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Svarsto OPŲ Kašmiro klausimą 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. - - Be nės, jis reikalavo, kad pasitrauk 

• M M M n n j M M m 

veik penkerius metus užtrukęs 
Pakistano ir Indijos ginčas dėl 
Kašmiro vėl iškilo Saugumo Ta
ryboje, kuri pereitą ketvirtadie
nį buvo tam specialiai susirinku
si. Paskutiniame savo posėdyje 
spalio 10 d. ji buvo išklausiusi 
JT atstovo pranešimo apie ne
sėkmingą jo veiklą, norint tas 
dvi valstybes sutaikyti, o dabar 
buvo jai patiekta britų - ameri
kiečių rezoliucija. 

Posėdyje, kuris prasidėjo tra
diciniu susikirtimu tarp sovietų 
ir tautinės Kinijos atstovų, kai 
dr. Tsiang perėmė pirmininkavi
mą lapkričio mėn., britas rabi
no Pakistaną ir Indiją pradėti 
pasitarimus JT būstinėje New 
Yorke. 

Pasiūlyta jiems susitarti ga
lutinai dėl kariuomenės, turė
siančios pasilikti kiekvienoje pu 
sėje, pradėjus nusiginklavimą ir 
per plebiscitą, kuriuo metu Kaš
miro gyventojams bus garantuo
ta teisė laisvai apsispręsti kat
rai šaliai priklausyti. Britų-ame-
rikiečių rezoliucijoje Pakistano 
pusei numatoma nuo 3—6 tūkst, 
o Indijai — nuo 12—18 tūkst. 
kariuomenės. 

Pakistano ir Indijos atsto
vams duodama 30 dienų laiko, 
kad būtų aptarti visi reikalai ir 
pranešta Saugumo Tarybai. Ir, 
kai tik bus susitarta dėl kariuo
menės dydžio, valstybių atsto
vai ir kariuomenės ekspertai pa
rengs smulkią veikimo progra
mą, o paskui bus prieita ir prie 
Plebiscito įstaigos darbo. 

Sir Gladwyn Jebb, išdėstęs šį 
planą, pareiškė viltį, jog galu
tinio susitarimo pervedimas į 
plebiscito darbą nesudarys dide
lių problemų, nes Indija savo 
rinkimais tik ką įrodė pasauliui, 
jog ji šitai gali padaryti ir su 
KaŠmiru. 

Kadangi kitų kalbėtojų nebu
vo, tai Saugumo Taryba išsi
skirstė, ir gal būt susirinks dar 
šios savaitės bėgyje. Bendrai pa 
ėmus, reikalas, atrodo, bus ima
mas karštai, nes padėtis įtemp
ta ir kiekvieną dieną gresia nau
ju karu, ties demarkacine linija 
veidu į veidą stovint dviem gin
kluotom ir bet kuriuo metu šau
ti pasirengusiom armijom. 

Kas tas KaSmiras? 
Daugiau kaip 40 metų už savo 

laisvę kovojusios ir 1947 m. ją 
iš britų gavusios, Indija ir Pa
kistanas dėl Kašmiro susiginči
jo, kai tais pat metais Kašmiro 
maharadžas Hindu Raiah mėgi
no prisijungti prie Indijos. Ka
dangi Kašmiro gyventojai dau
giausia mahometonys, tai Patha 
no tautelės iš Pakistano tuojau 
pat užpuolė kraštą, nenorėda
mos jo perleisti Indijai. Netru
kus tarp Indijos ir Pakistano už 
virė kova ir truko apie metus, 
ligi Jungtinėms Tautoms pavy 
ko sudaryti paliaubas. Jau nuo 
1948 m. JT rūpinamasi besigin 
čijančiuosius suvesti prie ben 
dro susitarimo, kad plebiscito ke 
liu patys gyventojai pasisakytų, 
kur jie nori priklausyti. 

Indija nori iSloSH laiką 
Abidvi pusės buvo susitaru

sios dėl plebiscito, bet esama es
minių skirtumų: Pakistanas no
ri, kad tas plebiscitas būtų pra
vestas skubiai, tuojau pat, o In
dija reikalą vilkina. Dar dau
giau, jos ministeris pirm. Nehru 
laiko, kad maharadžos Rajah 
įsijungimas į Indiją buvo legalus 
ir kad tas plebiscitas tik tai tu
rėtų ir patvirtinti. Todėl, kai bu
vo tariamasi, jog plebiscito me
tu turėtų būti iš Kašmiro ati
trauktos abiejų salių kariuome-

tų tik Pakistano kariuomenė, 
kaip nelegaliai tenai esanti. 

Tuo tarpu daugelis užsienio 
stebėtojų mano, kad Nehru del
sia tik todėl, jog nori laimėti 
laiko, kad galėtų savo pusėn pa
kreipti vietos lyderius ir po to 
jau būti tikras, jog bus nubal
suota Indijai palankia prasme. 

Indi jais „veto" 
Jau aštuoniolika mėnesių, kaip 

JT paskirtasis taikintojas dr. 
Graham darbuojasi ir nieko 
nelaimi. Pakistanas šaukia, kad 
laikas veikia jo nenaudai, kai 
tuo tarpu Indijos dalyje šeikas 
Abdulas pelnosi žmonių palan
kumą savo socialinėmis reformo
mis. 

Nehru savo trumpu „veto" at
metė JT komisijos arbitrų pasiū 
lymą 1949 m. rugp. m., nors jis 
buvo patvirtintas prez. Truma-
no ir Attlee ir priimtas Pakista
no. Tų pačių metų gale jis at
metė gen. McNaughton pasiūly
mą. 1950 m. liepos mėn. jis ne
sutiko nė su Sir Owen Dixono 

Trumano bendradarbiai tarėsi apie pareigų perdavimą savo įpėdiniams. Iš kairės į dešinę: 
paštų viršininkas Jesse Donaldson, žemės ūkio sekretorius Brannan, vidaus reikalų sekretorius 
Chapman ir teisingumo sekretorius McGranery. Visi tikisi grįžti J savo vietas po 4 metų (INS) 

H J J 

Aptarė sprendimą Korėjos byloje 

planu, kai Pakistanas jau buvo 
pasirengęs diskutuoti. Nehru 
nesutiko pagaliau nė su 1951 m. 
sausio mėn. trejopu Londone 
įvykusios britų Commonwealth 
min. pirmininkų konferencijos 
planu, nei pagaliau jis sutinka 
dabar su JT taikintoju dr. Gra
ham. 

Dr. Graham paskutiniu metu 
Ženevoje, o dabar čia stengiasi 
tą Gordijaus mazgą išrišti, kad 
galų gale būtų susitarta dėl oku 
pacinių kariuomenių dydžio. In
dija savo nenorą mažinti kariuo
menę teisina dar ir tuo, jog, gir
di, kai tik ji savo kariuomenę iš 
Kašmiro atitrauks, tai Kašmirą 
užpuls Pakistanas. 
Dviem besiginčijant — trečias 

laimi 
Ta jo baimė praktiškai neturi M i r Š I z r a e l i o 

Vakar posėdžiavo trys vakarų didieji, — Achesonui 
rūpėjo Korėja, prancūzui Tunisas ir Marokas 

NEW YORK, lapkr. 10. — JAV, D. Britanijos ir Prancū
zijos užsienio reikalų ministrai vakar ir užvakar ilgai tarėsi vi
sais svarbesniais Jungtinių Tautų dienotvarkėje esančiais klau
simais. 

Svarbiausias klausimas, žino- • 
ma, yra Korėjos paliaubų klau- n o m - D a r n e a i š k u ' a r * m a 

sifrias, nes visos trys didžiosios 
vikarų valstybės turi surasti 
bendrą kalbą ir pasitelkti kitas 
valstybes jai paremti. Tą ben
drą kalbą turės padėti surasti 
ir gen. Eisenho\vcris, nes niekas 
dabar negales paremti JAV de
legacijos nuomonės, jei nebus 
tikras, kad po sausio 20 d. jos 
nebus atsisakyta. 
Britų Edenas atvykęs pareiš

kė, kad šiuo metu svarbus tik 
Korėjos klausimas ir jam spręs
ti jis čia atsirado keliom die-

jokio pagrindo, jei reikalas bus 
tvarkomas Jungtinėms Tautoms 
vadovaujant. Bet Indija dar ga
li ilgai spirtis, o tuo tarnu kova 
už laisvę tebevyksta Kašmire, 
tame šimtmečius metų buvusia
me indo - islamo kultūros lopšy
je. 

Jeigu Saugumo Tarybai ne
pavyks to reikalo išspręsti, pri-
sibijoma, jog kova tarp Pakista
no ir Indijos vėl užvirs ir nie
kam kitam neatneš naudos, kaip 
tik komunistams. 

Pakistano platinamoje JT de
legatams medžiagoje kaip tik ir 
nurodoma jog, dviem besiginči
jant, gali laimėti trečias, o tas 
trečias — tai Maskva. Pakista
nas tarp kitko atkreipia dėmesį, 
jog premjeras Nehru, matyti, 
turįs nesveikas akis: žiūrėda
mas per erdvę, kuri skiria Indi
ją nuo, Amerikos, jis mato, kad 
JAV ginklavimasis gresia pa
saulio taikai. Bet, esą, jis nema
to sovietų grūmojimų prie sa
vo trobos slenksčio, nei pa

galiau jis nemato nė tos grės
mės, kurią sudaro p a t i 
Indija. Esą, Nehru skaičiuoja, 
kiek JAV ko išleidžia ginklavi
muisi, bet jis pats nemato, jog 
sovietai kėsinasi į jo Indiją iš 
oro ir iš vidaus. 

Ištirs kodėl 
nuslėpė Katyng 

WASHINGTON, lapkr. 10. — 
šiandie Katyno žudynes tirian
ti kongreso komisija atnaujina 
liudininkų apklausinėjimą ir 
rengiasi užbaigti savo darbų ap
žvalgą ir suformuluoti pasiūly
mus. 

Komisija jau priėjo išvados, 
kad lenkų karininkus ir civilius 
Katyno miške prie Smolensko 
išžudė ne vokiečių naciai, bet 
Sov. Rusijos NKVD. Dabar 
komisija dar nori nustatyti, ko
dėl tie dalykai buvo nuslėpti 
Nuernbergo teisme ir t.t. Liu
dyti pakviesta daug svarbių bu
vusių augštų pareigūnų. 

Stevenson domėsis 
partija ir politika 
SPRINGFIELD, lapkr. 10.— 

26 V2 miliono balsų surinkęs pra
laimėjęs demokratų preziden
tinis kandidatas gub. Steven-

Ike rengia pasitarimą su Trumanu 
įieško ryšininkų ir kabineto narių. — Duotinas \ 

sprendimas Korėjos reikalu 
VVASHINGTON, lapkr. 10. — Prez. Trumanui raginant 

prezidentas-elektas Eisenhovveris sutiko siųsti savo atstovus į 
svarbiausius departamentus, bet paneigė gandus, kad dalinsis 
atsakomybe su dabartine administracija darant svarbesnius 
sprendimus. 

Paskirti jo atstovai tik rinks 
jam žinias ir pareikš jo ęsme-
nines nuomones, bet jos prez. 
Trumanui neprivalomos, kadan
gi Eisenhovveris iki priesaikos 
padarymo neturi jokių teisių 
kištis į valstybės reikalų tvar-
kymą. 

Kadangi pats prez. Truma-
nas pasiūlė bendradarbiavimą 
per ryšininkus, tai netenka abe
joti, kad pereinamajame laiko
tarpyje jis nedarys jokių svar
besnių sprendimų nesužinojęs 
Eisenhowerio nuomonės. Pa
brėžtina, kad nė vienas baigiąs 
kadenciją JAV prezidentas nė
ra pasiūlęs savo įpėdiniui tokios 
privilegijos. 
' Prezidento-elekto rySIninkai 

bus paskirti šią savaitę, o Ei-
senhovverio-Trumano konferen
cija Washingtone įvyks lapkri
čio 17 d. Šiuo metu Eisenhow-
eris veda plačius pasitarimus su 
savo patikėtiniais trimis klau
simais: ką paskirti ryšininkais 

• Unesco apskaičiavo, kad 
daugiau negu pusė pasaulio žmo 
nių nemoka nė skaityti nė ra
šyti, ši padėtis esanti pavojinga 
pasaulio taikai ir saugumui. 

• Anglijos žydai įteikė užsie
nio reikalų ministerijai protestą 
dėl rodomo palankumo vadina
miems vokiečių karo nusikaltė
liams. 

pirmas prezidentas 
JERUZALE, lapkr. 10. —Čia 

po ilgos ligos mirė pirmasis žy^| 
du valstybės pre
zidentas Chaim
as Weizmanas, 
sulaukęs 78 ra. 
Jis ne tik pir
masis naujai at
kurtos valstybės 
prezidentas, bet 
ir svarbiausias 
žydų židinio Pa
lestinoje propa-
gatorius. o u ^ Weimumn 

Izraelio tėvas gimė 1874 m. 
Rusijoje netoli Pinsko. Mokėsi 
Rusijoje ir Vokietijoje, profe
soriavo Šveicarijoje ir 1904 m. 
persikėlė Anglijon, kurios pilie
čiu tapo ir kuriai labai pasi
darbavo per I pasaulio karą sa
vo išradimu, nes VVeizmanas 
buvo ne tik svarbiausias pasau
lio žydų politikas-valstybinin-
kas, bet ir žymus chemikas 
mokslininkas. 

Sionizmo vadas profesoriavo 
Manchesterio universitete, kai 
1916 m. pritrūko anglam aceto
no sprogstamom medžiagom 
gaminti. Dr. VVeizman surado 
būdą sintetiniam acetonui pa
gaminti. Teigiama, kad to me
to D. Britanijos ministras pir-

tysis su gen. Eisenhoweriu, pas 
kurį jį gali nuvesti du reikalai: 
Ike kelionė Korėjon ir Churchi-
lio kelionė Washingtonan po 
Ike inauguracijos. IŠ Churchilio 
-Eisenhowerio telegramų po Ei-
senhowerio laimėjimo aišku, kad 
Churchilis siekia tokių santy
kių, kokius turėjo su velioniu 
Rooseveltu ir kad Eisenhoweris 
tokios perspektyvos nesibaido. 

Prancūzijos Schumanui ne 
tiek rūpi Korėja, kiek Marokas 
ir Tunisas. Tuo reikalu jis at
skirai tarėsi su D. Achesonu, 
bandydamas įtikinti, kad JAV 
be reikalo remia arabų skundų 
svarstymą Jungtinėse Tautose. s o n P r e z ' T™1™"0 £ M g J * *>• Ar Eisenhoweris norės tuo 
Gal konservatyviskesnė E į 8 e n . 'gmamas nesitraukti d politikos | reikalu angažuotis prieš savo 

kas nedrįsta tvirtinti ir tas 
klausimas paaiškės, turbūt, tik 
po Eisenhowerio-Trumano susi
tikimo. Sakoma, kad prez. Tru-
manas pasiūlęs Eisenhoweriui 
tiek ilgai nelaukti, nes trukdosi 
JT darbai. 

Yra gandų, kad bendradar
biavimui užsienio politikos sri
tyje siūlomi du keliai: pasitrau
kia tuojau Acheson ir prez. 
Trumanas laikinai jo vieton 
skiria Foster Dulles; antra, 
Acheson lieka iki galo, bet Fos
ter Dulles skiriamas delegaci
jos Jungtinėse Tautose vyriau
siu patarėju, iš anksto žinant, 
kad jis atstovaus naujosios ad
ministracijos pažiūras. 

Greičiausiai bus pasirinktas 
antrasis kelias ir ryšininku bus 
paskirtas Foster Dulles. Ar jis 
bus ir naujasis valstybės sekre
torius, tebėra tik spėliojimas. 
Kiti du kandidatai yra dar gub. 
Dewey ir buv. Marshalo plano 

, administratorius Paul Hoffman. 
? 5 ! 5 2 ? f c ! 5 ! ! ^ ? i i f e ^ ^ . V f c l trys esą nepriimtini aen. 

Taftui, kurio pasimatymas su 
Eisenhoweriu numatytas šią 
savaitę. 

parinkti į kabinetą ir kiek ben 
drauti su prez. TĮrumanu iki in
auguracijos dienos. 

Svarbiausias klausimas, bet 
sunkiausiai sprendžiamas, yra 
Korėja. Jungtinėse Tautose yra 
tuo reikalu JAV delegacijos re-
roliucija, siūlanti būsimą poli
tinę kryptį. Visi draugai prieš 
balsuodami nori žinoti, ar toje 
rezoliucijoje išreikštai politinei 
linijai pritaria ir Eisenhoweris. 
Tik po prezidento rinkimų at
vyko į JT posėdžius ir Anglijos 
bei Prancūzijos užsienių reikalų 
ministrai, nes tik dabar galima 
tartis ką toliau daryti Korėjo-

howerio administracija Prancū-
ij zijai tuo reikalu ir bus palan

kesnė. 

Korėjos fronte 
SEOULAS, lapkr. 10. — Va

kar Korėjos frontas buvo ra
mus, išskyrus didesnį pėsti
ninkų susirėmimą prie vienos 
kalvos, kurią kinai norėjo iš 
pasalų paimti. 

Didžioji artilerijos dvikova 
prie Kumhwa irgi nurimo, šeš
tadienį sąjungininkams ,;pašau-
džius po 1000 šūvių q per 
valandą. Bent pusė priešo pa
būklų, tikima, yra sunaikinta, o 
kiti nutilo nebenorėdami pasi
rodyti kur esą. 

Aviacija, dangui pagiedrėjus 
ryšium su prasidėjusiu šalčiu, 
labai stipriai apmėtė bombomis 
tris kariuomenės ir karo me
džiagų sutelkimo centrus. . 

ir vesti demokratų partiją į, numatytą kelionę Korėjon, nie 
pergalę 1956 m. Taip, atrodo,' 
ir bus, nes po pasitarimo su T e r o r a s K e n i j o j © 
partijos pirmininku ir savo 
kampanijos vedąju gub. Steven
son pareiškė, kad demokratų 
partija stipriai reikšis krašto 
politiniame gyvenime ir jis pats 
dažnai pasakys tautai savo nuo
mones užsienio ir vidaus poli
tikos klausimais. 

Sionistai gauna 
išimtinų teisių 

JERUZALE, lapkr. 9. — I*» 
raelio parlamentas paprašytas 
pritarti įstatymui, suteikiančiam 
pasaulio sionistų organizacijai 
išimtiną teisę koordinuoti veiki
mą visų žydų organizacijų, be
sirūpinančių Izraelio valstybės 
stiprinimu ir imigrantų įkurdi
nimu. Toji teisė suteikiama sio
nistams todėl, kad ji buvo vie-
nintelė žydų organizacija, kovo
jusi už žydų valstybės įkūrimą. 

Pagerėjo nuotaikos 
LONDON, lapkr, 9. — Ir Chur

chilio vyriausybė turėjo rinki
mus, iš kurių daro išvadą, jog 
jos pagrindai sustiprėjo po su-
šlubavimo per savivaldybių rin-

MacArthuro balsai 

Sąjungininkų kariuomene jau 
sulindo į žiemos uniformas — 
vyrai fronte turi specialius šil
tus batus, kuriuos pereitais me
tais turėjo tik marinai. Kojų 
nušalimų šiemet nebesitikima. 

Pakeitė nuomonę 
SANTIAGO, lapkr. 10. — 

VVASHINGTON, lapkr. 8. — 
Gen. MacArthuro vardas buvo 
įrašytas keliose valstybėse ir jis 
gavo kiek balsų, tik visi nukrei
pė dėmesį į gen. Eisenhowerį ir 
pamiršo Pacifiko herojų. 

Privačiai jo gautais balsais 
niekas nesidomėjo, tik oficialūs 
skaitytojai juos užrekorduos.' 
Dabar jau žinomi daviniai yra 
šie: Arkansas 169 balsai, Texas 
— 3,502, Washington — 5,479. 

I Missouri, N. Dakota, California, 

bus palaužtas 
NAIROBI, lapkr. 9. — Britų 

kolonijų ministeris po ilgų kon
ferencijų su Kenijos kolonijos j kimus. Renkant naują parlamen-
pareigūnais ir čiabuvių giminių to atstovą vietoj mirusio, kon-
vadais pareiškė, kad Mau Mau servatorius gavo daug didesnę 
organizacijos teroristinė veikla daugumą, negu ten buvo gauta 
greit bus sutramdyta ir gyvento 1951 m. parlamentą renkant, 
jai paliuosuoti nuo baimės, čia, # Komunistinės Kinijos dele-
esą vietos baltiesiems, juodie- g a c i j a a tVyko į Maskvą tartis 
šiems ir mažiau juodiems gyven d ė l 1 9 5 3 m p r e k y bos . 
ti taikoje ir gerovėje. Čiabuvių 
policija anglų vadovybėje pasi 
rodė geriausia kovotoja su Mau 

Oras Chicagoje 
Giedra, bet šaltoka. Tempera-

mininkas Lloyd George paklau- Naujoji Chili vyriausybė atsi-
sęs Weizmaną, ką jis norėtų sakė senosios vyriausybės pla« 

Tennessee ir N. Mexico dar ne 
skaityti. 

gauti už savo patarnavimus, ir 
gavęs atsakymą, kad norėtų žy
dų židinio Palestinoje. Taip ir 
atsiradusi 1917 m. garsioji Bal-
fouro deklaracija, kuria britai 
pažadėjo remti „žydų židinio" 
Palestinoje idėją. 

nų nusavinti amerikiečių kapi
talu kontroliuojamą vario pra
monę. Naujojo prezidento buv. 
diktatoriaus inauguracijoje da
lyvavo speciali JAV delegacija, 
kuriai pirmininkavo Mrs. E. 
Roosevelt. 

Mau teroru. Sudarinėjami pla- tūra pakilsianti tik iki 44 laips-
nai tai raganių organizacijai su- nių. 
naikinti. | Saulė teka 6:32, leidžiasi 4:35. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vakar Kalifornijoje mirė plieno darbininkų unijos ir 

CIO pirmininkas P. Murray, sulaukęs 66 metų amžiaus. Gimęs 
jis yra Anglijoje, atvykęs Amerikon šio šimtmečio pradžioje. 

— Prancūzams Indokinijoje pasisekė nukirsti priešui vieną 
Pats gen. MacArthuras nieko ke,i$» kuriuo gaunama pagelba iš Kinijos. Manoma, kad priešas 

oficialiai nedarė savo kandidatu panorės kariauti prie Juodosios upes, ko, atrodo, labai nori 
rai propaguoti, nes karštai rėmė; prancūzų karinė vadovybe". 
sen. Tafto kandidatūrą. Šiam — Eisenhoweris vakar tarėsi su sen. Milikin, respublikonų 
pralaimėjus konvencijoje, tuo- finansiniu žinovu. Manoma* kad Milikin gaus pareigą rūpintis 
jau paėmė privačią tarnybą, nes biudžeto projekto sudarymu. Išvyko vakar pas £isenhower ir 
nebebuvo vilties tikėtis garbin- rinkimus pralaimėjęs sen. Lodge, kuris greičiausiai eis į krašto 

apsaugos departamentą. 
— Vienas Kalifornijos laikraštis skelbia, kad vandenilio 

bomba Eniwetok salyne tikrai buvo susprogdinta, tačiau Ato
minės Energijos komisija nenori gando nė patvirtinti nė pa
neigti. Laikraštis sakosi žinią gavęs iš sprogdinimą stebėjusio 
asmens laiško. 

—• Jau pasigirdo daug balsų, kad gen. Eisenhoweris ne
vyktų pats i Korėją, bet pasiųstų ten savo atstovą, jei esamų 
žinių jam nepakanka drąsesniems sprendimams padaryti. 

gos valstybinės tarnybos Eisen-
howeriui ar Stevensonui laimint. 

Kalendorius 
Lapkričio 10 d.: Šv. Andrie

jus iš Avelino. Senovės: Vaiš-
vilgas ir Geliuota. 

Lapkričio 11 d.: šv. Marty
nas, vyskupas. Pirmojo pasaulio 
karo paliaubų diena. 

» 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

ŪKININKŲ DĖMESIUI 
ORO KEITIMOSI PAVOJUS GYVULIŲ SVEIKATAI 

Dr. A. Valhiškis, Middlebury, Ind. 

Eilėje šiltų saulėtų rudens die- liūs. Kai tvarto sienos yra akme
nų vis dažniau pradeda rodyti sa- ninės arba cementinės, veršeliai 
vo rūstoką veidą artėjantis šaltes 
nis metų laikotarpis. Gyvulių au 
gintojai bei jų savininkai turėtų 

Gyvulių Industrijai Biuras panei
gia gandus, kad šiais metais kraš
te siaučiančios gyvulių ligos išpli
to komunistų bakteriologinio karo 
pasėkoje, nes biurui esą žinoma 
kiekvienos užkrečiamos ligos pir
mieji šaltiniai. 

(Iš "The Detroit Free Press") 

Saugumo statistika. Na-

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTft 

Prlftmlmo valandos pagal sutarti. 
Trečiadieniais uidaryta 

5842 S. Kedzic Ave. 
Tol. Prospect 6-2635 

„ i — — — « • • • - Į " 

Pirmadienis, lapkričio 10, 1952 
• • • • ! • • • • 

suserga plaučių uždegimu. Trauki 
mas (skersvėjis) tvarte pagreiti- . , _ JL. _, ^„„„«ax 

0 „ „, _.. na ir paaštrina ligą. Kumeliukai, tional Safety Congrcss pranešė, 
į tai atkreipti dėmėsi, kad apsau- per dieną buvę šiltame ore ga- kad nuo 1939 m. 10,000 britų 
gotų savo gyvulius nuo porsišal- nykioje, naktį šaltame tvarte taip i a u n u o u u į r 5 000 mergaičių žu 
Hvmn Kada gyvuliai pripranta pat suserga plaučių uždegimu, iJ * _ '.. . . . prie šaltesnio oro sąlygų, tada ir! 1 aršiukai išsibėgioję iš šilto migio 
didesni šalčiai nebėra tiek pavo- blogame tvarte persišaldo. Šiltes-
iingi kaip pradžioje nežymus, bet: nėse vietovėse daugumoje tvartai 
staigus atvėsimas, kuris, nesenai yra vėjo perpučiami ir permato-
šiltuose saulutės spinduliuose pie-! mi, todėl kartais netikėtai atsalus 
voje besiganiusį veršelį, labai grei
tai pakerta. Dar blogiau kai šal
tas lietus užklumpa gyvulius, ypač 

orui, susidaro didelis pavojus gy
vulių peršalimui. Praeitą rudenį 
Kentucky, netikėtai pasirodžius 

jauniklius, vėjuotą naktį lauke, sakesniam orui, baltagalviai ver-
Nors tai nėra tiesioginė infekcija, šeliai masiniai susirgo plaučių už-
bet persisaldžius organizmas pra- degimu. Kiti persišaldymo atvejai 
randa atsparumą. Tada kaikurios yra šie: kai gyvuliai paliekami ga-
buvusios nepavojingos bakterijos nykioje pirmosiomis šaltomis ru-
pradeda gyvulio organizme ardo- dens naktimis, pervežant tolimus 
mąjį darbą arba parengia palan- atstumus be tinkamos priežiūros 
kią dirvą apsikrėtimui. Persišal-; ir prieš kelionę nepaskiepijus (tuo 
džius organizme lengviau pasireiš- atveju liga vadinama "shipping 
kia ir įvairios kitos ligos, nes or-jfever"). 
ganizmo "gynėjams" (tam tikros' Ligos ženklai (simptomai): pa-
celėa) išskubėjus pavojaus vieton,! dažnėja kvėpavimas (40-60) ir 
kitoje kūno dalyje bakterijos gali pulsas (60-100), temperatūra pa
lengvai veistis ir iššaukti ligą. j kyla iki 103° —106c F ir aukš-

Dažnai net nepagalvojame kaip čiau; kosulys kankina gyvulį, glei-
pavojingos yra oro keitimosi są- vės teka iš nosies; prislėgta nuo-
lygos gyvuliams. Daugelio susirgi- taika, šiurkštus kailis, gyvulys 
mų būtų galima išvengti, paro- [neėda, jo svoris krinta; melžiamo-
džius toje srityje daugiau rūpės- įse karvėse sumažėja pieno kiekis; 
tingumo. Tada išvengtume dide- veršeliai dažnai viduriuoja, 
lių nuostolių, o taip pat ir bėrei- j Apsaugos priemonės. Orui kei-
kalingo gyvulių kankinimo. čiantis gyvulius reikia patalpinti 

Jautriausia vieta persišaldymui sausame, gerai vėdinamame (be 
gyvulio organizme yra kvėpavimo traukimo), vidutiniai 60' —65° 
organai, ypač jaunų gyvulių. To- j F, švariame, erdviame tvarkė. At-
dėl pirmiausiai ir įvyksta kvėpa- ; šilus orui, dienos n.?tu, išleisti 
vimo takų gleivinės uždegimas, o j laukan. Geras pašaras ir tinkama 
toliau teka ir plaučių uždegimas. ! priežiūra yra pirmutinė sąlyga gy-
Prie to lengvai prisideda kiti ne- Ivulių sveikatingumui. Rengiant 
galavimai, o įvykus komplikaci- pervežimui, prieš 10 dienų paskic-
joms be vet. gyd. nebegalima ap- pyti, pakraunant nesukimšti per 
seiti. daug į vieną vežimą ir apsaugoti 

Plaučiui u ž d e g i m a s ( P n e u m o n i a ) i n u o ša lč io . 
Tai yra viena iš pavojingiausių | Plaučių uždegimu susirgusį gy-

ir šiuo metu dažniausiai sutinka- vulį reikia atskirti nuo kitų gy-
mų gyvulių ligų. Plaučių uždegi- ; vulių, dažnai pasiūlyti šviežaus 
mas yra pavojingas visiems gyvu- i.vandens. Nedelsiant kviesti vet. 
liams, ypatingai neatsparūs yra gyd. 
raguočiai pirmuosiuose šešiuose | — c — 

vo plačiojo kelio nelaimėse 

Jei turite parduoti ar lenuoo*. 
ti, pasiskelbkite smulkio akeibtauv 
įkyrioje. Skelbimą galit* perduot* 
Hftfnnii VIrginia T-lllliO. 

VISKO UŽTEKTINAI - TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, aftldytuvua, pečius, skalbiamas ^ ^ I O V K f l S ^ W U < S 

kilimus, radio, televizijos setvą, vaikučiams b^dus. 
2emos kainos, lengvi išmokėjimai, turime mdelj ^Mi lk imą 

Mes Pagaminame Baldus Ir n* tti ei a Pagal JŪSŲ Užsakymą 

^ 

R00SEVELT FURMITURE 
C0MPANY, INO. 
lietuvių Krautuve \A 

2810 YV. ROOSEVEll* RD., Tel. SE * 4 l l l 
T e d a r ą pirmadienio Ir ^ tv | r tad leu io vakarai . * » £ » * ' 
Atdara sekmadieniais nuo t l tlU» «4t»0 vai. popie t 1 1 

1 . H 
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savo amžiaus mėnesiuose. Liga 
daugiausia pasireiškia rudenį, žie
mą ir ankstybą pavasarį, nors pa
sitaiko ir kitų metų laiku. Dides
nis pavojus didc-lf-se bandose. 

Priežastys: Persalimas susilpni
na kvėpavimo takų ir plaučių au
dinio atsparumą ir tuo parengia 
palankią dirvą infekcijai plėstis. 
Sergančio gyvulio plaučiuose bak
terijų aktyvumui padidėjus, susi
daro pavojus apkrėsti kitus gyvu-

NUO U2SIS&N&IUSIŲ 
Skaudančių Žaizdų 

IR ATVTBV ODOS LIGŲ l 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 

VIHV Ir SKAULŽIŲ ŽAIZDŲ, JU 
negali ramiai sSdeti ir naktimis mle 
goti, nes Jų užsisenejualOH žaizdot 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at 
vlrų ir skaudančių žaizdų, uždekit*-
DEGULO Ointmcnt. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir gai i s i te rainiai miegoti nak 
tl. Vartokite JI taipgi nuo skaudžia 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niežė
jimą Ilgos, vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pasalina p«.-r&6Jlmą ligos, vadi 
narnos ATHLETB'.S FOOT. suntabdo 
džiovinimą odos ir perplysimą tarp 
pirftčlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
dtlflstančios ir suskilusios odos. JI-
yra gera gyduole nuo vlaų išviršinių 
odos ligų. LEOULO 
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perstamų 1 r 
nležinčlų kojų Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 76 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinčse Chicago 
ir apylinkėse Ir MII-
waukee. a r b a a t -
siųskite money orde 
rl J — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St , Chicago 84, I1L 

MUlberry 5-3694 

U. S. Žemės Ckio Departamento 

MODERNAUS S0KI0 
S T U D I J A 
A. Valeisaites ir 

Grigaliūnai tes-Lazauskiends 
3130 So. Halsted St. 

IVI. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. Ir penktad. nuo 5 v. Iki 8 v.v. 

LIETUVIU 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

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

KIUL V. Bagdanavičlu*, MIC 
Koordinatorius: 

l'roi. J. A. Zvetlna 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Iii 

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 11 d. 6 v. 30 m. P. 

Maldelkis skaito tema: Viešosios 
opinijos formavimas. 

Lapkričio 11 d. 7 v. 30 m. dail. 
J. PHypauskas skaito tema: Pa
veikslas ir jo reprodukcija. 

Lapkričio 13 d. t) v. 30 m. B. 
Račkauskas skaito tema: Radijo 
programos paruošimas. 

Lapkričio 13 d. 7 v. 30 m. 
T. B. Markaitis, S. <J., vadovauja 
reportažo pratyboms. 

Daugelis lietuvių jau įsitikino, kad veltui laiką gaišti, vaikš
čiojant po {vairius "amžinus" Išpardavimus, neapsimoka. 
Nei viena Chicagos baldų prekyba Ir net urmo sandelis nepa-
siulius pirkėjui aukštos kokybes baldus ar kitus namų įrengi
mus už tokias prieinamas kainas. 
Mes prekiaujame tik žymiausių fabrikų ir firmų gaminiais ir 
darome viską, kad klientas pirkęs mūsų Įmonėje vieną kartą, 
netik jis pats liktų nuolatiniu mūsų įmonės lankytoju, bet ir 
visiem** savo prietėliams mus rekomenduotų. 
Iš kelių šimtų klientų per paskutini menes} mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mūsų patarnavimu. 

PALYGINKITE MCSŲ KAINAS. 
Linoleum grindims, įvairių spalvų, 9x12 tiktai už | 4.50 
Kilimams valytuvai rankiniai $ 7.50 
Matracai įvairių dydžių, spalvų, vatiniai tiktai už $ 9.50 
Metalinės lovos, įvairių dydžių ir spalvų tiktai už $ 9.50 
Matracai springsiniai, geros konstrukcijos, įv. spalvų.. Š. 19.50 
Dulkių, siurbliai elektriniai, metų garantija.. tiktai už S 19.75 
Vaikiškos lovutės įvairių spalvų $ 19.00 
Supamos minkštos kėdės, įv. spalvų, patogios poilsiui.. $ 19.00 
Vaikams vežimėliai, geriausių fabrikų nuo $ 29.00 
Gcsinial pečiai apšildymui vieno kambario . . tiktai už S 28.00 
Apšildymui pečiai aliejumi 2—4 kamb., dov. prijung. $ 49.00 
Lempos balto ar bronzos metalo ant grindų pastatom. $ 16.00 
Knygoms spintelės su stik. dur., v/alnut, mah. ir blond » 29.00 
Rašomieji stalai su stalčiais ir užrakinimu įv. stilių . $ 39.00 
Rašomieji stalai extra dideli , $ 59.00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi $ 49.00 
Skalbiamos mašinos, porceliano vidumi, 5 metų garant. $ 89.00 
Virimui pečiai, gas range, porcelan tiktai už į 89.00 
Trijų dalių miegama sofa, mieg. kėdė ir tumba, įv. sp. $ 99.00 
Studio couch, įv. spalvų tiktai už $ 49.00 
Kilimai, gražiausių spalvų, pusiau vilna tiktai u ž | 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 fK°£ . . . $ 99.00 
3 dalių miegamo kambario baldai europietiško stiliaus $149.00 
4 dalių miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $179.00 
2 dalių svečių kambario baldai šilkas su medvilnei $ 99.00 

2 dalių svečių kambario baldai 5 metų fabriko garant. $149.00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
Didelis pasirinkimus Šaldytuvų, Įvairių elektros (rengimų ir daug 
kitų namams reikalingų prekių, viskas lengvais išsimokė: J i mais be 

Jokių nuošimčių trims mėnesiams. 
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9 v. ryto iki 9:80 

vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto Iki B vai. vakaro. 

Sekmadieniais neskaitome pardavimo taksų, naudokitės proga, sutaupysite. 

FURNMJRE CENUR, INC. 
ĮMONES VEDSJAS JUST. UEPONIS 

3222-24-26 SO. HAISTED ST. 
' ' * O <t J'1 ii " 

[foii ii 
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Telef. VICTOBV 8-4826 
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TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuviui pasidėti savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Associadon, kuri yra proporcionalial viena iš 

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

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

• • • • 

visada 

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

• 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
-

6234 South Western Ave. Chicago 
JOHN PAKEL, President 

Phone GRovehul 6-7575 

I I P T 1 T I 7 T ? ! / A l U T \ W k Valandosi Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penkudieniais nuo 9 iki 4 
I J I J U J V I J I V / I l \ M / l l u i l P° P i c t«- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

. 

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

Kiekvienas imogua turčių atitekamu* nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti IUM savaitę. 
laupyti reikia t senatvei, valkų mokslui, įsigijimui namo, ant© 
įBobillo, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams 
Kae turi susitaupęs pinigu, taa Jaučiasi saugesnis far laimingesnis 
TadAk laupyti alandiesil 

MUTUAL ^ ^ m / S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION 
2202 W. Oirmak fUL • Chicago 8, M 
J O H N 1 K A Z A M A U S K Ą S W I T # * . « U I . VI rglnia 7-7747 
Wvin«s l»t»r*d H $10,000 by F . S . L L C 

ALBERTA numuša baldų kainas! 
tmones paaukoja, jog buvo laikai kada ui doleri galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti aiuoa baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kjunomis, kurios buvo "anais gerais laikais4*. Užeikite šiandien pat 
k îJJkinsitef 

DtWĄ 
•OVA 

RAKIf . LOTA 
Sof a-Lova Miegrojimiii 

Sukonstruota ii sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jus turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
ii pavaizduotų pavyzdžių. Sofoa-lovoa 
SU aukiteanėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VKDRIAS 

Ofiso telefonas Vlrginla 7-1886 
DR. AL RAČKUS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmai), tik susitarus 

. . .. . . ._.. . *m 

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

keičia stiklus ir ritmus. 
4701 3. Damen Ave., Chicago, I1L 

liaukite — YA. 7-78*1 
Priima: vakarais 6 iki 9, feefttad. 
10 ryto iki 4; trečlad. ir sekmad. 

tik susitarus 

JVI. ofiso CL. 4-0253, rez. VA. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IK < H IKI KG£ 

1645 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-8 ir 6:30-8:80 p. p. 

Treč. ir &e*t. 1-4 p. p. 

Ilea. 4420 So. Talman Ave, 

Tel. ofiso YA. 7-0554, rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
I (antras augštas) 

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

AMejų k a i m * po $ O Q -
NerrMkia įmokėt i V t f 

AlUntiL * F U R N J T U R E & 
sV A P P L I A N C E S 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tek RElianoe 6-4410 

Rezid. telef. GRovehill 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir šestad. pagal sutarti 

2318 ROOSEVELT ROAD n * ^ K . . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv . vak. Sekmadieni 11 r. iki I 

1.1 ofis.. H h. 4-HHIHI. re*. IMi . li-7S»:{ 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1057 VV. GarfJeld Blvd. 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

~~ DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marauetttf'IUM ii" HA-lsted St 

Va|.: 7—9 kasdieną, šeštad. 3—6, 
Tol.: Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

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

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Ke/ id. 3211 W. 66th PLACE 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2S24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šofit. pagal sutarties 
Ofisas ir rezidencija — YArda 7-8626 

DR. O. I. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervu gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Californla Ave.. šiaury t. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:80 p. m. 

šeštad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-8060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michlgan Ave. 
VAL..: ( išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
šeštad. priima tik pagal susitarimą. 

Rezid.: 10838 So. YYubash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. moterų ligos iv akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Californla Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 
. Išskyrus sekmadienius. 
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Tel. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-1186 

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

7 5 6 VVest 35Ui S t r e e t 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvš) 

VAL. 1—4 ir 6:80-f8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Re*. 3247 S. KME11ALD AVE. 

Tel. ofiso M 3-00U0, buto CO 1-OlSO 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR TJHIRURGAS 

* 101 N. Broadvvay 
MELUOSE PAKK, 11,1,. 

(Dr. W. V. Norak o tise) 
Vai. 6:30-9 vai. Vak., išskyrus sekm. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

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

GRovehill 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPKC I AUSTE 

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

susitarimą, išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1&36 &o. 49th Ct, Cicero 
Kasdien 10V-12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4 — i v .v . 

Hutas 1832 So. 40th Ct, 

Telefonas REliance 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3926 VVest 59th Street 

VAI* 2—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4160 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

Butas 1004 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. L,Afayctte 8-3210, Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CĮHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

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

DR. FRAHK C. KWINN 
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., SeS-
tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR. 6-1930 

Jei neatsilieps viršminSti telefonai, 
saukite MIdvtay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spcc. chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., sešt. 2-4 p.p. 
Tel. OCJ.SO TO 3-0959 Re*.: RO 2-2*87 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HK. 4-2123, rez. PU. 6-848 i 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
G255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso P U 6-6446, rez. HK. 4-3150 

BR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart) 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Uexld. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų, patyrimas -W Tel. Y Artis 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Oimus ir akiniu dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

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

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-4316; Rez. C U 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Arteslan) 

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

Egzaminuoja 
Akis 

Pritaik.i 
Aklniiu 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

A K U SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

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

12: 1:30 iki 5 vai. vak. 
( Anai 0-0523 Plat i B l d * 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4&th Court, Cicero 
VAL. antr.. ketv. 10-12, 2-6,7-8 p.p. 

penkt. 3—6, 7—9 n. p. 
8147 S. Halsted St , Chicago 

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

T 
Ofiso GRovehill 6-4020 
Rezidencijos HlUtop 6-1560 

Dr. Alexander J. Javais 
UOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

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

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
• " y " " • 

Dr. Edvvard B, MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest Tlst Street 
(prie Califoraia Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 lkl B v. v. fieštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą.. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1321, 
lei iHMisiiicniH — VTneennea 6-8900 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

£216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
TARDS 7-9778 

DR. B. C. BRUŽAS 
D A N T I S T A S 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

400S Archer Avenue 
Truputi j rytus nuo California 

Tel. YArda 7-7772 

M . A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2728 VVest 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-6785 

DR. AMTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonai OBovehul 6-36*2 

SfiJi 
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N A U J A S P R E Z I D E N T A S 
KARYS IR ORGANIZATORIUS 

Turime naują prezidentą. Generolas Dvvight Eisenhovveris 
daugumai mūsų skaitytojų yra pažįstamas dar iš Europos. Jo 
vardu atėjo į Europą tos vakarinių demokratų karinės pajėgos, 
kurios išlaisvino ją iš nacistinės ir fašistinės prievartos. Sau 
vardą Eisenhovveris susidarė ne tik sėkmingai iki galo prives-
damas II-jo pasaulinio karo ofenzyvą, bet ir savo pokarine veik
la Europoje, kaip Atlanto pakto valstybių karinių jėgų virši
ninkas. Jeigu karo metu jis buvo priverstas Europoje veikti 
kaip priešas, tai pokario metu jis pasireiškė kaip Europos kari
nių jėgų organizatorius ir jos pačios atsparumo jėgų budintojas. 

Europa, JAV pašalpos remiama, palyginti greitai atsistojo 
ant kojų. JAV, norėdamos racionaliai savo pašalpą panaudoti 
Europos gerovei, privertė Europos valstybes atsisakyti senos 
muitų karo politikos ir glaudžiau vieną su kita bendradabiauti. 

JAV POLITIKA EUROPOS ATŽVILGIU 
Mes nežinome motyvų, kurie paskatino JAV savo pokario 

politiką Europos atžvilgiu pasukti ta kryptimi, kuria ji pasuko. 
Tačiau norint suprasti šio posūkio didumą, užtenka tik prisi
minti tą politiką, kuri buvo vedama Jaltoje ar Postdame. Pa
darydami perdaug dideles nuolaidas sovietams, amerikiečiai, at
rodė, neperdaug paisė Europos tautų likimo. Ir sunku būtų įsi
vaizduoti, kas būtų likę iš Vakarų Europos, jei ta dvasia ne
būtų buvusi pakeista. 

Pokarinis laisvo Europos pakraščio gelbėjimas tvirta eko
nomine parama ir militarine organizacija bus visada vertiniamas, 
kaip vienas sėkmingųjų JAV įnašų į tarptautinę politiką. JAV 
armijų vadai šioje akcijoje iš tikro pasirodo verti to laimėjimo, 
kurį Dievo Apvaizda jiems suteikė per II-jį pasaulinį karą. Jie 
pasrodė ne tik moką griauti, bet ir statyti. 

VAKARŲ VALSTYBININKO PRESTIŽO GELBĖJIMAS 
Marshallis, atstatydamas sugraiutą Europos ūkį, o Eisen

hovveris jungdamas karines Europos pajėgas ir tuo būdu grą
žindamas laisvoms Europos tautoms pasitikėjimą savo nepriklau
somybe ,yra didelius darbus atlikę. Jų dėka karo nedateklių iš
vargintas Europos žmogus lengviau sugebėjo atsispirti komu
nistinėms vilonėms ir rinkimuose pasisakyti už vakarietišikos gal
vosenos partijas. Jei ne šis Amerikos bendradarbiavimas su 
Europa po karo, pačiuose Europos Vakaruose europinio valsty
bininko idealas būtų buvęs ilgiems metams palaidotas. Jis būtų 
buvęs iškeistas į kokį Gogolio visuomenininką, prekiaujantį "mi
rusiomis sielomis". Ta prekyba žmogaus, paversto į negyvą 
skaičių, rusų komunizmo užvaldytuose kraštuose šiandien vyiks-
ta urmu. Liberalizmo sugadintas ir socializmo neatstatytas va
karietiško politiko prestižas Europos tautose visdėlto nebuvo 
privestas prie laidotuvių. Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos rin
kimai tai parodė visai aiškiai. Vakarų valstybininko prestižo 
gelbėjimo darbe Amerika yra suvaidinusi svarbų vaidmenį. 

Tiesa, reikia pastebėti, kad palaiminga dviejų Amerikos ge
nerolų veikla pokario Europoje buvo galima tilk dėl to, kad 
centriniai JAV politikos vairuotojai ją laimino ir rėmė. Ligšio
linio Amerikos prezidento Trumano vaidmu buvo labai laimin
gas. Nėra abejonės, kad jo valdymo laikus pasaulis ir JAV mi
nės su dėkingumu. 

KUKLUS ŽMOGUS 
Generolas Eisenhovveris sausio 20 d. pats atsisės prezidento 

kėdėje. Jo ligšiolinė veikla yra laidas, kad ir tolimesnė jo veik
la tokioje įtakingoje vietoje bus naudinga JAV ir kitoms tau
toms. Susirinkusioms jo pasveikinti rinkėjų minioms antradienio 
naktį jis išdavė savo šūkį, kuris vadovavo jo gyvenime ir jo 
rinkiminėje akcijoje. Jis sakė: "Į savo darbus žiūrėk visada 
rimtai, o į savo asmenį niekada nežiūrėk rimtai". Si, sakytume, 
vienuoliška pažiūra į savo asmenį iš tikro yra būdinga Eisenho-
vverio laikysenai. 

Labai kuklaus ir sukalbamo žmogaus įspūdį padarė Eisen
hovveris lietuviams pabėgėliams, kai jis juos atlankė Muenchene. 

Spaudoj ir gyvenime 
OR. J. DAUGAIUS 
Kiek verta Amerika? 

JAV spauda skelbia, kad šia
me krašte esančios gėrybės yra 
tiek vertos: aukso turima už 
$44 bilionus, automobilių bei 
įtaisų namuose už $103 bilionus, 
prekių parduotuvėse bei fabri
kuose už $110 bilionų, mašinų, 
fabrikų įrengimų, geležinkelių 
ir kt. už $110 bilionų, patys fab 
rikų, krautuvių, sandėlių, įstai
gų pastatai verti $113 bilionų 
kiti pastatai $138 bilionai, že 
mė - $160 bilionų, gyvenamie
ji namai — $190 bilionų. Iš vi
so JAV gėrybės vertos $968 bi
lionų. 

Kada prisimename, kad JAV 
skola siekia daugiau, kaip $264 
bilionų, tai betgi nėra jau taip 
maža: ketvirtadalis visų šio 
krašto gėrybių. Ir jei Amerika, 
nežiūrint tos skolos, skuba vi
siems į pagalbą, tai čia didelis 
amerikiečių pasiaukojimas. 

Žiaurumo atavizmas 
Naujame H. Agar veikale "A 

Declaration of Faith" skaičiau 
apie Rytų Imperijos princą Vo
sylių II, kuris nugalėjęs valdo
vo Samuelio vadovaujamus bul
garus, paėmė nelaisvėn 14,000 
jų vyrų. Iš (kiekvieno jų šimto 
devyniasdešimt devyniems jis 
įsakė išdurti abidvi akis, o vie
nam išdurti tik vieną akį, kad 
kita matydamas kelią jis galėtų 
parvesti namo visą aklųjų šimti 
nę. Ir taip padarė su visais 14,-
000. Pamatęs tą baisų reginį, 
bulgarų valdovas Samuelis mirė 
iš susijaudinimo. 

Tai įvyko prieš daugelį šimtų 
metų, bet ir dabar yra šalis, 
kur panašūs žiaurumai, tik ki
tokiose formose, vyksta. TaJ 
Stalino Rusija. 
Lenkai nepatenkinti "Draugu" 

"Glos Polski" Nr. 44 išspaus
dino pagiežos,pilną atsiliepimą, 
kam "Draugas" įdėjo žinią apie 
Kanados lenkų veikėjo J. Pan-
kovvskio pareiškimą, kad Vil
nius priskirtinas Lietuvai. Toks 
lenkų nerviškumas ne naujiena, 
o mes sveikiname blaivią J. Pan 
kovvskio nuomonę ir tikimės, 
kad jo tautiečių tarpe atsiras 
ir daugiau taip sveikai galvojan
čių vyrų, kurie supras lietuvių 
teises. 

(Tęsinys) 
III 

Arkiv. J. Matulevičiaus įnašą* j 
konkordato turinį 

1927 m. Lietuvos konkorda
tas turi panašumo į 1925 m. 
Lenkijos konkordatą. Bažnyti
nės teisės žvilgsniu lietuviška
sis yra kur kas tobulesnis. 
Šitai ir tarptautinė spauda yra 
ryškiai pabrėžusi. Civilinės ir 
bažnytinės teises žinovai, kaip 
F. M. Cappello, S. J., A. Otta-
niani, A. Van Hove, A. Gian-
nini, A. Perugini, J. M. Restre-
po y Restrcpo, S. J., G. Lam-
pis, B. Wilanow.-ki ir kiti, Lie
tuvos konkordatą iškėlė virš vi
sų pokarinių konkordatų: Lat
vijos (1922), Bavarijos (1924) 
ir Lenkijos (1925). Kieno dė
ka konkordatas tokio tobulumo 
pasiekė, nei lietuviškoji, nei 
tarptautinė spauda nenagrinė
jo. 

Yra tikra, kad po arkiv. J. 
Matulaičio - Matulevičiaus mir
ties konkordato paruošiamieji 
darbai buvo labai trumpi. As
menys, kurie ruošėsi Romon 
pasitarimams, pasirodė neberei
kalingi. Ministeris A. Voldema
ras, nuvykęs Romon, reikalą už 
baigė labai greitai, čia kaip tik 
kyla klausimas, kas nulėmė tą 
greitį? 

Lyginant ministerio Volde
maro konkordatą su miriėta 
arkiv. Matulaičio schema, tuo
ju, aiškėja, kad plačiai išgirtos 
Lietuvos konkordate vietos jau 
radosi arkiv. Jurgio sudaryta
me projekte, šį projektą auto
rius 1927 m. sausio 10 d. buvo 
įteikęs ministeriui Voldemarui 
ir sausio 21 d. popiežiaus val
stybės sekretoriui kardinolui 
Petrui Gasparri. Todėl laikome 
tikru dalyku, kad abi derybas 
vedusios pusės tą schema — 
projektu pasinaudojo. Tuo bū
du ir greito 'konkordato suda
rymo priežastis išryškėja. 

Dar atkreiptinas dėmesys į 
keletą bendrų arkiv. J. Matule
vičiaus konkordato projekto 
ir min. Voldemaro konkordato 
vietų, kurios bažnytinės teises 
žvilgsniu prašoka geriausią po
karinių konkordatų — lenkiš
kąjį: 

a) Projekte ir Lietuvos kon
kordate labiau pabrėžiamos ir 
užtikrinamos bažnytinės lais
vės. 

b) Kunigai, vienuoliai, semi
naristai ir novicijai yra visiš

kai laisvi nuo karinės prievolės 
tiek taikos, tiek visuotinė:* mo
bilizacijos metu. LenkiAkasis 
konkordatas paskutiniu atveju 
išskiria tik klebonus. Kiti šau
kiami dvasinei arba sanitarinei 
tarnybai. 

c) Visose viešose arba val
džios lėšomis išlaikomose mo
kyklose Lietuvoje tikybos pa
mokos yra privalomos. Tuo tar 
pu įlenki joje išskiriamos augš-
tesniosios mokyklos. Lietuvos 
konkordate ir arkiv. J. Matule
vičiaus schemoje aiškiai užtik
rinama mokinių teisė tikybines 
pareigas tinkamai atliskti. Baž
nytinei vyriausybei suteikiamos 
didesnes galios prižiūrėti tiky
binį bsi dorinį mokinių r.uklė-
jimą. Diplomai mokyklų, esan
čių vyskupo žinioje ir išpildan-
čių švietimo ministerijos prog
ramas, prilygsta # valstybinių 
mokyklų išduotiesiems. Šito 
lenkų konkordate pasigendama. 

Projekte ir Lietuvos konkor
date randasi nauji dalykai, ku
rių trūksta Latvijos, Bavarijos 
ir Lenkijos konkordatuose: 

d) Klerui suteikiama teisė 
laikyti gimimo, krikšto, jungtu
vių ir mirties raštus, kurie pa
gal krašto konstituciją turi įs
tatyminės teisės civilin'ėje plot
mėje. Bažnyčia teikia valstybei 
atitinkamų metų naujokų są
rašus. Reikalui esant raštų su
darymo išlaidas padengia val
stybė. 

e) Jungtuvės, atliktos pagal 
bažnytinę teisę, tuo pačiu įgau
na civilines pasekmes. — šis 
skirsnelis yra trumpas, bet labai 
daug pasakantis. 

f) Pirmą kartą konkordate 
randame skirsnį, kuriuo valsty
bė duoda pilną organizavimosi 
ir veiklos laisvę toms draugi
joms, kurios siekia tikybinių 
tikslų, t. y. priklausiančioms 
Katalikų Veikimui ir kurios, 
kaip tokios, yra vyskupo ži
nioje. Ši pastraipa yra ne kas 
kita, kaip arkiv. J. Matulevi
čiaus schemos II skyriaus su
trumpinta išraiška. 

Pagaliau pažymėtina, kad ar 
kiv. J. Matulevičiaus sudaryta
me projekte ir Lietuvos kon
kordate užtinkami dar 9 beveik 
tapatingi skirsneliai ir 5 pana
šūs, nors jie nuo ankstesnių kon 
kordatų esminiai ir nesiskiria. 

(Nukelta J 6 pusi.) 

vėliau ji dažnai būva slapta. Visokios įtakos, kurios tik turi daug 
jėgos, stengiasi laimėti prezidentą savo pusei. Ir prieš šias įta
kas daugeliu atvejų prezidentui tenka kovoti pačiam vienam. 
Rinkiminėje akcijoje jis turėjo priešų, bet turėjo ir draugų. Ta
pęs prezidentu, daugely atvejų jis turės pasipsręsti pats vienas 
ir atsiginti nuo tų įtakų, kurias jis ras žalingas savo kraštui ir 
visam pasauliui. 

Turint tai galvoje, neatrodo vien tuščiu žodžiu, jo oponento 
Kai jis, lankydamasružimt"urvokieuios mastus, atvykoTMuen-' Įtęvensono telegramoje išreikštas pažadas melstis už prezidentą, 
cheną, tai pirmąjį ir, rodos, vienintelį vizitą ne kariškiams, jis P n e Sl° p a ž a d o * a l ė t ų P ^ J ^ g t i * kiekvienas žmogus, besi-
padarė Lohengrino kareivinėse susispietusiems pabaltiečiams pa
bėgėliams. Jis perėjo jų patalpas, priėmė sveikinimus, nesku
bėdamas su daugeliu pasikalbėjo. 

KOVA UŽ SPRENDIMO LAISVĘ 
Rinkiminė kampanija pasibaigė. Už JAV prezidento kėdę 

buvo kovota kietai. Pradžioje ta kova vyko partijų rėmuose, o 
kai buvo išskirti du pagrindiniai kandidatai, ji perėjo 1 visą 
viešąjį Amerikos gyvenimą. Praeitą antradienį ši kova persi
metė į kiekvieno rinkėjo asmenį, iki jis apsiprendė atiduoti savo 
balsą už vieną ar kitą kandidatą. 

JAV prezidento vieta yra tokia vieta, už kurią verta kovoti, 
šiandien JAV prezidentas yra netik vyriausias JAV valdžios 
laikytojas, bet ir įtakingiausias žmogus tarptautinėje politikoje. 
Nuo jo apsisprendimo priklausys daugelis visuomeninių reikalų 
šiapus ir anapus vandenynų. 

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad JAV prezidento sąvoka 
nėra tas pats, kas betkurios Europos valstybės prezidento są
voka. Ten prezidentai yra tik suvereninės valdžios reprezentantai. 
Jų valdžios vykdymas paprastai yra perduotas ministeriui pir
mininkui. Amerikos konstitucija yra tokio pobūdžio, kad pre
zidentas savyje turi ne tik valdžios atstovavimą, bet ir jos vyk
dymą. 

Visai suprantama rūpestinga viso krašto kova už tai, kad 
šiai vietai būtų išrinktas geriausias žmogus. Tačiau rinkiminė 
akcija pasibaigia. Jos sukeltų kovų aidai nutyla. Bet kova už 
Amerikos prezidentą nesibaigia. P#r rinkimus ji buvusi vieša; 

rūpinąs Amerikos ir viso pasaulio gerbūviu. V. Bgd. 

Daktarai STASYS ir MILDA BUDRIAI 
praneša, kad pakeitė priėmimo dienas ir valandas ir namų 
telefono numerį. Ofisas, 2759 W. 43rd St., atidarytas kas
dien 2—4 ir 6—8 vai., išskyrus trečiad., šeštad. 2—4 vai. 

Telefonai: ofiso CL 4-7234, namų GR 6-3404. Jei šie ne
atsilieps, skambinkite MSfi 3-7268. 
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KAIP AŠ SIIGRĮMU Į LIETUVĄ 
(Atsiminimų iškarpos 8 m. sukakties proga) 

VLADAS RAMOJUS 
(Tęsinys) 

Apsidžiaugiau, kad pavyks šauniai iš miesto ištrukti. Ir dar 
pas lietuvius pakliūti. O aš abi dienas planavau, kaip pasprukti 
pro sargybas ir žandarus iš miesto į vakarus, nes buvo žinių, kad 
išėjimą pajūriu .vokiečiai stipriai laiką, kad net ir Tukume pra
mušta skylė išlysti į Kuržemę. Kodėl jie mane išsiunčia iš miesto 
ir net be palydovų, buvo aišku: viena, — ką aš nemokantis šauti 
žmogus veiksiu mieste, geriau kasiu apkasus, į kuriuos jie turės 
pasitraukti; antra-toliau Sluoko tikrai nenubėgsiu, kada aplinkui 
bolševikai. Gi mano nuojauta buvo truputį kitokia... 

Prie paskyrimo dokumentų priedo dar gavęs kareiviško vira
lo porciją, čia pat kareivių valgykloje sėdausi jos tvarkyti. Prie 
to paties stalo pamačiau ūsotą žmogų, žalioje kareiviškoje uni
formoje, tik be diržo ir antpečių. Iš veido bruožų ir iš ūsų spėjau, 
kad tai turėtų būti lietuvis. Užkalbinu. O kaipgi, lietuvis ir dar 
iš to paties Sluoko dalinio, kurian aš siunčiamas. Jo nurodymai 
tvirti, atviri ir aiškūs. Sluoke stovintis lietuvių batalionas tai 
priverčiamų darbų batalionas, sudarytas daugumoje iš Salaspi-
lyje sėdėjusių Lietuvos Viet. Rinkt, karininkų ir šiaip sugaudytų 
lietuvių. Diena po dienos bolševikai suvarysią juos į jūrą, darbo 
sąlygos baisios, tiesiog antižmogiškos. s 

— Jei nenori pats sau duobės Sluoke išsikasti, tai pravažiuok 
jį, pasiek kol kas vokiečių laikomą Tukumą, o iš ten bandyki lai
mę prasimušti Liepojos - Žemaitijos link. Be rizikos, brolau, nie
ko nebus, — tarė buvęs Salaspilio kalinys, Liet. Viet. Rinktinės 
pulkininkas dienai su transportu iš Sluoko Rygon atkomendi-
ruotas. 

Iš latvių geležinkeliečių sužinojau šią žinią: spalio 1 d., 10 
vai. vakare iš centrinės Rygos geležinkelio stoties turi išeiti eva
kuojamos šunų mokyklos ešelonas kursu: Ryga - Tukumas - Kre
tinga - Klaipėda. Minėtu ešelonu man vykti labai patogu, nes jis 
pravažiuos Sluoką. Traukinio kursas tiesiog stebuklingas, nes 
siekia Lietuvą, kurion tiekos laiko keliai buvo užstoti, kurios aš 
aštuonios savaitės kaip nemačiau... 

Spalio 1 d. tarp 11 ir 12 vai. nakties ilgas vien iš prekinių 
vagonų sudarytas ešelonas pilnu greičiu prašvilpė pro Sluoko 
stotelę. Girdėjau tik, kaip griaudžiai šnarėjo pajūrio pušys Sluo
ke. Kaži ešelono vadovybė ar būtų stabdžiusi traukinį, jei žinotų, 
kad stabdžio būdelėje rendasi žmogus, kurį valdžios įsakymai 
liepia Sluoke palikti.-.Sustojo tik Kemeriuose, garsiajam Latvi
jos kurorte, jau gerokai vakaruosna nuo Sluoko. šaltis privertė 
nudžiauti kelius glėbius šieno iš gelžkeliečiams priklausančio kū
gio ir suversti stabdžio būdelėn. Rygos pašvaistės iš čia aiškiai 
matėsi ir Rygos pusėje girdėjosi tolimas artilerijos graudimas. 
Pietuose, išilgai geležinkelį, dangumi traukėsi įraudęs takas. 
Vakaruose žaibavo ir griaudė. Tik ne Dievulis dangumi važinėjo, 
bet, aiškiausiai, plienas. Kad lendame pro butelio kaklą, aiškiai 
tvirtino fronto atspindžiai danguje. 

Tukume jau saulė patekėjo. Tik gaila, kad t> žavūs ir ro
mantiški saulėtekio spinduliai krito ant fTiuvėsių, ne ant gražių 
ir tvarkingų provincijos miesto namukų. Netoli miesto apsikasę 
bolševikai šūviais drumstė rytmečio vylų. Jokio paukščio negir
dėjau čiulbant. Negirdėjau šalia savęs ir tų pažįstamų balsų, ku
rie rugpjūčio 2 d. Rygoje kartu su manim graudžiai kartojo': Die
vuli, Tukume bolševikai, mes atkirsti nuo Lietuvos, mes apsup
ti. Aš tūnojau vienų vienas stabdžio būdelėje, įsikasęs į šieną 
drauge su klaikiomis mintimis, kurios kankino ištisą dieną trau
kiniui nejudant iš Tukumo. O tas kaip prikaltas stovėjo, tarsi 
geisdamas paklausyti netoliese šaudančių bolševikų šūvių, pažiū
rėti, kaip rudenio saulės spinduliai krenta ant griuvėsiais pavers
to miesto. 

(Bus daugiau) 
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ST. ANTHONY SAVINOS & LOAN ASS'N. 
1447 8o. 4t>th Court, Cicero 50, 1U. 
JOSEPH P. OR1BAUSKAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PIHIGUS 
šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1022 metų. 
D y k a i dovanėlės su 

naujom sąskaitom. 
Turtą* $5,500,000.00 
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RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IŠ 

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

tarnaują žmones turi 40 metų! 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIĄ IR PATOGIĄ 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIU BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

4181-83 Archer Ava. 
Tel. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

aprofitable reminder 

open a savings account 

this month <* 

Gaukit a*u |ems uždarbius VasmH 
Udbtikrinkit taupymui apsauga 
Turėkit puū«ų kai reikia 

ffaijkftfali PrlrfttH klek asrtta, 
a#n*a 

UNIVTRSAl SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION, 

1800 30. HALSTED STREET CHICAGO t. ILLINOIS 
./ Telefonas: H Aymarkot 1-202* 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais Ir penktadieniais nvo 9 ryta 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki • vai. vakaro. 
Tročiadieniaai įaUary ta. Seitadieauaia auo • vai ry to iki I vaL p. s. 

r ^ 
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= * > 

VTENTNTflLft LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SlDftJK, 
KURI PATARNAUJA VISOKIŲ ROilŲ APDRAUDOSE! 

Mes atstovaujame atsakomlnffas apdraudos kompanijas, todėl kiekvte-
naa mūsų klijentas visados apsaugotas, Jei kam įvyksta kokia nelaime. 
FIRE—AUTOMOBILE—LIABIL1TIE&—PREVENTION 

IR ACCIDENTS. 
6822 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRospect 0-5188 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

v \ 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 
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Pirmadienis, lapkričio 10, 1652 
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Medkinoje pasižymėjęs lietuvis 
Pulk. Jurgis WUtrakis 

Cum laude baigęs Loyolos 
universiteto medicinos fakulte
tą daktaro laipsniu Jurgis Wil-
trakis darosi vienas iš labiau
siai iškilusių Amerikos lietuvių. 
Tai dar jaunas vyras, 47 metų, 
bet jau yra pasiekęs pulkininko 
laipsnį ir ėjęs svarbias parei
gas: buvo Chicagos miesto li
goninės direktorius, tapęs Illi
nois Mediciniškos ir Chirurgi
nės Tarnybos direktoriaus pa
vaduotoju savo žinioje turėjo 
14 valstybinių ligoninių su 46,-
000 pacientų. Nuolatinės kelio
nės, du ofisai (Springftelde ir 

mas. Dabar kasmet po 750 nau 
jų pacientų, sergančių nervų, 
proto ligomis, atgabenama į 
valstybines Illinois ligonines. 

Religija žmogaus gyvenime 
Savo ilgoje praktikoje J. Wil-

trakis patyrė, kad religija tei
giamai veikia žmogaus gyveni
me, stabilizuoja . jo nusistaty
mus ir elgesį, patiekia gyveni
mo įvykių išaiškinimą. 

Karo metu jam teko pustre
čių metų tarnauti Pietų — Va
karų Pacifike, buvo Australijo
je, Naujoje Gvinėjoje. Jam te
ko stebėti kaip didelis progre
sas buvo padarytas tropinių li-
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" D R A U G A S " A G E N C Y 

55 K. Washlngton St. 

Tel. DKarborn 2-24S4 

2884 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrglnla 7-6640—7-6641 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

Chicagoje) jam, mylinčiam šei- ,gų gydyme ar jų sustabdyme. 
mos gyvenimą, nebuvo prie šir
dies, iš tų pareigų pasitraukė, 

Pradžioje tose vietose apie 50 
procentų karių malarija išves-

bet ir dabar pasilieka daugelio |davo iš rikiuotės. Išradus nau-
ligoninių štabo gydytojas bei 
profesūros narys Loyolos uni
versitete. Taipgi yra dėstęs 
Chicagos Post-Graduate School 
of Surgery. Dabar gi daugiau
sia atsiduoda privačiai prakti
kai, įsitaisęs erdvius aštuonių 
kambarių kabinetus 9 E. Main 
Str., St. Charles, 111. 

Žiedas ir fotografija 
Ties jo kabinetų durimis — 

jo ištisa lietuviška pavardė, 
prie kurios jis prisirišęs ir jos 
netrumpins. Jis taipgi yra lie
tuvių gydytojų draugijos na
rys, bet drauge yra pasiekęs ir 
garbingo tarptautinio pripažini
mo būdamas priimtas nariu į 
į Interantional College of Sur-
geons. Chirurgija — jo specia
lybė. Ypač jis domisi vidaus li
gų chirurgija. 

jus gydymo būdus, tas procen 
tas labai sumažintas. 

Chirurgijos pažanga 
Jis džiaugiasi, kad jo pamėg

toji chirurgija dabar tiek pa
žengusi, kad beveik nebėra vie
tos žmogaus organizme, kur ne
pasiektų chirurgo peilis. Ope
ruojama net širdis ir plaučiai. 
AnJ;ibiotiniai vaistai kaip peni
cilinas .streptomycinas — nuo
stabiai sulaiko bakterijų augi
mą. Daromos operacijos net 
galvoje ir jos gali turėti įtakos 
net į žmogaus būdą. 

Dr. Wiltrakis pataria lietu
viams studijuoti mediciną, ku
rie tą mėgsta. Darbo čia daug, 
bet ir pasitenkinimo yra. Šalia 
praktikos gydytojas turi visada 
sekti naujausią pažangą savo 
srityje. Pvz. dr. Wiltrakio kny-

G R O S E R N E ir jHftSOS 
K R A U T U V E 

įsteigta prie* 16 metų, gerai einąi biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuvas. Jei pa
geidautumėt galima pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis Šeimoje. 

4958 So . Wood Stree t 

ISNUOMTJOJAMA 

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

2419 W. Potomac 

Ant jo rankos — stambus' gynė galima matyti daugelio to-
Kolumbo Vyčių žiedas. Jis yra 
pasiekęs trečią laipsnį toje ka
talikų organizacijoje. Jo kabi
nete kabo brolių Mayo foto nuo 
trauka, su asmeniška jam skir
ta dedikacija. Savu laiku jis 
gilino žinias garsioje jų klini
koje. 
Kodėl daugėja protiniai ligony* 

Vadovavęs Illinois valstybi
nėms nervų (mental) ligoni
nėms ir toj srity turįs didelį pa
tyrimą, apie augantį tos rūšies 
ligonių skaičių jis yra nuomo
nės, kad čia turi reikšmės ap
skritai žmogaus amžiaus pailgė 
jimas. Tose ligoninėse yra 
apie 35 proc. ligonių senesnių 
kaip 60 metų, FU didėjančia so

mų leidinys "Levvis Practice of 
Surgery". Tomai taip įrišti, 
kad, kaip is papkės, galima pus
lapius išimti. Ir gana dažnai 
ateina ištisi skyriai su naujau
siais duomenimis, kuriuos įde
da išmesdamas "pasenusius" 
anksčiau turėtus, kur iš viso pa 
šaulio spaudos išrenkamos in
formacijos ir greit atsiunčiamos. 

Amerikiečiai pirmauja 
Dr. Wiltrakis mano, kad ame

rikiečiai pirmauja medicinoje, 
t a č i a u a t s k i r ų d a l y k ų g a l i m a 
pasimokyti ir iš pažangių kai-
kurių kitų kraštų. 

Dabar ypač daug dėmesio 
kreipiama į preventyvinę medi
ciną, skatinama nelaukti kol 

Antram aukftt« išnuomojama 3 kamb. 
su baldais. Kreiptis: 

5718 80. May 
Kasdien 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Ketvirtadieniais 11 v. ryto iki 10 v.v. 
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PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 
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žurnalus, dalyvauja legionierių, 
Kolumbo Vyčių veikime. Augi
na 5 metų sūnų ir 9 mėnesių 
mergaitę ir yra pasiryžęs juos 
leisti į katalikų mokyklą, ir jis 
pats yra šv. Patriko parapijos 
narys. Savaitgaliais ir atosto
gų metu mėgsta su žmona iš
vykti žuvauti. Yra savo srities 
specialistas, bet drauge papras
tas, draugiškas ir vaišingas. 

J. Pr. 

HELP WANTED — MOTERYS 
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STEKO-DICTAPHONE 
OPERATOK 

EXPERIENCED 

PERMANENT 

5 day — 40 hour week 

Good working conditions 

GLflSER CRANDELL 
2060 S. Westorti 

• <į» • • • • » * • MMi % a ĘĮkš• mm • — • « • » 
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PIItKtfK tiesiai nuo savininko! 
160 akorių "datry" ūkj! 2 moderniš
ki namai; labai Keras polnas! Turi 
turCtl tuojaus grynų pinigų, parduo
da už $260.00 akerj. Arti Crcto, 111. 
36 mylios nuo Ohlc&gos. Užimti ga
lima bus sausib mSn. šaukite arba 
rašykito — CUnton Dlckman, Rte 1, 
BoX 86, Creto, Illinois. Sadklto Cretb 
4234. 

DĖMESIO! 
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• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI • (IRON-
ERS • PLOKfiTELftS (RECORDS) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPUANCE 
PILNAS T E L E V I Z I J O S I R RADIO 

APTARNAVIMAS 
4057 South Archer Aveaue 

TeL YArd. 7-A666, Chicago 32, 111. 
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ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMIIS 
Ir įvairių daikte pervežimas 

Taip pat persiunčiamo J u£sien) 
pakieteilus įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 80 . MAUSTEI) STREET 
Tei. I>/»nabe 6-3*45 

SKELBKITfiS "DRAUGE" 
•i i 111 * ! 
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HELP WANTED — VYRAI 

HELP WANTKD MOTERYS 

Ar jūs 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 6-8765 

I i 1 I t I I I »• 

Ar jūs domitės pastoviu dar
bu su saugia ateitimi. 

MAŠININKfcS-SYVITCHBOARD 
Patyrusios — bet bus priima

ma ir sugebanti pradedančioj!. 
Malonios darbo sąlygos, įvai

rios pareigos. Proga panaudoti 
savo sugebėjimus. 5 dienos sa
vaitėj. Visi priedai. 

Skambinkite Mr. Loser 
WAbash 2-7626 

REIKALINGA AKIMININKfi! 

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 74066 arba 
Hlgland Ptfrk 2-4472 

— — - — , . ^ — A ^ ^ . ^ . — __ . . , . ^ ^ ^ - - - i r i r - -

G I R L S 
Oeneral offlce 

Small plcasant offlce 
• Typtag 
• FUing and 
• n i e t a t i o n 

PEKįMANENT 
Will consldor capable beginner. 

Apply In person 
Mr. Bulltftg©!' or Mr. Vescly 

VESĖLY BROS. 
Ford Dcalers 

3819 Ogden A ve. 
II l . l l " l I > ' ' H>IH». .» I I I I ' ! ! • • — 

- = • HfV, t ^>.m, n*jl , Į . y „» • , ., , 

natve tos ligos labiau reiškiasi, rimtai susirgs, o periodiškai tik 
Antra, monės daugiau išsilavi
nę, j psichines, nervų ligas ki
taip ima žiūrėti: jei seniau jas 
slėpė ir ligonius tik saugojo, 
dabar juos gydo. Trečia, didė-

rinti sveikatą, kad būtų gali
ma , užkirsti kelią rimtesniems 

susirgimams. Ypač medicina 
augštai pastatyta Chicagoje ir 
artimose apylinkėse; čia medi

ją procentas gyvenančių m e s - jeinos centras, net penkios me
tuose. Gyvenant labiau susi- i dicinos mokyklos, čia būna gy-
kimšus nebe *aip įmanoma na-. dytojų konvencijos, vis tai pro-
muose laikyt* protinius ligonius,' ga neatsilikti, eiti pažangos ke-
kaip gyvenant atskirai kaime. 
Pagaliau turi įta^°s ir moder
nus gyvenimo tempas, skubėji-

liu. 
Savo laisvalaikį dr. VViltra-

kis rašo studijas j mediciniškus 

n^ 
1TOT.P WANTED — MOTERYS 

= 

Ar jūs jieškote nuolatinio darbo — švarios dirbtuves Ir 
f\ 

' • * darbininko įvertinimo. 

ACME STEEL COMPANY 
Turi atidarymus šiose srityse: 

• COLD KOLIJNG MILLS • WARJBHOtJSB 
• Wr>T ROLLING MILL • SIU TEKS 
• OILKRS • PtJNCtt P R E S S 

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

• •,: 

ACME STEEL COMPftNY 
135th Street 8C Peny 

TY*I8TS 

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

DIJR<) META*. PRODUCTS 
. 

2649 N. Kildare 
^ • • • • • - ^ • < 

SEC1HMPARY-TYF1ST 
i 

Kxporl«accd for gencral dffice vrork. 
Permanant. Oooa salary. Opportunity 

HELP V7ANTED — VYRAI 

• Slitter operators 

• Machine Helpers 

Will traiii to be 
machine operators 

• Warehouse clerks 

fflftSMIS 
CORPORATION 
BIshop 7-7700 

3320 S. Pulaski 

HELP WANTED — VYRAI 

Ola yra nuolatinis darbas gabiam 
IHJHAl/rFKrUl — 8A1J&B ChtOVK 

Malonios darbo sąlygos, jvalrlos p«-
relgbti. OausūH priedai — priimsime 
Ir limokytą. baigus} dabar mokykla. 

ftAUtCTTE: 
Financial 6-0500 

H. De«e 

Reikalingas vyras Valymo dar
bui. Jaunesnis negu 45 m. amž. 
Naktinis darbas. Matykite Mr. 
Crosley tarp 2 ir 5 vai. 

F . E . COUEPfcON & OO. 
1000 N. Dearborn 

ASSEMBLERS 

Mušt have some mechanical ex-
perience as our produet is portablc 
power tools. B O Y S 

17 or over 
Choice of 3 shifts 

a. m. to 4 p. m. $1,12 per hr. Į Steady. Good hourty starting 

Age 22—35 

4 p. m. to 12 midnite $1.26 
12 midnite to 8 a. m. $1.29 

CHICAGO ROTOPRINT 
4601 Belmont 

REIKALINGA moteris siūti per
kelines plaunamas sukneles. Aukš
čiausias akordinis atlyginimas. 
Aukščiausi "bonus"; visi priedai. 
Nuolatinis darbas patyrusioms ir 
nepatyrusioms. Ateikite. 

3021 N. Pulaski Rd. 

for advancemer t t 
conditions 

S^collont vvorklng 

t 
• Paid vacation v 

t f M holidays 

• HoHpitali/ation and insursyice 

I>l AKRORN GLASS CO. 
2^14 tV. 21st Street 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 
PROniJCTION KNAMELING CO. 

Turi keletą vietų dabar d« 

JIG AND F^CTURE MKN 

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

PROmJCTION KNAUIKIilNO OO. 
345 N. Franemco SA 2-4300 

. . , _ - . . - • • . , 

STANDARD COIL 
Aurora, Illinois 

F^saulyjc didžiausias gamintojas TV Tuner turi koletą vietų 

Mergaitėms - Moterims 
Assemblers - Light Bench Work 

7:30 v. r. iki 4 v", p.p. 

Patyrimas nebūtinas; mielai imsime sąžiningas pramoku
sias. Malonios darbo sąlygos. Geras pradinis atlyginimas, 
automatiški pakėlimai. Poilsiui pertraukos. Pilna darbi
ninkų priedų programa. Imsime D. P. Employment Ofisas 
atdaras kasdien iki 5 vai., o šeštad. iki vidudienio. Kreip
kitės šiandien ir pasikalbėkite apie jūsų ateitį pas — 

STANDARD COIL 
1000 Rathbone Ave. 

A B • 

urora, Illinois 
MATYKITE PAUL BERNSCE 

' 

_ 

Ar jūs jieškote pastovaus darbo plius darbininko įvertinimo? 

& 

Turi keletą darbų del 

• STOCK HANDLERS 
Patyrimas nereikalingas. D. P. 

. 

teip pat 

LABORATORY TECHNICIANS 

# LABORATORY ASSISTANTS 
Bus priimami baigusieji High School su laboratorijos ap* 

mokiniu. Geros darbo aąlygds — gausūs darbininkams 

priedai, šaukite Dr. Gillis. 

f COmeKa 7-
\ • 

•' 

• 

istEa *m m I I I u m g jft 

Ar dotnlt^s ntiolatlnlu darbu su už
tikrinta ateitim? 

UUNrlKAI. OFFICE WOBK 
ISmokynlme budria naujai pradedan
čia dirbti. Malonios darbo sąlygos, 
Jvalrios pareigos, kartu mašinraštis, 
6 -dtorui, 36^4 vnl. savntt*. Modomi 
rastino. Daug prled»|. Kreiptis: 

ItKUNNl R & LAtT, INO. 
9300 Kmg S t 

Frariklin Park, Illinois 
GLadstone 5-8232 

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

MERGAITftMS-MOTERIMS 

MECHANICAL ASSEMBLERS 

ELECTRIC AL ASSEMBLERS 

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

KOCK-OLA MFG. COKP. 

800 N. Kedzia 

Ar domltCs nuolutinln dafbu su už
tikrinta KtoltlmY Tuclmc keletu vlo-
tu d5! — 

• TYPIST-t!| iKRKS 
# STKNCNmAFUERS 
* ROOKKKF.PKKS 
Imsime ttMu.lwi pmdedumMHs dirbti 
arba pa<tyrtlBtes. MulotalOs darbo aij-
lyfifof. jvttlrlOH pare^ros. 5 dienu. 35 

Vtilę HaVtiitS. >WtiMūHApviedHi.'Kreiptis 
jilunuien uamch01<twn !pa»il«all>6jim'ui. 

PHOENlX LONDON GROUP 

Ar jūs esaite susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta ateitim? 
Mes turime vietą gabiai 
SEKRETOREI—STENOGRAFEI 
Patyrusi, bet priimsime gabią 

pradedančią. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. 5 d. sav.; 
gausūs darbininkams priedai, šau
kite arba pamatykite 

MR. GOOD 
WHitehall 4-4627 

371 W. Ontario 

IMMEDIATE EMPLOYMENT 
for 

PLATER*S HELPERS 

Experienced or will train men 
capable for this work. These 
are steady jobs. Plenty of over-
time. Apply: 

LIGAI1 METAI, 
PROCESSORS, INC. 
3434 W. Henderson 

J l Inipor 8-8862 
» » m m-* mm* 

ffiftLP WANTKI) — MOTERYS 
X M W * » » i i i i » n i « » » » — n ^ O M f M • n w»tmttmmm 
Ar Jfls jieSkoto ntiolatlnto darrbo su 
užtikrinta ateitim? Mes turime ati
darymą, 

mažoj, malonioj Jrftatfoj. Malonloe 
patalpos plaoioj visam pasaulyje pro
fesionalo, Organizacijoje. JVaIrlos pa-
relįros. 891/4 vai. j š&v. Priedai. Ge
ras pradinis atlyginimas sąžiningai 
da^binirtlcel. Atelltite asmeniškai. 

I5t« N. 1/nUv shore pr*»e 

Tuojaus galite gauti darbą 

Jei jūs esate gjibi mašininke, susi
domėjusi nuolatiniu darbu -*- m«s 
turime tinkamą jums darbą. Malo
nios darbo sąlygos, įvairios pareigos. 
6 d. sav. OauHfls priedai. Ateikite as
meniškai pasikalbėjimui. 

Mr. Schneider 

THE DELTA POWKK TOOL 

3930 So. Winchestor 

LAfayvttp 3-6678 

wage. Many company 
Apply Peraonnel Etept. 

benefits. 

MALL TOOL CO. 
7-774 S. Chicago Ave. 

A i» M l * f: ,1 A I 
5 

$2.50 vai. ir vir*. Nuolatinis darban. 
Didžiausia plotine unijos apmuMmo 
dirbtuve. 

K I X ; A I , t^JRNrTirRte, - i n c 
f« l l W. 9SM St. 

(;Roveblll 6-8074 
Atdara ftefttad. 8 vai. ryto Iki 4 vai. v. 

• » • mt0mm)t 
PAKDAVIliOl 

. » m mm » « - 1 m . 

m m * • N » * 

• • » • 

PARDUODAMAS 1940 m. BjllCk. La
bai gerame stovyje. Kreiptis: 

ir>ai so. Paulina St. 
(2-tras aukštas, viduriui* butus) 

mma»•• m m M* m m • ! * » » * • 
REIKALINGAS BŪTAS 

Lietuvių aeima au lJ/o m.- vai
kučiu ieško 4 kamb. neapataty-
to buto. Prašo skambinti . 

WAlbrook 5^0548 

• ! • • • • U I ! • • - • • « » l > | | P | t Į 

PA4IK&KOJIM4S 
~ ~ ~ i 

Pajlcftkoma f rsufe, Vlk«e Ir Sxnf> 
(.ilUnalt^s arba kaupaitės, atvykę 
Amerikon prieš 1-įljJ Dy<l|jJ Varą 
Kilę iš Pagirio piirapijos,. (IHmergai 
apskričio. Prafio jas atsiliepti ar ži
nančius apie jas prunesft Kotrynai 
Kaupaitei, i s St. John Rd., Toronto, 
Ont., Canudu. 

— 
• . 

PaJieSkau " savb pugafBOfie Ie*<* 
Akelytos. a tvykusios Amerikon pi 
l-ąjj Did|Jj Karą; jkilustos ift Jl |Ws-
ftertu ka imo, Ka lva r i j o j vaISC.. M*-
ri jampolčs apakr . Ja, arhu, *iaan>iuf> 
apie ją prašomo {vraroesti Marij>f 
limbinei (dvęntlrkaitei). kilOBląl Js 
Strazdą kaimo, KrOHno.s \i4sė.. dabar 
gyvehanOial 46 į*kevtew ^ve., To
ronto, Ont, (anada. 

" • • ' ' • "••'"• ' » ' — ' V >*mWimmr*T-
*nn m <*m-l$htm-Tm » m • 

IMMHMATK D M I M J O Y M K N T 

Kouiu Ui) 
% 

• Typists 
• A c c t Clerks 

• Cornp., Operators 
• General Clerks 

Full or part time. January 
and June Graduates can obtain 
part time work and become fa-
miliar with our office proce-
dure. Pleasant vvorking condi
tions dhrerdified duties. Many 
omployec benefits. 

A p p l y : 
STKKI, S ALKS CORP. 

8948 S. Pulanki Rd. 
. , , . , . , i . i , • » • i, i , i , 1 1 , « i . , i i , 

Are you inleresled in a permanent 
posltlon? \W have u n immediutc 
op<<ning for "A giri l-'rldtfy". If you 
possess Indlvldusl Judgement and 
inHto.fivV, ean do Hgure Work and-
•̂ en^rai offlee, \ve have the job tor 
>oti. Pleasant surroundlngs, dlversi-
fiod duties. Miist be nVtit, as you Avilį 
be meeling' puldic. 5 day woeK. 
fiibrral benefits. Call or see Mr. St. 
Poro. 

6UTLER AVIATK?N 
4848 W. f3rd St. 

Fo>Uq)04iO& 7^400 

> f r 

BUSINESS SBJRVICE8 

. PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina (Piano tuning) 

ir taiso planus. Pigiai parduodamas 
geras planas. 

Telef. YArds 7-2490 
— i • v 

Make money in Texa«. Get yours«»lf 
a fine tract now nettr Houston for 
only $245. Puy . $10.00 oash and 
ftO.Ot) morithly. ^aStest gtowtbg clty 
and seeond largest s«»p'Wt in U. S. 
Hugc $ino million fteel plaut. 
Worlds gfoHtm. otl prnduciut. refm-
ing. ebemieal manufaetilrlng atid 
Hhl'pping cenfer. Many ar** maklng 
phenomenai profits bėre and you e»o 
too. Thesc beeutiful tracts locstod in 
ffouStob's dlsirablc «odfh8ld0 Sub
urbs with all-weather stfeafs. ole«-
trieily, sebools, bus -s^rvlce, eie. tn-
sured t Ule. Ivrite today (Or maps. 
pietufes. Full Information free. 

B. F. WOOD. OVner. 
Hox 6 i 23. Houwton s, Toxas 

S«*nd tbo coupon bolow >Jot furtber 
Information. 
Name ' ..•••• 
Address 

Člty 
Stato 

Scnd information of tracts 
• • i « » 0 II Ii I M I I . I • > I > i 

VVBAI IR MOTKRYS 

Ar lūs eMte susidomSJę nuolitlniu 
darbu su užtikrinta a t e i t į ? M*s tu
rime atidarymą, patyrusiam 

KAtE ritftKK 
taip p'at 

Są skaitini nkei — gabi. pradeganti 
darbą priimama: geros darbo ktly
gos, {vairios pareigos: valandos ado 
12 plotui Iki 9 vakaro (Tfuck Itie). 

( AJmuet a*l510 

• ••••*•••• 
....... ... 

• ••••••••• 
• > • • • • • 

itin)? M*a tOYįmA kelėt# 
Dlettfcphotte dpftruto»ltf\ lt 

u 
Ar ju« domitės paitovlu fl\rtbu s« 

saugia ateltįm? 
darbg d#l 
mašininkes. Malonios darbo s^lyg6t> 
jvalrios pun'igoa. frltyrusios, bet tjįVib 
priimamos ir apmokytos oaiguslbs 
uipkyklcf. 5 dienos savaitėj, darbi
ninku priedai.! Saukite M/tes JVlf»<Joiu 
IJAytiuuktt K2U'&.>\ 

'DUOIOTE JI icmsua 

^ 

... • 
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PADĖKOS 
PROF. M. BIRŽIŠKOS 

PADĖKA 
Šių metų rugsėjo 28 d. Ameri

kos Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyrius surengė mano 70 metų 
amžiaus sukakties minėjimą. Tąja 
proga gavau išklausyti malonių 
sveikinimų ir linkėjimų, tiek mi
nėjime pareikštų, tiek ir iš kitur 
atsiųstų, paskaityti palankių apie 
mane spaudos atsiliepimų, susi
laukti dovanų ir aukų. 

Kiekvienam mane sveikinusiam 
ar apdovanojusiam stengiuosi at
skirai padėkoti, o čia tik bendrai 
tegaliu visiems padėkoti. Visų pir
ma ALT Los Angeles skyriui su 
jos pirmininku J. Peters-Petraičiu ,vaites iš spaudos yra išėjęs, o 
priekyje, kuris minėjimui vadovą 
vo ir minėjimui Rengti Komisijai, 
būtent tautiečiams ir tautietėms 
M. Aftukienei, prof. K. Alminaus-
kiui, A. Deringienei, F. Kudirkai, 
dr. P. Pamataičiui, A. Skiriui, M. 
Starkui, M. ir J. Steponavičiams, 
V. Trumpai ir komisijos pirminin
kui J. Uždaviniui, daugiamečiui 
mano šeimos globėjui tremtyje. 

joms, Švedijos universitetų profe
soriams Ekblomui, Falkui ir Aru-
maa, seniems savo draugams ir 
profesoriams—bendradarbiams su 
Lietuvių Profesorių Draugijos val
dyba priekyje, buvusiems mano 
klausytojams ir mokiniams, palan
kiems man kunigams ir pasaulie
čiams veikėjams, visiems užsieni
nės mūsų bendruomenės atsiliepu
siems jautrios širdies seniems ir 
jauniems mano tautiečiams ir tau
tietėms. 

Nieku kitu negalėdamas atsidė
koti tautinei savo bendruomenei 
kaip tik pluksnos darbu, skiriu jai 
šį kartą savo galvojimus apie lie
tuvių tautą — rasini "Lietuvių 
tautos kelias į naująjį gyvenimą", 
kurio I-sis tomas prieš kelias sa 

joms prie stalų, tikėtų platinto- , LIETUVOS IR VATIKANO 

II-sis žada pasirodyti pirmaisiais 
1953 m. mėnesiais. 

Nuoširdžiai visiems dėkoju. 
M. Biržiška 

1952. 10. 31, 
Los Angeles, Kalifornijoj 

joms, darbuotojoms, amžinoms na
rėms, kurios tą vakarą įsirašė, au
kotojams, atsilankiusiems ir vi
siems kitiems; dienraščiui "Drau
gui" už skelbimą; radijo pranešė-
jams •*- S. Barčus, Margutis ir 
visiems kitiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie šio vakaro pa-
sisekimo. 

To vakaro pelnas ir visų auko
tojų vardai bus pasiųsti šv. Pran
ciškaus seserims į Pittsburgh, Pa. 

Priimkite mūsų nuoširdų ačiū. 
Vakaro rengėjos: 
A. Kanapack, H. Leseiauskas, 
C Jonaitienė, J. Pukeliene. 

P A D Ė K A 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno Re-

Bažnyčioje ir minėjime savo mal- įmėjų I skyr. vajaus vakarienė sė
da mane sustiprinusiam kun. kle- j serų koplyčios reikalui gerai pasi-
bonui J. Kučingiui; įrengusiam sekė. 
mano darbo kambarį konsului J. Reiškiame padėkos žodį mūsų 
Bielskiui su ponia ir-kitiems minė- | klebonui prelatui B. Urbai už gau-
jimo dalyviams, tiek gausingai sią paramą, vakaro vedėjui kun 
Losangelinei lietuvių visuomenei, 
tiek ir kitataučiams — Los An-

A. Valančiui, kalbėtojams — kun. 
dr. J. Prunskiui ir A. Gilienei; *. »v •* u _ _ _ v _ * _ — - _• _ _ • • - • • n- _ _ _ _ _ , -_,_ , v • —> * v_-_ • _ • _ _ _ * _ - - - —» -_»___*•__ — - j 

gėles aukštųjų mokyklų atstovams Y>rof. A. Pociui už programos su
su Loyolos universiteto preziden 
tu Charles S. Casassa, S. J., ir 
California univ. atstovu prof. dr. 
Malbone VV. Grahamu, paskaičiu-
siu mums pareiškimą, priekyje, — 
buvusiam JAV atstovui dr. Owenui 
J. C. Noremui, — lietuvių, estų, 
ukrainiečių ir gudų visuomenės 
atstovams, — vietinių lietuviškųjų 
organizacijų atstovams ir atsto
vėms, — St. Šimkaus vardo cho
rui, giedant "Gaudeamus igitur!" 
posmą "Vivat et respublica" žo
džius "et qui illam regit" sąmo
jingai pakeitusiam į "populusąue 
eįus" — ir visiems kitiems minė
jimo dalyviams. Atsiuntusiems sa
vo sveikinimus ir linkėjimus Ne
priklausomosios Lietuvos ministe-
riams ir konsulams su diplomati
jos šefu S. Lozoraičiu priekyje, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkui prelatui M. 
Krupavičiui, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomajam Komitetui, 
Kanados, Australijos, Vokietijos 
lietuvių bendruomenės vadovy
bėms, Ukrainiečių Kongreso Ko
mitetui, lietuvių-latvių "Vienybės" 
vadovybei, JAV ir kitur visuome
ninėms ir politinėms, kultūrinėms 
ir mokslinėms lietuvių organisaci-

ruošimą, programos dalyviams 
solistui Juozui Laurušoniui, Ur. 
Sabalauskaitei, šv. Jurgio parap. 
Moterų Chorui, seimininkei E. Sta
nevičienei, jos pagelbininkei J. 
Chiurienei ir kitoms; patarnauto-

Šveicarai — vargslantioms 
Šveicarijos katalikų labdaros 

įstaiga nuo kare pabaigos Vo 

SUTARTIS 
(Atkelta iš 3 palo 

i „vilgterėję į viraminėtus da
vinius negalime sutikti su p. 
Onos Zaštautaitės teigimu, kad 
iš arkiv. J. Matulaičio - Matu
levičiaus paruošto konkordato 
ministerio Aug. Voldemaro su
darytame konkordate maža kas 
belikę. Ji rašė: "... a. a. Matu
levičiaus paruoštojo konkorda
tui projektp maža kas beliko. 
Tik vienas - kitas dalykėlis ta
po įtrauktas... j dokumentą". 
(Pijus XI, Marijampole 1937, 
364). Iš tikrųjų gi daugiau kairj 
puse to, ką randame Lietuvos 

kietijos varguomenei prisiuntė 
maisto, medikamentų, drabužių * « * * # * ^ a u b u v o a P a š t a

T 

ir baldų už 12,3 milionų frankų 
I1III1IIIIIIIMUIIIIH1H1IK1I 
TADO BALCItrNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St.: 1 A . 7-0841 

liakojo vizitatoriaus arkiv. J. 
* U ^ ^ m ^ i l i i ^ " i l i « f l ^ Matulevičiaus schemoje įtrauk-

ta. O tai, kuo Lietuves konkor
datas bažnytines teises žvilgs
niu pralenkia ankstesniuosius, 
j šį konkordatą yra paimta 
kaip tik iš tos schemos. Taigi 
šis sutapimas nėra aklas ir at
sitiktinis. 

Baigdami tariamės turį tvir
tą pagrindą teigti, kad arkiv. 

V I I I . VU 1 _ . f 1 * 1 •»» 1 -

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiii Jurgio Matulaičio - Matulevi
čiaus, MIC, pastangos buvo le-

Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. AlutovyboH visose 
č-tkagoH lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. valk. H^Stadlcniais nuo 

10-8 vai. vakaro 

Televizijos 
Jums visados aiksimokes pirkti t<lo-
viztjoM aimrata si patyrusios, sąžinin
gos krautuvas — 15 

BUDRIKO, 
kur >ra užlaikoma » patyrė mecha
nikai Ir kur TelevzilJoK parsiduoda 
geriausiu tšdlrbyHČių nauji modeliai 
su pilna garantija: 

PERKRAUSTAU BM.rm.S 
VIETOJE IR IS TOM MIKNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAIbrook 3-9209 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS DF 
RADIJO 

Sj 

APARATŲ TAISYMAS 
Kažlnlngaa ir garantuotas darba> 
Aparatai nemokamai paimami I' 

pristatomi į namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—l" v. vak 
M. REMKIS, 411_ So. Franctecn 

Telef. Y A 7-IOM 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKJV ni Kiv 
M__D2IAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

T e l . V I i tory 2-1272 
Al'KAFNAVIMA JK PREKIŲ PRI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINR ATIDArtVTA kasdien nut taisys. 

"7*" 

DIDELIS I 

miamos ne tik Lietuvos konkor 
dato pagreitinimui, bet ir jo 
turinio ištobulinime. 

MA(iNAVOX. A D M I I I A I J , fJENE-
RAI. ELECTIUO, PH1LOO, H. C. A. 
Vlcrro.fl, 1HMONT Ir pnck_ ge i lau-
•i... MI i t i D K l u o leibeliu. 

Kaina nuo $199.50 u i dideles mie-
IOH paveiksle ir aukščiau. 

Pri imame mainais j u s u radijų, 
gramafona. armonika, pianą ir duo
dame didelę nuolaidą. 

LENGVAIS lftSBMOKi_lMAIS 

Keletas bargenų Išmainytų, 
perdirbtų T. V. Setų: 

Motorola 7 eol $39.95 
Stromborg-Carlson 10" $49.95 
RCA-Victor 10" už $59.95 
Sparton Console 10" UŽ . . . . $59.95 
RCA-VIctor 10" Console . . $99.95 Į 
16" Console TV už $119.59 I 
17" Table TV už $1 IH.50 Į 
17" Console už $159.50 
20" Tablo TV už $199.50 | 
21" Console TV už $189.50 
Admiral Phonogiaph, Radio ir. . 

TV koniblnaeija $139.50 . 
Klektr. phonografat po . . . . $19.95 • 

Mažos radlos po $19.95 Ir augai'-. 
Jeigu jūsų TV notas neveikia, pa

telefonuokite VIctory 2-95-12, Rudri-
ko mechanikas jums sąžiningai su- Į 

H vai. ryto Iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

Nuostabu, kaip Kramtome Guma 
Viduriai Laisvintojo Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maiste 

• č ia ta paslaptis, kurią milijonai 
į m o n i ų patyrė apie KKKN-A-M1NT, 
tą modernią kramtomą gumą — vi
durių laisvintoją. Taip, todfll F E E N -
A - M I N T O veikimas yra taip nepa
prasta! skirt ingas! 

Oydytojal sako, kad kiti viduriu laia-
vintojai pradeda veikti perdaug ank> 
•U . . . Jau pačiame skilvyje. Dideli! 
tokią vidurių laisvintoją kiekis su
ardo virškinimą, pasalina sveikata) 
ir energijai reikalingą n u l i e t ą . . . 
žmogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet švelnus FEEN-A-MINT yra ki
toks. Pri imtas pagal nurodymus, jis 
veikla daugiausiai apatinėj viduriu 
daly — pasalina tiktai atmatas, bat 
no gerą maistą? Išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FBEN-A-
MINT ir Jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nusipirkit F E E N - A - M I N T ! Kai
nos nepakeltos — dar Wc, B9e ir 
t iktai 1 0 c 

KFECNA-MINT j į 
tAtit>us c*iwtHCCu_ iA_mwi Jmm 
• ' < • -

JOS. I.BUMU-, Inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

Krautuve atidaryta pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. 
Nedeliomis uždaryta. 

Budriko Radijo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakaro nuo 
6 iki 7 vai. vak. iš stoties WHFC, 
1460 kilocycles. 

$1305.00 

$1395.00 

(imi vartotų masinu 
nupijįintom kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow . . . . 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflow . . . . 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

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

4 door $995.00 
1948 STUDEBAKER 

4 door $875.00 
1948 NASH "600" Cp. $595.00 
1947 PACKARD 4 dr. $645.00 
1947 BUICK Super 

2 door 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 

$875.00 

Norintiems pirkti naują mašiną 
turime visokių naujų 

BUICK 
MILDA BUICK 

907 West 351h Street 
LAiayette 3-2022 

1 1 " • • 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
S & Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietu- 3 A 
J g _ viškoįe įstaigoje. BRIGHT0M Savings & 1 | L 

Loan moka 3 % pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno taupytųjų indėliui apilrousU iki $10,000.00. 

Briįįhton Savings and loan Ass'n 
4071 Archer Ave. j vakarus nuo California A v e. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
•* 

O M O VAliANt>OS: 
Plrniad., Antrad., Penktad. Ir Sėst. I Tročlad. 9:00 ryto Iki 12:00 v. d, 

9:00 ryte ikt 4:30 p. p. | Kctvlrtad. 9:00 ryto iki 8:00 vak. 

T 
A. A. 

ALEKSANDRA 
KASPUTIENft 

(|><> tČVHl.S U ; i i i i r N U i ( i l r l 
Qyv. 1 _ ti 1:» 8. dorllHH Str., 

tol. CEJdarcretrt 3-4974. 
Miič lapkt. 8 d..,.1952 m., 3 

vai. ryte, sulaukusi .r)7 m. umž. 
Gtmu.s Lietuvoje. Kilo iš Tet-

venių purap., Klbučlu kaimo. 
Amerikoje ISgyveno 39 m. 
Pasiliko (ii(l<li:umi nuiifuHme: 

dūkto Ona UaukllonŠ Ir žon-
taH _duard_i Ir 4 anūkč.s; 2 
broliai: Jonas Karm'lski Ir Jo 
te ima ir Vilimas Karin-lsUi; se-
siTs vaikai Klomentaa Zaveo-
kas ir J ieva BitunienC; pusese-
rė Sofija (tudulaijsklcne, 16 

Collinsville, 111., Ir jo& vyras 
Motiejus ir jų iSeluia: ir daug 
kitų giminių \t draugų. 

Kūnas pašarvota^ L. Kž«>r.s-
kio koplyčioje, JG*46 W. 46th 
St. v Laidotu v ia JvykH antrad., 
lapkr. 11 d. IS koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta i šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurlojo 
Jvkyn gedulingos pamaldo.-* u i 
vellonies sielų. Po pamaldų bus 
nulydčta j šv. Kazimiero kupi
nės. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti sloso laidotuvėse. 

Sulindę: I>iikMS, / t n t a - . Anū
kės, Hioltui. Sesers Vaikai, l*u-
.soserė ir C«lmiiirs. 

Lald. direkt. h, Ežerskis — 
tel. YArds 7-0781. 

JUOZAPAS DONAUSKY 
Oyv. 7115 S. Rockwell St. 

Mlr6 soStad., lapkr. 8, 1962, 
8:00 vai. vak., sulaukęs 58 m. 

GlmC Lietuvoje. Kilo ifi Šiau
lių apskr., Kraiipų parapijos. 

Amerlkojo lftgyveno 89 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Ko/.alija (po tėvais Ba-
gužatte); sūnus Anthony. marti 
Krances; duktė Ona Lubko ir 
žentas Arthur bei 4 anūkai: 
Tlvomas, Patrlcla, Jo:eph Ir 
Michael, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų. Bietuvoj 
pasiliko dvi seserys: Pranciška 
ir Ona ir brolis Antanas ir Jų 
Šeimos. 

Kūnas paSarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
VVestern Ave. I^atdotuvčs Jvyks 
ketvlrtad., lapkr. 13 d. Ift ko
plyčias 9 vai. ryto bus atlydo-
ta.s j šv. Kryžiaus parap. baž
nyčių, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, Sunūs, Duk
tė, žentas, Marti, Anūkai ir 
kiti (Ūminės. 

Lald, direkt. Ant. Petkus — 
tel. GHovohlll 6-0142. 

KUBIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujamo plotine Chtoagą. 

Aliejus krosnims ir centraliniui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0309 

Vakarais HEmlock 4-6264 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTjOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos ROšies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE 

PrecinlPhoto Studio.lnc. 
EDVARDAS J. ULIS. Bav. 

4068 Archer Avenoe 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

S 0 P H I E E A R C U S 
I h \VUKS stoties — flangą 139(1 

PIRMAI), iki PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

š i š» \l> 8:30 iki 9:30 ryte 
LIETI:VISKOH VAKARI'ft \OS 

i Is tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKUKli l i ST. 

Chicago 29, III. HEmlock 4-2413 

i 

A. f A. 
PETRONĖLE PETREIKIS 

(UANKAITfi i 
Gyveno Pootonc, Illinois. 
Nelaimėjo mirė lapkr. 8 d., 

1952 m„ 1:30 vai. poplot, su
laukusi puses amžiauB. 

Gimė Lietuvoje. Kilo Is Tel
šių apskr., Darbėnų parapijos, 
Vaineikių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 44 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
vyras Kazimiera**, B sūnūs — 
Charles, marti Dorothy, Juoza
pas, marti Sophlo. Michael ir 
marti Krancinc, Dantei ir mar
ti Uldlne, John ir marti Ber-
tha, dvi dukterys Paulina Za-
bor Ir žentas Edmund Ir Helen 
Petreikls, 17 anūkų, brolis Da
ntei Rankaitis, puseserf Nellle 
Cuzas, jos vyras Juozapas Ir 
šeima, pusbrolis Michael Surpis 
ir žmona Elona Ir Jų fteima. 
broliono Harbora Petreikis ir 
jos ftelma ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Ilukausko 
koplyčioje, 10821 8. Michigan 
Ave. Laidotuves įvyks antrad., 
lapkr. 11 d. Is koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta \ Sv. Pe
tro ir Povilo parap. bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos namal-
dos už volionies sielą. 1*0 pa
maldų bus nulydėta J Šv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminos ir draugus dalyvauti 
šioso laidotuvėse. 

\niiii«lv: Vyras, Sūnūs, Duk
terys, Marčios, Žentas Ir kiti 
Gimines. 

Liid. direkt. L. 
tel. COm. 4-2228. 

Bukauskas, 

1. I K T V V I S K A I Š T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

B.R.PIETKIEWK2 Ml 

John F. Eudeiki^ 
IJUDOTUVIŲ DIBEKTOEIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYCI08 

4605-07 South Hermitage flvenuo 
TeL YArds 7-1741-_ ir BI_hop 7-9481 
4330-34 South California Avenuo 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMBULANCE DIENA IR NAKTl 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

ANTHONY B. PETKUS 
I_AjnX)TUVIŲ D I R E K T O R I U S 

6812 SO. WESTERN AV__ 1410 S. 5 0 * AVE, 

CHICAGO, ILL. CICERO* U X . 

OKovehiU 64)142 

HEmlock 4-2644 

TOvviihall 3-2109 

B = 

š&s/vįte^ 

LIODĖSIO VALANDOJ 
štukiU 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

A A 

JONAS MAZELIAUSKAS 
Gyv. 3405 S. Lituanica Ave. 

Kilęs iš Tauragės apskr., 
Kviedarnos parapijos. Ame
rikoje išgyveno 52 m. Mirė 
lapkričio 13 d., X950 m. Bu
vo palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse lapkričio 18JI," 

Už a. a. Jono sielą bus atlaikytos trejos Sv. Mišios lap
kričio 12 d., 1952, 8 vai. ryto, Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir pasimelsti uŽ'velionies sielą. 

Liūdi žmona, 
RO_£ MA_EL1AUSK1J-Nfi 

* * 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— s_-_d_ko — 

St. Casimir Monument 
tapany 

3914 West l l l th Streei 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Plano Pasirinkimas Bpeste 

Tolei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIHCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainhiiiausu patarnavi
mas y r a teikiamas 
diena Ir n a k t Į . Rei
kale Saukite 
mus . 

Meti turime koplyčiat, 
l io_3lamio dalyse i r 
v i s o s e Chlcagos ir 
tuojaus i»atar-
i iatijuin. 

STEPONAS C. LACNAWICZ 
2314 West 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley &-57U 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILI_ Tel. OLymplc 2-1003 

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

Telephone YArds 7-1911 
H , . . . , — . - . . . • • — 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AV_k Tel. OOmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. LI-UANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8310 8. LTrUANICA^AVE. TeL YArds 7-1188—118» 

JULIUS UULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 8-3572 

LMARDASli . EŽERŠKIS 
1646 vVEST 46t_ STREET Tel. YArds 7-0781 

• 
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A. J. VALSTYBĖSE 
** Kun. P. Brazauskas, 

Saerecl t leart l igonine kape
lionas, Eugene, Oregon, gražiai 
dirba pastoracinį darbą. Po at-

X Kun. Antanas Perkiimas,'spausdinto (spalio 25 d.) pasi-
20 metų išbuvęs Kinijos misi 
jose ir puikiai kalbąs kiniškai, 
dviemis jų dialektais (kinų ofb 
cialine kalba ir Kantono dialek
tu) atvyko į Chicagą ir apsi
stojo pas A. Dzirvoną, 2421 W. 
45 Str., telefonas YArds 7-2322. 
Chicagoje išbus iki šio mėnesio 
galo, o paskiau išvyks į Vene 
cuelą dirbti su lietuviais, talkiu 
damas kun. A. Sabaliauskui. 

Kun. A. Perkūmas yra gimęs 
Darbėnuose, 1909 m.; baigęs Pa 
langos vid. mokyklą įstojo į sa
leziečius ir gimnaziją bei novi
ciatą baigė Italijoje, o po to iš
vyko l Kiniją, kur išėjo kunigo 

BELGIJOJ 
— Pasaulio spauda apie lie

tuvius. Belgijoje leidžiamas 

Ne pagal planą gyvenimas 
iengia. „Tiesos" Nr. 2113 (52. 
10.1) jdetas oficialus TSRS Pa
ruošų ministerijos įgaliotinio 
Lietuvos TSR pranešimas, iš ku 
rio matyti, kad grudų paruošų 

• 
Pirmadienis, lapkričio 10, 1052 

kalbėjimo su „Eugene Register 
Guard'4 bendradarbiu apie pa
dėtį Lietuvoje kilo didelis susi
domėjimas ton esama padėtimi. 
Eugene Kat. Moterų Draugija 
jau pakvietė kun. P. Brazaus
ką, kad lapkričio 12 d. jis su
teiktų žinių apie dabartinę Lie
tuvos padėtį. 

— Tikras patriotiškas nusi
teikimas: tėvai, išklausę K. Va
siliausko, B. Kulio ir kleb. kun. 
N. Pakalnio pranešimų apie lie
tuvybės ugdymą Apreiškimo pa 
rapijos mokykloje vienbalsiai 
įsipareigojo apsidėti 5 dol. mė
nesine prievole paremti lituanis-

planas 1952 m. spalio 1 d. toli 
prancūzų k. žurnalas „Jeunesse jjgraiu nebuvo kaip reikiant į-
Nouvello" 1952 m. spalio mcn. Į vykdytas. Vilniaus srity Žara-
numeryje įsidėjo Kipos perduo- s u rajonas tebuvo jo įvykdęs 
tą pranešimą, kad šv. Sostą pa- Vos 56,6 proc, Šiaulių srities 
siekė šiurpi žinia apie padėtį Kupiškio rajonas 58,7, Kauno 
Lietuvoje. Žinioje skelbiama,' srities Vilijampolės rajonas 
kad tikintieji lietuviai nori kreip 4 i ,3 ; Klaipėdos srities Plungės gedėjimas ir turi sunkumų kai 
tis į viso pasaulio katalikus ir r a jonas 56,8, Sedos — 56,7, o ' ,b ė t i- I r 3° dešinioji pusė para 

CHICAGOS ŽINIOS 
Padėjo nelaimingam 

berniukui 

, 

Chicagos berniukas Van 
Rohn, vienas iš šešių vaikų 
Rohn šeimos, gyvenančios 1246 
E. 98 str. prieš 18 mėnesių au
tomobilio nelaimėje gerokai nu
kentėjo: buvo kiek sužalotos jo 
smegenys. Dėl to susilpnėjęs jo 

mokslus ir buvo įšventintas'tinių dalykų dėstymą, kol bus 

visų į viso pasaulio katalikus ir Šilalės vos 37,1. Faktiškai yra 
Pabaltijy nutraukti gyventojų dar blogiau. Net ir pa t į „Tiesa" 
persekiojimai. Pranešime nuro- s a v o tos dienos vcdįmajamc pri 
doma, kaip Liotuvoje vykdomi pažįsta, kad „partinės, profsą-
trėmimai, fizinis tautos naiki- j junginės ir ūkinės organizacijos 
nimas. 

ližuota. Kadangi jo muskulai 
pradėjo atrofuotis, gydytojai ra 
do reikalingu gydymą vandeniu 
— maudymosi baseine. Nelai
mei, jį užpuolė dar polio liga. 

ARGENTINOJ 
- Miškininkas J . Baliukas, naudojama technika, darbai at

kuria Miškų Departamento bu- l k ' k a m i n e visuomet laiku, ne 
vo išsiųstas į Rio Negro tyrinę- visuomet yra patenkinama jų 

lėtai šalina trūkumus, blogai j Nugabenti jį į vieąa. maudymosi 
skleidžiamas pirmūnų patyri- i baseiną buvo neįmanoma. Tėvai 
mas... eilėje MTS silpnai pa- (sužinojo, kad armija naudoja di 

daliui guminius indus geriamam 
vandeniui laikyti. Motina kreipė 

1941 m. Karo metu, gelbėdamas 
našlaičius, buvo sužeistas ir da 
bar turi nesveiką koją. Japonų 
buvo kalinamas. Vykdamas iš 
Kinijos aplankė Italiją, dabar 
sustojo JAV keliaudamas į Pie
tų Ameriką. Kun. Perkumo ži
niomis komunistams užėjus, lie
tuvių Pietinėje Kinijoje nėra Ii 
kę. Svečias iŠ Kinijos yra atsi 
vežęs kinietiškų rankdarbių, pie 
šinių, drožinių ir šilko dirbinių, 
kuriuos besidomintiems gali pa
rodyti. Chicagoje nori susipa 
žinti su lietuvių veikla ir ką ga 
Įima pritaikvti Venecueloje. Ki 
nijoje jis daug dirbo su skau
tais. 

X Dailininkas Paulius Au
gius per Rašytojų Draugiją vie
nam dėl nesveikatos likusiam 
Vokietijoje mūsų rašytojui pa
siuntė Kalėdų šventėms CARE 
maisto siuntinį $10 vertės. Nors 
ir pats dailininkas, turėdamas 
didelę šeimą, lengvai nesiver-

suorganizuotos lėšos Lietuvių 
Bendruomenės ribose specialiai 
švietimui. Nutarta neišgalinčius 
minėtos prievolės atlikti pagal 
oatiekiamus prašymus atleisti. 
Taigi sudarytos sąlygos, kad nė 
vienas geros valios tėvas nebū
tų apsunkintas prievolės tesėji
mu, jei kuriam bus sunkumų. 

— Fondas lituanistikai išlai
kyti: ta pačia proga užsimota 
steigti fondą, į kurį būtų telkia
mos lėšos, gautos iš parapijų 
kolektų, tėvų mokesčio, mokyk-
'os šelpėjų būrelio ir įvairių pa
rengimų, tuo būdu finansiniai 
pagrindai sutvarkyti gana tvir
tai. Mokyklą paremti turės pro 
»os visi. Adresas: fondo reika
lais kreiptis — Jonas Strazdas, 
111 Ainstie str., Brooklyn 11, 
N. Y. čia tėvai ir savo mėnesi
nę prievolę patiekia. 

— Kun. Jonui švagždžiui, Nu 
kryžiutojo Jėzaus seserų kape
lionui Brocktone, Mass., lapkri-

čia, tačiau nuoširdžiai atjaučia č i o 2 4 d a u k a n k a 7 0 m e t u a m „ 
tuos, kurių gyvenimas Vokieti 
joje labai skurdus. 

X Dr. A. čerškus, atlikęs in 
terniship St. Mary's Hospital, 
jau treti metai dirba House 
Physician in Christian VVelfare 
Hospital, East St. Louis, BĮ. Šie 
met gruodžio mėn. sueina 20 
metų nuo medicinos gydytojo 

žiaus, o grtiodžio 1 d. 46 me
tai kunigystės! Jis apie 30 metų 
pabuvęs klebonu Brocktone. 
Kun. švagždys yra geras kal
bėtojas ir daug metų vadovavo 
didžioms Amerikos lietuvių ka
talikų organizacijoms. 

ITALIJOJ diplomo gavimo Vytauto Did 
Universitete Kaune, šiomis die-j — Pamaldos už vysk. Bučio 
nomis dr. Čerškus persikėlė g y - N ^ Spalio 25 d. sukako metai 
venti į nuosavą namą. Dabarti- nuo a. a. vyskupo Petro-Pran-
nis jo adresas yra: 919A Baugh ciškaus Bučio mirties. Tą dieną 
Ave., East St. Louis, UI. {Tėvų Marijonų koplyčioje Ro

moje buvo atlaikytos iškilmin-
X "Muzikos žinios" spalio 

mėn. jau išėjo iš spaudos. Turi
nyje: Bažnytinio choro paren
gimas, Tikrasis menas bažnyti
nėje muzikoje, „Garso ataka", 
Bėkite, žiūrėkite (giesmė), Iš 
vargonininkų ir choro veikimo. 
Muzikos žurnalą redaguoja 
kan. V. Zakarauskas. 

X Feiferis Jonas, Ona ir Sei
mą pajieškomi The Bishop's 
Resettlement Committee Archi 
diocese of Chicago, 228 North 
La Salle Str., Chicago, BĮ. Jie 
patys ar žinantieji apie juos 
prašoma kreiptis nurodytu adre 
su arba paskambinti ANdover 
3-7080. 

X Konsulas Petras DauŽvar 
dis lapkričio 12 d. kalba Oak 
Park Rotary Klubui. Kalbos te 
ma: „Freedom in America — 
Bondage in the Baltic States". 

X Lietuvos Vyclu seimo nuo
traukų daug telpa šio mėnesio 

gos gedulingos pamaldos už Jo 
Ekscelencijos sielą. 

ti dipvą medelių sodinimui, grį
žo į Buenos Aires Pabuvojęs 
kiek pas žmoną, ve) važiuos į sa 
vo tarnybos vietą. Marija Ži
gaitė Baliukienė, kuri šiuo me
tu truputį yra susižeidusi, dar 
kol kas pasiliks gyventi Buenos 
Aires, bet vėliau mano taip pat 
išvykti su savo vyru į Rio Neg
ro. 

— Agr. Antanas Santara*, 
„La Martona" centrinio fabriko 
laboratorijos vedėjas ir pieninių 
inspektorius, lankėsi Jovitoje, 
Kordobos provincijoje, kur tik
rino pieninės gamybą. Ten buvo 
sutikęs „La Martona" fabrike 
augštas vietas užimančius lietu
vius V. ir V. Trojeckus. 

— Jurgio Oilvydžio spalio 26 
d. Lietuvių salėje, Avellanedoje, 
rodomos lietuviškos filmos su
traukė daug mūsų tautiečių, pa 
silgusių savo krašto. 

URUGVAJUJ 
— Atvyko iš Ispanijos lietu

vis kunigas. Iš Ispanijos laivu 
„Capo del Horno" spalio 24 d. 
į Montevideo nuolatiniam apsi
gyvenimui atvyko jaunas ir 
energingas kun. Jonas Giedrys, 
S. J. Montevideo lietuviai nau
ja jėga džiaugiasi ir tikisi, kad 
bažnyčios statybos darbai dar 
sparčiau eis. 

— Per Kalėdas. Montevideo, b a l t i j 0 v a l s t y b i ų keliamos to 
arkivyskupas Barbieri lapkričio U a u į | | i n a t u i k o B R o s i j o s " gilu 
16 d., pasibaigus misijoms, lie
tuvių žemėje pašventins naują 
misijų kryžių, kurio pastatymu 
jau dabar rūpinasi kolonijos lie 
tuviai. Per ateinančias Kalėdas 

kokybė. Kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose lėtai vykdomi 
elektrifikavimo darbai...'4. 

— Valstybinė filharmonija 
savo šiemetinį sezoną pradėjo 
spalio 1 d. simfoniniu koncertu. 
Jam dirigavo „LTSR meno vei
kėjas stalininės premijos lau
reatas" B. Dvarionas. Dalyva
vo jungtinis valstybinės filhar
monijos ir respublikinio radijo 
komiteto choras, „stalininės pre 
mijos laureatai" J. Petravičiūtė 
ir J. Stasiūnas, taip pat solis
tas A. Limontas. Programą su
darė Dvariono — „Pasveikini
mas draugui Stalinui", Tallat-
KelpŠos — „Kantata apie Sta
liną" ir kita tos rūšies muziki
niais vardais vadinama komu
nistinė propaganda. 

— Šiaulių dviračiu fabrikas, 
kaip informuoja Popovas, di
rektorius, šiuo metu gamina dvi 
račius vardu „Ereliukas" ber
niukams, ir „Kregždutė" mer
gaitėms (turbūt, Maskvos po
nų vaikams. Red.). Jis giriasi, 
jog naujieji „Kregždutės" tipo 
dviračiai turį kurkas stipres
nius rėmus. 

—- Kur gbaena? Praėjusį mė
nesį Vilniuje Komjaunimo gt. 
58 buvo likviduotas Elektros ap 
vijos cechas „Progres". Tai ati
tinka žinioms iš Maskvos, kad 
elektrotechnikos įmonės iš Pa-

Varžybos tarp Barrett ir 
Carpentier 

Vis dar tebevyksta balsų skai 
tymas ir nepaaiškėja, kas bus 
Illinois valstybės sekretorius: 
Carpentier ar Barrett. Jų gau
tųjų balsų skirtumas labai ne
didelis ir juos skaitant tai v iV 
nas, tai kitas pralenkia. Laimė
tojas paaiškės šios savaitės pra 
džioje. 

Pardavė seiles 
Illinois universitete buvo da

romi tyrinėjimai, daromos ana
lizės žmogaus seilių. Kaikurie 
studentai, jų tarpe buvo ir lie
tuvių, buvo paprašyti per tam 
tikrą laiką kas 45 ar kiek minu
čių surinkti į stiklinį indelį sei
lių. Vėliau jie už tai gavo ne 
taip jau blogą čekį. 

Nutrūko derybos su 
streikuojančiais 

International Harvester kom
panija nutraukė derybas su 
streikuojančiais Farm Equip-
men-United Electrical Workers 
unijos vadovybe, kaltindama, 
kad unijos vadai nerodo reikia
mo nuoširdumo. 

si, ar jie negalėtų gauti tokio 
įtaiso vaikui plaukyti. St. Clair 
gumos fabriko direkcija apie tai 
sužinojusi padarė berniukui spe
cialų maudymosi baseiną, kurs 
turi 13 pėdų skersmenyje, yra 
36 colių augščio ir kuriame tel
pa 2,000 galionų vandens. Fa
briko tarnautojai apmokėjo pa
gaminimo išlaidas ir dabar na
mo rūsyje laimingas berniukas 
besitaškydamas ir beplaukyda
mas mankština sąnarius. 

Eisenhowerio sargybinis 
Chicagos policininkas Louis 

E. Swee buvo Eisenhowerio sau 
gotoju rinkiminės kompanijos 
metu. Dabar tas pareigas per
ėmė tuzinas slaptosios policijos 
agentų. Swee yra 41 m. am
žiaus. Kiekviename mieste jam 
padėjo vietinė policija, bet jis 
sako, kad buVo nelengva sau
goti, nes daugelis veržėsi prie 
Eisenhowerio. Swee su Eisen-
howeriu padarė 51,000 mylios 
kelio. Per tą laiką niekas jokio 
pasikėsinimo prieš gen. Eisen-
howerį nedarė, net niekas iš įsi
karščiavusių nei pamidoro (to-
mato) nepaleido. Swee pirmiau 
yra buvęs mokytoju. Dabar gy-" ro veikalą „Dvyliktoji naktis", 
vena 6300 N. Rockwell str. 

Konstitucijos keitimas 
Balsavimo metu Ulinois vals

tybės piliečiai turėjo pasisakyti 
dėl planuojamų keturių šios vai 
stybės konstitucijos pakeitimų. 
Dar negalutinais rezultatais at
rodo, kad praeis tik vienas pa
keitimas: panaikinama dviguba 
atsakomybė asmenų, turinčių 
valstybės banko šėrus. 

Vaidins Šekspyro veikalą 
Mundelein kolegijos studentės, 

talkinamos Loyolos ir De Paul 
universitetų studentų, lapkričio 
21, 22 ir 23 dienomis savo ko
legijos patalpose stato šekspy-

mą. 

tas pats Montivideo arkivysku
pas pašventins lietuvių bažny
čios kertinį akmenį. 

1 " i 

Žinios iš okup. Lietuvos 
Lietuvos baldai į Maskvą 

„Tiesa", Nr. 19, pranešdama, 
kad Maskvoje statomi du dide
li viešbučiai vienas Kalančevs-
kaja gatvėje, kitas — Dorogo-
milovska ja krantinėje, rašo: 
„Leningrado baldų fabrikas „In 
turist" duos 15 pavadinimų dir
bimų viešbučiui, statomam Ka-
lančevskaja gatvėje. Jų tarpe— 
stalai ir kėdės restoranui bei ka 
vinei. Latvijos ir Lietuvos įmo
nes pagamins miegamųjų ir sve
tainių komplektus". 

— Oi kaip ji rūpinasi. „Kau
no Tiesa" kaip didžiausią sensa
ciją paskelbė penkmečio plane 
numatytos projektuoti Birštono 
hydroelektrinės statybą, kaip 
pavyzdį, kaip „komunistų par
tija rūpinasi lietuvių tauta". 

— Kan. Alf. Varnas, Kaišia
dorių vyskupijos prepozitas, da 

Del lėkščių perdūrė 
mergaitę 

Dvi auklėtinės, negrės Jose-
phine Johnson, 16 m., ir Be-
verly Tidwell, 14 m., gyvenan
čios vienoje šeimoje 4526 Vin-
cennes ave., Chicagoje, susigin
čijo, kurios eilė plauti lėkštes. 
Supykusi jaunesnioji taip smo
gė peiliu Josephiną, kad ši ve
žama į ligoninę mirė. 

Studentes parkviečia operą 
Mundelein kolegijos studen

tės pasirašė kontraktą su New 
York City opera, kuri lapkričio 

KAS, KĄ IR KUR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 

— Jonas Fudeiki*, Laidotu
vių direktorius, Matas Z ižas. 
Statybos kontraktorius, įsirašė 
TT. Marijonų Bendradarbių Chi 
cagos Apskrities jubiiėjinės va
karienės garbės rėmėjais. At
vyksta svečių iŠ Melrose Park. 
Programoje dalyvauja jauname 
čiai šokėjai, vadovaujami p. 
Valeišaitės. Išgirsime kun. Va
lentino Atkočiaus, MIC, T. Ma
rijonų provinciolo kalbos. Kal
bės neseniai pabėgęs iš okupuo
tos Lietuvos kapt. Lionginas 
Kublickas. Vakarienė ruošiama 
lapkričio 16 d., 6 v. v. šv. Jurgio 
parapinėje salėje. 

— Priešadventinis vakaras-
koncertas. S. m. lapkričio mėn. 
23 d. Chicagos studentai atei
tininkai ruošia priešadventinį 
vakarą-koncertą Sakalų salėje. 
Koncerto programą išpildys so
fistai Prudencija BičkienS, Jo
nas Vaznelis ir dramos aktorius 
Vitalijus Žukauskas. Akompa-
IUOS Aleksandras Kučiūnas. Po 
koncerto šokiai. Gros puikus or 
kestras. Bufetas žada tikrai ne
apvilti nė vieno. (V.) 

— "Rubulis ir Dundulis", 
linksmas 3 veiksmų nutikimas, 
kurį parade ir režisuoja Anta
nas Bukas, bus pirmą kartą 
Chicagoje statomas gruodžio 
mėn. 6 d., šeštadienį, Hamilton 
Parko teatre. Tai didelį pasise
kimą turėjęs tremtyje veikalas, 
kuriame vaizduojama dviejų ū-
kininkų-kaimynų nesutikimai, 
nutikimai ir sutikimai. 

— Adv. A. OUs, kuris vėl iš
rinktas sanitarinio distrikto pre 
zidentu, jei jo pareigos nevers 
jį išvykti iš Chicagos, dalyvaus 
vyry choro koncerte. Pažymė
tina, kad adv. Olis yra didelis 
muzikos mylėtojas, o ypač lie
tuviškos, o seniau jis yra diri
gavęs chorui ir orkestrui ir pui
kiai skambina pianinu. 

REMKTTE "DRAUGĄ"! 

TELEVIZIJOS BEI BADIO PARDAVIMAS CA TAISYMAS 

y, mynąm coim 
I I H (guallfled engi n e er s' servtc») 

3120 S. Hohted Street - DAnuhe 6-6897 

Neparuošė žiemai kuro 
„Tiesa" Nr. 209 rašo: „Pa

bradės vaikų namuose rūpina
masi visiškai nepatenkinamai. 

r ^ u v i u " t H e n ų ; r n u m e r y . M i e l i ' , ^ «ol vaikų namuose iiemai 
vyHai reikalaukite žurnalo kios- neparuoSta ne vieno kub.nio me 
kuoae ir krautuveae. t ro na ikų! Blogai rūpinamasi 

vaikų namuose ir kitais auklė-
X Albert Mažeika, šv. Jurgio t i n i ų b ū t i n a i s poreikiais. Kam-

parapijos narys, ruošiasi susi- b a r i u o s e n e š V aru , nejauku". Ne 

pintis, kad rajono įstaigos, įmo
nės ir organizacijos žiemą būtų 
pilnai aprūpintos kuru... Laiki
nai einąs kuro direktoriaus pa- kun. seminarijoje ir Romoje, 
reigas drg. Liogys nesiima jo
kių priemonių, kad būtų pradė
ta malkų gamyba, kad būtų su
tvarkytos pavasarį iškastos dur 
pės. Pastarosios jau ištisi mė
nesiai guli išklotos pievose ir 
genda". 

bar turėtų 70 metų amžiaus, N $ d. Chicagos Operos Namuo 
neseniai mirė Lietuvoje. Gimęs 
Vainiūnų km., Vyžuonų valsč., 
Utenos apskr. Studijavo Seinų 

—1 Lietuvos rašytojai, daili
ninkai, artistai sukuria maža 
kūrinių šiuolaikinėmis temomis. 

se pastatys Traviatą. Pelnas 
skiriamas šios katalikų kolegi
jos plėtimuisi. • 

— Pertvarkys detektyvus. 
Chicagos policijos vadas O'Con-
ner planuoja pertvarkyti miesto 
detektyvų biurą. 

SEGHETTI T R A V E L III IIK \ I 
'4451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 ir 79 

KELIONES: 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname bUetus, viešbučius Ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dalykus. TURIME UETUvTU SKYRIŲ. Pildome afldevItuK. Kelio no* 
planuokite lfi anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite blletus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai sausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei | geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PA8 MUS. 

— Irgi rašytojas. Kaip akty
vus antiamerikinės propagan
dos skleidėjas pasireiškia "ra
šytojas" Antanas Jonynas. Jo 
eilėraštis "Ualstryto Maras" 
prasideda ta ip: "Už jūrų mėly
nų, Grobikų miestai niūrūs. Ten 
gangsterių landynes, Ten dole
rio ša l i s . . . " 

— Neturi noro mokytis. 
LTSR ne tik kad trūksta inte
ligentijos, bet blogiausia, kad 

%y 

tuokti su Shirley Pearson, Šv. 
Aloyzo parapijos nare. 

X Algis Vosylius, iš Brighton 
kolonijos gyventojas, lapkričio 
5 d. išvyko J JAV kariuomenę. 

geriau su kuro paruošimu y r a ' g a u s i a i P r i s t e i & t o s mokyklos 
ir Vilkaviškyje, apie ką Vinge-1 nebesuranda norinčių jose rao 
vičius duoda sekantį pranešimą: [kytis. Beveik visos augštesnės 
„Artėja ruduo, bet Vilkaviškio 
kuro kontora dar nepradėjo rū-

mokyklos buvo pratęsusios mo
kinių priėmimo terminą. 

• 

• • Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

i taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & 10AH ASSOCIATION 
Halsted Street Chicago Heights, Illinois 1542 
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