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PO 2 0 METU ATEINA 
Iš Jungt. Tautų sesijos 

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — 
Jungt. Tautų komitetuose šią sa 
vaite dažnomis progomis iš nuo
bodžių kalbų skaitymo buvo pe
reita prie karštų pasiskaldymų 
žodžiais Ypač ad hoc politinia
me kc mitete buvo pasidarę karš 
ta, kai Izraelio atstovai susitiko 
su arabais. Teisių komitete ba
re BI Jugoslavija su sovietais, o 
ketvirtajame — jugoslavai su 
Latvijos užs.' reik. ministeriu Ju 
rans. 

Palestinos arabų klausimas 

IlgesnJ laiką diskutavęs Pales 
tinos pabėgėlių šelpimą Art. Ry
tuose, specialusis politinis komi
tetas priėmė jungtinę prancūzų 
turkų - britų - amerikiečių rezo 

iiuciją, Įgaliojančią Palestinos 
Pabėgėlių Pagalbos Agentūrą 
tęsti savo darbą toliau su 23 
mil. dol. biudžetu 1953 m ir 18 
mil. dol. 1954 m. 

Keturiasdešimt su viršum kal
bėtojų turėjo progos čia pareikš 
ti savo nuomonę, bet aštriausia 

tinius 30 metų buvo žinomi kaip 
nacių principų simpatikai. 

Pačiame komitete jau kitas 
Izraelio atstovas, Abba S. Eban, 
aiškino kaip Izraeliui teko kovo
ti „su invazija iš šalies ir iš vi
daus", kaip tūkstančiai arabų iš
bėgo į kaimynines valstybes ir 
drabų vadų buvo drąsinami, jog 
kada nors galės sugrįžti atgal ir 
„atgauti griuvėsius". Esą, Izra
elis ir pats turi daug bėdų su pa
bėgėliais, ir jei kitos valstybės 
būtų panašiai rūpinusios, šian
dien dėlto nereikėtų tiek daug 
ginčytis. 

Prisiminęs Irako palyginimą 
ir dabartinį arabų aprūpinimą, 
jis tik pageidavo, kad nacių nu
kankinti žydai būtų buvę dabar 
gyvi ir gautų tiek pagalbos, kiek 
gauna arabų pabėgėlįai. Toliau 
jis kaltino arabų valstybes, kad 
jos pačios yra kaltos dėl savo 
„karinių avantiūrų" ir kad, pra 
laimėjusios karą, nori nusiplau 
ti rankas. Esą, jei būtų geros | 
valios, ypač tuose kraštuose, kur 

kalba užvirė tarp tiesioginiai su arabams trūksta darbo jėgos, pa 
interesuotų valstybių — Izraelio bėgėliai galėtų puikiai įsikurti, 
ir arabų. Buvo tapę taip karšta, 
jog JAV atstovas Phillip C. Jes-
aup, paremdamas Graikijos at
stovo ir šio komiteto pirmininko 
Alexis Kyrou prašymą valdytis 
kalboj, įsikarščiavusiom pusėm, 
kaip vaikams, paaiškino: „Gru
bus žodis yra nelyginant akmuo, 
mestas iš kalno į pakalnę, kada 
jis nurieda jau nebe vienas, o su 
ištisa lavina". 

Izraelis kaltina 

Arabų valstybės ypatingai puo 
lė Izrael) dėl susidariusių sun
kių gyvenimo sąlygų, į kurias 
pakliuvo iš Izraelio išvarytieji 
arabų gyventojai. Esą, Izraelis 
malonėjo susigrobti visą tų pa
bėgėlių turtą (namus, užblokavo 
jų pinigus bankuose), bet niekuo 
neprisideda prie jų vargo pašali
nimo. Vien iš nuomų namų, ku
riuos arabai yra palikę Izraely
je, susidarytų apie 60 mil. dol. 
per metus, o tai būtų visiškai pa 
kankama aprūpinti pabėgėliams. 
Ypač buvo sustota ties skurdu, 
kuriame yra atsiradę pabėgėliai. 
Palestinos arabų komiteto gen. 
sekretorius dr. I. Tannous skai
čiais tai pavaizdavo. Pabėgėlis, 
vietoje 2,200 kalorijų, reikalin
gų normaliai gyvybei išlaikyti, 
tegauna vos 1,600, kas maždaug 
per mėnesį kaštuoja apie 2,5 dol. 
D. Britanija savo laiku Lenkijos 
pabėgėliams išleisdavusi 4$ dol. 
per mėnesį. Be to, ir maisto ko
kybė esanti labai prasta, nes JT 
agentūros pareigūnai visiškai ne 
sirūpina, todėl didėja džiovinin
kų nuošimtis. 

Ragindamas labiau susirūpin-

bet arabų valstybių vyriausybės 
to nenori. 
Jugoslavija susirėmė su Latvija 

Ketvirtajame komitete jau an
tra savaitė diskutuojamas kolo
nijų valdymas ir jų gyventojų 
sąlygos. Kai sovietų blokas vis 
puola vakariečius dėl netvarkos 
ir diskriminacijos jų valdomose 
užjūrių žemėse, Jugoslavijos at
stovas Djerda palukšteno sovie
tus. 

„Nesavarankiškai besivaldan-
čiųjų kraštų žmonėms turėtų 
būti surasta priemonių dabar 
esančiai neteisybei ir diskrimi
nacijai pašalinti. I r tam reikia 
geros valios, č ia nepadės ugnin
gosios Lenkijos ar Čekijos at
stovų kalbos. Padėtis Lenkijoje, 
Čekijoje, Bulgarijoje, Rumuni
joje, Albanijoje ir Vengrijoje 
yra dar blogesnė, negu vadina
mose kolonijose". 

Kai komunistinės Latvijos mi 
nisteris Jurans, kalbėdamas So
vietų Sąjungos vardu, gynė iš
minėtąsias „liaudies respubli
kas", jugoslavas dar jam pridė
jo. j°g P^ie jų dar reikia pami
nėti ir Latviją, kurios atstovas 
Jurans esąs. 

D. D. Kiseaho\ver, 34-Rls JAV prezidentą* 

Daviniai Chicagoje ir lllįnois 
Demokratų ir respublikonų centruose. — Išrinkti lie

tuviai Olis ir Wells 
Didžiausio susidomėjimo ir Demokratai apie Eisenhenverio 

įtempimo sukėlę prezidento ir 
kongreso rinkimai baigėsi res
publikonų pergale ir Illinois vals 
tybėje. 

Respublikonų būstinėje 

Vakar aplankėme Cook Coun-
ty respublikonų ir demokratų 
būstines. Respublikonų komite
to pirmininkas yra E. F. Moore, 
katalikas, kaip ir jo sekretorė R. 
Riley. Teko sutikti čia ir Loyo-
los universiteto studenčių, dir
bančių respublikonų centre. Sa
kėsi budėjo iki ryto pusės šeš
tos. Jau apie vidurnaktį jiems 
paaiškėjo, kad laimės Eisenlio-
weris. Jaučiasi labai laimingi ir 
apie pasisekimo priežastis pasa
kodami sako, kad aiškiai buvo 
jaučiama, jog žmonės norėjo pa 
keitimo Baltuosiuose Rūmuose., 

laimėjimą 

Cook County demokratų cen
tras savo būstinę įsitaisęs Mor-
rison viešbuty. Čia teko sutikti 
jų informacijų direktorių Greg 
Dillon. Paklaustas, kodėl laimė
jo respublikonai, direktorius aiš 
kino, kad čia susibėgo visa eilė 
priežasčių. Pirma, Eisenhowerio 
pažadas vykti į Korėją laimėjo 
balsus daugelib moterų, kurios 
ypatingai pergyvena savo sūnų, 
brolių, vyrų, sužieduotinių liki
mą fronte. Antra, demokratai iš 
buvo 20 metų valdžioje. Laikas 
pribrendo pakeitimą daryti. Tre
čia, kai iškilo faktai, jog į atsa
kingas valdžios vietas buvo įsi
brovę komunistai, tas ypatingai 
suerzfno katalikus balsuotojus, 
o jų procentas nemažas. Iš kitos 
pusės, Stevensonas nebuvo taip 
plačiai žinomas, kaip Eisenhovve-
ris, kurs buvo tapęs pergalės 
simboliu. Vidutiniam amerikie-

Būsimasis JAV prezidentas D. D. Eisenhower yra gimęs į į ° g * i*™*"™1. t a i b u v o 

1890 m. spalio 14 d. Denison vietovėje, Texas valstybėje. Taigi ^ „ ^ Z T ^ ^ J ^ T t 
dabar turi 62 metus. 

Kelios Ike gyvenimo d 

Po dviejų metų tėvai persike-, 
lė į Abilene, kur Eisenhovveris 
baigė pradžios ir augštesnę mo
kyklą. Karo akademiją baigė 
1915 m. antruoju pėstininkų Įei

ti pa&gėlių mt ta luTdr Tampus! *" į n t u - K a J ^ ° n o l a i p s n J g a v o 

kvietė užbaigti visam laikui tą 
„skurdo ir skausmų pilną klausi
mą" ir nuvykus į Izraelį „pasi
teirauti tuos, kurie yra pagrobę 
šių žmonių namus ir turtą: Ką 
čia jūs darote?" 

Izraelis protestuoja 

Izraelio atstovas, reaguoda
mas 1 Irako atstovo kalbą, ko
mitetui įteiktame pareiškime 
protestavo prieš arabų pabėgė
lių likimo palyginimą su tuo, ku 
ris ištiko žydus Europoje Hitle
rio laikais. Arthur Lourie, Izra
elio delegacijos vardu, šitokį pa
lyginimą vadino nacizmu, pasi
girdusiu pirmą sykį Jungt. Tau
tose iš lūpų tų, kurie per pasku-

1917 m., o 1920 m. majoro 
laipsnį. 1926 m. baigė generali
nio štabo karininkų mokyklą, o 
1928 m. baigė Armijos karo ko
legiją VVashingtone. 

Dirbo armijos štabe gen. Mac 
Arthur esant štabo viršininku ir 
taipgi buvo MacArthuro štabe 
jam esant Filipinuose kariniu pa 
tarėju. ,^ 

1941 m. pakeltas pulkininko 
laipsnin ir paskirtas 9-to armi
jos korpo štabo viršininku, o vė
liau 3 armijos štabo viršininku. 

1942 m. Eisenhoweris gavo 
brigados generolo laipsnį ir bu
vo karo departamente karo pla
nų skyriaus viršininku. Tais me 
tais jau buvo paskirtas JAV ka

rinių pajėgų Europoje vadu, va
dovavę išsikėlimui į S. Afriką. 

1943 m. paskirtas vyriausiu 
aliantų vadu Europoje. 1944 m. 
birželio 6 d. vadovavo išsikėli
mui į Normandiją, o 1945 m. ge
gužės mėn. priėmė Vokietijos 
besąlyginę kapituliaciją ir buvo 
paskirtas Vokietijos amerikie
čių zonos karo gubernatoriumi. 

Tais pat metais paskirtas vie
toj gen. Marshallo armijos šta
bo viršininku. Metais vėliau ta
po pilnu armijos generolu. 

1948 m. išrinktas Columbia 
universiteto prezidentu, o 1950 
m. išvyko į Europą Atlanto pak
to karinių pajėgų organizuoti. 

1952 m. lapkr. 4 d. išrinktas 
34-ju JAV prezidentu laimėjęs 
39 valstybių elektorių balsus. 

Kalendorius 
Lapkričio 6 d.: &u. Leonardas. 

Senovės: Bangpūtis ir Vygande. 

Pagaliau, anot Gr. Dillon, žmo 
nės, jaučia, kad poros metų lai-

Eisenhoweris vyks 
Korejon pailsėjęs 

NEW YORKAS. lapkr. 6. — 
Būsimasis prezidentas D. Eisen
hovveris vakar išvyko ilsėtis ir 
prieš išvykdamas pranešė, kad į 
Korėją vyks prieš inauguraciją. 
Laikas tuo tarpu dar nežinomas. 

WASHINGTONAS, lapkr. 6. 
— Prez. Trumanas vakar pasvei 
kino gen. Eisenhovvcrj su laimė
jimu, patarė tuojau atsiųsti sa
vo atstovą r>as biudžeto direkto
rių ir pasiūlė prezidento lėktuvą 
Independence kelionei į Korėją, 
jei ten dar norima vykti. 

Kadangi 1954 biudžetas turi 
būti patiektas kongresui prieš 
1953 m. sausio 15 d., o preziden
to inauguracija bus tik sausio 
20 d., tai Eisenhoweriui primin
ta, kad jis per savo atstovą gali 
pertvarkyti biudžetą prieš jį įtei 
kiant kongresui, jei taip nori. 
Biudžetą įteiks kongresui dar 
prezidentas Trumanas. 

Atsakydamas prez. Trumanui 
Eisenhoweris dėl biudžeto nieko 
neužsiminė, už lėktuvo pasiūly
mą padėkojo, bet pareiškė noro 
geriau važiuoti armijos trans
portiniu lėktuvu. 

Korėjos fronte 
SEOULAS, lapkr. 6. — Po 

dienos pertraukos kovos už Tri
kampio kalvą ir Sniper keteras 
vėl užvirė. Pietų korėjiečiai va
kar vėl bandė Trikampio viršū
nėje įsikurti, bet priešo kulko
svaidžių ugnis pasirodė perdaug 
stipri. Kinai bandė išmesti ko
rėjiečius iš Sniper kalnų grandi
nės pocizijų, bet irgi nieko ne
laimėjo. 

Korėjoje jau prasidėjo šalčiai. 
Amerikiečiai vakar gana ramiai 
galėjo domėtis rinkimais, nes 
šiuo metu visą kovų naštą neša 
pietų korėjiečiai. 

Kovojančiam frontui buvo 
gera naujiena ir pranešimas, kad 
P. Korėjos kariuomenė per kurį 
laiką padidės dar 10 divizijų. 

' Nobelio premijos 
LONDONAS, lapkr. 6. — Nu

girsta, kad Nobelio chemijos 
premija šiemet teks dviem bri
tam biochemikam Martin ir Syn-
ge už žymų prisidėjimą prie pa
lyginti naujos vadinamos chro-
motografijos mokslo šakos iš
vystymo. Oficialaus paskelbimo 
apie premijų paskyrimą laukia
ma šiandien Stockholme. 

to trustistais išrinkti respubliko 
nai Park ĮAtiingston, Doris 8. 
Holt, Cushman B. Bissell. 

SPUBLIKONAI 
• * * 

Eisenhower - 34-tas prezidentas 
Kongresas vis dar abejotinas 
VVASHINGTON, lapkr. 6. — 20 metų ilgumo demokratų par

tijos valdymo era pasibaigė — gen. Eisenhovveris išvedė respubli
konų partiją iš klajonių po dykumas į pažadėtąją Valdžios Žemę. 

Vakar iki 4 vai. suskaitytais 

• • 

• 

daviniais gen. Eisenhoweris tu
rėjo 29,931,623 balsus, gub. Ste-
venson — 24,144,236 balsus. Ne
bėra abejonės, kad gen. Eisen
hovveris laimėjo 39 valstybių 
442 elektorius, o gub. Stevenson 
— 9 valstybių 89 elektorius. Ei
senhovveris laimėjo visur: pie
tuose, šiaurėje, vakaruose ir ry
tuose. Pas respublikonus pasuko 
ūkininkai, kurie 1948 m. nulėmė 
Trumano laimėjimą. Suskilo aiš
kiai ir darbininkai, nes didžiuo
siuose pramonės centruose de
mokratai nebesurinko senųjų 
daugumų. Nepartiniai urmu pa
suko Eisenhowerio pusėn. Prie
žastis? Eisenhovverio asmuo ir 
„Laikas keisti valdžią". 

Kaip su kongresu? 
Vakar buvo aišku, kad respu

blikonai gali turėti nedidelę dau
gumą atstovų rūmuose, bet se
nate abi partijos gali turėti po 
lygiai senatorių. 

Laimėjo abudu pulti respubli
konų senatoriai McCarthy VVis-
consin ir Jenner Indiana, pra
laimėjo gen. Eisenhovverio spon-
sorius sen. Cabot Lodge (Mass.) 
ir demokratų sen. Arizonoje Mc 
Farlan. 

Gubernatoriai 

Vakar demokratai buvo pra
radę 4 gubernatorių vietas, tarp 
jų Indianą ir Massachusetts. 

Žemes drebėjimas 
Ochotsko jūroje 

TOKIO, lapkr. 6. — Ochotsko 
jūroje tarp Sibiro ir Japonijos 
buvo centras didžiulio žemės dre 
bėjimo, kurio sukeltos vandeny
no bangos užliejo net Havajų 
salų krantus. Manoma, kad pot-; 
vynį gali pajusti net Kaliforni
jos krantas. Havajų krantus už
gulė 13 pėdų augštumo vandens 
siena. * 

Žemės drebėjimo centras bu
vęs aplink Paramushiro salą, 
esančią prie pat pietinio Kam-
čatkos pusiasalio galo. Ar kas 
atsitiko Kamčatkoje Rusijoje 
nieko nesakoma. 

MASKVA, lapkr. 6. — Sovie
tų vyriausybė pranešė Rusijos 
gyventojams, kad JAV preziden
to rinkimai vyko terorui siau
čiant. Buvę daug rinkėjų papir
kimų ir balsavimo davinių klas-
tavimų. Balsuotojų skaičius bu
vęs rekordiniai mažas, nes žmo
nės laikęsi nuošaliai bijodami 
teroro. Štai tau ir teisybė! Bet 
Rusijos gyventojai tiki, nes jie 
neturi jokių galimybių apie tik
rą dalykų padėtį sužinoti. 

Laukia iš Tito 
geros valios 

ROMA, lapkr. 6. — Šiaurės 
Italijoje kalbėjęs premjeras De 
Gasperi pareiškė, kad Italija no
ri susitarti su Jugoslavija dėl 
Triesto, bet pirma nori pamaty
ti iš Jugoslavijos geros valios 
mostą. Koks Jugoslavijos mos
tas jau būtų laikomas rodąs jos 
gerą valią, De Gasperi pasakyti 
negalėjo, nes tuo reikalu per di
plomatus tektų susitarti. Ban
dant atspėti iš kaikurių posakių 
De Gasperi mintį, Jugoslavija 
parodytų gerą valią, jei Triesto 
miestą ir uostą pripažintų Ita
lijai ir sutiktų pasikeisti gyven
tojais, galutinai padalinus tarp 
Italijos ir Jugoslavijos Triesto 
zoną. 

De Gasperi savo kalba atsilie
pė į Tito kalbą kompartijos su
važiavime Zagrebe. Tito pareiš
kė, kad nori Triesto klausimą su 
tvarkyti tiesioginiai tariantis su 
Italija ir nori su ja turėti gerus 
santykius, nors Sov. Rusija vi
saip ir bando juos nuodyti. 

TAIPEI, lapkr. 6. — Iš ko
munistinės Kinijos ištremtas Va 
tikano nuncijus arkiv. Riberi iš 
Hong Kongo pranešė Chiang 
Kai-sheko vyriausybei, kad no
rėtų savo būstine pasirinkti For 
mozą ir būti Vatikano atstovu! 
Kinijai prie jo vyriausybės. 

Oras Chicagoje 
Žymiai apsiniaukus, šalčiau. 

Temperatūra pakilsianti iki 46 
laipsnių. 

Saulė teka 6:29, leidžiasi 4:40. 

Valstybes prokuroro parei-kotarpyje gali kilti karas, tad v. , i i i x* ^A g ° m s artimai rungtyniavo res-tegul, sako, visoms krašto pajė 
goms vadovauja generolas. 

Laimėtojai mūsų mieste i/r 
IlUnois 

Nors laikraštį atiduodant 
spaudai dar nebuvo visi rinki
mų daviniai suvesti, bet jau aiš
kėjo, kad Illinois gubernatoriu
mi išrinktas respublikonas W. G. 
Stratton, jo pavaduotoju resp. 
John W. Chapman. Valstybės 
sekretoriaus pareigoms labai ar 
timai rungtyniavo Charles Car-
pentier, respublikonas, su Ed-
ward J. Barfett demokratu. Nu
matomas Barrett laimėjimas. 

Viešosios atskaitomybės audi
toriumi išrinktas respublikonas 
Orville E. Hodge, Illinois valst. 
iždininku — respublikonas El-
mer J. Hoffman, genetraliniu 
prokuroru — respublikonas La-
tham Castle, Illinois universite-

publikonas Grenville Beardsley 
su demokratu John Gutknecktu; 
negalutiniais duomenimis per
svara buvo John Gutknechto pu
sėje. Dokumentų registratoriaus 
pareigoms išrinktas demokratas 
Josepy T. Baran, augščiausiojo 
teismo sekretoriumi — E. K. 
Kucharski, respublikonas, apy
linkės teismo sekretoriumi — 
respublikonas Francis X. Con-
nell. Į Sanitarinį distriktą išrink 
tas lietuvis Antanas Olis, M. J. 
Rudnik ir J. B. Martin, visi res
publikonai. 

Į miesto teisėjus, atrodo, ne
praėjo nė vienas iš respubliko
nų. Negalutiniais duomenimis 
visas miesto teisėjų vietas lai
mėjo demokratai, taigi ir lietu
vis Alfonsas Wells bus išėjęs 
laimėtoju. Antanas Lapinskas į 
teisėjus neišrinktas. J. Pr.\ 

/ 

Sen. Kiahard Nixon bus sekantis JAV viceprezidentas ir senato 
pirmininkas. Jis čia matomas su žmona balsuojant Kalifornijoje. 

% 

, • 

1 ! 
' ' i • • • . ' * • < "•' 

. < ( • • ' , • > • I * J • • • • • • • 

¥3v 

"'.P;*' 

; " ' $ • ' , ' " . . • ' ! • 

-Ils 

tflt 

•ifc 

l Ę j 

''•'^!wi-^ii'i,,:,'.r-',i*lli v 

' "\"- '' 

1111 mm. 

• ^ • : 



v 
• » 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
. 

Ketvirtadienis, lapkr. 6, 1952 
U l 

Medžiagą siusti Šiuo adresu: VYT. KADŽIUS, 7081 So Artoaian 
Ave., Chicago 29, III. Telefonas BEpublic 7-0235 

Mišių metu ateitininkai ir jų 
bičiuliai kar tu priims Šv. Ko
muniją. MuEiko St. Sodeikos 
vadovaujamas choras ir solis
tai žavės atsilankiusius į šią 
puošnią bažnyčią. 

4 vai. po pietų, Evergreen 
Country Club patalpose (9140 
So. VVestern Ave.) įvyks konfe
rencijos m nė j imas ir pobūvis. 
Po konferencijos dalyvio St. 
Barzduko paskaitos bus ateiti
ninkų menininkų Danutės Stan-

Savo t rumpame žodyje jis nu
švietė Visų šventųjų ir Vėlinių 
švenčių prasmę, primindamas 
šioms šventėms pa ta ik in tus lie
tuvių papročius. 

Pabaigai visi drauge sudai
navome "Leiskit į Tėvyne". 
Susirinkime dalyvavo daugiau 

Kreipimasis į tautiečius 
gyvenusius Austrijoje 

Artinasi Kalėdų fc;entės, vie
nur ar ki tur J8E imigravusieji 
praleisime kitof,e sąlygose, ne
gu mūsų tautiečiai Austrijoje. 
Tuo tarpu mūsų tautiečiai sene-

kas Jonas Karvelis, prof. Ba
lys Vitkus ir mokytojas Juozas s 

Senkus. 
P. S. ^Nuoširdžiai prašome vi

sus laikraščius bei žurnalus 6j 
atsišaukimą perspa d al int i . 

Ofiso telefonas Vlrglnla 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

30 narių. Naujai užsiprenume-1 l i a i« v a i k a i i r ligoniai pasiliku 
ravo "Ateitį" ~ 17. 

Ateityje numatoma suruošti 
bendrus linksmavakarius. 

Aušrai Jurkinai tė 
kaitytės, Aldonos Prapuolenytės 
ir Jono Vaznelio išpildyta prog- BROCKTON, MASS., ŽINIOS 
rama. Po to seks vakarienė ir i Spalio 11 d. Keblinskų bute 
šokiai, kuriems gros p. Siliūno įvy to ateitininkų sendraugių su 
orkestras . sirinkimas. Dalyvavo ir At-kų 

Lauksime atsi lankant visų Federacijos Vadas prof. S. Su-
• • , • wtx „i;„ *;^Aiia Ti« ^ r n n p ^ nnir ATP J o n u i Karveliui, 3249 S. Halsted 

ateitininkų ir jų gerųjų bič.uhų. žodelis. J is pranešė apie ALK-! ^ W B - « B 
KF seimą ir apie vado pareigų i ' 

MINĖTINA SUKAKTIS 
Prof. BALYS VITKUS 

Š. m. liepos mėnesyje * suėjo jų idėjai, galima gal buvo jų ir 
25 metai nuo Palangoje Jvyku- nemėgti, bet jau nebegalima su 
šios Ateitininkų Reorganizaci- jais nesiskaityti, nes tai didelė 
nės Konferencijos. Tai įvykis, jėga, kiekiu ir kokybe, 
kuris tolimesnei ateitininkų veik : Reorganizacinės konferenci-
lai turėjo nepaprastai didelės | jos metu buvo įkurtos atskiros 
reikšmės. I Moksleivių, Studentų ir Sen-

Jau pats suvažiavusių į kon- draugių Sąjungos. Visas jas ap-
ferenciją dalyvių skaičius buvo jungė Ateitininkų Federacija, 
labai imponuojąs. Iki tol Lietu- š i nauja santvarka, subur- Apvaizdos (18 gt.) pradžios mo iš Bostono ir skaitė paskaitą 
va nebuvo mačiusi tokios didin- dama nar ius į vienodesnio am- kyklų moksleiviai ateitininkai "šių dienų mūsų politinės aktu-
gos vienos idėjos, kuri apjung- žiaus bei išsilavinimo vienetus, sušaukė bendrą susirinkimą, ku alijos" 
tų mokslus einantį jaunimą ir įgalino ateitininkus dar efekty- ris įvyko lapkričio 1 d. Dievo | Spalio 17 d. čia pa t susirinkę 
tuos mokslu* išėjusius inteligen- viau veikti. Jie nuolatos augo Apvaizdos parapijos patalpose, moksleiviai ateitininkai išsirin-
tus, manifestacijos. Pati kon- skaičiumi ir stiprėjo dvasia Ne- Susirinkimui pirmininkavo M. ko valdybą naujiems mokslo me 
ferencija buvo labai rūpestingai priklausomoje Lietuvoje, nors Prapuolenis. Sekretoriauti pa- t a m s : pirm. Eligijus Sužiedėlis, 
paruošta ir praėjo dideliu pa- ir ten kar ta is pūsdavo labai ne- kviestos: Zita Švedaitė ir Auš- VIII kl. mok. ir sekr. Lilija Ke-

' šieji Austrijoje turės praleisti 
šventes kūdu kasdieniniu val
giu. Todėl mes kreipiamės į vi
sus Lietuvius gyvenusius Aus
trijoj, kurių širdyse dar neuž
geso art imo meilė, nuoširdžiai 
prašydami paaukoti vieną kitą 
dolerį, kad jų Kalėdos būtų ma
lonesnės ir sotesnės. Pinigus 
vienokiu ar kitokiu būdu siųsti 

— Svetimšaliai 
kariuomenėje. Naujieji ateiviai, 
kurio savanoriais įstos į aus
tralų -karines pajėgas, gaus k raš 
to pilietybę dvigubai greičiau, 
t. y. tik per 2% metų. Šiaip 
Australijoje pilietybė gaunama 
tik po 5 metų gyvenimo kraš te . 

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

A u s t r a l i j o s keičia stiklus Ir rimus. 
4 7 0 1 8 . D a m e n A v e . , OMcago, I1L 

išaukite — YA. 9-7381 

Chicago j e 
BENDRAS SUSIRINKIMAS 
Cicero Šv. Antano ir Dieve misijos pirm. St. Lūšys atvyko 

perdavimo iškilmes Clevelande. 
At»kų Federacijos Revizijos Ko-

Surinktieji pinigai bus pasių
sti į Austriją, reikalingiems pa
šalpos asmenims. Aukotojų pa
vardės bus paskelbtos spaudoje. 
Iniciatorių grupė : prekybinin-

iiiiiiiiiiiiiimiHMiiiiiiiiHmiiimiiiiiiiir 
MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Valeisaites ir 

orrigaliūnaites-Lazauskicnes 
3130 So: Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 
trr^ind. ir per.ktad. nuo B v. iki 8 v.v. 
miHiiiiiiiHimimmmiiiiiiiiHiiiimiHiti 

Priima: vakarais 6 iki 9, sefttad. 
10 ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad. 

tik susitarus 

sisekimu. j palankūs jiems vėjai. Jie nepa-
Po atviru dangumi suorgani- lūžo nė bolševikų, nė vokiečių 

zuotos pamaldos, posėdžiai, ži- okupacijos metais 

ra Jurkinaitė . 
Abiejų būrelių globėjas Alek

sandras Šatas savo kalboje nu-

turakytė , IX kl. mok. 
Spalio 18 d. įvyko Bostono 

studentų ateitininkų susirinki-

— 

bintų eisena prie jūros, sporto Šioje santvarkoje ateitininkai rodė, ką reiškia "Visa atnaujin- mas. Išr inkta nauja valdyba: 
olimpiada, pagaliau "Nuvaini- veikia ir dabar. Jie pasiryžę ko- ti Kristuje". | pirm. Antanas Sužiedėlis, sekr. 
kuotosips Vaidilutės" misterijos voti ir aukotis Lietuvos išlais- | Toliau Marytė šeduikytė pa- Danutė Pet ronytė ir ižd. Rai~ 
pas ta tymas ir visi kiti paron- vinimui, grįžti į ją, suras t i ten dainavo solo "Tau sesute". Ona mundas Ivaška, čia gimęs lie-
gimai praėjo labai sklandžiai ir pogrindyje išlikusius idėjos bro Kreivėnaitė padeklamavo Petro- tuvis, 
įspūdingai. liūs ir seses ir vėl dirbti bran- nėlės Orintai tės eil. "Pilkas vy-

Visa tai labai vaizdžiai įrodė, giajai Tėvynei, kaip jie jai dir- turelis", o Rimutė Antanaj ty-
kiek daug kūrybinių galių ture- bo anais laimingaisiais laikais, tė — "Jei pirksi dovanų", 
jo ateitininkai jau anais laikais. Palangos Reorganizacinę Kon Viena iš geriausių mūsų so-
Tai teikė jiems pagrįs to džiaugs ferencija Chicagos ateitininkai lisčių, buvusi muz. mok. J. Krei-
mo, davė didesnio pasitikėjimo mini Š. m. lapkričio 9 d. Tik- ,vėno mokinė G. Stauskaitė pa-
savimi ir skatino juos tolimes- renybėje minėjimas pradedamas dainavo "Ko liūdi berželi", 
nei, energingesnei veiklai. Džiau jau išvakarėse: visi ateitinin- Leonas Krivickas gražiai pa-
gėsi su jais ir gausingi jų bi- kai-ės kviečiami savo parapijų ; grojo porą dalykėlių akordeo-
čiuliai. bažnyčiose atlikti išpažintį. j nu, o Birutė Kupčinskaitė visus 

Kituose tas galingas ateiti- Sekmadienį 10 vai. didingoj prajuokino linksmais anekdo-
ninkų pasirodymas kėlė nema- Šv. Kryžiaus parapijos bažny- tais. 
žą nerimą, nes jie pamatė ju- čioj, kurią daugelis vadina lie- Baigiantis susirinkimui, pas 
dėjimą, į kurį, kad ir nenoro- tuvių katedra, Ekscelencija vys- mus atsi lankė Pįęyo Apvaizdos 
m i s , j a u t e n k a kre ipt i r imtą d ė - Į k u p a s V . Brizjcys a t n a š a u s Šv. pr. tnok. moksl.* a t e i t i n i n k ų d v a 
mesį. Galima buvo ir nepritart i Mišias ir pasakys pamokslą, šios vadas kun. St. š an ta ras . 

Kiekvienas nori pinip, vienok pinigai neauga ant medžiu 
Taigi ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITĄ ŠIANDIEN m^ 

pas B R I G H T O N savings ir taupyk reguliariškai j B 
ir pelningai. 3 % normalus po!ir;s, išmokamas du 
kartu i metus. Indėliai yra apdrausti iki $10,000. 

•Televizijos 
Jums vlsado* a p s i m o k i pirkti te le-
vtidjoM Hptirittit iš patyrusios, sąžinin
g a krautuves — is 

BUDRIKO, 
kur yra užlaikoma 3 patyrę mecha
nikui Ir kur Televzlijos parsiduoda 
geriausiu ISdlrttysčlu nauji modeliai 
su pi! nu garuatlju: 

Briįįhton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. J vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. YA. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
I . U I V H M A IK CHiKUKOft 

m ir, So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 Ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. Ir iefit. 1-4 p. p. 
Ilez. 4420 Ko. Talman Ave. 

• • •• -

Tel. ofiso YA. 7-0654, re* MI 3-2880 

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

4 7 1 0 S o . A s h l a n d A v e n u e 
(antraa aug£tas) 

uFISO VAL: 10 lkl 12 v. ryto; nuo 
l lkl 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd S t 
Ofiso tel. ltl.liam-4- 5-4410 

Rezid. teler. GKovehlll 6-0017 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Penktad. Ir SeSt 

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

\m 0$. Sniegas - Dumblas - Slapi Keliai 
DABAR TAMPA JUSIJ VAIRIAVIMO PAVOJAIS! 

Sutik juos šiuo žiemos vairavimo sau gumų — niekad anksčiau negalimu I 
NIEKAD PIRMIAU - v irS trys tuks-
tanČiai griebinačių neslystančių pirštų 
kiekvienai padangai — saugiai jus lai
ko kada ki tos padangos turi slysti ir 
sukt is — leidžia jums važiuoti, kada 
kitos mašinos tur i kelio graibytis . Ge
riausia visametine padanga, kokia y r a 
žiemos vairavimo saugumui niekad pir
miau negalima. 

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

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

Patogios Ksimokėjimo Sąlygos 

Padarykite Vienintelį JŪSŲ Padangų Pirkimą Daugeliui Metų! 

MAGNAVOX. ADMIRAL, OKNK-
R A I J KLECTRIC, PHIIAX>, R. O. A. 
VICTOR, DL'MONT ir pačios geriau
sio* su B P D R I K O leibeliu. 

Kaina nuo $109.50 už didele* mie-
ros paveikslų, Ir auksCiau. 

Priimamo mainais ' J ū s ų radiją, 
gramafoną, armoniką, pianą ir duo-, 
dame didelę nuolaidą. 

LKN«VAIS IŠSIMOKINIMAIS 

Keletas bargemj išmainytų, 
perdirbtų T. V. Setų: 

Motorola i eol $39.95 
Stromberg-Carlson 10" *..... $49.95 
RCA-Victor 10" už $59.95 
Sparton Gonsole 10" už „ . . . $59.95 
KCA-Victor 10" Console . . $69.95 
16" Console TV už $119.50 

Tol. ofiso H K 4-AftM, re*. PR. 6-78SH 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garffold lilvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

665G S o . H a l s t e d S t r e e t 
Kampas Mąrquotto Rd. Ir Hajstod St. 

Vai'.: 7—V> kttsdlte'M*. šeštad. 3—5, 
, Tel.: OfiSo VVK. 6-28U> j 

N a m u WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. ros. I t l i 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Koad 

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

šeštad. tik nuo 1—-3 vai. popiet. 
Ręsta. 3241 W. fiOth Pl iACE 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir SeSt. pagal sutarties 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 6Srd Street 

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

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

P R I T A I K O AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskvrns trečiadienius 
2 4 2 2 W« s t M a r ą u e t t e Kd. 

Ofisas Ir rezidencija — TArds 7-8626 
DR. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiku, nervų gydytojas 
HK. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave. 

(prls California Ave.. šiaury t. kampA 
Vai.: kasdien 6:30—8:80 p. m. 

SoStad. 1—6 p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad.) 

17" Table TV u i $148.50 Muo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
$150.50 Seštad. priima tik pagal susitarimą. 17" Console už 

20" Table TV už $100.50 ! 
21" Console TV už • • • $189-50 
Admlral Phonograph. Radio I r , . 

TV kombinacija $180.50 
Elektr. phonografat po . . . . $10.05 

Mažos radio* po $li>.96 ir augšč. 
Jeigu jusi; TV setas neveikia, pa

telefonuokite VIOtory 2-054Ž, Budri-
ko mechanikas jums sąžiningai su
taisys. 

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

KrautuvS atidaryta pirmadienio ir 
kstylrttfdlenio vakarais iki vėlumos. 
Nedaliomis uždaryta. 

Budrlko "Radijo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 Ikt 7 vai. vak. Iš stoties W K F C . 
1460 kilocycles. 

• TELEVIZIJA t RADIO • AAL-
DYTUVA1 # SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI » (IROM-
E R S • PLOKSTELBB (RECORDS) 
• NAMC REIKMENYS I R T.T. 

WE1SS APPIMCE 
PILNAS TELEVIZIJOS I R RADIO 

APT UINAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

TeL YArd. 7-8666, Chicago St, DĮL 
_ U T 

Rezid.: 10838 . So. \Vabash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7*0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir California Ave. 
VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

i&skyrus sekmadienius. 

Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

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

7 5 6 W e s t 3 5 t h S t r e e t 
(kampas Halsted ir 85-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6^80—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šoštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 8247 S. KMERALD AVE. 

Tel. ofiso PI 3-0A00, buto CO 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. fcroiuhvay 
M E L R O Š E PAUK, ILL. 

(Dr. W. V.;,Norak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. 'Vak., išskyrus sėkm. 
, | | , Į , | Į I I I - . — 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rezidencijos Hi l l top 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 W e $ t M a r ą u e t t e R d . 

VAL. 2—4 p, p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir šoštad. pagal sutarti 

i I 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Ofiso Ir b u t o tol. <>1 i. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryto ir 5—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. * 

Butas 1832 So. 40th Ct. 
Telefonas REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto Oljjrmpic 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 8—5 v. v. 

Butas 1004 So. 40th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210. jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR QHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., fees-
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, re*. P K . 0 - l t 3 0 

Jei neatsilieps virSminfiti telefonai, 
saukite Mldvtay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p e c chirurgine* ligos 

DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 YVest 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., Sešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0050 Kci . : I to 2-2381 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso UK. 4-2123, rca. PU. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0MIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Westcrn Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
fieštad. 2—4 p. p. Trtčlad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnubo 6-1125 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VAŲS-LAB0KAS 
MOTERŲ UG1J GYDYTOJAS 

3267 S o u t h H a l s t e d S t r e e t 
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 K. 4-3150 

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

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

Trečiad. ir Seštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso YA. 7-5567, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
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SOVIETINES SANTVARKOS BANKROTAS 
Lietuvos žudiko Sniečkaus praneSimas 
L. KIRSNA, mūsų bendradarbis Vokietijoj 

šių metų rugsėjo mėn. pabai- kūmus vystant socialistini lenk-
- -• • - ' tyniavimą, dažnai formaliai, žo

džiais, o ne darbu palaiko socia
listinio lenktyniavimo iniciato
rius, neteikia reikiamos reikš
mės prisiimtų Įsipareigojimų 
vykdymo patikrinimui". 

2 Žemės ūkia 

RESPUBLIKONAMS LAIMĖJUS 
NEPRANAAAVOME, BET... 

JAV piliečiai, pareiškę savo laisvą valią praėjusio antradie
nio rinkimuose, užbaigia demokratų partijos valdžią, kuri valdė 
kraštą per dvidešimt metų. Prezidentu išrinktas geri. Dvvight 
Kisenhoueiis, viceprezidentu senatorius NIxon, respublikonai. At
rodo, kad ir JAV kongresas pereina respublikonų kontrolėn. Si 
partija, gen. Eisenhowerio populiarumo dėka, yra pasiekus ne
mažai laimėjimų paskirose valstybėse ir miestuose, ko patys res
publikonai nelaukė. 

Prieš rinkimus mes nedarėme pranašavimų. Tačiau keliais 
atvejais priminėme, kad demokratų partija rimtai turės skai
tytis su respublikonų kandidato populiarumu ir ypač su iškeltu 
ir plačiai išgarsintu šūkiu keisti federalinę valdžią, kuri perdaug 
ilgai kraštą valdo. Daugelis piliečių pradėjo galvoti apie pavo
jus, kokie gali kilti demokratinei santvarkai iš perUgo vienos 
partijos dominavimo, nes vienos partijos sistema neišvengiamai 
veda prie diktatūros', šitas momentas, kaip ir buvo manyta, 
j balsuotojus padarė daug įtakos, šalia to buvo akcentuojami ir 
korupcijos pasireiškimai įvairiuose valdžios departamentuose. 
Pabijota, kad, dar ilgiau vienai partijai valdant, korupcija dar 
giliau įleistų savo šaknis į valdžią. 

KITI LAIMfcJIMA NULfJMĘ MOMENTAI 
Kaip ir spėjome, į balsuotojus negalėjo nepaveikti ir kai-

kurie kiti momentai: komunizmas, karas Korėjoje, augšti vals
tybiniai mokesčiai, dolerio infliacija, "šaltojo karo" tęsimas. 
Patys demokratų šulai prieš pat rinkimus pripažino, kad gen. 
Eisenhowerio pažadėjimas tuoj po rinkimų (jei bus išrinktas) 
vykti į karo frontą Korėjoje, galės patraukti gana daug balsų. 
Ir jie neklydo. Daug karių tėvų balsavo už respublikonų kan
didatą pasitikėdami, kad jis, kaip kariškis, atsisėdęs prezidento 
kėdėn, žymiai greičiau galės užbaigti karą. Pasirodo, kad ir 
jaunieji balsuotojai, bent jų daugumas, turėdami tai galvoje, 
savo balsus respublikonams atidavė. 

Kaip ten bebūtų, sausio mėn. VVashingtone turėsime naują 
valdžią. Ir tai yra sveikas reiškinys. Tai parodo, kad nėra ir, 
reikia manyti, nebus pavojų JAV demokratinei santvarkai ir 
taip pat nebus pavojų įsigyventi vienos partijos sistemai, galin
čiai privesti kraštą prie savotiškos partijos diktatūros. 

KĄ ŽADA KRAŠTUI NAUJOJI VALDŽIA? 
Į šį klausimą atsakyti nėra lengva. Respublikonų kandida

tai prieš rinkimus daug ką žadėjo. Jų oponentai iš jų dėl to 
pasišaipė ir juos kritikavo. Be to, bauginta depresija, izoliacio-
nizmu, trečiuoju pasauliniu karu, jei respublikonai laimėtų. 

Bet dėlto, berods, galime būti ramūs. Jei tai reikštų, kad 
depresija galėtų kilti tiktai dėl sulėtinimo gynybos stiprinimo 
ir sąjungininkų militarinio rėmimo darbo, tai dėl to bijoti ne
tenka. Jei politikos nustatymas pareis nuo Prezidento (taip bū
davo ir turi būti), jei jis su savim turės kongresą, gen. Eisen-
hovveris tų darbų nesulaikys, nes, kaip kariškis, jis puikiai žino, 
kad nestiprinti krašto saugumo reikštų išsistatyti į pavojus, 
kokie graso iš Sovietų Sąjungos ir, aplamai, komunizmo. 

Kalbant apie užsienių politiką, dažnai būdavo primetamas 
Eisenhower,iui izoliacionizmas. Tačau tai netiesa. Jis tokiu nė
ra. Prieš pat rinkimus jis aiškiai pasakė, kad "izoliacionizmas 
JAV užsienių politikoje yra miręs". Izoliacinės politikos pavojų 
šiek tiek būtų buvę tiktai tuo atveju, jei prezidentūron būtų 
patekęs sen. Taftas. Bet Eisenhowerio politika nedaug kuo te-
slskirs nuo prez. Trumano. Tik, žinoma .reikia laukti, kad ji 
bus žymiai griežtesnė santykiuose su Sovietų Rusija ir jos sa
telitais, kad vedant "šaltąjį karą" greičiau būtų sutriuškinta 
vadinamoji geležinė uždanga ir bolševikų okupuoti kraštai ir 
jų persekiojamieji žmonės išlaisvinti. Reiktų laukti ir to, kad 
Korėjos karas būtų užbaigtas Jungtinių Tautų pergale, išvejant 
komunistus iš viso Korėjos krašto ir nubaudžiant Kinijos ko
munistus už ginkluotą įsiveržimą į tą kraštą. 

VIDAUS POLITIKA 
Nelaukiama pagrindinių pasikeitimų ir vidaus politikoje. 

šitaip sakydami, turime galvoj ekonominius ir socialinius daly
kus. 

Tenka pripažinti, kad demokratų valdžia per dvidešimt me
tų pravedė daug naudingų įstatymų, kurie lietė darbo žmonių 
gerovę darbo sąlygas, darbo valandas, vaikų darbą, nedar
bo draudimas, senatvės pensija etc. Visi šie ir kiti pravestieji 
įstatymai ir jų įgyvendinimas daug prisidėjo prie ekonominio 
krašto sustiprinimo, prie darbininkų ir visų žmonių būvio pa
gerinimo. Žodžiu, krikščioniškojo socialinio teisingumo idėjų 
vykdyme krašto viduje labai daug padaryta. Šitie laimėjimai 
pasiekti be kovos, be revoliucijų. Kuomet visur kitur tokių so
cialinių reformų pasiekta tik kruvinomis revoliucijomis, JAV 
pavyko tai laimėti evoliucijos keliu. Dėl to demokratų partija, 
ypač velionis prez. F. D. Rooseveltas pelno didelę pagarbą ii 
padėką. 

Gen. Eisenhoweris prieš rinkimus yra pasakęs, kad jisai pa
siektus krašto viduje ekonominius ir socialinius laimėjimus dar 
labiau plės. Reikia laukti, kad taip ir bus. Kitaip sueitų \ kon
fliktą su organizuotais darbininkais ir skaudžiai pažeistų krašto 
ir visų žmonių gerovę. 

Tikime, kad valdžios pasikeitimas išeis į sveikatą ir kraštui, 
ir siekiant atstatyti pasaulio pastovią ir teisingą taiką. 

goję Vilniuje įvykusiam Lietu 
vos komunistų partijos septin 
ta jam suvažiavime, Lietuvių ko
munistų partijos sekretorius 
Sniečkus padarė ilgą, 4 Tiesos 
(Nr. 232) puslapius užpildžiusi 
pranešimą apie sovietinamos 
Lietuvos "laimėjimus". Kad 
skaitytojas galėtų susidaryti 
pilnesnį sovietinių "laimėjimų" 
vai2dą, svarbesnes Sniečkaus 
pranešimo vietas pacituosiu. 

1 Pramonė 
"... Per 8 šių metų mėnesius 

bendrosios produkcijos gamy
bos plano, ištisai paėmus, neį
vykdė mėsos ir pieno pramonės 
ministerija, lengvosios pramo
nės ministerija, vyriausioji au
totransporto valdyba. 

1952 metų pirmajame pusme
ty je gaminių .planas nebuvo J-
vykdytas"... 

"... Eilėje įmonių vis dar iš
leidžiama žemos kokybės pro
dukcija. Nežiūrint į tai, kad 
lengvosios pramonės ministerija 
nekartą buvo kritikuojamą, mi
nistras drg. Teriošinas ir jo pa
vaduotojas drg. Klusas lėtai ge
rina išleidžiamos avalynės ko
kybę. Vietinės pramonės minis
tras drg. Boreika nesiima ryž
tingų priemonių produkcijos ir 
ypač stambesniųjų medžiagų 
produkcijos kokybei pagerinti. 

Daugelyje įmonių inžinieriai-
techniniai darbuotojai nepakan
kama ; tavo ja už griežtą techni
kine gamybos taisyklių laiky
mąsi, reikiamai nekovoja su 
brokadariais, silpnai kelia dar
bininkų kvalifikaciją". 

"... Reikia atkreipti dėmesį į 
būtinumą pagerinti žaliavų, me
džiagų, pagamintos produkcijos 
įskaitą ir apsaugą. Nemažai pa
sitaiko materialinių vertybių 
grobstymo faktų, daugiausia 
lengvosios ir maisto pramonės į-
monėse. Pasitaiko, kad pramo
nės panaudojamos privatininkų 
veiklai ir spekuliacijai. Būtina 
padaryti galą šiems gėdingiem? 
reiškiniams. 

Viena iš nepatenkinamumo 
eilės pramonės šakų darbo prie
žasčių yra žemas lygis ministe
rijų ir žinybų vadovavimo į-
monėms. 

"Pirmiausiai tai liečia Vieti
nės pramonės ministeriją. Mi
nisterija nepakankamai ištiria 
padėtį savo Įmonėse ir mažai 
teikia joms technikinės pagal
bos. Vadovaujantieji ministeri
jos darbuotojai retai lankosi į-
monėse ir nesiima operatyvinių 
priemonių jų darbui pagerinti. 

Ministerija mažai skiria dė
mesio kadrų kvalifikacijos pa
kėlimui, šie trūkumai yra ir ei
lės kitų ministerijų bei žinybų 
darbe'. 

"... Statybos ministerija lėtai 

karnai suteikia jiems pagalbos? "... Vis dar nepatenkinamai vaistytam biudžetą žymių apy-
vietoje, apkrauna juos nereika- sutvarkytas gyventojų medici- vartos mokesčio ir atskaitymų 
linga atskaitomybe, prileidžia ninis aptarnavimas daugelyje nuo pelno sumų", 
biurokratinius vadovavimo me- kaimo rajonų, kur gydymo įstai- (Bus daugiau) 
todus". I gos neaprūpintos gydytojų ir 

"... Rimti trūkumai tarybi-j vidurinių medicinos darbuotojų; 
nių ūkių darbe yra ir šiais me- kadrais; silpnai vykdomas pro
tais. Tarybinių ūkių ministeri- filaktinis darbas įspėjant susir-
jos ir trestų, partinių ir tarybi*- gimus ir keliant sanitarinę kul
nių organizacijų uždavinys yra (turą gyventojų tarpe. 

"... Daugelyje respublikos ra
jonų buvo rimtų Žemės ūkio ar
telės įstatų pažeidimų. Nebuvo 
įmamasi būtinų priemonių sus-
stiprintj pirmininkų ir kitų va
dovaujančių kolūkinių kadrų su
dėčiai, atskiruose kolūkiuose 
net į vadovaujančias vietas pra
siskverbė buožės ir jų pakali
kai". 

"... Įvykdytas kolūkių sustam-
binimas. Šiuo metu respublikoje 
yra 2,656 kolūkiai vietoj iki 
sustambinimo buvusių 6,500. 
Vidutiniškai vienam kolūkiui 

I dabar tenka 132 ūkiai, 1,500 
hektarų žemės, tame tarpe 950 
hektarų ariamos. Sustambinus 
mažus kolūkius, buvo sudarytos 
palankios sąlygos kolūkinei ga
mybai pagerinti". 

"... 1952 metais žemės ūkio 
kultūrų derlingumas pralenkė 
1940 metų lygį". 

"... Keliamas uždavinys įves
ti teisingas sėjomainas visuose 
respublikos kolūkiuose 1953 me
tais. Tam yra būtina jau šiais 
metais užbaigti įteikti kolū
kiams valstybinius aktus amži
nai naudotis žeme". 

"... Veislinių pasėlių lygina
masis svoris 1952 metais sudarė 
tik 13 procentų bendrojo ploto, 
o Klaipėdos srities kolūkiuose— 
tik 7 procentus". 

"... Yra didelis atitrūkimas 
tarp nusausinamo ir nusausintų 
žemių įsisavinimo. Neskiriamas 
pakankamas dėmesys plotų nu
valymo nuo krūmu, kelmų rovi
mo, akmenų surinkimo klausi
mams ir kitiems kultūrtechni-
niams darbams". 

"... Partijos Kauno, Klaipėdos 
ir Šiaulių sričių komitetai ne
siima visų priemonių visuome
ninei gyvulininkystei išvystyti. 

Dėl to, kad nepakankamai 
vystosi visuomeninė gyvulinin
kystė, kalti Žemės ūkio ministe
rija: ministras drg. Augustinai
tis ir ministro pavaduotojas 
drg. Glabajus. Būtina pagerinti 
gyvulių, veislingumą ir likviduo
ti motininių gyvulių bergždu-
mą..." 

Didelė kliūtis gyvulių skai
čiui padidinti ir jų produktyvu
mui pakelti yra pašarų bazės 
atsilikimas respublikos kolū
kiuose". 

"... Žemės ūkio ministerijos 
MTS valdyba neoperatyviai va
dovauja mašinų - traktorių sto
tims, nesiima būtinų priemonių 
daugelio MTS atsilikimui likvi-

¥ v .duoti ir nerodo būtino reiklumo 
įdiegia industrinius, spartaus j sričių žemės ūkio valdybų at
statytos darljo metodus, silpnai | žvilgiu gerinant vadovavimą 
kovoja už teisingą ir sklandų MTS darbui". 

tas, kad artimiausiu metu būtų 
likviduoti esami trūkumai iš
vystant tarybinių ūkių gamybą, 
būtų pakeltas prekingumai: ir 
pasiektas kiekvieno ūkio renta
bilus darbas". 

"... Ypatingai • • arbus užda
vinys partinių, tarybinių ir že
mės ūkio organų darbe vadovau
jant kolūkiams pasilieka toles
nis kolūkių politinis ir organi
zacinis stiprinimas, kėlimas jų 
politinio budrumo užsimaska
vusių buožių ir buržuazinių na
cionalistinių elementų likučių 
visokių priešiškų pasireiškimų 
atžvilgiu. Būtina ir toliau dirbti 
sistematingą darbą demaskuo 

Socialinio aprūpinimo minis
terijos organuose vis dar neį
gyvendinti vilkinimo, darbo 
žmonių skundų ir pareiškimų 
formalaus — biurokratinio 
svarstymo faktą". 

"... mūsų darbe sutvarkant 
miestus ir rajoninius centrus, 
komunalinio - buitinio gyvento
jų aptarnavimo srityje, ypač 
gyvenamų namų statybos srity
je, yra rimtų trūkumų ir spra
gu". 

"... Tačiau finansiniai ir ban
ko organai nepakankamai vyk
do kontrolę, kaip įmonės ir or-

! ganizacijos panaudoja lėšas, 

Užsisakykite baldus 
deniai M lietuvi? dirbtuvės 

^ M raiiH galite nusipirkti Įvairiu m 
u h«i''ni» ianv- »-elkmenli»: fcaldv-

ilu. baldus, namų reikmenis: Baliono 
«tuk. miegamųjų setus Ir kitus bal 
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AKCHKK AVENUE 
MJRN1TURE CO. 

Ssv. JUOZAS KAZTKAIT'S 
4140 Archer A venų* 

Tel. LAfayette 3-351* 
r*rie6 įsigydami baldus pat Ik rinkite 
oas mus. gal Jums bus ekonomlAkla^ 

jant į kolūkius pralindusius I silpnai kovoja ūkinių organiza- bJnsmkytt"tUsi tf mošų dtrbtuv** 
cijų mokamajai drausmei pakel- fcUSP*"** " a l i""m * ,o t1 * 
ti ir negauna kiek reikiant į 

buožes ir apvalant nuo jų ko
lūkius". 

3 Materialinė gerovė 
"Partiniai ir tarybiniai orga

nai turi organizuoti nuolatinę 
prekiaujančių organų kontrolę, 
ryžtingai kovoti prieš pirkėjų 
a p g a u d i n ė j i m ą m a t u o j a n t ir 
sveriant prekes ir prieš grobsty
mus". 

"... Gydymo įstaigų tinklas 
išaugo beveik du kartus, lovų 
ligoninėse skaičius padidėjo 
45%, o palyginti su 1940 me
tais — du su puse karto". 

Telef. REpublic 7-5808 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

, patarnavimas 
S) * SJ 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

Nuostabu, kaip Kraratomr Guma 

TELEVIZIJOS BEi RADIO PAKDAVkMAS LA TAISYMAS 

I •nglneers' servlce) 
3120 S. Halsted Street • OĄnuhe 6-6$9* 

H.SĖIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland flvenue Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 4flth St. 

MES APRENGSIME JUS NUO 

PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

statybos darbo metodus, sta 
tybinės gamybos organizavi
mą, už griežtą ekonomijos reži
mą statyboje. 

Dažnai objektai atiduodami 
eksplotacijai su dideliais trūku
mais, statybos kokybe vis dar 
tebėra žema. 

Rimtų trukumų pasitaiko dar
be respublikos projektavimo 
organizacijų, kurios silpnai dir
ba aprūpinant statybą geros ko
kybės technine dokumentacija. 

Architektūros reikalu valdy
ba prie LTSR Ministerų Tary
bos neskyrė reikiamo dėmesio 
projektavimo darbui respubliko
je pagerinti. Projektavimo or
ganizacijų darbuotojų tarpe 
silpnai išvystytas kolektyvišku
mas darbe, kaikurie architektai 
laikosi atgyvenusių praeities 
architektūros formų, kaikurie 
iš jų vis dar tebekeliaklupsčiau-
ja prieš užsienietiškumą". 

"... Tuo tarpu partinės, prof
sąjunginės organizacijos ir ūki
niai darbuotojai lėtai šalina trfl-

"... Žemės ūkio ministerijos 
politinis sektorius (drg. Mon-
čiunskas) silpnai vadovauja po
litinių skyrių darbui, nepakan-

Viduriu Laisvintąja Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maiste 

• Cia ta paslaptis, kurią, milijonai 
imonlų patyrC apie FEEN-A-MINT. 
tą modomis, kramtomą gruma — vi
duriu laisvintoje. Taip. todfil FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtinga*! 

Gydytojai sako. kad kiti vidurių lala-
vintojai pradeda veikti perdaug ank< 
s t l . . . Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių talsvlntojų kiekis su 
ardo virSkinlmą. pašalina sveikatai 
ir energijai reikalingą maistą . 
žmogus jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Švelnus FEEN-A-MINT yra ki 
toks. Priimtas pagal nurodymus, jit-
velkla daugiausiai apatinėj vidurtv 
daly — pasalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A« 
MINT Ir Jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nuslptrkit FEEN-A-MTNT! Kai-
noa nepakeltos — dar 25c, 50o Ir 
tiktai lOe. 

Tarime naujausio madų kostiu
mu, paltų ir švarku su Šiltais 
pamušalais. 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku-

rių turime tikrai dideli pasi

rinkimą. 

K FEENAMINTlffl 

& 

Čia galite susikalbėti gimtąja 
lietuvių kalb» 

•Jūsų patogumui, ikrautuvfi yra at
dara ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 
2-iros valandos po pietų. 

DUODAME LENGVIEMS 
IŠSIMOK&JIMAMS 

Neimame jokio nuošimčio 
už išsimokėjimus 

H. S E I G A N 
4622 So. Ashland Avsnus — M . YArds 7-1272 

CHICAGO ILONOIS 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuvius pasiditi savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Auociation, kuri yra proporcionaliai viena H 

tro»rki«iui»i augančių taupymo ištaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the tFnited Statei Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. JI ii anksto aepriiada, bet 
Htada išmoka aukštą dividendą. 

MOŠŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Ave. Chicago 

JOHN PAKEL, Presldent 
Phone GRovehiU 6-7575 

T I iVTI l l / l t * I / A K J T A I P ii Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
I J I J I II V l J l Y i i 1 M i l I U l l P° P i c tu- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• t .. 
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Visus sužavėjo 
Detroito Lietuvos Vyčiu ir 

Lithuanian Melodies programos 
suruoštas koncertas praeitą šeš
tadienį buvo šiltai priimtas su
sirinkusių muzikos mėgėjų, ku
rie atvyko išgirsti Metropolitan 
Operos solisto Algirdo Brazio, 
kuris padainavo apie 17 dainų, 

A. Brazis paliko gilų įspūdi. 
Koncertą taipgi gražiai papuošė 

roito advokatas, finansų rast . 
R a l p h V a l a t k a , L i t h u a n i a n Me-
lodies programos vedėjas, ižd. 
Antoinette Nieks (Veberiūtė), 
Harper Canton Floriats savinin
kė. Vaizbos Buto "publicity di-
rector" yra Al Freeman, Ash 
Bar užeigos savininkas. Vaiz- * » B B ™ * n a u ™ ų • * * * • 
h™ Butas šiais metais vėl iš- v e i k e J a i i r d a u S B r a ž a u s h e t u " 
DOS D U l d S Sl.li>> I l l t ' l t t lo Vt l IB~ , . , , . . 
leis puikų kalendorių. v : š k o J a u m m o ; B e , ? o W o **+ 

nimo visi jie daugelį savo t rum-
Dctroito Kataliku Veteranų po laisvalaikio valandų yra pa-

K. BINKIO "ATŽALYNAS 
DETROITE 

Lapkričio 8 d. 6:30 vai. vak. 
buv. lietuvių svetainėje įvyks 
Detroito Liet. Org. Centro ruo
šiamas vakaras. Bus suvaidinta 
It. Binkio 5 veiksmų pjesė "At
žalynas", kurį režisuoja p. Z. 
Arlauskaitė - Mikšienė. Šiam 
"Atžalyno" pastatymui yra su
sibūrę ne pri tyrę ar t is tai a r sce 
nos mėgėjai, kurių didžiosios da 
lies veidai rampos šviesoje pasi
rodys pirmąjį kartą. Jų tarpe 

balius praeitą šeštadienį gražiai 
komp. Broniaus Budriūno vyrų ' pavyko. Veteranai dėkoja vi-
kvar te tas ir gabi jaunuolė l i e - j 3 į e m s dalyvavusiems. Naujais 
tuvaitė pianistė Patricia Ann | veteranų nariais užsirašė: Lar-
Kurtz. Art is tams atliekant pro- r y Hofner ir Leo Tamelis. Kvie 
gramą, salėje viešpatavo ty la . ' čįam» visi. katalikai veteranai, 
Būtų buvę galima išgirsti spil-1 bet kada tarnavę kariuomene-
kutę krintant. Artistai savo j 0 f užsirašyti nariais. Kreipki-
daina pririšo klausytojus prie tės į sekretorių Raimond Medo-
savęs. Lauksime daugiau tokių nį, 15467 Prest , Detroit 27, Mi-
koncertų. chigan, telef. VErmont 5-6509. 

Detroito vyčiai ir Lithuanian 
Melodies programa nuoširdžiai! *>**<>{u> K o r e ^ ' K l u b a * r u o " 
dėkoja visiems prisidėjusiems š i a s P a u d o s balh*> koncertą ir 
prie šio koncerto pasisekimo, i š o k i u s paskutinį šeštadienį prieš 
ypač biznieriams, kurie prisidė- j Adventą, lapkričio 29 d., būvu-

šventę naudingam darbui ir pat
riotiniam tikslui, nes visas gau
tasis šio vakaro pelnas yra ski
r iamas Lietuvos laisvinimo rei
kalams. 

Detroito ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šį paren
gime. Jame jiis pamatysi te ne 
tik gržųųjį Binkio, bet ir Det

roito lietuvių atžalyną, o taip 
pat paremsite kilnų šio vakaro 
tikslą. 

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Studentų Sąjungos 

Detroito skyriaus steigiamasis 
susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 9 d. 12 vai. buv. lietuviu, sa
lėje trečiame augs te. F rašomi 
dalyvauti visi Detroito studen
tai. t r f :atoriai 

« i i i i * i | • 

— Australijoje y ra įvestas 
privalomas balsavimas. Kas nei
na balsuoti ir neturi r imto pa
siteisinimo (liga, senatvė) , bau
džiamas $4.50. 

Kiek atvyko 
Rugpjūčio mėn. į Kanadą at
vyko H,285 imigrantai. 

ih i i i imi i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i 

KLAUSYKITE: 

LITHUANIAN MELODIES 
HTOTIB \VPAO RANGA 1060 KIL.. 

Kiekviena sekimui. 8:00—8:80 
(Detroi t l a iku) 

REIKALAIS KREIPKITfiS 
15750 I.c»ure Avc. 
Detroit 27, Mich. 

Tol. lllloaduuy 8-2224 
llllllllllllllllllllllllllllItlIUIIUIIIIIIIIIIIIIII 
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• P R A N E Š I M A S 
Daktara i STASYS ir MILDA BUDRIAI praneša, kad 

pakeitė priėmimo dienas ir valandas ir namų telefono nume
rį. Ofisas, 2759 W. 43rd St., a t idarytas kasdien 2 - 4 ir 6—8 
vai., išskyrus trečiadienį, šeštadienį 2—4 valandos. 

Telefonai: ofiso CL 4-7234, namų GR 6-3404. Jei šie ne
atsilieps, skambinkite K E 3-7268. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimmiiiiiiiiiii 
TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St . : YA. 7-0841 
laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. valk. fiestadloniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

SIUVAMOS MASINOS 

RASOM. MAŠINĖLES 
paimamoj, geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blshcp 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrglnia 1-7097 

IKKiTE APSAUGOS BONUS) 

KUKIANAMAS AUEJ.US 
Aptarnaujame pietinę Chicaga. * 

Aliojus krosnims Ir centrallnlul ap 
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6204 

= 

j > prie koncerto programos iš
leidimo. Visiems bendras šiltas 
ačiū. 

Pasibaigus A. Brazio koncer
tui, rengimo komisija ir jų drau 
gai, kar tu su programos daly
viais, suririnko Mr. ir Mrs. Stan 
ley Boris namuose, kur Hnks-

sioje lietuvių salėje. Visa Det
roito apylinkė kviečiama. Kon-
certan pakviesta dainuoti Chi-
cagos gabi solistė — sopranas 
Ona Piežienė. Bus įdomus va
karas , tad renkitės dalyvauti ko 
gausiausiai. 

Suėjo metai nuo Marjc. Sloek 
praleido kelete valandėlių, j mirties. Velionė yra ilgamečių 

nulydėjo mjz. Aleksandrą Ku-1 veikėjų Onos ir Antano Ramu
čiu ir; i geležinkelio _totj, paly- čių duktė. Už jos sielą ir Ra-
dint jį atgal Chicagon. Pobū- mučių ir Bartaškų* šeimas praei 
vyje, palydint komp. Br. Bud- tą pirmadienį buvo atlaikytos 
riūn:> vvrų kvartetui , dalyviai 
kar tu dainavo linksmas lietu
viškas daineles. Solistas Algir
das Brazis visus maloniai nu
teikė gyvu linksmumu. 

TRUMPAI „ 

A. a. Micliael Sales (Salese-
vičius), 91 m., 3550 Trombley, 
mirė lajikr. 1 d. Paliko žmoną, 
6 dukras, 3 sūnus, 19 anūkų, 7 
pioanūkus, brolį Adomą Sala-
s \ u lų ir seserį Magdaleną Ka-
sevičiene. Velionis palaidotas 
lapkr. 5 d. Mt. Olivet kapinėse. 

P r r ra;Hją praeitą sekmadienį 
A. Brazi3 dainavo Lithuanian 
Melodies radijo programoje. 
Jam • akompanavo programos 
akomparrs tė Helen Dailyda. 
Klausytojai maloniai atsiliepė 
apie jo da naviraą. Pasibaigus 
programai, praleidęs keletą va
landų Ann Arbore, A. Brazis sus Leonardus varduvių proga, 
lėktuvu išskrido atgal į New Ilgiausių metų! 
York:;, ku.- pirmadienį vėl pra-

iškilmingos pamaldos. 

Motrru Sąjungos susirinki
m a i įvyko spalio 14 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. 
ALRKF kongreso delegates O. 
Kasė ir J . Rufus patiekė pra
simą, kuris buvo šiltai priimtas. 

Betty Brtnza ir Estelle Buk-
šaitis mini gimtadienius. Lin
kime linksmų gimtadienių vi
siems skaitytojams, kurie mini 
gimtadienius šią savaitę. 

Teisėjas Joseph P. Uvick yra 
Michigan valstybės Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Komite
to direktorius. 

Nepraleiskite šį sekmadienį 
3 vai. p. p. Lithuanian Melodies 
radijo programos, radijo stotis 
YVPAG, banga 1050 kilo. 

Koresp. Klubas sveikina vi-

dėjo repeticijas operos sezonui. 
Algirdą išlydėti į radijo stotį 
buvo atvykę Jean ir Joseph 
Yakštys. f 

A. a. Ka/iniVrns <irign*», 77 
m., gyvenas 1556 SpringweUs, 
n i r e spalio 6 d. Liko nuliūdu
si ž.mona Magdelena, dukra Ann 
Bražinskas, sūnūs Charles, Al-
bert. Joseph ir John, žentas, 
marčios, septyni anūkai ir du 
proanūkai . Velionis palaidotas 
spalio 9 d. iš šv. Pe t ro bažny
čios su apeigomis Holy Sepulch. 
re kapinėse, šeimos mauzole-
juje. 

A. a. Joseph Kulbokas, 62 
m., 1248 Springwells, mirė lap
kričio 1 d. Paliko brolius 
Adam ir Anthony. Velionio 
palaikai palaidoti lapkr. 5 d. 
Holy Cross kapinėse. 

Detroito Vaizbos Bato (Li
thuanian Chambcr of ComoveiN 
ee ot* Detroit) visuotinis sugi-
iiiikimas įvyko spalio 13 d. 
Naujoje Vaizbos Buto valdyb"-
j * y r a : pirm. William J. Adams, 
Realty ir Insurance savininkas, 
vicepirm. P. Charles Peters , jau 
nas lietuvis advokatas, prot. 
rast . Al Conrad, ilgametis Det-

Charles ir Ann Sustok, Whit 
tier Cocktail Bar savininkai, mi
ni 31 m. vedybų sukaktį. 

Teikite žinutes ateinančiai sa
vaitei nevėliau sekmadienio va
karo. 

Uetroilo Kat. Koresp Klubas 
BR 3-2224 ir Vi 2-5394 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

14 Dl 
IŠBANDYMĄ NAMUOSE 

Su Dulane FRYRYTE jūs iškepate 
"golden-brown" vištieną — arba 
šimtą kitu valgių —į 2 iki 7 minutes! 
Su nuostabiu lengvumu jūs paruošite 
skoningus valgius skaniems užkan* 
džiams arba pilnus valgius šeimai. 
Ir jūs negalite suklysti! Auto
matiškai tobuli reaultatai! Jokių 
puodų nei keptuvių šveisti — nes 
verdamasis aliejus pasilieka į FąYRYTC 
kitam kartui, — o skirtingi valgiai 
nepasiima kitų valgių skonių. Cia yra 
virimo įrankis, kurį jūs naudosite 
kasdien, kad sutaupius laiką, triūsą 
bei dolerius. Atvykite, pamatykite, 
sužinokite apie Nemokamą Išbandymo 
Pasiūlymą. Jokio įpareigojimo. Dulane 
valgių virimo knyga išimtinai skirta 
"deep fried" receptams yra 
pridedama prie kiekvieno 
Dulane Fryryte. 

SMALL D<WN mmt^mįP^Bi 
Convenient Terms \ ^^S^?£^ 

e*0#> 
Vartė kito i>ul;uu> F R Y R Y T E per l t dienų 
nemokamai. Jū* galėsite gražinti j) arba 
pirkti lengvom Issimokejimo sąlygom. >• 

MATYKITE DULANE FRYRYTE 
DEMONSTRACIJA ŠIOSE KRAUTUVĖSE 

<? 

November 10 
to November 22 
852 W. 63rd Street 
9025 S. Commercial Ave. 
3225 W. 26th Street 
424 E. 47th Street 

• 
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Novęmbt r 2 4 
to December 6 
4749 N. Westero Ave. 
4833 W. Irving Park Rd. 
4231 W. Madison Street 
3138 N. Lincoln Ave. 

» m1 «m »"' ' * ' — • " " 
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Taupykite per Pasta 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I / 

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

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicaqo Heights. Illinois 

> 
===== 

i 

r 
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ST. ANTHONY SAVINGS & I.OAN ASS'N. 
144T So. 4»tn Court, Cicero 50, 111. 

JOSEPH F. GRIBAUSKAS. Sekretorius 

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

naujom sąskaitom. 
Turtaa $5,500,0 0.00 

Jr 

% 

PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 
Tik ką ift6jo 8 Nr. 1'elPdos 2H pi., su priedu TevifikS* Aldas 8 pi. 

.Juose telpa virfi 30 pavel*Hlg, Uiustracijų, šaržų. Daug Juokų Ir ap-
ražomoa mūsų dienų aktualijos iš politinio ir kultūrinio gyvenimo 
Kaina 0.50 dol. 

TIK Iv \ lš.1 .K) 
AndcrMino Tasiikos, 210 pi., gausiai iliustruota, kaina 2.00 dot. 
ii.iulei Pasakos, antra dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.26 dol. 

ANKSČIAU 1SLF.ISTA: 
llaulo Pasakos, pirma dalis, (Karavanas) gausiai iliustruota, 

kaina 1.5<i dol. 
A. Vilainis, Avinaičių žemėje, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.50 dol. 
1'clCdo.s !9r>2-t».r>:i metų komplektai, kaina 5.00 dol. 
Dalgiams spausdint i I»el<"do.s kalendorių IU53 inctanis . Daug 

feljetonų, juokų. Priede Kara l i enes iMlehaldos P ranašys t ė s Ir n a u 
jausia* rsapninlnkas su PelCdos komen ta rą s. Ka ina 1.20 dol. 

Visi ku i i e u/.Hibakys šių knygų bent už 3.U0 dol., Pe l6da lkl šių 
metų galo gaus dovanai . Adresuoki te : 
PBLftDA air>:i 8o. I laistei I St. Chicago 8, 111. J? 

Gaukit du gerus uždarbius kasnfct 
U*tikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

ftUmi H H | PrinekH ki«k atr l ta . 
tk*dM Aarifta 

UNIVFRSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO S. ILLINOIS 
Telefonas: HAymarket 1-202* 

•s lankos: PirmadlenUis, antradieniais ir penktadieniais rmo t ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uidaryta. fiefltadiemajs nuo • vsi. ryto iki S vai. p. p. 

>T 
SOTUS ALKANAM FADEK! 

AU> OVI<:itSKAH, Ine. , 3131 K. Ha ls ted St., Ohiuago 8, tol. U. \ «-»85» 
Bendrove" s iunčia mais to alimtinjus { Vokiet i ja ir k i tus kraStus. Iš
sky rus HfiRS. P r l s t a tymab t r u n k a apie 17 d., nea shint lnlai siunčiami 
it. Kuropoa sandčl4>j. P i lnas d r aud imas , l ie ikal . pilno s iunt . sąramo. 

Siuntinys Nr. Z — «fl 20 
4 «iv. r t ikytų .». u\\ų 
2 sv. kiaųl'r4'; taukų 
t HV margai Ino 
i sv. kiaulienos misoa 

« 

Siuntinys Nr 12 - fft.40 
S sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos '-ayos 
1 sv kakavos 
l sv. sek oi ado 

«v eukrau* 

Siuntinys N r. 19 — $i».».% 
* sv. rūkytų lašinių 
S sv. kiaulinių tauku 
2 sv margarino 
1 sv. defflntoa kavos 
1 sv. kakavos 
i av Šokolado 
4 % sv. nukraus 
2 gabalai tualetinio mulin 
Siuntinys Nr. 0-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s' . b. kvlet. miltų $2.60 
B sv. Rrvn klaul . taukų $6.21 J 

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

Kiekvienas *mogus turMų atliekamas nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaite. 
taupyt) reikia: senatvei, valkų mokslui* įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis b? lMm>"g*ffTi«, 
rTadAk taupyti šiandieni 

MUTUAL 3U era /SAVIN00 
110 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2 2 0 2 W. Curmak Rd. s Chicago 8, m. 
JOHN X KAZAMAUSKAS, ffu'UI VIrglnla 7-7747 
Ssrvm«s btturad H $10,000 by F . I L L C 

• 

/ . 

\ * 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
= 

NACIONALSOCIAUZMO KLYSTKELIAI f 

"Dirvos" 
P. STRAVINSKAS. Cleveland. Ohlo. 

bendradarbi* B. K. rios jiema pagal konstitucinę vals-
Naujokas to laikraščio s. m. spa
lio M ir 9 d. laidose įdėtą savo 
straipsnį "Kviečiai Ir rauges" pra 
dėjo giažiomis plačiosios toleran
cijos oei demoKratijos mintimis, o 
jį baigė tiKrai netolerantiškomis 
ir nedemokratiškomis išvadomis. 

Nekalbant apie neteisingus ir 
gruoius katalikų kaltinimus, dėl 

tybės santvarką ir pagal pačią 
mūsų valstybės esme priklauso, 
sunkiai pažeidiia mūeų valstybės 
tautinių mažumų žmonių jausmus 
ir daro jiems moralinę žalą, su 
kuo joks padorus ir elementariau
sio žmoniškumo principus išpažįs
tantis lietuvis sutikti negali. Ypač 
kad tautinių mažumų tarpe mes tu 

kurių esame jau pasisakę šiame rėjome eilę tikrai garbingų ir Lie-
laikraštyje .anksčiau, jis užbaigė tuvą nemažiau už mus pačius my-
savo straipsny tiesiog skandalinga 
valstybės suverenumo koncepcija, 
diametraiiškai priešinga tiek jo 
išklotiems tolerancijos principams, 
tiek ir konstitucinei mūsų vals
tybės santvarkai. 

Aiškindamas "pasaulėžvalginių 
marumų" ir "tautinių mažumų" 
teisinę padėcį valstybėje, straips
nio autorius pareiškė, kad Lietuva 
buvusi nacionalinė valstybė" (!), 
kad "lietuviu tauta joje ne tik 
faktiškai sudarė gyventojų daugu
mą, bet ir teisiškai (m. pabr. P. 
Str.) buvo neabejotina valstybės 
šeimininkS". 

"Dirvos* bendradarbio aiškini 

Įėjusių žmonių. 
Ištikimas lietuvių tautos (dar 

nuo prkŠKarinių laikų) gynėjas, 
senų Lietuvos gyventojų ainis, 
Li :tavos Vyriausiojo Tribunolo 
teisėjas, Valstybės Tarybos narys, 
ilgametis Lietuvos Universiteto 
rektcnus, eilės lietuviškų teisinių 
veikalų autorius, gilus mokslinin
kas, teisininkas profesorius Myko
las Roeraeris — lenkas; Lietuvos 
kariuomenes savanoris (jos kūri
mosi metu!), Eltos įsteigėjas ir 
pirmasis jos direktorius, Lietuvos 
bt. Seimo narys, entuziastingas 
Lietuvos jaunimo organizatorius, 

retume grieiciausiai protestuoti 
prie "Dirvos" skelbiamas "nacio
nalinės valstybės" teorijas ir kon
cepcijas, ypafi dar ir dėl to, kad 
jos yra paimtos iš mūsų tautos ir 
valstybės priešų nacių "korano". 

= 2= 

« -

Vokiečių nacionalsocialistų par
tijos programos 25-sis punktas, 
cituojant ji lietuviškame vertime, 
Šitaip skamba: 

Valstybės piliečiu gali būti tik 

nosse). Tautietis gi yra tas, kas AP, Muenchen 1943, 15 pri.). 
yra vokiečių kraujo . ("wer deut- Palyginę "Dirvos" "valstybės 
schen įsiutęs ist"). šeimininkės" koncepciją su šia na-

(Das Parteiprogramm — We- cine, matome, kad laikraštis pa-
sen, Grundsaetze und Ziele der suko nacionalsocializmo klystke-

tas, kas yra tautietis (Volksge-1NSDAP. Zentralverlag der NSD- liais... 

Antanas Olis 
vėl laimėjo rinkimus 

su meile, neginčijant jiems kons
titucinių teisių valstybėje. Dauge-
lis jų yra daug daugiau nusipelnę, 
mūsų Lietuvai, ner/u kai kurie 
mūsų "patriotai", garsiai "dekla
muoją" savo tėvynės ir tautos , 
meilę, jau seniui prarastą ir mu, mūsų tautinių mažumų > ? - eiles lieUiviškų o r g a n i z a c i j ų j g U 8 i ą % _ e 

vardo plačioje užsienių spaudoje ir f L ^ ^ T l T*? i?" 
mokslinėie raštijoje garsintojas S S ^ ^ J S ^ ^ ^ ^ 
prof. Juozas Eretus (šve.cari os i ̂  P«eft lietuvi, kitus smęrkda-
vokietis); kristališkos sąžinės fano ^ i ^ r ^ u ^ f ^ n ^ ^ T o 

mokslininkas,1*** ant mūsų priešų malūno. O 
ką jau bekalbėti apie tikruosius 
mūsų tautos smaugikus ir išdavi
kus, kaip, pvz... Sniečkus, Palec
kis, Gedvilą, Žiu^da ir 3unkiai bs 
suskaitoma čaugybo kitų. 

Tiesos, tsh.es, teisingumo ir tik
rųjų faktų ukjvaizdoje mes tu-

nės buvo savotiški "vuegelfrei" 
(laisvi, kaip paukščiai, bet ir tiek 
teisių teturį, kaip paukščiai). Vi
sas teises jie įgiję tik iš malonin
go lietuvių tautos suteikimo ir 
tarptautinių institucijų, kurios 
juos "apsaugojusios" savo "tarp
tautinėmis* konvt ncijomis"... Tų 
konvencijų reikalavimai, "Dirvos" 
žodžiais tariant, buvę nukreipti ne 
į Lietuvos valstybę, o tik "j lie-

gus, teisininkas 
eilės teisinių straipsnių mūsų spau 
doje auCorius, mūsų teisines kul
tūros ir gražių teisinių tradicijų 
ugdytojas, Advokatų Tarybos na
rys, buvęs a. a. Mykolo Sleževi-

tuviu tautą, kaip Lietuvos valsty- ^ U B Patronas advokatas Viktoras 
be sukūrusią Ir <oje faktiškai sel- IFridstelnan ~- žydas, arba toks 
mininkaujanėią".:. Pagal šią kon- P a t ^f*18 atžvilgiais svarus, nie-
cepciją išeina, kad tie vargšai k u o m e t 8 a v o pagalbos mūsų už-
tautinių mažumų žmonės yra j a u fiemų reikalų ministerijos tarp-
ne teisių subjektai, asmenybės, o tautinės teises klauaimais neatsa-
kokie daiktai, balvonai, iš kitų * » , aktyvus Lietuvos Teisininkų 
malonės gavę žmogiškosios asme- P«*-J°» *£*?*> ^ f ° vV™s adv. 
nybės vardą ir teises mūsų vai- d r - Jokūbas Robinzonas irgi 
stybėje... 

Dėl šitos valstybes suverenumo 
žydas, arba žinomas profesorius 
Simono Bieliaokino (žydo) sūnus 

ir tauUnių" mažumu teisiu ham*p> I * * * * * * Btcliaokinas, sietuvos 
cijos tenka pasakyti, štai, kas: | v a rdo gynėjas užsienyje (dargi 

I tuo metu, kada nelaiminga žydų 
1. Lietuva nebuvo jokia mcio- jtaula* vokiečių okupacijos metu 

nąlinė valstybė", kaip kad "Dir- [Lietuvoje išgyveno tragediją), ar-
vos" bendradarbis išsigalvojo, o ;ba garbingas muaų advokatas 
demokratinė Respublika, kas yra Vsevoloda* Bojpvas (gudas), ar-
nustatyta ir jos konstitucijoje. ba didžiausių nuopelnų užsitarna-

2 VaKtvhč* •lĮfinainmiii arba v ę s lietuvybės gaivintojas Vilniaus 
»™royf» 2Sf««?- f I ^ T ^ ^ d J n i ' k r a š t e P o v l , a » Karazija — toto-

? E ? *t 5 ? 8 .! S S L . t l ^ i rius ir daugybė kitų ištikimų miV 
niukavimo teisė valstybėje' pagal Tėvvnes-Lietuvos vaiku (ked 
visas mūsų konstitucijas priklausė J 2 2 2 ^ ) * ^ mūsų visu 
ne vienai tik nacionalinei lietuvių J L : l.-f.- !11 }

;J1 S K A T T ! 

P R A N E Š I M A S 
, * Nerizikuokite, bet dar šian

dien pat apdrauskite savo auto
mobilį. Parūpiname apdraudą ir 
mažamečiams. Galima dalimis 
išsimokėti. J. Kutra, 2405 W. 
51 Str. Tel. PRospect 6-7238 
arba REpublio 7-7321 (vak.). 

NUO UŽSISkNtSJUSIŲ 
Skaudančių Žaizdų 

tautai (tautai natio prasme), o 
visai valstybinei Lietuvos tautai 
(tautai popuius prasn^e). šiai val
stybinei tautai priklaus* visi Lie
tuvos piliečiai, neatsižvelgiant į jų 
nacionalinius skirtumus. Lietuvos 
žydai, lenkai, rusai, vokiečiai, to
toriai ir kiti turėjo lygias teises 
su lietuvius. 

3. Pilietinės teisės mūsų tauti
nėms mažumoms priklausė ne iŠ 
lietuvių tautos "maloningo sutei
kimo" ir ne vien 13 tarptautinių 
konvencijų, bet iš pačios mūsų 
valstybes demokratinės santvar
kos, iš pačios mūsų valstybės es
mės. Tarptautinės konvencijos sau 
goio tik žmoniškumą, kad kartais 
atsiradę tokie teisės „interpreta
toriai", kaip mūsų "Dirvos" ben
dradarbis, neimtų joms vykdyti 
..pradinių" „paukščio laisvės" tei
sių ir jų nenuskriaustų, kaip kad 
atsitiko, pvz., nacionalsocialistinė
je Vokie*ijoie, kuri, nuo tų kon
vencijų atsimetusi ir jas sulaužu-
si, pasuko barbariškumo keliu. 

4. Aiškinimas, kad tarptautinių 
konvencijų reikalavimai buvo krei 
piami j lietuvių tautą (natio), kad 
liet. tauta tomis konvencijomis bu 
vo įpareigota ar įsipareigojusi ir 
pan., yra pagrįstas nesusipratimu, 
nes lietuvių tauta ,kaip tokia, ne
buvo joks teisių subjektas (netu
rėjo teisinės asmenybės); dtl to 
nei ji pati negalėjo įsipareigoti 
jokiomis sutartimis, nef kitų nega
lėjo būti įpareigota". Tarptauti
niais aktais buvo įsipareigojusi ar 
įpareigota tik pati Lietuvos valsty
bė, kurią reprezentavo valstybes 
valdžia. 

5. Aiškinimas, kad Lietuvoje 
"faktiškai šeimininkavo" tik vie
na lietuvių tauta visokiu atveju 
yra nesuderinamas su demokrati
jos ir tolerancijos dvasia, kurią 
"Dirvos" bendradarbis savo straip 
snyje ypatingai pabrėžia ir kurios 
jis reikalauja iš kitų. 

6. Principinis paneigimas Lietu
vos piliečių nelietuvių teisių, ku-

turi būti minimas ^u pagarba ir 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys i 

PIRKTI IS 

! P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVES 
GKA21AU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

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

I Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius minių reikmenis, 

kreipkitės į šią 
KRDVIA IB PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

Tie, kuri© kenčia nuo SENŲ AT 
f Ui; ir SKAULŽIŲ ŽAIZDŲ, Ji< 

I.KIII: ramiai «6d6tl ir naktimis mle 
<«M1. no« Ju 'iž.sis.-nfliustoH ža.iztl'v 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tą 
>t'*.0jinuf ir skaudėjimą senų *t 

virų \t skaudančių laitui ij, uidSklt* 
DKGITI.O Ointmcnt. Jo g y d o m o * 
ypatybSa p.ikmsvins Jūsų skaudėji
me Ir RalŠsltc rainiai miegoti nak
tį. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi paftalma niežė
jimą, ligos, vadinamos PSORIASIS 
ralpgl pasalina pvr&CJlmą Ilgos, vadi 
oaitu.a ATHl>ETE'R FOOT, mistabdo 
ižiovinlmą odos ir peiplyslmą tarp 
:.lrsčii> Jis yra t inkamas vartoti nuo 
lamstančios ir suskilusios odon. Jl» 
yra gera gyduole «ue visų iSviršlniu 
o, JOS ligų. L.EGULO 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų l r 
nieitne.ių kojų Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et. 
$1.26 ir $3.60. Pirki 
te vaistinėse Ohlcag< 
ir apylinkėse ir Mil 
vvaukee, a r b a a t 
siųskite money ordt 
-•J i ~r-

LEGUEO, Department D 
">618 W. Eddy S t . Chicago 84, Ui 

MUlberry 5-8694 

i ' • 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAfayette 3-3171 
Brlghton Parko kolonijoje 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATpME 
VISOKĮ v RtiftlU 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CCX 

S T A S T S U T W I N A S , P rez . 
8089 8o . H A L S T E D ST. 

Tel. Vlclory * * W * 
APKAFNAVIM4 IK PREKIŲ PKI-

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAATINC ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. t y to Iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

. _ ,.; ,, , . i . , - i ^ — — — • - * - '• ' ' • P H 

M M M » » M M M M M M « » > • » » » » • » • +•*• * • » • » • • • • • • • • • • • » • » - » » • • • • • • • » » » • • » » • » • & 

1992 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi ui $1,683.00 
Su visais taksais. 

Važiuokite 1952 m. 
CHRYSLER'IU su 180 
arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ TO 2KMAS KAINAS 
lengvo* išmokėjimo sąlygos. Tetel&gas nemokamas patarnavimas leidimams ir auilraudal. 

Balzekas Motor Sales9 Ine. 
; 4030 ABCIIER AVE., CHICAGO 32, UAu Telel. Vlrginia 7-1515 J . 

' 

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

• Y . O W N the revd/uf/onary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edgesl 

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

N0W! ffor Your Present Tires 
* 

' * 
We are allowing 

v 

I \ 

I 

o n the purchase of new, winter-safe f£*3™ 
OII • u. S, ROYAl AIR RIDE • 

U. S. ROYAl MASTER 
U. S. ROYAL DE IUXE 

for yoor present tubes 

•r/r1 

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

# 

• • *p i 

\ 

http://tsh.es
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± 
Auga JAV gyventojų 

skaičius 
Paskutinių vienerių metų lai

kotarpyje JAV gyventojų skai
čius paaugo du su puse milio-
nų. šiuo metu JAV-se yra apie 
156,804,000 gyventojų. 

Jei iStirptų 
Dr. H. W. Ahlmanas, švedų 

glaciologas (ledynų tyrinėto

jas) sako, kad šiaurinėse daly* 
se dideli ledynai pradeda smar
kiai tirpti ir vanduo okeanuose 
laipsniškai kyla. Jei visi tie le
dynai staigiai sutirptų, tai tokie 
miestai kaip New York būtų 
apsempti vandeniu. 

" • • • • . . 

Skelbtis "DRAUGE" Apsimoka, 
nes Jis yra plačiausia! skaitomas 

etnvh} dienraštis, o skelbimo 
italas yra prieinama visiems. 

- • - • • • • • • • • 

^ i 

r A L) E K A 
Nuoširdžiai dėkoju visiems savo geradariams, kurie, man su
sirgus, parodė tiek daug artimo meilės savo užuojauta ir ma
teriale parama. Ypač esu dėkingas Dr. Zllaiclui, Harboro Lie
tuvių Tremtinių Valdybai ir savo prieteliatns: ponams Jonu
žiams, Mrs. Aitutis, J. Liubinui ir Mrs. A. Laminas. 

B. ANDRIJAUSKAS 

»-••< 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

GOOD OPPORTUNITY! Tavem, 
transfer ccrner. Establisnod busi-
nes$. Owner retirlng. 

Reasonable. 
B]ng. 4-9449 

10—12, 4—9 p. m. 

• C L A S S I F I E D . A N D H E L P W A N T F, 1) A D V S R T I S E M E N T S : ~ 
HELP WANTED MOTERYS 

• - • • • • • • » • • • - » - • •-*•#-•*• 

IDOMIOH KNYGOS 

Nauja Petronėlės Orlutaite* 
knyga legenda 

"VILIGAILfc" 
liejo iš spaudos. Meniskui ilius
truota Pauliaus Augiaus raedlic 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

RKAL EOTATE 

CICERO 
2-JIJ aug&ttj imiiiiiis namas. Abu 

butai po f. H kamb. Karstu vandeniu 
npAlld. Viena butą galima bu* tuo-
iau užimti. 2-jų autom. mftr. garą* 
ža«. Oeros pajamos. 1902 8. 48th Ct., 
Cicero. Kreiptis ketvirtai]., penktad.. 
Aefttad. visa dlenQ: kitoms dienoms 
po G v. v. 

:<f. PI. nrtl llalslrd; 
butai; $».r>00. 

1 kruutuvfi; 4 

88-t'rOi 'Ir Km e raibi: krautuvC, 2 
kamb. užpakalyje; 2-K butai; karato 
vandenio šildytuvas. 

f. automobilių ""garažas. 

PREKYBOS 
• 

Daugelis lietuviu jau jsitikino, kad veltui laiką gaišti, vaikš
čiojant po {vairius "amžinus" Išpardavimus, neapsimoka. . . . . 
Nei viena Chicagos baldų prekyba Ir net urmo sandėlis nepa
siūlius pirkėjui aukštos kokybės baldus ar kitus namu {rengi
mus už tokias prieinamas kalnas. 
Mes prekiaujame tik žymiausių fabriku ir firmų gaminiais ir 
darome viską, kad klientas pirkęs mūsų įmonėje vieną kartą, 

-netik jis pats liktų nuolatiniu mūsų {monfis lankytoju, bet Ir 
visiems savo prietellams mus rekomenduotų. 
Iš kelių šimtų klientų per paskutini mfnesj mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mūsų patarnavimu. 
PALYGINKITE MtSŲ KAINAS. 
Linoleum grindims, įvairių spalvų, 9x12 . . . .tiktai už $ 4.50 
Kilimams valytuvai rankiniai $ 7.50 
Matracai jvairių dydžių, spalvų, vatiniai tiktai už S 9 50 
Metalinės lovos, {vairių dydžių ir spalvų tiktai už $ 9.50 
Matracai springsiniai. geros konstrukciios, Jv. spalvų.. S.10 50 
Dulkių, Biurbliai elektriniai, metų garantija. . tiktai už $ 19.75 
Vaikiškos lovutės jvairių spalvų $ 19.00 
Supamos minkštos kėdės, jv. spalvų, patogios poilsiui.. $ 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. priiung. $ 49.00 
Lempos balto ar bronzo« metalo ant grindų psRtatom. $ 16.00 
Knvgoms spintelės su stik. dur., walnut, mah. ir blond $ 29.00 
Rašomieii 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 rofa, mieg. kėdė ir tumba. jv. sp. $ 99.0.1 
Studio couch, jv. 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 medvilne1 $ 99.00 

2 dalių svečių kambario baldai 5 metu fabriko garant. $149 00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
indeli* iMislrlnkiimis Šaldytuvu, fvairlij elriUros i r n ^ i ir dainę 
kltn ruimams reikalingu prckiii, visko* lengvais Hstanokftjtmata be 

jokiu nuo-1 n i< i n trims mėnesiam*-
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9 v. ryto iki 9:30 

vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais U vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Eiliuota pasaka vaikams 
i 

S. m. pabaigoje mažu tiražu išlei
džiama eiliuota pasaka valkams 
ŽVIRBLIAI 1NKILENUOS. 104 psl„ 
kaiaa 1.60. Norintieji Ja Jslgytl, pra-
ftoml Iki apallo 15 d. pranefttl auto
rini (I 'etnil PUkal, 4L»tj K. f.th St., 
So. Boston 27. Mass.). '.i J bus re
zervuota. Knygų rinkoje ji nebus 
platinama. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS 2S34 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

IŠNUOMUOJAMA 

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

2419 W. Potomac 
i 

IŠNUOMOJAMAS B kambarių butas 
su 2 miegamais. 

Teirautis telefonu: 
YArds 7-2«9» 

Iftnuom. kambnryH HII visalH putngu-
mals vienai ištikimai moteriai dir
bančiai arba nedirbančiai, kuri prl-
žhlretų^juiiiuj ruošų. Duosiu Islalky-
mo. nemokamai. Adresas ĮSI 4 So. 
MH|>1OW«MM1 Ave., tel. I;A S-9T14 

Isnuom. kamb.; Šviesus, galima var-
totls virtuve, Šaldytuvu; prie mažos 
Šeimom. Kreiptis: 

:19«I So. Campbell Ave. 
(3-rlas aukštas) 

Moderniškas .1 butu mflrlnls na
mas; 4 kamb. kiekvienam bute; ga7.u 
apSIld.: nauji kanalizacijos Jvedlmai; 
„Youngstovvn" kabinetų virtuve1. 

28-tos Ir Dnlon; G butų namas; 
Ir l-f>; Jkainuota $n.f)00. 

M 

^^wV^AV^^^Z7wUAMMMXWMA^VM7Z2?2W'M^vS^ 

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

Telefonas: 
RAndolph 6-3765 

mr 

Platinkite "Draugą" 

Union Ave. arti 35-tos St. moderniš
kas I hutų mūrinis namas po 6 
kamb. KarSto vandens aliejinis Šil
dytuvas. 

tJOHDON RKAI/TY CO. 
800 \V. 86th St. 

Y Arda 7-132S 

AITSTIN APYLINKfi.NO 
Jus turi te pamatyti, {vertinti! 2tf 
auKŠti , mūrln H namas: 7 ir 8 kamb., 
4 kamb. angliško stiliaus rūsys; kok
lių virtuves ir prausyklos; nerūdi
jančio plieno slnkos; „Genuine l ta-
lian Marble" židiniai. Savininkas par
duoda. Saukite: 

iMAnsfleld 0-1748 

Ar jūs domitės pastoviu dar
bu su saugia ateitimi. 
MAŠININKES SvVITCHBOARD 

Patyrusios — bet bus priima
ma ir sugebanti pradedančio ji. 

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

Skambinkite Mr. Loser 
WAbash 2-7626 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. WasbJngton 81 
Tel. DEarborn 2-24R4 

IIELP WANTED VYRAI 

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

Parduodamas mūrinis namas 
(bungalovv), su vana, 6 kamb. 
viršuj, 3 — apačioj. Geroj tvar
koj. Išsikeliame; įkainuotas 
greitam pardavimui. 

3006 So. Union Ave. 

DĖMESIO 

REIKALINGA PASKOLA (pirmieji 
morKiėial) bungalow pirkti HRI $'•'.-
000. Telefonuoklte P R 0-7288 arba 

I t l .pi ihl ie 7-7821 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbiam 
skyriuje. Skelbimą galite perduoto 
telefonu: Vlrginla 7-6640. 

REIKALINGA SEIMININKft! 
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 
GENERAL OFFICE 

• Clerk 
• Typist 
• Biller 

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

UNITED PAPER BOX CORP. 
727 N. Kedzie Ave. 

Kedzie 3-6767 

— » • » • m m į i M 
HELP W ANTED — VYRAI 

Sekmadieniais nekaitome pardavimo taksi), 
taupysite. naudokitfis proRa. su-

Prekybos vedėjas JUSTAS I.IF.POMS 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONES VEDfiJAS JUST. LIEPONIS 

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

^ 

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

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

sP 

Dabar ima: 
• WIRE INSULATORS 
• PACKERS ČJANITORS 

• STOCKMEN 
PRODUCTION CLERKS 

Patyrimas nebūtinas. Išmokysime sąžiningus darbininkus 
Gausfis priedai darbininkams kartu — 

• APMOKAMOS ATOSTOGOS • APMOKAMI ŠVENTA
DIENIAI • GROUP INS. (DRAUDIMAS) • PENSION 

PLAN • NEBRANGIA KAINA VALGIAI 
f 

Nepaprastfai geros pasilinksminimui — "recreational 
facilities". 

Ima Dypukus. Reikia nors kiek kalbėti ir suprasti 
angliškai. 

Kreipkitės šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateiti 
pas — 

s • 

B E L D E N M F 6 , 0 0 , 
4625 W. Van Ruren S t 

i 
— — — — — — — — I I — M — — — I i i — — — — — — — — . 

HEIJP WANTED — MOTERYS 

SS 
Ar jos jieškote nuolatinio darbo — Svarios dirbtuvės ir 

darbininko įvertinimo. 

ACME STEEL COMPANY 
Turi atidarymus šiose srityse: 

• COLD R O L L I N G M I L L S • W A R K H O U S R 
• PHOT R O L L I N G MILL • S L I 1 T K R S 
• O I L E R S • P U N C H P R E S S 

Augšč iaus i a s a t l y g i n i m a s plieno p ramonėse . T remt in i a i pr i ima
mi . Re ika l inga s u p r a s t i angl i ška i . OausOs d a r b i n i n k a m s pr ie 
dai . A T E I K I T E : 

ACME STEEL COMPANY 
135th Street 8C Peny 

%\? 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 
PRODUCTION ENAMELING CO. 

Turi keletą vietų dabar dėl 
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 2-4800 

/ 

*£ 
Ar jūs jieškote pastovaus darbo plius darbininko įvertinimo? 

INTERNATIONAL MINERALS & 
CHEMICALS 

Turi keletą darbų dėl 

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 

priedai, šaukite Dr. Gillis. 

COmelia 7-1428 
^ . J 

TYPISTS 

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

DURO METAL PRODUCTS^ 

2649 N. KUdare 
SECRETARY-TYPIST 

Experlenced for general office work. 
Permanent . Good nalary. Opportunity 
for advancement. Excollent working 
conditions. 

• Paid vacation 

• Paid holidays 
• Hospitalization and Insurance 

DEARBORN GLASS CO. 
2414 W. 21st Street 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 
GENERAL OFFICE WORK 

ISmokysime budrią naujai pradedan
čią, dirbti. Malonios darbo sąlygos. 
Jvairios pareigos, kartu maSinraftlis. 
6 dienų, 36 M vai. savaltS. Moderni 
rastine. Daug priedų. Kreiptis: 

BRUNNER & LA Y, INC. 
9800 King S t 

Franklin Park, Illinois 
GLadstone 5-3282 

TYPIST 
Excellent opportunity for office type 
of person to work in factory as 
typist. Applicant mušt possess indt-
vldual Judgement and initlative type 
.60 w. p. m. minimum and bo 25 to 
3B yoars of age. Hours 8:30 to B 
p. m. Applicant will recelvo $276.00 
per month in 90 days. Wrlte start
ing ąualificatlons 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 

HLEOTRICAL ASS5EMBLERS 

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

ROCK-OLA MFG. CORP. 

800 N. Kedzie 

IIELP WANTED -r VYRAI 

Nuotolinis darbus .Hažtnlngtem.M Jau
niems vyrams 

Mi:S J I S IAMOKYNIMP, 

Patyrimas nebūtinas. 
Pageidaujama, kad bCltu mecha

niškai sugeba ntys. 
Geros darbo sąlygos, Svari dirb

tuve. 
OausOs darbininkų priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba saukite 

TV. Dre\vs. 
I)K M X F . CHKCK PRINTFRS, 

INO., 
»<15a V. Kedzie Ave. 

OOrnella M l t t 
(Rntlnai reikia skaityti ir kalbėti 

angliškai) 

Turrqt Lathe 
OPERATORS 

and 
GRINDER HANDŠ 

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

hour and up. Good vvorking 
conditions. Apply in person. 
OCEAN TOOL & GRINDING CO. 

747 Custer St., Evanston 

• TOOL AND DIE MAKERS 
• TOOL AND CTTTTER GRIN-

DERS 
• INSPECTORS 
• MACHINE OPERATORS 
• PUNCH PRESS OPERA

TORS 
Excellent vvages. 

Plūs bonus on produetion 
jobs. 
Excellent vvorking 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. 

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 \V. Washington 
Van Buren 6-4242, Ext. 30 

See Mr. Muldoon 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar Jūs JieSkote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitim? Mes turimi' ati-
liarymą. 

STENOGRAFEI 
mažoj, malonioj jstaigroj. Malonios 
patalpos plačioj visam pasaulyje pro
fesionalu organizacijoje. Jvairios pa
reigos. 391/4 vai. } sav. Priedai. Ge
ras pradinis atlyginimas sož'nlngai 
darbininkei. Ateikite asmeniškai. 

1M0 N. Shore Drlve 

KXPRRTKXCF1> 
• rORRTTOATY)R OPERATORS 
• KNIFK MRN 
• PRINTllR ffr.OTTP.R 

OPBRATORS ^ OTUERS. 
Perm. Good \vug»'.s. Many company 
benefits. 
IiAN7.1T CORRI OATKD BOX CO. 

242r> S. Roekuell 

Turime pastovų darbą sugeban
tiems 

FURNITURE FINISHERS 

Pageidaujama su patyrimu. Ge
ros darbo s t y g o s . Švari patal
pa. Darbininko priedai. D. P. 
kviečiami. 

JOHN M. SMYTH CO. 

703 \V. Madison S t 

PRECISION 
INSPECTORS 

MINIMUM 5 YRS. EXP. 

TOP VVAGES 

OVERTIME 

MANY COMPANY BENEFITS 

CONTINENTAL CAN CO. 

5535 W. 65th S t 

SEMI — TRAILER BODY 
TAISYTOJAI 

Patyrę vyrai pageidaujami. Priimsi
me ir norinčius ifcmoktl su mecha
nišku gabumu. Nuolatinis darbas 
6 d. sav.: pradžiai atlyginimas $1.52 
vai. ir virs. patyrę asmenys gali gau
ti daugiau. Puiki proga daryti pa
žangą Nažiningicms vyrams. Turite 
mokfti bent klek angliškai, ftauklto 
arba pamatykite Mr. MHIer. 

LA 8-7840 

TRAILMOBILE, INC. 
3801 So. Justine 

STENO-DICTAPHONE 
OPERATOR 

EXPERIENCED 

PERMANENT 

5 day — 40 hour week 
Good working conditions 

CLASER CRANDELL / 

2000 S. Western 

VYRAI IR MOTERYS 

Ar Jfls esate susidomSję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim? Mes tu
rime atidarymą patyrusiam 

RATE CLERK 
taip pat 

Sąskaitininkei — gabi, pradedanti 
darbą priimama; geros darbo sąly
gos, Jvairios pareigos; valandos nuo 
12 pietų, lkl 9 vakaro (Truck line). 

SAUKITE: 
CAlumet 5-4540 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

čia yra nuolatinis darbas gabiam 
BI'HALTERIUI — SALES CLERK 

Malonios darbo Balygos, Jvairios pa
reigos. Gausūs priedai — priimsime 
Ir išmokytą baigus) dabar mokyklą. 

SAUKITE: 
Financial 0-0500 

H. Dees 

čia yra nuolatinis darbas sąžiningam 
iiitumm vyrui. 
KOMIU NACMOS PAKAVIMO DE

PARTAMENTE I R IMRllTLTJSS 
RA ATI N ftS HARIiAK 

Reikalinga mokPti mašinraštis. Geros 
darbo sąlygos; jvairios pareigos. Dlrb 
kitę art i namų, sutaupykite laiko ir 
iAlaidij. Saukite: 

I > A I I I I I M > u- 1712 

Čia yra nuolatinis darbas ga
biam CHEMIKUI. „Ferous" ar
ba „Non-Ferrous" metalų pa
tyrimas reikalingas. Patogi mie 
ste apylinkė — geros darbo są
lygos. Ateikite arba saukite as
meniškam pasikalbėjimui. 

ROBERT W. HUNT CO. 
175 W. Jackson Blvd. 

WAbash 2-0872 R. L. Zmija 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JĮ KITIEMS. 

' 
' 

• 
^ 
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Ketvirtadienis, lapkr. 6, 1952 . 

įspūdinga žvakių procesija 
Lietuvių tautoje Vėlinių kul- kelionę, besiilsintiems šiuose ka 

t a s yra žinomas jau žiloje se-1 puose. I r kiekvienas žemės ke-
novėje. Lietuvoje įsigalėjus leivis tur i padėti savo kelionės 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
• • - - -= 

- •['. 

krikščionybei ir pakilus dvasi
niam kultūros lygiui, Vėlinių 
papročiai, nesiderinantieji su 
pasiektu kultūro3 lygiu, vieni iš
nyko, kiti įgavo kultūrines for
mas, virto gražia tradicija ir 
išliko iki mūsų dienų. 

Tradicijos yra mūsų dvasinio 
gyvenimo dalis. Tradicijos y ra 
viena iš stiprii£jų priemonių pri
laikyti tautiečius, ypač jaunimą, 
prie savo tautinio, religinio ka
mieno. Tradicijos yra st iprus 
jungiamasis tau tos ryšys, todėl 
tradicijoms yra priduodama tiek 
daug reikšmės. 

Jie visi susitiko tradicijų kelyj© 
Vėlinių v?karą f raeitą sekma

dienį šv. Kazimiero kapinėse at
eitininkų rūpesč'u susirinko Chi 

lazdą mirusiųjų mieste ir laukti 
laimingos amžinybės. Prisim'.nė 
ir a.a. kun. Lapelio didžius nuo
pelnus Dievui ir Tėvynei. 

Kapo a t lanaymas ir įžanginė 
iškilmių dalis buvo užbaigta 
t rumpa maldele ir "Marija, Ma 
ri ja" giesmės pirmuoju punktu. 

Iš čia įspūdinga žvakių eise
na, giliai susikaupusi maldoje, 
pa t raukė kapų taku gilyn. 

Sustojo prie vieno neseniai iš 
t remties atvykusio ir prieš du 
motus staigios mirties pakirsto 
jauno, energingo, daug ateičiai 
žadančio ateitininko — Cezario 
Vaičekonio kapo. Prie šio kapo 
žodį ta rė kun. K. Juršėnas . J is 
pasakė: "Istorija kartojasi . Pir
mieji krikščionys buvo kanki-

cagos lietuvių organizacijų jau- narni už krikščionybę, t a s pats 
m a s : patys organizatoriai — vyksta ir dabar" . Kalbėtojas 
ateitininkai, skautai, vyčiai, o kvietė įsigilinti į šv. Ignaco žo-

ABU LAIMĖJO 

taip pat gausiai atsilankė ir vi
suomenė, kuri^ sudarė senieji 
ir naujieji lietuviai ateiviai. Vi
si susirinko pakartot i Lietuvoje 
švęstą Vėlinių tradiciją, ją iš
gyventi, pasimelsti už savo mi
rusius artimuosius ir už Lietu
vos laisvę žuvusius kar ius ir 
partizanus. 

Vėlinių iškilmės prasidėjo 4 
vai. p. p. Kai prie kapų var tų 
susirinkusieji apsirūpino žvakė
mis, iškilmių vadovas t. Bore-
vičius, SJ, susirinkusius pakvie
tė užsidegti žvakes ir išsirikia
vus pradėti degančių žvakių pro 
cesiją. Iškilmių dalyviai tuoj su 
darė ilgą liūdesio eiseną ir pa
judėjo niūrioje vakaro prieblan
doj. Eisena t raukė anksčiau iš
vardintų organizacijų mirusių 
narių kapų linkui. 

Pirm ;ausia aplankėme kun. 
P. Lapelio kapą. Cia iškilmių 
vadovas ~ tėvas RotevfcSius, S J, 

džius, parašytus vysk. Polikar
pui : "Už tikėjimą stovėk, kaip 
priekalas po galingais kūjo smū 
giais". 

Prie skauto a. a. R. Tumo ka-
p okalbėjo sktn . A. Valatkaitis . 
J is paneigė ateistin įnetikėjimą 
į pomirtinį žmogaus gyvenimą 
ir pareiškė, jog mes Čia visi atė 

John outKnecht, demokratų kandidatas siate's attorney parei
goms, lapkričio 4 -d. laimėjęs rinkimuose,, sveikinasi su Alfonsu 

VVells, kuris išrinktas Chicagos miesto teisėju. 

Susirinkimai 
SUSIVIENIJIMO APSKRITIES 

S U S I R I N K I M A S 
Lietuvių R. K. Susivienijimo A-

merikoj Chicagos apskrities susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 7 d. 
7:30 vai. vakare Lietuvos Vyčių 
salėj, 2451 West 47th St. 

Visų Chicagos ir apylinkėje kuo 
pų atstovai, valdybų nariai ir vei
kėjai kviečiami atsilankyti į šį svar 
bų susirinkimą. Ne tik bus įdomūs 
pranešimai iš Sus-mo Centro, bet 
ir apie tai, kas aplink mus dedasi, 
taip pat kas prieš mus stovi. 

V, Paukštln, pirm. 

BRIGHTON PARK 
SVARBU VISIEMS 

Sv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Sv. Vardo Draugijos na
riai lapkričio 9 d. per 8 vai. šv. 
Mišias eis prie šv. Komunijos. Po 
šv. Mišių bus bendri pusryčiai ir 
trumpas susirinkimas parapijos sa 
lėje. Bus rodomi judomieji paveiks 
lai 3 vai. p. p. Sv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos salė
je. J. Armonas 

BRIGHTON PARK 
Gruodžio Y d. 3 vai. p.p. yra 

rengiamas judomųjų paveikslų va
karas taip pat bus skanių užkan
džių šv. P. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje. Pelnas skiriamas 
Lietuvių Sv. Kazimiero Kolegijai 
Romoje. įžanga tik $1.00. Visi kvie 
čiami į šaunų parengimą. 

Komisija 

PRANEŠIMAS 
Chicagos Lietuvių Studentų Są

jungos narių visuotinis susirinki-

amžių savo rankomis purentoje Amerikoje seniausia katalikų 
Lietuvos žemėje... Kvietė min- jaunimo organizacija y ra Lie-
timis at lankyti Lietuvoje ir Si- tuvos Vyčių Organizacija, ku- m a l įvyk'riapkričio 8 d. 6 vai. va 
biro taigose palaidotas lietuves rioje a. a. Mickeliūnas uoliai , kare Hollyvvood salėje. Visi nariai 
motinas. darbavosi. Jis drąsiai kovojo 

'už mūsų tau tos laisvę ir nepri-
jome pareikšti, kad tikime į am Prie Don Varno kapo St. ,

k l a u s o m y b ę > 

žinybę. Prisiminė kri tusius už lRauckinas tmimpai nupasakojo 
Lietuvos laisvę skautus, pulk. 
Šarauską ir kitus. 

Prie pulk. Rėklaičio kapo žo-
d'i ta rė velionies Lietuvos Ne
priklausomybės kovų draugas 
gen. P. Plechavičius. J is kvietė 
visus mintimis persimesti per 
Atlantą ir at lankyti savuosius, 
kurių kapus artimieji neturi tei 
sės atlankyti . Ir pastiprino mū
sų grįžimo viltį į tėvynę. 

Prie lietuvės motinos - - O. 
Račiūnienės kapo kalbėjo prof. 
Vitkus. J is pasakė: "Velionė, 

velionies biografiją: a. a. D. 
Varnas buvo Amerikos karei
vis, kovojo už tautų laisvę ir 
tikėjimą. Velionis yra krikščio
nybės riterio simbolis. Velionies 
vardu y ra pavadintas veteranų 
postas. Kalbėtojas kvietė pos
to narius ryžtingai tęsti velio
nies nebaigia kovą ligi galo. 

Prie kiekvieno at lankyto ka
po eisenos dalyviai sukalbėjo po 
trumpą maldelę ir sugiedojo iš 

prašomi atsilankyti, taip pat kvie
čiami visi studentai šiemet pra
dėję studijas. V. 

T. 
ZIGMANTAS SASNAUSKAS 
Qyv. 4820 S. Wa«htenaw Ave. 

Tel. LA 3-2676 
Mirė lapkr. 6, 1963, 9:15 vai. 

ryto, sulaukcH PUBGH amžiaus 
Olm. Lietuvoj. Kilo lft Trakų 

apskričio, Žiežmarių parapijos. 
Antakalnio kaimo. 

Arnertkojo iftgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona — Konstancija po tė
vais Majestlc; 3 dukterys — 
Marele Kogut. žentas Henry; 
u<rniee O'Hradovich, žentas 
George Ir Joan Kalnts, žentas 
Charles; sunūs — Benedlct, 
marti Donna; 6 anūkai — Ca-
rol Ir Marion Kofęut; Tommy 
Ir "Dlane O'Hradovtoh; Deborah 
Kalnts Ir Donna Kasnaimkas; 
S«\suo — Anelfi Balucas; fivoj?e-
ris — Juozas; Avofp*rlai — Ri-
mon Kiuža* ir Jo sclma ir Kd. 
Majestle; svogerkos Marion 
Russell. Amelia VValsh, Helen 
Sheperdson ir Anna Thompson 
Ir kiti glminPs, draugai ir pa-
žjstaml. 

Priklausė' prie Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Klubo. Lietuvių 
Piliečių Darb. Paftalpos Klubo 

Kūnas pafiarvotas T<achawlcz 
koplyčioje — 2814 West 23 PI 

Laidotuves jvyks fiostadlen). 
lapkr. 8 d., ift koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Nekalto-
Prasidėjimo parapijos bažnyčią 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po pa 
maldų bus nulydčtas J šv. Ka
zimiero kapinei. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti ftioso laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sū 
ims, žentai, marti, anūkai, se
suo, svogeris, svogerkOH ir kiti 
giminės. 

laidotuvių direktorius S. La-
chawlcz. Tel. Vlrglnla 7-667? 

PAJIEŠKOJIMAS 
Pajieškau mokyt, panelę Ka

zimierą Daukšaitę, kilusią iš 
Pūstlaukio k., Kvėdarnos valsč. 
Žinančių arba ją pačią, prašau 
pranešt i : — A. Jonynui, 1S02 
W. Baltimore St., Baltimore 23, 
Md., U.S.A. 

PLATINKITE 'DRAUGĄ" 

Margo* aptoreNklmu Jratirnojr-
1917 tnetak aprašymą* 
128 pust Kaina $1.00 

•iŽHAkymus su pinigai* siuskite: 

"DRAUGAS" 
Z3&4 fco, OakJey 4 ve., 

Chicago 8, IR 
fTlaakvtoii ''nvB'i« siunčiamo* i»asti« 

pasakė, kad susirinkusieji atė- j kaip daugeiiK lietuvių tremtinių, 
jo nusilenkti baigusiems žemės savo kaulus tikėjosi priglausti 

Šiam tiek daug nusipelniusiam 
vyčiui susisinkusieji pagarbiai 
nulenkė galvas. 

SKAUTININKŲ ŽINIAI 
Lapkričio 8 d. 7 vai. v. dr. Bu

drienės kabinete 2759 W. 43 str. 
jvyks skautininkų (-kių) ramoves 

... \k' , . " i r ifJ-j jv 'sueiga. Pašnekesį ves skt. A. Pla-
eiles po vieną punktą Marija, • ter[į .Ramovės valdyba 
Marija". Gi kelyje nuo vieno 
kapo prie kito eisenos dalyviai 
tyliai kalbėjo rožančių, — pra
šė Augščiausio pasigailėti mi
rusiųjų sielų. , 

v 

*.-• 

Kaip Chicago Title Guarantee Policy apsaugoja 

{ūsu inveslmentą nejudome turte 

NUOTYKIS APIE 

Didinga žvakių eisena takais, 
ir an t paskirų kapų mirksinčios 
žvakelės, nakties tamsoje kėlė 
mistišką nuotaiką... Gyvai pri-

Prie a. a. J. Mickeliūno kapo įminė Vėlinių tradiciją Lietuvoj. 
žodi t a rė "Draugo" redaktorius TS11 .. x, v . r „ --.. ~ 
_ „ , , ? . . , , I Iškilmes užbaigė prof. B. Vit-
Ig. Sakalas. J is pasakė, kad . « , . , .A L A * ~. * l kus. Padėkojo tėvams jėzuitams 

už iškilmių pravedimą, ateitinin 
kams už jų suorganizavimą. 
Tuo ir baigėsi pirmą kar tą iš
gyventos Vėlinių tradicijos šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Audronė Beržienė 

PENKIŲ ŠIMTU 
DOLERIU MELĄ 

Parengimai 
SKANI VAKARIENE 

Šv. Pranciškaus Vienuolyno Re-
mSjų 2 skyr. rengia lapkričio 9 d. 
5 vai. vak. L. Vyčių salėje. Bus 
skani vakariene. Anicetas Petkū-
nas parodys judomuo&ius paveiks
lus iš šv. Pranciškaus gyvenimo. 
Visi kviečiami. Valdyba 

John F. Eudeikfc 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEKNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

B e t Y A r d s 7-1741-2 i r B l s h o p 7-9481 

4330-34 South Caliiornia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMllULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

PERK* AUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

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

6812 SO. WESTERN AVE, > 1410 S. 5WV AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, U X . 

GRovehill 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

Pirma negu jaunoji pora žadėjo 
pirkti jo namą, jie klausė Albort 
Ruger ar jis yra tas Ruger, kuris 
buvo patrauktas į teismą del $500. 
Jis sakė, kad ne. Jis net po priesaika 
tai išsigynė. Taip įtikinti, pirkėjui 
baigė pirkimo reikalus. 

Bet Ruger melavo. Ir staigi šie 
jaunieji žmonės turėjo $500 "claim" 
prieš jų naują nuosavybę. Tuo tarpu 
Ruger dingo. 

Jei pirkėjai būtu klausę advokato 
patarimo ir reikalavę Chieago Title 
Guarantee Policy, jie būtų išvengę 
rūpcfčio ir nuostolio. Kartą Policy 
yra išduota, Chicago Title and Trust 
Company tuojau gina "title", kaipo 
garantuotą if užmoka visas legališ-
kas išlaidas. Jei pasitaikytų turto 
praradimas, tuojau būtų sumokėtas 
atlyginimas* 

šita nemokama knygelė, kurią noriai jums pasiųsimo, paaiškina 
vertingumą nejudomo turto "title" garantijos turėjimo. Ten parodo 
kaip bylos, priteisimai, vedybos, divorsai, net ir paslėpti defektai nepa
žymėti rekorduose, gali liesti "title" jūsų namų ar biznio nuosavybės, 
kurią turite arba manote pirkti. Telefonuokite DE 2-7700 arba rašykite , 
del knygelės "Why Your Title Should be Guaranteed." 

Kuomet tik pirksite nejudome turte, reikalaukite 
Chicago Title Guarantee Policy 

Chicago Title and Trust 
• 

Hf»f! and listrn to thr Oliira-
K«» H>mphony "PopH" T«levi-
nlon l 'rogram «vevy W<M1M»H-
įlay »t X::;<> to 9 p.ui. over 
WCJN-TV, Channnl 9. 

VVritc uy for fvee UckoU. 

Company 
111 Wcst Washington Street, Chicago 2 

i • •• 

A. A. 

MARIJONA URBIENE pagal tėvus SIDERENK0 
Gyveno 3224 South Union Avenue. Tel. VI 2-5872 

Mirė lapkričio 5, 1952, 12:34 vai. po pietų. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio ir parapijos. 
Amerikoje išgyveno 53 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 3 dukterys Cecelia, Stephanie 

ir Albina Clark, žentas Lawrence, anūkai Thomas ir Mary 
Clark, pusbrolis Izidorius Mozeris ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 
Priklausė prie: Tretininkų; Apaštalystės Maldos; Amžinojo 

ir Gyvojo Rožančiaus, GarbSs narė Sv. Kazimiero Ak.; Pran-
čiškiečių; Nekalto Prasidėjimo Gildos; Pranciškonų, TT. Ma
rijonų, Jėzuitų, 'Labdarių rėmėjų, Praplatinimo Tikėjimo. 

Kūnas pašarvotas namuose 3224 So. Union Ave. 
Laidotuvės jvyks pirmadienį, lapkričio 10, iš namų 8:30 

vai. ryto bus atlydėta j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, žentas, anūkai, pusbrolis ir gimines. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
SmttjįH 

M A Ž E I K A * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

RS 

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELS0N 
«— aaTinlnKo — 

St Casimir Monument 
Company 

3914 West I I Ith Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pa«irfnldmas Mesto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIŲ. ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavi
mas y r a telkiamas 
diena ir n a k t į . Rei
kale saukite 
mus. 

Mes turime koplyčia* 
ItOvScIando dalyse I r 
v i s o s e Chicagos ir 
tuo jaus patar-
naujaiii. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd PLACE 
10756 S. MIOHIGAN AVE. 

Tel. Vlrginia 7-6672 
PUUman 5-1270 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED M K l l T 710 W. IHtli STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MI CHI GAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTkUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 6. UrUANICA AVE. I U . VArfc 7-1188—1188 

JULIUS LIULEVIČIUS 
1318 S. (Al . l lOKMA AVE. TeL LAfayette 8-3512 

"LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1616 WEST 161U STKKE'l l e l . YArds 74781 
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DIENltAft'FIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOTS 
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Ketvirtadienis, lapkr. ($, 1952 

KALRES T.T. MARIJONV BENDRADARBIU BANKETE 
puni i II.MIIIII.IJUU.I y ą I I I I I I I i i ; 

X J. Bertash, Bertash Meal 
savininkas, su žmona dalyvaus. 
T.T. Marijonų Bendradarbių 
Chicagos Apskrities bankete, 
švenčiant draugijos 25 metų su
kaktį, lapkričio 16 d. 6 vai. vak. 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ban 
keto metu pasirodys seniai ma
tyti scenoje „Ateities" šokėjai, 
kurie pašoks tautinius šokius. 
Jų vadovas — V y t Beliajus. 

X „Draugo" raštine" jo gali
ma gauti T.T. Marijonų Bendra
darbių Chicagos Apskrities ju-
bilejinės vakarienes biletų. Vi
sais vakarienes reikalais malo
nėkite kreiptis į draugijos dva
sios vadą kun. V. Aiulriuška, 
2334 Sc. Oakley Ave., arba 
skambinkite Virginia 7-65Š8 Iš
kilminga vakariene ruošiama 
lapkričio 16 d. 6 vai. vak. šv. 
Jurgio parapijos salėje. 

X Kun. V. Parulis, MIC, 
„Laivo" redaktorius, ir Andrius 
Daugirdas, apsilankę St. Cathe-
rines, Kanadoje, šiek tiek pabu
vę pas Kotryną ir Antaną Sat
kevičius, pasuko j Hamilton, o 
iš ten nuvyko į Toronto spau
dos reikalais. Netrukus jie ke
liaus į Montrealį. Kun. V. Pa
rulis, MIC, rašo, kad spaudos 
kelione yra sėkminga. 

X Kazys Ribikauskas su žmo 
na Rūta, gyv. 116 Putnam Avo. 
Greenwich, Conn., „Draugo4 

skaitytojai, atostogų metu ap 
lanke sūnų Richardą Toronte 
Kanadoje ir matS Niagaros kric 
klį. Grįžo įdarbą su gražiau 

" v •v w 1 CHICAGOS ŽINIOS 
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Apdegė balsuotojos laiškas 
Būdama iftvykusi ) Kanadą 

^hinagiete Patricia Davis atsiun 

Išgelbėjo dvi moterį 
Anna Erikcon, 42 metų, bu

vo namų kieme 2001 R. 93 str. 
tfi savo baisa Cook County se-ikai išgirdo savo sesers Caroline 
k re toriu i R. Daley. Laiškas a-| Fanzlaw, 48 m., šauksmą. Pa
le jo apdegęs su prierašu Kings- mate, kad gaisras jų kamba-
ion, Ont. pašlo viršininko, kur 
paaiškinama, lcad laiškas buvo 
apdegęs per* gaišią pašto įstai
goje. Daley laitjką perdavė į dis 
tiiktą, kuriame Patricia Davis 

riuose. Ji įstengė pasiekti save 
seserį, bet liepsnos užkirto joma 
kelią pabėgti. Per langą jos em& 
šaukti. Kaimynai bandė prie jų 

Policininkai užsidirbo po 
šimtinę 

Chicagos Motoristų Klubas iš 
mokės $200 dviems miesto poli
cininkams: sgt. P. Flynn ir P. 
Hagemeyer, kurie areštavo P. 
Igarabidez, kurs važiavo pavog 
tame automobilyje, kurio savi
ninkas — to motoristų klubo 
narys. 

Peršovė iš neatsargumo 
Berniukų grupe vartė ir tyrė prieiti, bet per liepsnas — ne 

turėjo balsuoti, čia pareigu- begalėjo. Tačiau sanitarinio d ie t i š kažkur gautą revolverį būda 
įams buvo pa vesta nustatyti trikto tarnautojui Ru fui pasise-j m i S a t včje ties 2938 N. Savva 

Juozas Grišmanauskaa, kapt. Lionginas Kublickas ir Edmundas Paulauskas, neseniai pabėgę iš oku
puotos Lietuvos, dalyvaus lapkričio 16 d. 6 vai. vak. T. T. Marijonų Bendradarbių Chicagos Aps
krities sidabrinėje vakarienėje šv. Jurgio parapijos salėje. L. Kublickas patieks paskiausias žinias 
iš okupuotos Lietuvos. Visi kviečiami d Uyvauti šiamo parengime i r pasiklausyti įdomios kalbos. 

•' 

IŠ ARTI IR TOLI 
DID. BRITANIJOJ ITALIJOJ 

— Italu spauda apie Lietuvą. 
Italijos Tautinio Piliečių Komi
teto organas „111 Collegamento" 
š. m. Nr. 8 įsidėjo ilgą straips
nį, pavadintą „Gal ir mums ruo 
šia te deportacijų sąrašus?", ku 
riame remiantis lietuviškais do
kumentais, parodoma visa de
portacijų technika, vykdoma ko 
munistų užimtuose kraštuose. 
Laikraštis pažymi, kad tik jvyk 
džius lietuvių sukilimą 1941 m. 
pasaulis gavo visą eitfe dokumen 
tų, atskleidžiančių tikrąjį sovie
tų veidą. Kelių šimtų eilučių 
straipsnyje duotos tų dokumen-

— Londono jaunimas dirba. 
Spalio 4 d. Londono Lietuvių 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama V. Turūtos, tarptautinia
me dainos ir šokio koncerte pa
sirodė su dviem tautiniais šo
kiais — šustu ir Malūnu. Susi
rinkę žiūrovai, kurių buvo per 
10,000 lietuviams šokėjams su
kėlė griausmingas ovacijas. Šo
kiams grojo tuo metu į Londo
ną atvykęs pasižymėjęs akor
deonistas J. Kulvietis, kuriam 
taipgi akordeonu pritarė estė. 
Be šokėjų koncerte dalyvavo 
Londono Vaidilos vyrų choras, 

tų s v a r b e s n ė s i š t r a u k o s , į r o d a n v a d o v a u j a m a s p. Čern iaus . Cho-
čios.kokiu nežmonišku būdu vi-

AUSTRALIJOJ 
— Iškilmingai paminėjo Kris

t a u s ' Karaliaus šventę Mel-
botirnc. šventę suruošė ateiti
ninkai. Į minėjimą atsilankė 
gausi lietuviška visuomenė. Mi
nėjimas buvo pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis. Per iškil
mingas /pamaldas daug žmonių 
priėmė šv. Komuniją, ypač gau
siai ėjo prie Dievo stalo orga
nizuotas jaunimas: ateitininkai, 
skautai ir vietos sekmadieninės 
mokyklos mokiniai. 

— Australijos Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijai Mel-
bourne vy'sk. V. Brizgys atsa
kydamas į pasveikinimą, tos 
draugijos vardu P. Raulinaitie-
nei atsiuntė laišką, kuriame 
tarp kitko pažymi, jei bus ga 

vr jį galima užskaityti. 

Balsavo ir išvykusieji 
Chicagojo ir dešimtyje prie

miesčių buvo 34,539 balsuotojai, 
kurie išvykę iš savo balsavimo 
ajonų, bet savo balsus vistiek 

prisiuntė. Apie tai praneša J. 
/Tachinis, kuriam teko tvarkyti 
okius išvykusiųjų balsus. 

kė jas pasiekti. Tuo metu u g - 1 v e r - Revolveris netyčia iššovė, 
niagesiai pristatė kopėčias priel pataikydamas į krūtine Melvi-

/ 

si tie įsakymai buvo įgyvendinti 
Lietuvoje ir kitur. Gale pabrė
žiama, kad tai, kas įvyko ir vyks 
ta Lietuvoje, gali būti vieną die-

siais kelionės įspūdžiais. Ribi- m pritaikyta ir Italijai. Straip-
kauskas rašo „Draugo" a d m i - l s n y j e i a b a į gntai atsiliepiama 
nistracijai, kad jis „Draugą" lai j a p i e imtuvą ir reiSkiama pasi-

ras padainavo dvi lietuviškas ^ ^ a t y y k g a p l a n k y t i 

dainas. Australijos lietuvių. Tokiu bū-
- Hallfaxo Šachmatininkai. d u v v s k - v * Brizgys būtų pir 

Halifaxo „Vilniaus" šachmati- masis lietuvių vyskupas aplan 
ninku komanda praėjusiame se-

lango ir jis padėjo moteris nu
kelti žemėn. Jos buvo nugaben
tos į South Chicago ligoninę. 

Kobra Chicagojo 
Į Lincolno zoologijos sodą lėk 

tuvu atgabenta reta Egipto ko
bra, 30 colių ilgio. Kobra buvo 
pagauta uolotuose laukuose ne
toli Kairo. Tai dešimta šios re
tos Innes giminės kobra, kurią 
zoologams tenka matyti. 

Chicagoje dirba bombas 
Kariuomenės užsakymų tvar

kytojas Chicagos apygardoje 
pulk. R. Haskell pranešė, kad 
lapkričio pradžioje pasirašytas 
$6,164,596 kontraktas su Thor 
korporacija, kuri gamins pa
trankų šovinius. 

ko savo tikru druagu. 

X Šiandien yra šv. Leonardo 
švente. Sveikiname visus Leo
nardus iš arti ir toli, ypač šian
dien prisimename vyriausiąjį 
„Draugo" redaktorių L. Šimutį 
ir jo sūnų muziką Leonardą Ši
mutį, Jr. Gražiausių metų vi
siems. 

X Kun. Ig. Albavičius, šv. 
Antano parapijos klebonas, A-
teitininkų Susišelpimo Fondo 
Chicagoje pirmininkas, daly
vaus ateitininkų metinėje šven
tėje. Taip pat vieni iš pirmųjų 
užsiregistravo ponai Danilevi
čiai ir ponai Valančiai. 

X Lietuvos Gailestingųjų Se
serų Draugijos ruošiamas kon
certas — vakaras įvyks šį šeš
tadienį, lapkričio 8, Lietuvių 
Auditorijoje. Visas šio vakaro 
pelnas skiriamas Vokietijoje pa 
silikusių džiovininkų ir kitų li
gonių šelpimui. 

xBal . Brazdžionis nuo lapkr. 
8 d. vel pradeda po vasaros 
atostogų skaityti „Pasaulio Lie
tuvių Žinias" per p. Sophie Bar
čus vedamą programą iš WGES 
stoties. Pasiklausykite nuo 8:30 
iki 9:30 ryto šių įdomių žinių. 

X Beržas rudenėlis, kurį su
kūrė komp. A. Vanagaitis, da
lyvaujant solistui Jonui Vazne-
liui, bus 'atliktas vyrų choro 
koncerto metu, lapkričio m§n. 
15 d. Sokolų salėje. 

• 

X Dr. Stasys Ir MIlda Bud
riai persikėlė 1 nuosavą namą 
6348 S. Whipple str., Chicago 
29, 111., tel.: GRovehill 6-3404. 
Gydytojų ofisas pasilieka seno
joj vietoj. 

X Veronika Apirubienė, 2417 
W. 45th Str., 76 metų, gimusi 
Geišų kaime, Žeimelio valsč., 
tautosakos rinkėjui J. Būgai pa 
dainavo 40 dainų ir papasakojo 
daug kitos {domios tautosakos. 

gerėjimo didvyriška lietuvių re
zistencija. 

— Romos dienraštis „111 Tem 
po", rašydamas keliuose nume
riuose apie būsimąjį Stalino pa
veldėtoją ir komunistų veiklą, 
plačiai aprašė taip pat Pabalti
jo kraštų okupaciją ir juose ve
damą politiką. 

VOKIETIJOJ 
— Užsieniečių spaudos paro

da buvo suruošta Muenchene. 
Joje buvo išstatyti Centro-Rytų 
Europos Laisvosios Spaudos Są 
jungai priklausančių 13 tauty
bių 29 įvairiomis kalbomis lei
džiami laikraščiai ir visa eilė 
kt. leidinių. Lietuvių skyrius, 
kurio paruošimu rūpinosi 
„Tremties" redaktorius S. Mig
linas, buvo turtingiausias. Ja
me buvo išstatyti Vliko memo
randumų rinkinys, Eltos, PLB 
Vokietijos krašto valdybos biu
leteniai ir „Tremties" leidiniai. 

— Berta Vaišnoriene, 74 me
tų, kilusi iš Kaukėnėlių prie Til
žės, pastaruoju laiku gyvenanti 
Hamburge, ištekėjo už arabų 
šeicho milijonininko Ibrahimo 
Khalilio, kuris pas ją anksčiau 
nuomavo kambarį. 

MŪSV SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. U U S . 8av. 

4068 Archer A venų© 
Telefonas Virginia 7-2481 

I M M M M 

zone Halifax & District šach
matų lygoje* buvo laimėjusi pir
mą vietą ir pereinamąją taurę. 
Šiais metais komanda vėl įsi
jungė į varžybas, kuriose daly
vauja 10 komandų. Pirmasis su 
sitikimas su ukrainiečių koman
da buvo spalio 7 d. Lietuviai lai
mėjo rezultatu ^ / j - ly^ . 

„Vilniaus" komanda apgailės-
tauja, netekdama dviejų veiklių 
savo kovos draugų — A. Vi-
lučlo ir V. čiako, kurie spalio 
21 d. išvyko į JAV. A. Vilutis 
buvo vienas iš trijų Anglijoje 
buvusių lietuvių šachmatininkų, 
kurie dar iš Lietuvos išvažiavo 
su A klasės šachmatininkų var
du. 

—Lietuvio koncertas B. B. C. 
Lietuvis akordeonistas J. Kul
vietis per Londono B. B. C. kon
certavo spalio 22 d. Jis grojo 
kartu su orkestru, o solo atliko 
„šokančius pirštus". 

kęs šį kontinentą. 
— Katalikiškoji akcija Mel-

bourne. Cia graliai veikia lietu
viai ateitininkai moksleiviai 
studentai ir sendraugiai. Veikia 
ir katalikės moterys. Katalikiš-, 
kąjį veikimą gyvina kolonijos 
kapelionas kun. P. Vaseris, ku
ris nenuilstamai rūpinasi kata
likų veikla, ypač jis rūpinasi 
katalikiškojo jaunimo veikimu 
ir organizaciniais reikalais. Jo 
veiklos pasekmės yra gražios. 

— Sydnejaus arkivyskupas 
lankėsi spalio 19 d. lietuvių pa
rapijos Camperdown bažnyčio
je, kur po pamaldų lietuviams 
vaikučiams suteikė Sutvirtini
mo Sakramentą. 

— Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijos skyrius įsisteigė 
Sydnejuje. 

Pardavinėjo savo balsus 
Chicagos valkatos, susibūrę į 

vadinamą „Skid Row" rajoną, 
kaip praneša amerikiečių spau
da, savo balsus pardavinėjo. 
Kaina — tarp pantės vyno, kuri 
kainuoja 39 et. ir $2 pinigais.* 

Tiria bombų skeveldras 
Policija surinkusi bombų ske

veldras, atrastas prie nestrei
kuojančių dviejų rjarvester Co. 
prižiūrėtojų namų, atidavė jas 
ištirti į laboratoriją, norėdama 
nustatyti bombų kome. 

Susišaudė su plėšiku 
Edwin Olson, 58 m., gyve

nantis 215 Albion ave., buvo ras 
tas kritiškai sužeistas už stalo 
savo pieninėje, esančioje 6359 
Gunnison str., Norvvood Parke. ( 
Kulka buvo pataikiusi į vidų* j 
rius. Sužeistas kritiškai. Trys. • ~~ '"" -
Migi* šovinį tatai*, ties juo SEGHETTI TRAVEL BUJREAU 

-A. 
S O P H I E B A R Č U S 
Is \VGF.S stoties — Banga 1300 

PIRMAD. Iki PENKTAD. 
8:4.1 Iki 9:30 vnl. ryte 

š i ŠTAI>. 8:30 iki 9:80 ryte 
LIFTIVISKOS VAK AKIJAMOS 

15 los |mt HtotleH PIRMADIENIO 
vakare nuo 1 lk.1 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. R O C K W K I J I J ST. 

Chicago 29, UI. HKmlock 4-2413 

nui Carlson, 17 metų. Sužeista-
sai nugabentas į VVesley Me-
morial ligoninę. Gydytojai sako, 
kad jo gyvybe bus išgelbėta. At 
sargiau su ginklu! 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

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

Kun. V. BagdanavičJus, MIO. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina 
'4334 80. Oakley Ave., Chicago, IH. 

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

Lapkričio 6 d. 7 v. *5*0 min. C. 
GrinceviČius skaito tema: Tarp
tautiniai žodžiai. 

ir kulkų žymes sienoje bei lan
ge rodo, kad jis atsišaudė prieš 
plėšiką, kurs nebuvo sugautas 

Galingiausia sirena 
Chicagoje 

Chicagoje ties 31 gatve ir Sa-
eramento ave. yra įtaisyta ga
lingiausia pasaulyje oro pavo
jaus sirena. Ji yra varoma ge-
zolinu. Vakar buvo daromi jos 
bandymai. Sirena kauke trimis 
atvejais po minutę laiko. 

Tyrinėja kraują 
Norėdamas, kad visuomene 

daugiau paremtų leukemijos ir 
kitų kraujo ligų studijas, Chica
gos meras Kennelly lapkričio 
10-17 d. paskelbė vadinamą hem 
tologinių tyrimų savaitę. \ 

3461 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tet YArds Tf-8278 Ir 70 

K E L I O N Ė S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname biletua, viešbučiui* Ir sutvarkome visas sa kelione suristus 
dalykus. TURIME LIETUVIŲ SKYRIŲ. Pildome andevitus. Keliones 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite btletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami btletus 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. 

& 

• m • • 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir fvairiy daiktų pervežimui 

Taip pat persiunčiame J užsien) 
Dakteielius įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALHTED STREET 

Tet. PAnnbe 6-3245 

ALBERTA numuša baldų kainas! 
«monea pasakoja. Jog būro laikai kada už doleri galima bara 

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

PRECIZINIS TELEVIZIJOS 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 

IR 

Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami lt 

pristatomi į namus. 
DARBO VALANPOS: « v.v.—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v, ryto—10 v. vak 
ML RIMKUS, 4110 So. Franclsco 

Telef. YA 7-1099 

WV«AJBĄ 
^s 

f-
VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH 8IDEJE, 

Į j ' KUKI PATARNAUJA VISOKIŲ RtftlU APDRAUDOSE! 
Mes atstovaujamo atsakomingas apdraudos kompanijas, todėl kiekvie
nas nulsų klijentas visados apsaugotas, jei kam įvyksta kokia nelaime. 

F D t E — A U T O M O B U . * > - L I A B l L I T I E S - - P R E V E N T I O N 
I R A C C I D K N T S . 

6822 SOUTH VVESTERN A V E . Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

<fr 
SE3SS 
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•OVA 
MAKT| . JU 

Sof a-Lova Miegojimui 
Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklln 

ant puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktii- ' 
klausia. Jūs turėsite daug daug metą *AM«fnksfnosnn Š I A M 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną £-32i-*»w!i»*i O O 
ii pavaizduotų pavyzdžių. Solos-lovos * * » • VUX*U ^ ^ . 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLET RIMKITS, VEDfJAS 

1 FURNIT 
APPLIANCE 

1318 R00SEVEIT R0AD ^ I f S l S f f t 
Mm taudlm 9 IKI», pirnutd. Ir k«hr. T»k. SrtąttdteaĮ U t . M I 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvua, pečius, akalblamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimu*, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir u a ig Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių KrautuvS 

2310 VV. UOOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Attdara pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:10 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:10 vai. popiet J 

Lietuvių Gailestingųjų Seserų Draugija Čikagoje 

rengia K O N C E RTĄ - B A LI Ų 
S. m. lapkričio men. 8 d. Lietuvių Auditorijoje, 

3133 SO. H A L S T E D ST. 

P R O G R A M O J E : 
SOLISTE PR. BK5KIENE, SOLISTAS ST. BARANAUSKAS 

AKOMPONUOJA MUZIKAS A. KUČIŪNAS 
Šokiams groja Balio Pakšto kapela. ——- Turtingas bufetas 

Įeinant aukojama1. Pakvietimai gaunami iŠ anksto: J. KARVELIS, 
8249 So. Halsted Street. Pradžia 7-tą valandą vakaro. 

Pelnas skiriamas Vokietijoje likusiems ligoniams sušelpti. 
Kviečia RENGĖJOS 

•m i 
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