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Socialistai pagarbino Maskvą 
Katalikų ir protestantų bendradarbiavimas. — Sočiai 
demokratų vadas dešinesnis, o profsąjungų žymiai kai
resnis. — Socialistų internacionalas nepriėmė bolševi

kų okupuotų kraštų atstovų 
Praneša mūsų korespondentas Vokietijoje 
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Vokietijoje gyvenančius užsie
niečius labai nemaloniai nutei
kė per vadinamą Socinterno kon 
ferenciją Milane pasireiškę įvy
kiai, kai Vakarų Europos socia
listų partijų atstovai atsisakė 
įsileisti į minimąjį socialistinį 
internacionalą atstovus iš už ge 
ležinės uždangos. Tai buvo dau
giausia padaryta britų socialistų 
vado Attlee ir jų veikėjo Philips 
Morgano intervencija. Jie aiški
nosi, kad tuo būdu nenori suda
ryti aiškaus bloko prieš Sovie
tus. Dėl to tarp pavergtųjų 
kraštų socialistų kilo nepapras
tai didelis pasipiktinimas, o 
tremtinių spaudoje, išeinančioje 
Vokietijoje , — tiesiog audringų 
nepasitenkinimų. Dauguma trem 
tinių laikraščių pažymi, kad tuo 
metu, kai krikščionių demokra
tų, valstiečių ir liberalų interna
cionalai nedaro jokio skirtumo 
tarp laisvųjų kraštų ir kraštų už 
geležinės oiždangos atstovų, tik 
vieni socialistai parodė aiškų re
veransą bolševikams. Dėl to ne 
vienas tremtinių laikraštis drau 
ge su šveicarų „Die Tat" paste
bi, kad, matyti, britų socialistų 
vadams ir Darbo partijos šu
lams okupuotuosius rytų kraš
tus geriau tinka atstovauti ko
munistai, bet tik ne socialistai.... 

CDU pati pirmoji iš vokiečių 
partijų suruošė Berlyne savo 
šiemetinę konferenciją. IŠ kon
ferencijos aišku, kad daugumas 
vokiečių Sovietų zonoje pasisa
ko už dabartinės kanclerio Ade
nauerio vadovaujamos vyriau
sybės politiką. Įspūdingai praė
jo taip pat kanclerio vizitai dar
bininkų kvartaluose VVedinge ir 
Naujajame Koelne, Berlyno prie 
miesčiuose, gyvenamuose beveik 
išimtinai tik darbininkų. 

Protestantų — katalikų vienybė 
Naujuoju CDU centro pirmi

ninku vėl buvo išrinktas Dr. K. 
Adenaueris. Jo pirmuoju padė
jėju išrinktas Dr. Ehlers, Vokie
tijos federalinio parlamento pir
mininkas, protestantų atstovas 
CDU sambūryje, šis faktas aiš
kiai parodo, jog CDU sambūryje 
gražiai bendradarbiauja abi svar 
biausios Vokietijos konfesijos: 
katalikai ir protestantai. Net 
daugiau: protestantai kaikur tu-
ri persvarą, tačiau jie visur ak
tyviai remia Adenauerį ir jo vy 
riausybę, rodydami gražų religi
nės tolerancijos ir bendradarbia 
vimo pavyzdi. I vadovybę taip 
pat išrinktas J. Kaizeris, vienas 
iš CDU steigėjų, ypatingai pasi
žymėjęs gynimu darbo žmonių 
teisių ir Vokietijos vienybės. 

Tiek kancleris Adenaueris, 
tiek Kaizeris ir visa eilė kitų 
vyriausybės narių padarė per 
konferenciją išsamius praneši
mus apie vokiečių politiką ir 
ateities planus. Aiškiai pasisa
kyta už Vokietijos prisidėjimą 
prie Vakarų gynybos, Vokietijos 
vienybę, visų zonų sujungimą į 
vieną vokiečių valstybę, bet lais
vėje, taip pat už prarastųjų; ir 
okupuotųjų sričių grąžinimą į 
vieną valstybės kūną. 

CDU sudėtis 

net mažesnės. 
Profsąjungų vadovas kairesnis 

Vokiečių profesinės sąjungos 
išrinko naują vadovą, socialde
mokratą Gustavą Preitagą. Šis 
yra aiškus velionio Schumacho-
rio sekėjas ir daug radikalesnis 
už ligšiolinį buvusį pirmininką 
Pettę. Tuo metu, lcai Vokietijos 
socialdemokratų vadovybė pada
rė aiškų posūkį į dešinę, vietoj 
nepažįstančio jokių kompromisų 
Schumacherio sekėjų išrinkdama 
savo pirmininku linkusį vesti; 
švelnesnę opoziciją Ollehhauerį, 
priešingas reiškinys pastebimas 
vokiečių profesinėse sąjungose. 
Kai 1951 m. Fettė gavo absoliu
tini balsų daugumą, o Freitagas 
tik 9, dabar vaizdas pasikeitė 
priešingai: Fettė surinko 154, o 
Freitagas gavo 184. Fettės pres
tižas nukentėjo dėl jo atsar
gaus pasisakymo už V. Vokieti
jos prisidėjimą prie Vakarų gy
nybos ir Schumano plano, taip 
pat nepravedimo įmonių įstaty
mo tokio, kokio kad norėtų stip
riai kairios vokiečių profesinės 
sąjungos. 

Freitagas yra aiškus socialis
tas, nepripažįstąs jokių kom
promisų. Jam socializmas dar ir 
šiandien tebėra evangelija. Kai 
neseniai metalistų profesinė są-
iunga jį patvirtino savo flefu, tai 
buvo sugiedotas intenacionalas, 
kurio antroji strofa skelbia: 
„Mūsų neišgelbės jokia augštes-
nė būtybė, joks Dievas, joks kai
zeris, joks tribūnas, tik interna
cionalas žmoniją išvaduos..." 
Naujasis vokiečių profesinių są
jungų vadovas, turįs teisę kal
bėti 6 mil. profsąjungoms pri
klausančių narių vardu, skelbia: 
ką norės pravesti profesinės są
jungos, tai ir praves, neatsižvelg 
damos į tai, ar tai įstatymai leis, 
ar ne. 

Profsąjungos gali skilti 

• Anglija pritarė llce kelionei 

^ 

\ 

Churchill už Korėjos karo likvidavimą, nes jis naudin
gas tik Maskvai. — Pažadėjo remti Eisenhowerį taikos 

organizavime 
LONDONAS, lapkr. 12. — Anglijos premjeras Churchilis pa

žadėjo Eisenhoweriui pilniausią Anglijos paramą pasaulio pro
blemas sprendžiant ir pritarė Eisenhowerio kelionei Korėjon. 

Churchilis pasakė savo kalbą 

Kisenhowerio „ambasadoriai". Iš kairės j dešina Žiūrint: bankininkas Joseph M. Dodgo, kuris padės 
parengti pirmąjį Eisenhowerio biudžetą; prezideritas-elektas D. D. Eisenhovver; baigiąs savo kaden
ciją sen. Cabot Lodge, kuris palaikys ryšį su visais departamentais iki naujos administracijos 
įsikūrimo. , (INS) 

. . .__. \ ™w. 

Tuo tarpu profesinės sąjun 
gos svarbiausiais klausimais lai
kosi bent oficialaus neutralumo, 
tačiau neaišku, kiek ilgai truks 
toji padėtis. Krikščionys darbi
ninkai gali nuo jų atskilti, jei 
bus pasukta kairaus radikaliz
mo keliu. Krikščionių darbininkų 

Sen. Taft būtų 
geriau laimėjęs 

VVASHINGTON, lapkr. 12. — Prie 
Taftas ir Eisenhowerio šalinin
kai ima viešai gnaibytis, vertin
dami per 20 metų pirmą kartą 
nusišypsojusį laimėjimą. 

Sen. Taftas teigia, kad jis bū
tų laimėjęs, jei būtų nominuo
tas, ir būtų atsivedęs į senatą 
didesnį skaičių respublikonų se
natorių. Jis būtų gal negavęs to
kios daugumos, bet jo laimėji
mas būtų buvęs paremtas kovo
jant už svarbesnius dalykus, ne
gu buvo Eisenhowerio patarėjų 
daryta. Eisenhoweris vedęs gry
nai neigiamą kampaniją ir ne
lietęs, jo manymu, pačių svar
biausių dalykų. 

Taftas mano, kad demokratai 
praradę daug balsų dėl savo tvir
tinimo, kad Eisenhoweris pasi
daręs Tafto vergas, ir kad Tru-
manas pradėjęs įžeidinėti Eisen-
howerį. Bet ir Taftas pripažino, 
jog demokratus nugalėjo „laikas 
keisti valdžią" sentimentas ir 
Korėjos karas. 

Kiti respublikonai su Tafto 
teigimu dėl jo laimėjimo nesu
tinka — dauguma jų mano, kad 
laimėjimą atnešė tik Ęisenhowe-
rio asmuo; su'Taftų nebūtų lai
mėję, nors ir buvo labai palan
kios laimėjimui psichologinės są
lygos. 

Trygve Lie iš 
pareigų bėgant 

NEVV YORKAS, lapkr. 12. — 
Teigiama, kad Trygve Lie atsi
statydinimas buvusi staigmena 
VVashingtonui ir Londonui. Ede
nas vakar viešoje kalboje ragi-

Sovietiška Vokietija vel badaus 
grumtynes už bulves. — Po Kalėdų ma

lins normai. — Derlius trečdaliu mažesnis, nes prūsas 
nebedirba laukdamas kolchozo 

Londono mero metiniame ban-
kiete ir lietė tik užsienio proble
mas. 

Pažadėjęs pilniausią paramą 
Eisenhoweriui organizuojant pa
saulio taiką, Churchilis nukrypo 
J Korėją ir drąsiu žodžiu pareiš
kė, kad karas Korėjoje yra Sov. 
Rusijos sukeltas ir tik jai vienai 
naudingas, nes, į Tolim. Rytus 
sutelkus s dideles JAV ir kitų 
valstybių pajėgas, trukdomas ar 
žymiai sulaikomas laisvojo pa
saulio jėgos sutelkimas Europai 
nuo komunistų užgrobimo apsau 
goti. Dėl šios pačios priežasties 
Sov. Rusija trukdė paliaubas iš
tisus metus. 

Korėjos karas greičiausiai lik 
viduotinas neperžengiant karo 
veiksmais Korėjos teritorijos, 
bet ir neperkant taikos gėdingo-

BERLYNAS, lapkr. 12. — Po rytinę Vokietiją pakeliaują tei-!
 m į s nuolaidomis. Tokia gėdinga 
nuolaida būtų komunistų belais
vių repatriavimas prievarta, nes 

kita, kaip taip nekenčiamas kol-' k a iP galima atiduoti prievarta 
chozas. Antra, stambesniems 
ūkiams uždėjo didesnes pyliavas 
— ūkininkui veik nieko nebelie
ka valstybei normą atidavus ir 
sėklą atskyrus. Tad ėmė apsi
leisti ir prūsiškas ūkininkas, ne

taikinti prievartą. 

gia, kad ateinanti žiema sovietinėje Vokietijoje bus labai sunki 
maisto atžvilgiu. 

Nebus taip žiauru, kaip buvo 
pirmaisiais sovietų okupacijos 
metais, bet bus daug sunkiau, ne 
gu buvo kelis paskutinius metus. 
Priežastys yra dvi: šiemet der
lius yra bent trečdaliu mažesnis 
ir padaugėjo sovietų kariuome
nės, kuri maitinasi iš tos žemės, 
kurią ji laiko okupavusi. 

Jau dabar didelės eilės žmo
nių laukia prie burVTų sandėlių ir 
niekas negali gauti pirktis dau
giau, negu kelių dienų normą. 
Apie atsargas žiemai miestų gy
ventojai nė negalvoja, nes bul
vių nėra prekybos kanale. Tik 
pačiame Berlyne stengiamasi 
krautuvėse turėti daugiau atsar
gų. Trūksta ne tik .bulvių, bet ir 
kitų maisto produktų. Darbinin
kų nepasitenkinimas labai dide
lis ir būta jau krautuvių langų 
daužymų ir mažesnių apsistum
dymų su policija. 

Svarbiausi maisto produktai 
R. Yokietijoje tebėra racionuoti, 
bet jau esą pasiruošta po Kalėdų 

Katyno kraujas 
spaudžia sąžines 

VVASHINGTON, lapkr. 12. UI Anglijos vardu Jungtinių Tau-
Katyno skerdynąe tirianti kon- tų visuotiniame susirinkime ya-
greso komisija vakar pradėjo! kar kalbėjęs užsienio reikalų mi 
antrąją savo darbo fazę, norėda-j nistras Edenas pareiškė, kad be 
ma patirti, kodėl ir kas nuslėpė laisvių reikalu yra du principai 
Katyno faktus nuo Amerikos vi- ir tik jais remiantis bus spren-
suomenės ir kodėl Nuernbergo 
teisme lenkų išžudymo kaltė ne
buvo primesta vokiečiams, jei 
tada buvo teigiama, kad juos iš
žudė vokiečiai. 

Pirmasis liudininkas tuo rei-
mažlnti normas ir korteles įves' kalu buvo aiigšč. teismo teisėjas 
ti ikšiol laisvai parduodamiems" Jackson, kuris iš amerikiečių 
produktams. 

Kodėl šiemet derlius sumažė
jo? Gi todėl, kad pradėjo ūki
ninkus versti dėtis į „gamybos 
kooperatyvus", kas yra ne kas 

įsitikinimu profesinės sąjungos no Trygve Lie persvarstyti savo 
neturėtų remti jokios politinės 
partijos, bet pirmoj eilėj ir išim
tinai rūpintis tik ekonominiais 
reikalais ir prof. sąjungoms pri
klausančių narių darbo teisių gy 
nimu. 
Murmėjimai prieš amerikiečius 

nusistatymą ir nekelti generali
nio sekretoriaus krizės dabarti
niu metu. 

Trygve Lie teigia, kad pasi
traukiąs „taikos sumetimais", 
bet jo draugai teigia, kad jo pa
dėtis pasidarė nepakenčiama dėl 
šių dalykų: Sov. Rusijos kieto Pastaruoju metu vokiečių vi- j o a s m e n s b o i k o t o fr ^ ^ 

suomenėje ir spaudoje pastebi- č i ų p r i e k a i š t U p k a d g l o b o j ą s k o . 
ma neigiamų balsų prieš ameri munistus Jungtinių Tautų sekre-kiečius^ Progą tam sudarė ne tik t a r i a t e L į e ^ g u t a r U g 
atskleidimas ir išpūtimas reve- r ė j o b a i g U g ^ x m m v a s a r i o 

Graikų-Albanų 
pasienyje šaudyta 

ATĖNAI, lapkr. 12. — Graiki
jos generalinis štabas praneša, 
kad ant Graikijos — Albanijos 
sienos įvyko incidentas* kurio 
metu žuvo vienas graikų karinin 
kas ir vienas kareivis. Incidento 
smulkmenų vakar nepranešta, 
bet žinoma, kad iš Albanijos pu
sės kažkas veržėsi į Graikijos te
ritoriją. 

pusės kaltino vokiečių vadus 
Nuernbergo tribunole. Vakar iš 
jo pareiškimo buvo žinoma, kadi RANGOON, lapkr. 11. 

Kelione Korėjon 
kitą savaitę 

VVASHINGTON, lapkr. 12. — 
Eisenhoweris tikrai vyks Korė
jon ir kelionė įvyks greit po pa
sitarimo su prez. Trumanu. Ke
lionė rengiama VVashingtone, 
Tokio ir Seoule. Daug apie ją ne
bus skelbiama saugumo sumeti
mais r~ kada Eisenhoweris at
vyks Korėjon pasaulis, turbūt, 
nė nežinos. 

Prieš Eisenhowerio kelionę 
jau bus išaiškėjęs visų valsty
bių nusistatymas dėl belaisvių 
repatriacijos (visos greičiausiai 
pritars prievartos nevartojimui) 
ir jam teks išspręsti, pasitarus 
su gen. Clark ir gen. Van Fleet, 
ką toliau daryti: grįžti į Pan-
munjom palapines derėtis ar jieš 
koti pergalės kovos lauke? Jei 
liktų tik antras kelias, tai kiek 
ko dar reikia, kad laimėjimas 
būtų lemiančiai greitas ir kada 
maždaug tą laimėjimą tikimasi 
pasiekti. Nė taikos nė karo pa
dėtis Korėjoje greičiausiai ne
bus palikta. Eisenhowerio pres-
tyžas reikalauja, kad Korėjos 
karas būtų likviduotas. To, tur
būt, reikalauja ir laisvojo pasau
lio interesai. 

Patenkintas Eisenhowerio at
vykimu ir 8-slos armijos vadas 
gen. Van Fleet, nes jis mano, 
kad vienas gyvas žvilgsnis yra 
geriau už milioną negyvų rašytų 
pranešimų. , 

Bevan atmestas 
LONDONAS, lapkr. 12.—Dar 

bo partijos parlamento atstovai 
savo lyderio Attlee pavaduotoju 

.išrinko ne tos vietos norėjusi džiamas ir Korėjos karo belais-; ^ ^ B e y i n o š a l i n i n k u i ž 
vių klausimas: joks belaisvis ne; i j o g c ( m t r o k o m i t e t o i § m e s_ 
gali būti prievarta .^laikytas £ b uV ^ ^ reikalų m i n i s . 
nuo repatriacijos ir joks belais- t r ą M o r r i s o n ą > Balsavimas bu-

vo slaptas — Morrisonas gavo 
194, Bevanas 82 balsus, tai yra 
30 daugiau, negu Bevanas ikšiol 
surinkdavo šiuose parlamento 
narių susirinkimuose. 

kinus belaisvius tokiai vyriausy 
bei, kuri jau pati prisipažino iš-
žudžiusi apie 2 milionus savo 
piliečių. 

Kadangi Korėjos klausimas 
yra svarbus savo pasėkomis, to-

betekęs vilties išvengti kolchozo, dėl Churchilis visai nesistebi, 
Prasidėjo, galop, ir „turtingųjų kad prezidentas - elektas Eisen-
ūkininkų" ujimas ir grasinimas. howeris panorėjo vykti j Korėją 

ir vietoje pamatyti padėtį savo 
prityrusio kario akimi. Jis ne
abejojąs, kad Anglijos nuomo
nės bus atsiklausta, jei reikės 
ten daryti radikalių pakeitimų. 

vis prievarta negali būti repą-
triuotas. 

Siame apmokomi 
Chiang kariai 

-Bur 
jis nieko nežinojęs apie Katyno; mos šaltiniai teigia, kad Siame 
reikalus, nes teismas neturėjęs apmokyti du antikomunistinių 
tuo reikalu jokios medžiagos. | kinų daliniai (apie 3000 vyrų) 
Lauktina visgi, kad visi prisipa- perėjo į Burmą ir vyksta, spėja-

Vak. Vokietijoje CDU svoris 

liacijų apie amerikiečių saugu 
mo remtą partizaninį sąjūdį, bet 
ir puolimai, nukreipti prieš Lais 
vosios Europos radiją Muenche-
ne. Paskiausiai gautomis žinio
mis, minimojo radijo vadovybė 
pravedė tarp savo bendradarbių 
griežtus valymus. Iš čekų, lenkų 
ir vengrų skyrių atleista visa 
eilė žmonių, taip pat padaryta 

didėja. Vokiečių laikraščių žinio! nemaža kitų esminių pakeitimų, 
mis, ir CDU rėmėjų žymią dalį Tačiau vokiečiai šaukia, kad to 
sudaro darbininkai. Tuo tarpu, esą dar per maža, — kad į mi-
kai SPD (socialdemokratų) rin-jnimąją radijo vadovybę žmones 
kėjų % sudaro darbininkai, tarp parenkant savo žodį tarti turėtų 
CDU rinkėjų darbininkų tėra teisę ir vokiečių vyriausybė, 
tiktai trečdalis. Kitus % sudaro Vienas Bavarijos parlamento na 
vad. miestėnai ir {vairios kitos rys pareikalavo L. E. siųstuvą ir 
grupes, tačiau ir jų visų žymioji kitus panašius ne vokiečių siųs-
dalis turi nė kiek ne daugiau Įtuvus visai uždrausti 

• 
• 

Jungtinių Tautų gen. sekreto
rių siūlo Saugumo Tarybai at
skiri nariai (Trygve Lie buvo 
Rusijos kandidatas), čia kandi
datas turi gauti 7 balsus ir iš
vengti veto, o visuotiniame susi
rinkime turi surinkti % balsų. 
Pirmajai Lie tarnybos kadenci
jai pasibaigus, Sov. Rusija jo 
kandidatūrą vetavo, bet visuoti
nis, susirinkimas paliko jį parei
gose dar 3 metams: Rusija tokį 
išrinkimą laiko neteisėtu ir su 
Lie nebepalaiko jokių santykių. 

Naujais kandidatais minimi 
Persijos, Meksikos, Kanados ir 

aj Filipinų atstovai, bet tai tik spė 
liojimai. Sovietų delegacija dar 
niekam savo nuomonės neišda
vė. 

žintų, jog žinojo tikruosius Ka
tyno budelius, bet juos nuslėpė 
politinės prekybos.sumetimais. 

orėjos fronte 
SEOULAS, lapkr. 12. — Ko

vos vėl atsinaujino Korėjos fron 
to centro ruože. Komunistai vėl 
puolė Sniper kaln\j grandinėje ir 
pasigrobė Pinpoint kalvą. Puo
limą rėmė stipri priešo artileri
ja. Pietų korėjiečiai bando kalvą 
atsiimti. 

Korėjoje sniegą vėl pakeitė 
lietus, apsunkindamas kovas^kal 
nų šlaituose. Rytiniame fronto 
gale sąjungininkai atsiėmė visas 
prarastas kalvas. Puolė priešas 
ir Chorwon apylinkėse, bet nieko 
nelaimėjo. Visos pultos vietos 
yra labai svarbios, nes saugoja 
kelią į Seoulą. 

Gen. Van Fleet štabas prane
šė, kad dar 2 P.* Korėjos divizi
jos ir 6 savistoviai veikią pulkai 
ijurigti į frontui skirtą P. Korė
jos kariuomenę. Tie daliniai, ku
riuose yra 55,000 vyrų, į kovas 
neužilgo galės būti įjui.gti. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, šaltoka 

Temperatūra pakilsianti iki 46 
laipsnių. 

Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:3a 

ma, į prie Kinijos sienos džiung
lėse esančią Chiank Kai-sheko 
partizanų būstinę. Kiti net ma
no, kad jie padės Burmos vyriau 
sybei susitvarkyti su Burmos ko 
munistų partizanais. 

Kartu su daliniu drambliais ir 
mulais vežamas sunkusis inven
torius, tarp kurio esama liepsno
svaidžių ir mažų patrankų. Sia
me dar 7,000 kinų Šiais metais 
baigsią apmokymą. 

Liks Japonijoje 

TOKIO, lapkr. 12. — Ike iš
rinkimas prezidentu sukėlė ban
gą gandų, kad JAV kariuomenė 
bus išvesta iš Japonijos, o Japo
nija verčiama stipriau ginkluo
tis. Čia besilankąs D. Achesono 
pavaduotojas Allison tokius gan 
dus paneigė. 

Kalendorius 
Lapkričio. 12 d.: šv. Martynas, 

popiežius. Senovės: Austumas ir 
Kadinė. 

Lapkričio 13 d.: šv. Didokas. 
Senovės: Narvydas ir Gražvilė. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—' Kaikurie demokratų senatoriai iš diksikratų krašto Soda 

remti prez. Eisenhotoerį krašto apsaugos ir užsienio politikos 
Mausimais. 

>— Pietų Afrikoje Capetoum provincijoje negrai tebedegina 
viešuosius pastatus, nebeina dirbti, o policija nesigaili šūvių. Riau
šių metu sudeginta ir viena katalikų bažnyčia bei užmušta vienuo
lė gydytoja. 

— JAV aviacijos štabo viršininkas gen. Vandenberg iš Indi' 
jos atskrido į Korėją. Manoma, kad atvyko Eisenhowerio kelionės 
paruošti. 

—- Iš sovietiškos Vokietijos zonos į vakarų pusę pereitą sa~ 
vaitę perbėgo 106 policininkai. 

— Kalifornijos senatorius Nixon, išrinktas viceprezidentu, 
atsisakė senatoriaus vietos nuo sausio 1 d. Kalifornijos guberna
torius skirs likusiam Niccon terminui kitą asmenį. 

— Vienas Pacifike ptaukiojąs karys rašo savo giminėms Ame
rikoje, kad vandenilio bomba buvo išsprogdinta Eniwetok salyne 
lapkričio 1 d. 
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dM>riv vetla (ptfdBi AUKAS VALATKAITE 

Adresas: 2115 W. 50th S t., Chicago 9, Illinois. 

RYŽTINGAS DARBAS 
Lapkričio 2 d. mūsų skautės i tuviams skautams. Bostone au-

visuose pasaulio kraštuose vie
nu ir tuo pačiu metu turėjo vi
suotinę Skaučių Seserijos suei

gą. Visur buvo ta pati darbo
tvarkė, ta pati dvasia, tas pats 
tikslas. Visur buvo perskaity
tas tas pats sueigos aktas ir 
duotas iškilmingas pasižadėji
mas neišsižadėti savo Motinos 
Lietuvos, ištikimai dirbti jos 
laisvės atkūrimui, visur prašy
tas Augščiausias apsaugoti my
limą šalį. 

Toks seserijos ryžtingas dar
bas sukelia pasigėrėjimą ir tei
kia vilčių, kad teisingai pas'rink 
tu keliu eidamos skaučių vado
vės atliks didelį darbą mūsų 
mergaičių tautinio auklėjimo ba 
re. Tai yra sektinas pavyzdys 
ne tik skautų brolijai, bet ir vi-
soms lietuviškoms organizaci
joms, vaikų tėvams ir paski
riems visuomenininkams. 

Užuot rietenų, skaldymosi ir 
skundų, kurie gausiai pasire s-
kia mūsų šių dienų visuomeni
niame, organizaciniame ir net 
paskirų veikėjų gyvenime, skau 
t ė s p a r o d ė , k a i p i š t i k r ų j ų r e i k i a 
dirbti kon-truktyvų jaunuome
nės tautinio auklėjimo ir lietu
viškos sąmonės ugdymo darbą. 

Šioje srityje darbo yra bega
lės. Juk pati skautybė nėra 
tikslas savyje, bet tiktai priemo 
nė jaunuomenės auklėjimui. 
Kaskart ir patys tėvai vis la
biau šj dėsrft įsisąmonina ir to
dėl vis ga&iau siunčia savo 
vaikus J aiautų organizaciją. 
šių lakų ^ l y g o s e , kada tėvai V i a o s C h i c a g 0 8 tf a p y l i n k i u 

ir motinos pernelyg yra a p k r a u - ! u t i n i n k ė s p r a š o m 0 8 a t v y k t i 

ti kova dėl būvio, dėl didesnės « s u e i g ą š e š t a d i e n į l a p k r i č i o 

šeimos medžiaginės geroves, 
ypač vaikų auklėjimas šeimose, 
be tėvų blogos valios, yra gero
kai atsilikęs. Tą spragą kaip 
tik gražiai užp'ldo skautų orga
nizacija.. Todėl skautų ir skau
čių tėvai turėtų paraginti ir ki
tus leisti savo vaikus dalyvauti 
mūsų organizacijos eilėse. Visi 
turėtų glaudžiau bendradarbiau
ti su organizacijos vadovais bei 
vadovėmis skautų sąjungos ug
dymo ir lygio kėlimo tikslu. 
Iš to bus didelė nauda ir pa
tiems tėvams, nes kaip bus iš
auklėti jų vaikai, tokia bus ir 
pačių tėvų, ir visos tautos atei
tis. Alvatis 

kos renkamos aukų lapais, o 
toliau gyvenantiems skautų bi
čiuliams yra išsiuntinėti kvieti
mai prisidėti prie šios talkos. 
Kilnios širdies lietuviai prašomi 
dosniai paremti "Lapinų" pa
stangas praskaidrinti skurdžias 
Kalėdas Vokietijoje pasiliku
siems lietuviams skautams. 

"Lapinų" būrelio skautams 
besiruošiant skautų vyčių įžo
džiui, vyr. sktn. dr. V. Čepas 
skaitė pašnekesį apie skautų 
vyčių tradicijas. 

, SKAUTŲ METINES 
KALIFORNIJOJE 

Los Angeles skautų-čių vie-
tininkija lapkričio 9 d. atšventė 
savo metines. Vietininkas yra 
psktn. VI. Pažiūra, o skautėms 
vadovauja skltn. D. Pulkaunin-
kaitė. Vietininkijos dvasios va
das yra kun. A. SiLauskas. 

SKAUTAI GERI PILIEČIAI 

Prieš pastaruosius JAV prezi
dento rinkimus šio krašto skau
tai visais galimais būdais ragi
no piliečius balsuoti. Sekdami 
Amerikos didvyrių Paul Revere, 
William Dawes ir Samuei Pres-
cott pavyzdžiais, skautai ėjo per 
savo apylinkių namus ir prie 
kiekvienų durų prikabino Lais
vės Varpo replikas su raginimu: 
"Vote as you think, — Think 
when you vote". 

VISOMS SKAUTININIįfiMS 

S t l N U S I R M O T I N A nes komunistų pergalės atveju munistų žodžiai yra begėdiška 
Ir jų kraštuose pasikartos tas Kremliaus apgaulė, kuria jis no-
pat. 

Hartnett be to pareiškė, kad 
visi komunistai yra nuožmūs 
priešai tiek budizmo rytuose, 
tiek islamizmo Rytinėje Azijo
je, tiek krikščionybės Europoj. 
Budistams, musulmonams ir 
krikščionims skiriami meilūs ko 

ri prisivilioti neatsargiuosius, 
kol ateis laikas visiškam religi
jos sunaikinimui. 

r>t\mo tel«fona» VTrffinla 7-1883 

DR. AL. RACKUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A 3 

4 2 0 4 Archer A v e n u e 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 V. 
Tro<Ma<1 *r Hokmnd ttk RUHitarus 

-r 
0r. Antanas Rudokas, 0. D. 

Tlkiinn akis; pritaiko akinius, 
vą žmogus pasidaro geras, bet tfgįX*£ oESgo , I1L 
būdamas geras jis ateina prie 
tikėjimo į Dievą. — Unamuno 

Ne tai, kad tikėdamas į Die-

"LAPINE" DARBAI 
BOSTONE 

Bostone "Lapinų" būrelis ir 
šiemet pradėjo r'.nkti aukas ka
lėdinėms dovanoms Diepholze ir 
kitur Vokietijoje esantiems lie-

15 d. 5 vai. vakare pas sktn. 
Strikienę, 6749 So. Claremont 
Ave. Bus svarstomi svarbūs rei 
kalai. Be to, bus pranešimas iš 
skautininkių konferencijos. 

DRAUGININKŲ-IŲ DĖMESIUI 
« 

"Aušros Vartų" ir "Lituani-
cos" tuntų draugininkai ir drau-
gininkės kviečiami j sueigą šį 
penktadienį, lapkričio 14 d. 7 v. 
vakare pas vyr. skautę J. Gim-
bickiene, 6613 So. Rockvvell St. 

Tuntininkal 

Kalbėtojas toliau tvirtino, 
kad religijos persekiojimas Ru
sijoj turėtų būti įspėjimas lais
voms Europos ir Azijos tautoms, 

Mrs Frances P. Bolton ir jos sūnus Oliver P. BDlton sveikinasi 
po išrinkimo į JAV kongresą. Mrs. Bolton buvo perrinkta 7-tam 
terminui \ kongresą Ohio 22-me distrikte. Jos sūnus, įąimejo rin
kimus 11-tame distrikte. k (™) 

^ t • • ' • - • — ' 

Begėdiška Kremliaus 
apgaule 

Kalbėdamas per radiją prog
ramoje, pavadintoje "Amerikos 
darbininkai neatsako Maskvos 
radijui", sindikalistas Al Har
tnett pareiškė, kad Kremliaus 
kalbos apie religijos laisvę tol 
pasiliks tuščios ir neįtikinan
čios, kol bus uždarytos rusų baž 
nyčios, kol religija bus valsty
bės kontroliuojama ir kol reli
gijos atstovai bus tremiami ir 
marinami Sibiro priverčiamųjų 
darbų stovyklose. 

<? 
•rr-~ i ~r "S CITIZE.NS- S T A T E B A N K 

of D 0 W N £ R ' S G R 0 V E 
Kvieč ia Jus aplankyt i mūsų naują namą 

B E N D R A S B A N K A S 
B a n k o va landos : 9 vai. iki 3 vai. kasdiena 

I š s k y r u s trečiad. - Uždara v i są dieną trečiadienį 
AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO N A M U I ir F . H. A. 

P A S K O L O S — N a r y s F. D . I. C. 
E D W A R D A. V O L B E R D I N G , Pres . 
R. C. BROGMUS, E x e c u t i v e Vice Pres . 
R. P . M A K E L A , Cashier 

5110 MAIN D0WNERS GR0VE PH. 198 
j* 

1'AJIKAKOUMAS 

! 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI 16 

P R O G R E S S 
BENDROVfiS KRAUTUVES 
GRAŽIAI ATBODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

I Nes šios Jstaicos Vadovybėje' 
tarnaują žmonės turi 40 metų 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
(vairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGI* 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

Pajleftkau savo pussoserfis^Ievos 
Akelytfs , atvykusios Amerikon prieš 
1-aJJ DtdJjJ Karą; kilusios iš Jurge-
žerių kaimo, Kalvarijos valsč., Ma
rijampolės apskr. Ją arba Žinančius 
apie ją prašomo pranešti Marijai Va
liulienei (šventlckaltel) , kilusiai Ii 
Strazdų kaimo, Krosnos valsč., dabar 
gyvenančiai 46 Lakovlevv Ave., To
ronto, Ont., Canada. 

83 Archer Ave. 
Tel. LAiayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

Gerų vartoti] masini) 
nupigintam kainom 

1951 BUldK 4 door 
Dynaflow » $1895.00 

1 9 5 0 B U I C K 4 d o o r 
Dynaflow . . . . $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow . . . . f 1395.00 
1949 BUIOtt 4 door 

Dynaflow . * . . $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1845.00 
1949 BUICK Super 

2 door $1295.00 
1948 CHEVROLET Club ^ 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

Dynaflow . . . . $1195.00 
1947 BUICK Super 
0082,8$ a o o P 3 

aiiaoFiscno 8*6i 
00S60T$ * * JP ? HDinSt 8*6T 
1948 STUDĖBAKER 
0092.8$ a o o P J 
00*966$ 4 0 0 P • 
1948 NASH "600" Cp. $595.00 
1947 PACKARD 4 dr. $645.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super . 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door • $195.00 
Norintiems pirkti naują masiną 

turime visokių naujų 
• • 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
West 35ih Slreet 

LAiayette 3-2022 

i < 

- — 

.1 ! • •+*• 
. I I • II • 

' 

t 

TAUPYKITE SAUGIAI 
f*' 

• r • 

PELNINGAI ! j 
• 

Mes kviečiame lietuvius pasiditi tavo taupomus pinigus į Chicago Savlngs and Loan Associatton, kuri yra ptoporcionalial viena ii 
•markiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilna) apdrausti iki $10,000.00 by m 
Agcncy of the United States Government. 

Chicago Savingi suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą k mandagų patarnavimą. Ji II anksto nepriiada, liet 
-i<ada išmoka aukštą dividendą. i .'.l' 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
wth Western Ave. Chicago' Phone GRovehill 6-7575 

IMUVISKA IŠTAIGA 
y 

J O H N P A K E L , Preaictent 

Valandoss Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. . 

• • I ' • • • » • ! H I ii i . . . . nu • • — » • • mu „ , . .i 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 1 

Kiekviena* žmogų* turfttu atliekamu* u«4 pragyvenimo pinigu* 
•aupytl kas savaite. 
taupyk reikia: senatvei, valko mokai ui. ,Htgtjlmii) namo, auto 
mobili©, tttMtogomft, vestuvėms, krikai) »«ms Ir kitiems reikalanih 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas Jaovu v augesnis Ir laimingesne 
Prao*k taupyti šiandieni 

MUTUAL %dera 

įittuklte — YA. 7-7361 
Priima: vakarais 6 lkl 9, fieštad. 
10 ryto lkl 4; trečiad. Ir sekmad. 

Mk suaitarua 

Tel. oflao Cli. 4-0253, re*. YA. 7-S38S 

.DR. A. Z. SAULIS 
< . \ I » M < M . \ 111 C l l l l t t HGft 

1H45 S<». Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-8 Ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. Ir SeSt. 1-4 p. p. 
Re*. 4420 So. Talman Ave. 

i Tel. ofiso YA. 7-0B54, rez MI 3-2880 

I DR. CHARLES SEGAL 
| GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
I 4710 So. Ashland Avenue 

(antras augfttas) 
I OFISO VAL: 10 lkl 12 v. ryto; nuo 

2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

llciekl. telef. GRovehUl 6-0617 
Vaandoa: 1—S p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir ftefttad. pagal sutarti 

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

VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., fieš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. Ofiso YA. 7-47S7, re**. PR. 6-1030 

Jei neatsilieps virfimin£tt telefonai, 
saukite MIduay 3-0001 

A N D Į O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Carmak ftd • Chicago 8# A 
JOMN !KAZANAUS<Ą^r>Sf,*Tsi. VIrgMe 7-7741 
fevinof Utssf̂ d to 1^,000 by M L I > C Į 

t e l . ofiso HK. 4-«SW, m/. PR. 6-78aJi 

DR. ANTANAS ALEKNA 
( A L E K N A V I Č I U S ) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 VV. Garfield Blvd. 

VAL.: 1—4 tr 6—9 
feefttadtenials nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

~ DR. BR. BEIN0RIUS 
G ^ D Y T O J ^ " ^ CHIRtmGAS 

fifir.c, So. ilaisted Street 
Kampas Marauetto Rd. Ir Halsted St. 

Vai.: 7—» kasdieną, fieštad. 3—5, 
Tel.: Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 5-29^0 

Tel. ofiso VI. T-0KS». pe*. 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. 

ŠeStad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Ko/lil. 8241 W. 66th P L ACH 

Tel. ofiso HE. 4-6849. roz. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYJDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 24S4 VVest l į s t Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir fiešt. pagal sutarties 

Ofisas ir rezidencija — TArds T-8526 
DR. G. J. HYLAITIS 

Vidaus, vaiku, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas Ir chirurgai 
4088 So. Archer Ave. 

tprie Callfornla Ave.. fiiauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:30 p. m. 

ŠeStad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-8060, re*. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid.: 10838 So. YVuhash Ave. 
i . t . . | - i » i •» . i i i . . . i » 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spee. moterį) Ilgos ir akušerija) 
4 0 5 5 A r c h e r A v e . 

Kampas Arcfter ir Callfornla Ave. 
VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

iftsky r ua. .aekmadlerilus. 

Tel. ofiso YA. 1-1166. rez. DA. 6-1128 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 351h Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatvfi) 

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

sostadieniata 1—4 vai. 
IU /. 8347 8. I M I I J VM> AVE. 

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

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

(LIKTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

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

- - — • • — 

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I V LAGU S P E C I A L I S T Ą 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: D—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą lSHkyrus trečiadienius 

2422 VVest Marąuette Rd. 
Ofiso Ir buto tel. OL. B-1361 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 S * 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10*-2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 183a So. 48th Ot. 

Telefonas REliance 6-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(L1KTUV1S GYDYTOJAS) 
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t 

VAL. 2—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-416t 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1485 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir 8—6 v, v. 

Butas 1604 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzle 3-2S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-5667, rea. RE. 7-4966 

DR. FRANK 0. KWINN 
(KV1EČINSKAS)> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. Ir ftefttad. vak. 

DR. FL. TALLAT-KELP&A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speo. chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELPAA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., gest. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Re*.: RO 3-2337 
Jei neatsiliepia šaukit CEntml 6-2294 

Tel. ofiso R E . 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

Spec. chirurgines Ilgos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso F I 3-0000, buto CO 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MII,ROSI; PARK, ILL. 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:80-9 vai. vak,, išskyrus sek m. 

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

Dr. Alexander J, Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

VA L. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir ftefttad. pagal sutarti 

•• i i .i mmtt i m » l < « i i I 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. Ir fieštad. 7-9 
v. v. tfltu laiku pagal susitarimą.. 
Tel. Ofis. LA 1-4316; Re / . GR 7-8815 
i — • • l . l . I • I . • - » l - • II » — l l ^ ' IIMII I — l l l l — l l - i n • I -I — — I • M 

Tel. ofiso GR. 6-6899, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Arteslan) 

V A U 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir SeSt. 2—4 p. p. Sekm. u8dar. 

Dr. Edward D. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Callfornla Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
lkl 4 ir nuo 7 lkl 9 v. v. ŠeStad. nuo 
2 lkl 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1821, 
Jei n«Ht*tl1«pln. — VTncennea 6-t900 

• Tel. ofiso: DAnubo 6-1125 
BUto — Vv'Albrook 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. ofi*o P K. 0-6446, rez. H K. 4-315n 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir Sestad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Arteslan Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas 

TeL Y Artis 7-182t 
Pritaiko akinius 
' Kreivas akla 

Ištaiso 
V»U.MW ir akiniu dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

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

Jb^cziuuinuoJH 
Akis 

Pritaikė 
Akiniu.'-

DR. J. J. SMETANA, JR. 
O P T O M E T R I S T A S 

AKĮ V SPKCLAUSTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. pirmad., antrad.. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
'rečlad. uždaryta, Sestad. 9:80 iki 

12; 1:30 Iki 6 vai. vak. 
(Aivai 6-0523 Platt Bldg. 

Telefonas OLymple 2-4376 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Oourt, Cicero 
V A L antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

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

VAL.: pirm., treč., šest. 8—8 p. p. 
p e n k t 10—12 ryte 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Prlfimlmo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
T A R n P f 077B 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
TruputJ i rytus nuo Callfornla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2728 West 71st Si. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą. 

Telefonus GRovehill 6-67S5 

DR. ANTH0NY Wll 
( V I L I M Ą 
DANTISTAS 

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal tfusltarlma 

telefonu. 
te le foną* ORoveuJU 6-S641 
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KALĖDINIAI ž l A K I A I 

Kaip kominioimas ryja 
savo kūrėjus 

Vokiečių žurnalas "Quick" 
Nr. 31/52 atspaude nuotraukas 
16 komunistų vadų, kurie prieš 
penkis metus įkūrė naują ko
munistų internacionalą, pava
dintą kominformu. Drauge pa
vaizduota, koks juos visus yra 
ištikęs likimas. 

1) Italija šiuo metu turi pa
čią didžiausią skaičiumi komu
nistų partiją Vakarų Europoje. 
Jos Šefas Togliatti daugiau kaip 

i 10 metų išgyveno Maskvoje 

, Santykiai su Ispanija 
Iii (»sl\NT SUTARTI 

4 

Prieš keletą dienų oficialiosios žinių telegramos išsiuntinėjo 
spaudai komnikatus apie greit įvyksiantį JAV — Ispanijos su
tarties pasirašymą. Įvykis, nuo seniau buvęs politinio dėmesio 
centre, dar kiek vėliau spėjęs prisimiršti, šiuo metu vėl iškyla 
visoje plotmėje. Pasirodo, kad ilgosios tylos metu buvo nema
žai dirbama, kruopščiai ruošiamos visos detalės, gi dabar reika
lai jau tiek yra pasistūmėju į priekį, kad galima pradėti mir
kyti plunksnas į rašalą pasirašymui. 

Teliko apdirbti paskutiniąsias technikines detales ir sutartis kaįp 
šio naujo komunistinio in 

bus paskelbta viešumai. Pagal naująjį susitarimą Jungtinės Ame
rikos Valstybės gaus jūrų laivynui bazę Cadiz vietovėje, Atlan
to pakraštyje, Kartagenoje, Viduržemio jūroje, be to, tris di
deles ir kieletą mažesniųjų vietovių aerodromų pastatymams. Už 
tą visą Ispanijai pažadėta kolkas neskelbiamos sumos, Amerikos 
karinė ir ekonominė parama. Bent šiuo metu nesitikėtina, kad 
Ispanija būtų įsileista į Atlanto pakto narių tarpą. Bet prak
tiškai Ispanija daugiau vis jausis susirišusi su pakto sąjunginin
kais. Mat, Madridas dabar turės tam tikrus įsipareigojimus 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms, o su tokia Portugalija jau 
nuo seniai turi karinės bei politinės pagalbos paktus. Tie du 
kraštai juk yra aktyvūs Atlanto bendruomenės nariai. ŽYMUS PASIKEITIMAS 

Naujoji sutartis su JAV pakels ir politinį Ispanijos presti
žą ne tik krašto viduje, bet ir užsienyje. Bent 15 metų Franco 
režimas buvo Europoje kažkodėl nemėgiamas. Toji neapykanta 
buvo aiškinama Franco pritarimu Hitlerio bei Mussolinio val
džios firmai ir diktatorinės linijos vedimu krašto viduje. Na, 
ne paslaptis, kad ir kaikurių kraštų protestantiškos vadovybės 
ar jųjų įtaka skleidė neapykantą katalikiškosios Ispanijos pusėn. 
Bešališkumui pabrėžti būtų galima priminti tai, kad Franco 
savo metu buvo įvedęs kiek suvaržymų kitų religijų bendruo
menėms. 

Amerika yra ypač reikalinga gerų uostų savo Viduržemio 
jūros laivyno grupėms. Šios karinės jėgos yra nemažo dydžio 
ir jų pirmasis uždavinys yra saugoti Viduržemio rytinį sparną 
nuo betkurio raudonųjų užpuolimo. Gi šiuo metu, neturint pa
kankamai aprūpinimo taškų vietoje, visas tas laivynas turi vyk
ti atgal per Atlantą pasipildyti tiekimą ar pataisymams. 

Amerikiečiai mažiau yra suinteresuoti oro bazėmis, nes jų 
jau turima šiaurinėje Afrikoje, bet jūrų laivynas ypač juto ge
rų bazių trūkumą. Pats EI Caudillo pirmoje vietoje reikalingas 
Amerikos ekonominės paramos. Ispanų visa ekonominė sistema 
šiuo metu smunka žemyn, infliacija didėja. Kiek daug dolerių 
Franco gaus pirmajai pradžiai, sunku pasakyti, bet jau kiek 
iš anksčiau kongresas leido šiais fiskaliniais metais ispanams 
duoti $125,000,000. Be to, už duotas bazes, jų paramą visam 
paruošimui, kalbama, bus išmokėta apie $2,000,000,000. 

DIRBTA ILGAI IR ATSARGIAI 
Visas sutarčių paruošimas truko net 7 mėn. Intensyvių de

rybų, nuomonių pasikeitimo. Derybos prasidėjo su Ispanijos kie
tu nusistatymu įsileisti ją į NATO tarpą, prašymu sumodernin
ti jų kariuomenę ir ispanų noru kontroliuoti amerikines bazes 
bei didoką sumą dolerių, ekonominės paramos pavidalu. Gi šis 
kraštas Madridui nurodė, kad ispanų karinė parama nėra taip 
jau būtina, nes šiaurinės Afrikos bazės bei Europos gynimo pla
nai yra ruošiami kiek kitu pagrindu, kiek kitoki defensyviniai 
taškai numatomi naudoti reikalo atveju. Gi Amerikos ginklų 
pareikalavimas šiuo metu yra toks didelis, kad negalima priža
dėti greito ispanų kariuomenės sumodernizavimo, o savąsias 
bazes Jungtinės Amerikos Valstybės niekada nesutiks pavesti 
kito krašto kontrolei. Kaip tik tas paskutinysis punktas ir buvo 
įstrigęs. Kaip tik dėl to jau galima buvo lauikti derybų nutrūki
mo. Kaip dabartiniu metu yra susiderėta minimu klausimu, nė
ra visai aišku, kol nebus žinomos visos naujojo susitarimo de-

Galima laukti, kad "tradicinių" Ispanijos priešų šis susita
rimas bus puolamas, niekinamas, bet niekas negalės tiesiogiai 
nuneigti, kad gautosios Ispanijos teritorijoje bazės prisidės tik 
prie Vakarų strateginių pozicijų sustiprinimo ir, aplamai, sėk
mingesnės Europos apsaugos. A-i* 

Prez. Eisenhoweris ir naujasis kongresas 
Naujame JAV kongrese respublikonų daugumas nebus žy

mus. Blogiausiai, kad patys respublikonai, kaip žinome iš jų 
laikysenos 82 kongrese, nėra vieningi. Nors sen. Taftas buvo 
jų vadas, tačiau nevisi jo paklausydavo. Liberalinis sparnas ga
na dažnai nueidavo savo keliais, balsuodavo su demokratais. 
Šitoji padėtis gali sunkinti naujojo prezidento Eisenhowerio 
darbą. 

Dar neaišku, kuris respublikonų sparnas paims kongrese 
vadovavimą — "izoliacionistas" Taftas, ar Chicago Tribūne smer
kiami "internacionalistai". Jei pastarieji, tai naujoji vyriausy
bė, kuri neabejotinai bus palinkusi "internacionalistų pusėn, 
gaus ir kaikurių demokratų paramą. Kad vyriausybė bus su
daryta ii vadinamųjų internacionalistų, siek tiek jau aišku iš 
sen. Lodge pakvietimo būti ryšininku tarp dabartinės vyriausy
bės ir išrinktojo Prezidento. Kad sen. Lodge bus pakviestas 
į Eisenhowerio kabinetą, apie tai negali būti abejonės. Juk jis 
ir gub. Dewey bus daugiausia prisidėję prąyesti Eisenhowerio 
kandidatūrą respublikonų nacionalinėj konvencijoje. Net ir pat
sai gub. Dewey gali būti pakviestas į kabinetą. Ir jisai, kaip 
žinome, yra "internacionalistas". 

Taigi, jei sen. Taftas nekooperuos su "internacionalistine" 
Eisenhowerio vyriausybe tarptautinės politikos klausimais, jai 
gali tekti jieškoti savotiškos koalicijos su demokratais. Kažku
rios demokratų grupės tokią paramą kongrese Eisenhoweriui 
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ternacionalo organizatorius. Jis 
išvengė ligi šiol "čistkos" gal 
tik dėl to, kad sugeba idealiai 
prisitaikyti prie tautos charak
terio. 

2) Antrasis kominformo kū
rėjas buvo Vlad. Gomulka, ku
rio didžiausiu nuopelnu laiko
ma vokiečių iš Silezijos išviji
mas. Tačiau 1949 m. tas "ma
žasis Stalinas" buvo pašalintas 
iš visų ištaigų ir pats įkištas į 
kalėjimą. Ar jis Ugi šiol tebė
ra gyvas, Vakaruose niekas tik
rai nežino. 

3) Per Reichstago bylą išgar
sėjo bulgaras Dimitrovas, kurį 
Goeringas visdėlto išleido į 
Maskvą. Jis buvo paskirtas ko
minformo šefu, paskum — vi
sagaliu Bulgarijos valdovu, bet 
1949 m. buvo paskelbta, jog su
sirgo, buvo išgabentas gydytis 
į rusų sanatorijas ir iš ten gy
vas daugiau nebegrįžo. 

4) Vengrijos raudonasis vice-

Dwight Eisenhovver, išrinktas JAV r rezidentu perki Kalėdinius 
ženklus iš H. ,Harrington, National TB Draugijos išrinkto prezi
dento. Apie 197,000|000 Kalėdinių ženklų atsiųsta praeitą savaitę ' 

į Chieagą ir Cook County. 

' ur gi yra tie drambliai? 
Arba: Europos Federacijos belaukiant 

PRANYS ALSĖNAS 
Įvairios diskusijos Europos žmonėms, kurie turi daug nuo 

federacijos reikalu nūdien už
imą gana svarbią vietą kaip 
spaudoje, taip įvairiuose viešuo
se susirinkimuose, parlamentuo
se ir net ministerių kabinetuose. 
Europos valstybių sujungimo 
mintis, tarytum kokia užkrečia
ma liga, yra apėmusi ne tik to 
kontinento politikus, bet ir 
plataus pasaulio galvojančiu! 
vyrus. O, kas svarbiausia, — n* 
tik draugus, bet ir buvusius 
priešus. 

Toji vargšė Europa,/ mindžio
ta ir niokota eibės karų, norėtų 
gi, pagaliau, ramiau pagyventi, 
lengviau atsidūsti. Deja, ypač 
šiuo chaotišku pasaulinės su
irutės metu, Europos federacija 
nėra taip lengvai įvykdomas rei
kalas. Tai, galima sakyti, dar 

karalius yra Mathias IUk«0,Į i t i n i l g f t g k e l l a 8 i r 4 1 d e l ė p r o c e . 
Belakunos komunistinio sukili
mo dalyvis. Kai visagalis Rai
kąs savo karjerą baigė kartu
vėse, Rakosi — bent kol kas — 
dar tebesilaiko. Rakosi įsceni-
zavo ir kard. Mindszenty bylą. 

5) Ždanovas buvo laikomas 
Stalino įpėdiniu ir po jo galin
giausiu žmogum sovietinėje im
perijoje. Jo nuopelnas, kad 
1947 metais buvo įkurtas kom-
informas. Nors 5 gydytojai pa
sirašė, kad jis mirė nuo angina 
pectoris, tačiau kiti spėlioja, 
kad jo mirties data — 1948 m. 
rugpjūtį — kažkaip sutampa su 
Tito atkritimu. Jo kūnas buvo 
įmūrytas į Kremliaus sieną. 

6) Po 2danovo mirties neti
kėtai iškilo | pačias priešakines 
eiles G. Malenkovas, taip pat 
vienas iš kominformo steigėjų, 
šiandien laikomas iš eilės ant
ruoju ar trečiuoju galingiausiu 
Sov. Sąjungos žmogum. Nors 
su ždanovu jis seniau bendra
darbiavo, bet visi lino, kad jie
du viens kito nekentė. 

7) Suslovas, kominformo ge
neralinis sekretorius, iškilo tik 
kaip partinis "aparaščikas", 

8) Gottwaldas 1945 — 48 m. 
sistemingas pučo prieš Benešą 
ruošėjas, bet jo artimiausi bend 
radarbiai užs. reik. min. Clemen 
tis ir partijos sekr. Slanskis jau 
"sutvarkyti". 

9) Tito, nepriklausomų 16 
mil. jugoslavų valdovas, 1948 
m. birželyje nusisuko nuo Mask 
vos, nes Josip Broz - Tito nesu
tiko toliau Jugoslavijoj klau
syti sovietinių maršalų įsaky
mų. 

10) Čekų komunistų "pilkoji 
eminencija" buvo R, Slanskis, 
kuris turėjo susmukdyti ir Gott 
waldą, bet dabar daro komunis
tines meditacijas kalėjime.. 

11) Valko Červenkovas yra 
Šiandien tikrasis Bulgarijos dik
tatorius. Dimitrovo pirmasis 
pavaduotojas Rostovas buvo pa 
kartas ui "nuokrypas", o ant
rasis, Koralovas, mirė teišbu-

dūra ligi jos. 
Ligi šiol buvo, žinoma, ir da

bar yra didelių optimstų, (duok, 
Dieve, kad jų* ir nepritrūktų^), 
kurie šaukė: "Sujungsim ir su
sijungsimi, o tuomet — bus 
mums gerai. Būsime saugūs ir 
nieko nebijosim, vienoj šeimoj 
gyvendami". 

Sis kauksmas, be abejonės, 
priskaitytinas didžiadvasiams 

—— 

vęs min. pirmininku vos 5 die
nas. 

12) Dimitrovo pavaduotojas 
Traičo Kostovas net ir karia
mas tikino, kad yra nekaltas ir 
kad jam nekaftai toji byla bu
vo įscenizuota. Bet jis neprisi
pažino kaltaje — dėl to ir buvo 
pakartas. 

13) Prancūzų komunistų par
tijos vadas Thorez, ka"p ir Di
mitrovas, išvyko "pasigydyti ) 
Sov. Sąjungą", bet 1950 m. grį-
%o tik viena jo žmona į Pary
žių. Šiandien apie jo sveikatą 
neskelbiama jokių komunikatų. 

14) V. Clementį draugai dar 
per Jungtinių Tautų posėdžius 
įspėjo, kad negrįžtų iš Prancū
zijos ir būtų atsargus su Slans-
kiu. Tačiau jis grįžo — ir 1951 
m. vasarą buvo suimtas, pas
kum uždarytas garsiame Pan-
kraz kalėjime, iš kurio neišeis 
gyvas. Kas žino, gal ten susi
tiko ir savo konkurentą Slans-
kį? 

15) Raikąs — vidaus reikalų 
ministeris ir vyr. policijos še
fas — baigė savo karjerą taip. 
pat kartuvėse. Gal dėl to, kad 
buvo per galingas. O gal buvo 
toks Kremliaus įsakymas. 

16) Paskutinė — Anna Pau-
ker, pritarusi net kad būtų lik
viduotas jos vyras ttaip "troc-
kininkas". Šiandien tą buvusi 
neribota Rumunijos valdovė, 
Ždanovo iškelta, ar tik nenueis 
vyro keliais? 

ŽodŽtu, revoliucija ryja savo 
vaikus, kaip kad prancūzų re
voliucija nuėmė; galvas ir Dan-
tonui su Robespieiu 

širdumo, kuomažiausia užkuli
sinių minčių. Deja, Europos fe
deracijos šalininkų uždavinys 
nėra toks paprastas ir nėra 
toks lengvas, Europos valstybės 
yra senos, turinčios senas ir sa
votiškas tradicijas, savus kul
tūrinius užsimojimus, o taip pat 
ir, (dažniausia), skirtingus ūki
nius interesus. Na, o prie to 
visko — dar plius tautinės am
bicijos. 

Bendri interesai 
Tiesa, europiečiai turi daug 

bendrų ir vienodų reikalų ir ne
siskiriančių interesų. Svarbiau
sias iš jų, žinoma, visų bendras 
saugumo troškulys. Tačiau, gai
la, viena — kita nors ir labai ge
ra intencija — didelių darbų ir 
labai skubiai, deja, nepadaro. 

Siame reikale, kaip matyti, 
visdėlto labai didelį vaidmenį 
vaidins visagalintis faktorius — 
laikas. Europos federacija, ga
limas dalykas, bus pasiekta, ta
čiau ne taip greitai. 

Federacijos mintis, be abejo
nės, labai patraukliai nuteikia 
ypač mažąsias valstybes, kurios, 
kaip parodė yoač paskutinysis 
Pasaulinis Karas, individuališ-
kai nepajėgė atsispirti stiprie
siems užpuolikams. Nereikia 
būti jokiu pranašu, kad to pa
daryti jos ir ateityje negalės. 

Deja, kaip jau teko pabrėžti 
pradžioje šio rašinio, Europos 
federacija yra labai tolimas 
reikalas. Dar gal teks jos ilgai 
palaukti, begaliniai daug įvai
rių kliūčių nugalėti pakol mes, 
europiečiai, su pasididžiavimu 
galėsime pasakyti: "Mes esame 
Jungtinių Europos Valstybių 
piliečiai". Tuomet j r JAV gy
ventojams nebebūtų pagrindo 
ką nors išdidaus mums pasaky
ti, nes mūsų gyvenamosios vie
tos pavadinimas skirtųsi nuo jų 
tik Mena raide. Būtume JEV 
gyventojai... 

Kaip kiti galvoja . 
Palikęs kiek nuošaliau savo 

išdėstytus samprotavimus dėl 
Jungtinių Europos Valstybių 
ateities, pridursiu čia žurnalo 
"Times" tuo reikalu pareikštą 
nuomonę. Jame rašoma: "Ste
bint dabartiniu laiku nuolat 
linksniuojamą JEV reikalą, at
rodo, tarytum, cirkaus parade 
lauktumei priartėjančių dramb
lių. Didžiulio cirko eisenoje, be 
abejonės, pirmieji pasirodo rai
ti cirko šaukliai, paskui seka į-
vairios išpuoštos karietos, or
kestrantai su būbnininku prie
kyje ir dar, ir dar visokiausios 
įvairenybės. Gi vaikai, stebėda
mi tą viską ir matydami kas
kart naujus reginius, nuolat 
šaukia:1 "Tenai jau jie ateina"... 
Mažieji, mat, laukia impozan
tiškiausių cirko įnamių—dram
blių. Deja, jų dar vis nėra ir nė
ra... 

(Nukelta J 4 psl.) 

Suvalkijos gyvenimo vaizdai 
i ra 

U. ŽEMAITIENE ir J. BALYS 
Btr, Vaizdingi kaimo gyvenimo aprašymai arba atsiminimai yra 
labai vertinga medžiaga daugeliu atžvilgių: ne tik tautosakai, bet 
taip pat socialiniams ir ūkio istorijos tyrinėjimams. Jie padeda 
suprasti, kaip gyveno mūsų tėvai ir seneliai, kokie buvo jų džiaugs
mai ir vargai, — visa tai parodoma daug geriau ir aiškiau, negu 
sausose monografijose ar ilgose statistikų lentelėse. Tai tikras 
gyvenimas, perleistas per jausmų prizmę. Tai nėra kokia sausa 
teorija, bet .gyvi faktai. Tokių aprašymų šiek tiek turime, pa
vyzdžiui, C. Capellerio "Kaip senieji lietuvininkai gyveno" (1905) 
arba M. Katkaus "Balanos gadynė" (1931). 

Šitas aprašymas vaizduoja Suvalkijos kumečių ir kaimiečių 
būklę maždaug prieš porą kartų, taip apie 1850 — 1910 metus. 
Visas aprašymas paremtas Uršulės Žemaitienės atsiminimais. Ji 
gimė 1890 metais šukių dvaro kumečio šeimoje, ten praleido savo 
jaunystę, kol 1914 m. atvažiavo į Ameriką ir dabar gyvena Chica-
goje. Turėdama didelę pastabumo dovaną ir nuostabią atmintį, ji 
per kelias dešimtis metų išlaikė gyvus atsiminimus apie savo gy
venimą Lietuvoje ir dabar tuos savo įspūdžius gyvai mums atpa
sakoja. Mums ypatingai svarbu yra gauti gana tikslių žinių apie 
dvaro darbininkų būklę. Daug kur apie juos kalbama ir rašoma 
su pasigailėjimu, bet nuostabiai sunku kur nors rasti tikslių duo
menų, kokia'gi iš tikrųjų buvo jų padėtis: kokios pareigos, koks 
darbas ir koks atlyginimas. Iš šio apratjymo pamatysime, kad 
dvaro kumečių būklė visdėlto buvo žymiai geresnė, negu šių dienų 
kolchozininkų: jiems jokių pyliavų ir duoklių valdžiai už savo 
karvutę ir porą avių nereikėjo duoti; badauti niekas nebadavo, 
išaugindavo gausingas šeimas, o dirbdami tie "vergai" dainuo
davo, kad*net laukai skambėdavo. 

Man teko būti tų atsiminimų redaktorium. Išsijojau iš jų vis
ką, kas gali būti įdomu mūsų buities istorijai. Vietovardžiai, pa
vardės, padavimai apie piliakalnius, kryžius prie kelio, — visa 
tai yra mūsų praeities paminklai„kurių negalima užmesti, kaip 
niekniekius, nes jie kalba apie mūsų krašto praeities dienas. J. B. 

PONAI IŠVARO ŪKININKUS 
Pasakosiu apie Šukių dvarą, kuris yra Lankeliškių parapijoj, 

Vilkaviškio apskrities. Aš ten gimiau ir užaugau. Baudžiavos lai
kais ponai atėmė iš ūkininkų visą nuosavybę ir padarė labai gražų 
dvarą. Pavadino jį Juozapavas, nes tas ponas, dvaro savininkas, 
buvo Juozapas, Tačiau apylinkės žmonės to dvaro niekados šiuo 
vardu nevadino, vadino po senovei Šukiais ir tiek. Kai Lietuva 
atgavo laisvę, tai ir vėl iš dvaro buvo padarytas kaimas. 

Tų ponų buvo du, uošvis ir žentas, Vienas vadinosi Skonaskis, 
antras Sukockis, bet abu buvo lygiai nedori. Viską išplėšė iš kai
miečių : žemę, gyvulius ir padarus. Popai įtaisė labai puikų dvarą: 
išbudavoio didingus rūmus, užvedė puikų sodą. Tačiau gyventi 
jiems nesisekė: gyvuliai krito, jų pačias ir vaikus visokios ligos 
smaugė, vieną tų ponų arklys užmušė, kitas vėl kokį ten netikėtą 
galą gavo. Taip tie ponai išsilaikė tik apie 30 metų, ir dvaras jau 
buvo gerai nualintas, nugyventas. 

Žmonės kalbėjo, kad Dievas ponus taip nubaudė už jų nedo
rybes. Seni žmonės pasakojo, kad kai kaimiečius varė iš jų gimtų 
namų, tai jie ėjo raudodami, moterys rovėsi sau plaukus ir alpo, 
o juos varė visus būriu, kaip gyvulių kaimenę, ponai raiti jodami 
plakė žmones skūriniais kančiais. Ir taip išvarė iš Šukiu lauko iki 
rubežiaus visus tuos, kurie nenorėjo ponams vergauti, būti jų ku
mečiais. Tai galėjo būti apie 1850 metus. Neteko girdėti, kur tie 
žmonės pasidėjo, bet vis šiaip taip kur nors įsikūrė. Žmonės meldė, 
kad Dievas pažymėtų tą apiplėšimą kokiu ypatingu ženklu. Tikė
site ar ne, bet gražiajam dvaro sode niekad negirdėjai jokių pauk
štelių čiulbant, niekad jie ten negyveno, nebent praskrisdami nu
tūpdavo. '( 

Daug sužinojau iš vieno senyvo Kumečių kaimo ūkininko, pa
varde Trečiokas. Tas kaimas prieina kampu prie Šukių lauko, tai 
to kaimo ūkininkai ateidavo į dvarą dirbti, o už tai gaudavo pasi
šienauti dvaro pievose ir gyvulius pasiganyti. Kartą aš jo pa
klausiau, kai buvom susėdę užkąsti pietų, sakau: "Dėde. dėlko 
šita pieva vadinasi Dreikpievė, ana Želvietė, kita vėl Prūdvietė, 
ana pieva ir kalnelis Andrijančiškės?" O jis kad pasileido juo
kais iš mano tokių klausimų ir sako: "O tu pele mažoji (buvau 
tada apie 14 metu), kas tau į galvą atėjo?! Jau kokie 60 metų, 
kaip tie žmonės išmirė. Kai čia buvo kaimas, tai tų žmonių pa
vardėmis ir liko pavadintos tos vietos. Šita pieva vadinasi Dreik
pievė, nes čia gyveno Dreikus. Ana va ant kalnelio stovėjo jo so
dyba. Mano tėvelis su juo buvo labai geri draugai. Ant anos vietos 
želvis gyveno, tai taip tų ūkininkų vardais vadinamos pievos ir 
laukai. 

Taip aš vis klausinėdavau senus žmones apie viską. Daug 
papasakojo mano mamytė, o ji buvo girdėjusi iš vienos Misvie-
čių kaimo senutės, Ulevičienės, kurią visa apylinkė vadino "Mis-
viečių močiute". Ji buvo viso kaimo ir apylinkės patarėja, visi 
ją gerbė ir mylėjo, patarimo pas ją jieškojo. Ji buvo visų našlai
čių ir tarnaičių kaip ir motina, ji jas apvesdindavo, apsvočiodavo 
ir apdovanodavo. Ji ir mano mamytę apsvočiojo, ir padovanojo jai 
savo nyrusios dukters kraitinę skrynia. Atsimenu tą skrynią: ji 
bUvo tamsiai mėlyna, su baltomis ir geltonomis lelijomis, su rau
donom širdukėm ir žaliais lapeliais. 

Ta senukė dar pasakodavo, kad vienas jos giminaitis norėjo 
atsiimti iš ponu savo ūki arba gauti atmokėjima. Jis buvo pabus 
ir pamokytas žmogijs, jau jo buvo daug visokių raštų valdžioje 
sudaryta ir būtų atgavęs savo turtą. Ponas pajuto ir pasikvietė 
tą žmogų neva pasišnekėti apie reikalą. Tą karta gražiai pasišne
kėjo, net pavaišino tr išleido prieteliškai atsisveikinęs, dar užpra-
švdamas ir kitą karta ateiti, kad viską gražiuoju baigtų sutarti. 
Nieko blogo nenumanydamas, žmogus ir vėl nuėjo sutartą dieną. 
Kaip nuėjo, taip ir pražuvo. Namiškiai laukė ir nesulaukė. Praėjo 
diena ir kita, o jo vis nėra, $inojo,*ur jis išėjo, tai nuėjo pas poną 
klausti, kas atsitiko. Ponas kaip niekur nieko atsakė, kad jį iš
leidęs namo ir jis nežinąs, kas galėjo atsitikti ant kelio. Taip ir 
dingo žmogus be jokio pėdsako. 

(Bus daugiau) 

4 . - . 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 
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"Šv. Jurgis ant ki to žirgo" 
Lietuvių kult. veikla palankiai vertinama kitataučių 
Jau ne pirmas atsitikimas, svetimos tautos grupei tokiu bū 

kad apie lietuvių Vasario 16 d. du čia atsirado tikras kultūri-
gimnaziją Diepholze net kitatau nės autonomijos kūrinys". To-
čių spaudoje pasirodo palankių liau rašoma: 
atsiliepimų. Šį kartą malonu Tai yra vienintelė lietuvių 
pažymėti itin draugišką atsiiie- augštesnioji mokykla laisvame 
pimą, įdėtą Rytprūsių vokiečių pasaulyje. (Čia autoriaus bent 
laikraštyje "Das Ostpreussen- kiek suklysta, nes lietuvių augs 

geras lietuviu gimnazijos moki
nių elgimasis yra gero moky
tojų auklėjimo vaisius. Ta pro
ga tarp mokytojų kaip svečias 
sėdėjęs ir vienas iš pirmųjų stu
dentų, baigus ų šią lietuvių gim 

, ILLTNOIS Trečiadienis, lapkričio 12, 1952 
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dievus, apie kuriuos jie daug ži-1 S e n s t a mūsų p l a n e t a 
no. Mesv nevengiame išreikšti! 
savo dėkingumo už pagalbą, ku
rią mūsų žmonės patyrė l ie tu-
vojft, bet jie į tai tik numoja 
ranka. Tai jau daugiau negu 

Daug kas turi gerus laikro
džius ir džiaugiasi jų tikslumu, 
kad jie nei'skuba, nei vėluoja, 
bet astronomai įrodinėja, kad 

negu dabar, t. y. turės 48 va- tu, kai sviedinys pataikė i dan-
landas. Tada reikės arba laik- Į tis, jie buvo ne natūralioje vie-
rodžius pakeisti arba kitaip j toje: ne burnoje, o kišenėje, 
laiką matuoti. Po 40 miliardų 

naziją. Dabar jis studijuojąs j sena kaimynystė ir lygus liki-
gamtos mokslus Bonnos univer- mas, kuris abejus jungia". Dar 

blatt" Nr. 29. tesniųjų mokyklų, n6rs ir kiek 
Straipsnis pvadintas "Sv. Jur i skirtingo pobūdžio, yra pvz. S. 

gis ant balto žirgo" (kitos ant- Amerikoje visa eilė. Tačiau yra 
raštės: "Vienintelė lietuvių lais 
voji mokykla" — "Tikros kul
tūrinės autonomijos kūrinys"). 
Įdėtos ir trys nuotraukos: 1) 

sitete, taip pat dalyvavo mo
kyklos delegacijoje skaUtų pa
sauliniame sąskrydyje Austrijo
je. Abiejų konfesijų mokiniai 

esą pora tokių, kurie kiršina, tar 
tum jie nieko nebūtų pasimokę, 
pastebėjo vienas mokytojas. Cia 
ir esąs bendrumas tų, kurie bu 

esą mokomi savos tikybos. T o ^ v o likimo iš esmės pamoksti ir 
liau rašoma: 

"Mokytojai — jų yra 
yra svetingi ir ne tik manda
gūs, bet ir nuoširdūs. Kaikurie 

tiesa, kad lietuvių gimnazija 
Diepholze yra vienintelė lietuvių 
augštesnioji mokykla Vakarų iš jų yra studijavę Vokietijoje, 
Europoje. E.) . "Mokykla vei- vienas - Karaliaučiuje. Me* 

didžiulė lietuvių gimnazijos chojkia pagal vokiškų augštesnių statome vienas kitam visada 
ro nuotrauka; lietuvaitės tauti-, mokyklų schemą su gimnazijos 
niais drabužiais; 2) Mokytojai 
ir mokiniai valgykloje pietų me
tu; 3) lietuvaitė prie dovanomis 

gamtos mokslų skyriais. Lietu
vių kalba yra svarbiausioji dės
tomoji kalba. Mokomos dar vo-

papuošto staliuko — gimimo j kiečių, anglų ir lotynų kalbos 
dienos proga. Prie sienos kabo Matematika visose klasėse dės 
didžiulis Marijos paveikslas, 
"gilaus Rytų tautų religingumo 
simbolis", kaip pažymima para
še. Teksto ir vaizdų autorius — 
C. Katschinski. 

i 

Prisimena 1941 metų vasarą 

Pradžioje sakoma, kad dar 
prieš porą metų sovietų repat-
riacinės komisijos lankydavosi 
DP stovyklose, norėdamos pa
veikti lietuvius, kad grįžtų į sa
vo tėvynę. Bet lietuviai skaus
mingai prisimena 1941 metų va
sarą, kada rusams užėjus 35,-
000 lietuvių buvę ištremti į Si
birą. 

Tada, 1950 metais, buvę Vak. 
Vokietijoje dar per 100,000 lid-
tuvių, kurių tautiškumo dina-

tuos pačius klausimus: Kaip at 
rodo Rytprūsiuose? Kaip atro
do Lietuvoje? Jie bemaž netu
ri ryšio su savo tėvyne; mūsų 
grįžusieji iš Lietuvos yra žinių 
šaltinis mums ir jiems. Kalba* 

tomą vokiečių kalba, o ir gam- me apie Karaliaučių, apie Nerin 

dabar siekia bendros atsakomy
bės, baigia autorius. (Elta) 
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Šnipai Vienoje 
Oficialios žinios iš Austrijos 

sostines sako, kad ten yra bent 
10,000 įvairiausio plauko' šnipų 
bei panašių agentų. Yra tikra, 
kad šių dienų Vienoje veikia 
ypač daug įvairių kraštų žval
gybos atstovų, daugiau nei bet 
kurioje kitoje pasaulio vietoje. 

metų žeme bus taip pasenusi, 
jog joje nebebus jokios gyvy-visi laikrodžiai šiame pasauly-r, . .. , J , ° , T. ,. . . / y bes; ji pamažu virs negyvu ka-je eina netiksliai ir kad, apla- ,. *.. . 

L< < ^ Q « f „;„„ ™r,„., 1J1J * , muohu, panašiu Į dabartim me-mai imant, visa mūsų laiko ap
skaičiavimo sistema yra netiks
li ir taisytina. 

Paskutiniame savo kongrese 
astronomai praėjo išvadą, kad 
mūsų žemė senelė nebesisuka 
apie saulę taip greitai, kaip tai 
darė savo jaunystėje ir kad 
nuolat vėluoja. Astronomai ap
skaičiavo, kad žemė vėluoja 
1/3 sekundės per parą. 

Prieš 2 miliardus metų mūsų 
para truko vos 4 valandas; ta
da žem'ė lėkė tiesiog galopu. 
Dabar ji apsisuka kiek ilgiau 
negu per 24 vai., t. y. vėluoja. 
2900 metais, t. y. mažiau, kaip 
po 1000 metų ji vėluos jau iš
tisą valandą. 3900 metais j i ve-

nulį. 

Sutraiškė dantis kišeniuje 
A. T. VVarrick iškėlė jieškinį 

Des Moines parkų taryboje, kad -
jam įtaisytų naujus dirbtinius 
dantis, nes jo turėtuosius su
traiškė neatsargiai žaidikų mes
tas sviedinys. Taryba jo pra
šymo nepatenkino, nes tuo me-

l'bRkRAUSl AU BALDUS 
VIETOJE IR 18 TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS IIX»A PATYf IMA 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAlbrook S-9209 

Net tokie kraštai, kaip Šveica 
rija, Izraelis ir Ispanija, neap-1 luos jau 3 vai., o po 40,000 me 

tos mokslų sąvokų sistemos 
imamos iš vaizdingesnės vokie
čių kalbos. Mokykla išlaikoma 
užjūrio lietuvių lėšomis, tam tik 
ros paramos susilaukia'ir iš vo
kiškų įstaigų, kas mus džiugi
na". Autorius toliau pabrėžia, 
kaip svarbu esą išlaikyti Rytų 
tautų įvairumą savo šaknyse. 
"Juk reikalas tas, ką teks so
dinti Rytų dirvoje, kai kurią 
dieną bus nuo jos nutraukta la
vono drobė. Tai esąs tamsus 
didžiulis klausimas laiko hori
zonte. *, 

Ten gražiai auklėjami vaikai 

"Lietuvos herbas — globėjas 
Šv. Jurgis ant balto žirgo — 

gą, paskui apie senųjų prūsų sieina be savų agentų Vienoje, tų para bus dvigubai ilgesnė, 
_ I I i . .i 

mišką jėgą įrodęs faktas, kad puošia visas mokyklos patalpas 
jie daugelyje savo stovyklų bu- ir stebi jų veiklų gyvenimą. Mo-
vo | te'gę savas pradžios W>- i kiniams nereikia rūpintis nei 
kyklas ir gimnazijas. Tuo tar
pu jie išvyko į užjūrius, tik ma
ža dalis likusi Vokietijoj. Nors 

mokslapiirgiais, nei išlaikymu 
ar drabužiais. Kaikurie iš jų 
yra našlaičiai. Jie savo mažą 

jie ir išsklaidyti, visdėlto j!e\'nė valstybėlę patys laiko tvarkoje 
nemana išsižadėti savito dvasi- ir prižiūri sodą. Švedų pauko-
nio gyven*mo. "Senose kareivi- tas pilnas krepšinio įrengimas 
nių patalpose prie Diepholzo jų mokyklai sudarė progą garbin-
mokytojai rodo su lazdele į Lie- gai pasirodyti ir sporto srityje, 
tuvoi žemėlapį. Lauke aidi link Matome visus susirinkusius val-
smas sporto pamokų klegesys, gyklos salėje. Krinta į akis, 
Internato kambariuose mergai- j kad visi vaikai mandagiai pa-
tės išdėsto ant stalo spalvingus i sveikina atvykusius svečius, ir 
lietuviškus audinius, čia gyve- mes tyliai stebinės jų atvirumu 

alite 

nu apie 120 mergaičių ir berniu
kų, kur jie mokomi nuo pirmų-

ir pagarba". Toks mokinių lai
kymasis esąs blogiems mokyto

jų pradžios mokyklos metų ligi iams nepasiekiamas tikslas. Au 
brandos atestato. Mažiausiai! torius tuo nori pasakyti, kad 

KUR GI YRA TIE DRAMBLIAI? 
(Atkelta 11 3 psi.) 

Europos suvienijimo reikalas 
iškilo (ir gana ryškiai) po šio 
p s ;kutiniojo karo. Susivieniji
mo reiškinių jau gana daug tu-
'rėta ir tebesama. Žiūrėkime: i 
Vakarų unija, Benelux trejukė 
(Belgija, Olandija ir Liuksem
burgas), Europos Taryba, paga
liau, — Europos Saugumo Pak
tas, deja, ne visų valstybių par
lamentų ratifikuotas ir, galiau
siai, neseniai iškilęs dar vienas 
viltingas faktorius — Schumanc 

Cirko drambliai dar toli... 
Didž. Britanija, kuri nėra 

Schumano Plano narys, tačiau 
mėgsta pasėdėti ant anos kom
panijos kėdžių, tuo nutarimu, 
tiesiog, buvo pritrenkta. Jai at
rodė, jog tai yra pergreita kom
binacija ir, ypač šiuo metu, 
net... pavojinga. 

Iš tikrųjų, tai ne vien tik 
Didž. Britanijos "išgąstis" pa
sidarė kliuviniu darniam "schu-
maniečių" orkestro susigroji-

Atskleisti 

,mui. Yra ir kitų priežasčių. Plano valstybių Se.myne e. Tai: v o k i e - i a i a y a k a . 
Prancūzija. Belgija Olandija, ; r i e e i a j ) k m . j į e n e s i t a r t k u r 

Liuksemburgas, Italija ir Vak. i nesišnekėtu o iu ealvose vis 
y j ^ L ' S T . ^ ^ ^ ; b a l a d o j a s i 'mintys apie Saaro 

kraštą. Gi Europos federalistai 
— jau rorėtų Saaro kraštą pa
daryti tarptautine zona ir ten į-
kurti Schumano Plano aparato 
"Vyr. būstinę" ir įruošti kito
kius apartamentus. O prancūzai 
— tą skanų ""kąsnelį", norėtų 
pasilaikytfsau 

Taigi, ir paskutiniajame "po 

vyriausias tikslas — tėra tik 
ekonominis: jungti anglies ir 
plieno resursus*ir kreipti juos 
savo valstybių sąjungos gerbū
viui. • 

To "scKumaniškojo" plieno ir 
tokios pat rūšies anglies reika
lais Strasbourge neseniai buvo 
susirinkę to plano valstybių vy
rai ir kalbėjosi, be abejonės, į būvy", Strasbourge, esą, italai 
pradžioje tik ūkiškomis temo- ir vokiečiai norėję išrinkti pre-
mis. Deja, gerai išsikalbėję, ne-|Zidentu vokietį, o prancūzai — 
iškentė jie nepadarę ir dar vie» griežtai tam pasipriešinę ir rė-
no žingsnio pirmyn. Kitaip jja-'mę belgo, Paul-Henry Spaak, 
kant, įsikišo ir į "politinius rei- j kandidatūrą. Fastarasis ir bu-
kalus". Iki 1953 m. kovo mėn. vo išrinktas. 
nutarta paruošti Vakarų Euro
pos federalinę konstituciją... 

Tas nutarimas ir buvo tary
tum disonansinis akordas- gra
žioj muzikoj. Dėlto ir orkestras* 
tarytum paįru... 
• 

•J 

Ar Schumano Plano valsty
bių reikalai stumsis greitai į 
priekį — sunku pasakyti. Tat 
čiau, visvien, cirko drambliai 
dar labai toli. Jįe keliauja, be
ne, paskutinėj ęilėj.M 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS B* 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžininga* ir garontttaaaa darba> 
Aparatai nemokamai paimami |i 

pristatomi | namu*. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v 
Aeatadieniala: 8 v. ryto—i o v. vak 
M. IUMKIS, 41 l t So. FninflM.. 

Tclef. Y A 7-1099 

• TELEVIZIJA • RADI O • ŠAL
DYTUVAI O SKALBIAMOS MA
ŠINOS • LYGINTUVAI » (IRON-
ERS • PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMC REIKMENYS IR T.T. 

vvms APPiiANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS I R HADIO 

APT VUNAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

TaL YArda 7-8666, Chicago 32, UL 

NUO UfcSiS&NftJTJSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIBV ODOS LIGŲ! 

Tie, kurte kenčia m.o SENŲ AT
VIRU ir SKAULŽIŲ ftAlZDŲ, JI* 
negali ramiai B6d«t\ ir naktimis mie
goti, nes )•} tiLitoenejUBios £alsdot> 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų a t 
virt} ir skaudančių Žaizdų, uždekite 
DEGULO Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatytoes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite J| taipgi Jiuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pašalina prrftijlma Ilgos, vadi 
narnos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
ižiovlnlmą odos Ir perplyšlmą tarp 
plrfičlų Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlustanclos ir suskilusios odoa Jis 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos Ilgų. LEGULO 
Ointment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfttamų i r 
nležlnčlų kojų Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.26 Ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mll-
waukoe, a r b a a t 
siųskite money orde
ri J — 

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

MUlberry 6-3694 

P r i e š-A d v e n t i n i s 

Spaudos Balius 
SU KAUKĖMIS 

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
Fondui Paremti. 

ir girdėti vigą kas darosi raudonųjų pavergtose ša
lyse. Visos svetimų kraštų sostines girdimos taip 
aiškiai kaip vietines stotys. Sis nepaprastai ga
lingas modelis, galįs pasiekti tolimiausius kraštus, 
dabar skiriamas ir amerikiečių naudojimui. Šis 
PHILC0 inžinierių genijaus šedevras kviečia pa
lyginimo su bet kuria kita radiją dėl veikimo, to-
nos ir spinteles puikumo. »• 

KLAUSYKITE PRANEŠIMUS IS 

• LIETUVOS 
"LENKIJOS 

• VOKIETIJOS 
• RUSIJOS 
• VATIKANO 
• AMERIKOS BALSO 

ir kitų pasaulio 
kraštų 

The Sensational 

PHH.CO 
CUSTOM RADIO 

Visos Standartines, užsienio ir namines trumpos bangos. Superlieterodynš Sro
vė su pilnu jėgos mainytuyu pilniausiam veikimui. Elektrinis išpieštas ruožtų 
nustatymas. 9 Nustatymo ruožtai 1D col. amžinas magneto garsintuvas Rau
donmedžio faneros spintelė.- , 

T0WH ŪF LAKE UTILITIES 
1800-02 W. 47th St. (kanopas Wood) lAiaYOtte 3-7771 

I i > 1,1 — > . » 'ii-iii nįVyiil i Į • 

Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 v. tytg iki 10 v.v. 

MIDWEST BALLRO.OM 
MIDWEST H0TEL 

(Hamtin Boulevard ir Madison Street) 

Lapkričio 29 d., 1952 m. - 8:30 vai. vak. 
Spaudos valsas... kaukės... meniški kostiumai... ver* 

m tingi pryzai... graži Jurgio Akelio orkestro muzika... žy
mūs šeimininkai viešpataus... skanios vaišes... žymūs sve
čiai... tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lapkr. 29 d., 1952 m., kai dienraščio Draugo admi
nistracija pradės sukelti fondą pirkimui naujų spaustu
ves mašinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

WMrM>f t f f i f f i f f i ^ ^ 

Gaukit du garus uždarbius kasrtftt 
Uttikruritit taupymui af»aujt 
Turėkit piniių kai reikia 

f radekU m $1 # PrMftK klek aer t t* 
kxd* • • r i to 

UNIYERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

! 
1800 8 a HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 

, Telefonas: HAymarkei 1-2028 
••landos: Plrmadienitlt, antradieniais Ir penktadienlftfs noo % ryta 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo • ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniai* uidaryta. Beitadisniaig nuo t vai. rjrto iki t vai. ». p. 

- • ' • — — -ŵ  " i " • 

- visuomet įmiki dovana 
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O tofkių, likimo nuskriaustų, 

Laike armijos manevrų Vokietijoje JAV tankas nuriedėjo nuo tilto ir įkrito į Kocher upę, netoli 
Stuttgart. Trys kareiviai žuvo ir keturi sunkiai susižeidė. (INS) 

BALF VAJUS - SOLIDARUMO ŠVENTE 
fJEOPOLPAS DViVIsA 

Mūsų scenose ir feljetonuose' reikalui esant, kalėtų pagelbėti 
mėgstama pašiepti "idealus už- kitiems, kurie ne dėl savo kaltės 
miršudus dolerio garbintojus", atsidurtų nelaimėje. 
Ir mes žiūrovai ar skaitytojai, 
per nesusipratimą juokiamės... 
iš savęs. Nes kas jie iš tikrųjų 
yra tie nelemti "dolerio garbin
tojai" ? Mes patys. Išvyti iš na 
mų, netekę visko, panikiškai bi
jome "juodos dienos" ir todėl 
sunkiai uždirbtąjį dolerį taupo
me, kad ligoj ar senatvėj (kuri 
daugeliui mūsų ne už kalnų), 
netekę darbingumo, neliktame 
gatvėje, nepasidarytume našta 
kitan). 

Užuot šaipytis,, turėtume 
džiaugtis, kad 'mūsų dauguma 
negyvena lengvapėdiškai "iš ran 
kos į burną", kad ne tik neno
ri apsunkinti kitų ateityje, bet 

baigtuvės. Šis koncertas pasi- Lauke pasau l io ga lo 
Įdarė lyg kokia mūsų solidarumo Spalio 15 d. Sirijos "pranašo" 
mo šventė, nes, lankydamiesi Jussef Mohammed Balai teigi-
jame, mes ne tik susitinkame mu, turėjo įvykti pasaulio ga-
su seniai nematytais prieteliais, las. Minėtasis "pranašas" dar 
ne tik džiaugiamės gražia lietu- neseniai buvo Sirijos mokesčių 
viška daina ar giesme,'ne tik tu rinkimo valdininku, bet pasta-
rime progą pasiklausyti pašau- ruoju metu metęs valdininkau-

tautiečių jau dabar turime. K&- l i n i o m a s t o l i e t u v h * solistų, bet ti, ėmė verstis pranašystėmis ir 
ro nualintoje Europoje, kur m i - , ž i n a m e ' k a d m ū s l * i š l e i f l t i fiiame r a d o s a u »Pie 35,000 išpažinto-
lionai savų piliečių skursta kiek
vienoje valstybėje, mūsų pri
verstiems tenai pasilikti pabėgė
liams žmoniškai įsikurti neįma 

koncerte doleriai nuneš mūsų j ų > kurie pasitikėdami jo pra-
nelaimingiems broliams ir sese- našystėmis, ikį š. m. spalio m*n. 
rims nors truputį džiaugsmo. 

Taigi, nepasigailėkime laiko, 
noma. Medžiaginio skurdo sle- nepas:gailėkime nors ir sunkiai 
giama savijauta pasidaro dar uždirbto, bet protingai sutaupy-
sunkesnė, kai laiks nuo laJko t o d o l e r k ) i r į v y k i m e i &ų me-
atsiranda baimė patekti į nagus tl* B a l f o koncertą, rengiamą 
tų, nuo kurių jie, palikdami vis
ką buvo. pabėgę. 

Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, rūpindamasis 
anais nuskriaustaisia's, sudarė 
gražią tradiciją, kasmet rengda
mas vajų, kurio kulminacinis 

stengiasi sudaryti sąlygas, kad, punktas yra koncertas — pa-
— _ i — — 

Pasakoja sugrįžę iš Lietuvos 
Stribai lydi kiekvieną kolchozininko žingsnį 

Vienas sugrįžęs vokietis, gy-
gyvenęs Lietuvoje Simno apylin 
kėje pasakoja: 

Jfciaojau vieną kolchozą, ku
rio pirmininkas buvo žiaurus 
komunistas ir didelis girtuoklis. 
Kiek teko sužinoti, kolchozai tu 
rėjo lyg kokią savivaldą. Kol
chozų žinioje esą kaimai su gy
vu ir negyvu inventoriumi pri
klauso kolchozui, su visu tuo ei 
giamasi, kaip su nuosavybe. 
Kartas nuo karto iš apskrities 
miesto atvykdavo kažkoks ru
sų viršininkas, pabūdavo kelias 
dienas, viską patikrindavo ir 
vėl išvažiuodavo 
gerai atlikdavo savo prievoles 
valstybei, tai būdavo kartais 
"apdovanojamas" traktoriumi 
ar kuo kitu, šiaip gi viską turė
davo įsigyti savo lėšomis arba 
samdyti iš MTS. 

Kolchozininkai iš vieno kol-
chozo j kitą arba j miestą kel
tis negali. 

Kolchozai prievoles atiduoda 
rudeni 

Kolchozo prievolės valstybei 
yra tokios didelės, kad retai jas 

niai trėmimai. Iš nakties visas 
kaimas / buvo apsuptas enkave
distų. Civiliai apsirengę asme
nys su sąrašais rankose vaikš-

Apylinkėse partizanų buvo ke «<>J° P™ namus ir pagal -pavar-
li tūkstančiai. Jie daugiausia ° e s jieškojo paskirtųjų trėmi-
gyvena miškuose, bet daug jų m u i ž m o n i « - T < * i o m s b u v o d u o 

yra ir šiaip tarp gyventojų. : d a m a 1 5 mit"ihi l a i k o s u s l d ė t l 

Vyriausybė imasi visokiausių d a i k t u 3 i r t U 0 J b u v o sodinami į 
priemonių jiems surasti. Vie- sunkvežimius ir vežami į Simną, 
nas kaimyno sūnus, kuris nuo i D a « S e l i 8 kariuomenėn imamų 
trėmimo buvo pasislėpęs ir, i š . naujokų išbėga'Mr randa prie-
trėmus jo šerną, grįžo atgal, S l a u d a l , a s P^tiz^m. Kiti gi. 
NKVD buvo žiauriai kankintas bijodami represijų prieš tėvus ir 
ir išėjo iš proto. Jam prikaišio- k i t u s S^nos, stoja į priėmimų 
jo. kad e::ąs partizanas. Kan- P u n k t u s " J i e t ė v « »' Simini<* v e " 
kinamas, jis pripasakojo viso- žami arkliais ir vežimai būna pa 
kių būtų ir nebūtų dalykų apie puošti, gėlėmis ir vainikais. Visi 
partizanus, suminėjo esamų i r lydintieji būna labai nusiminę 
nesamų partizanų pavardes bei | i r v e r k i a ~ n e i P e r Uidotuven 

Jei kolchozas bunkerius. Partizanai vėliau už • « «»**• ganesn io vaizdo, 
tai jį sulikvidavo. .Naujokai apmokymu, siunčiami 

i Rusijon, už Uralo. 
Kiaulės išgelbėjo jo gyvybę 

Žmones Lietuvoje mums, vo-
Lietuvoje areštuojama labai ' kiečiam3, buvo labai malonūs ir 

daug žmonių už įvairius d>ly- ! nuoširdūs, 
kus: už mokesčių nesimokė ji- (PLB Vok. Kr. V-bcs Infornt.) 
mą, prievolių neatidavimą. Nuo v • • 

1 — 

tr 

arešto už naminės degtinės va- ; - , ; . . v R a w t . a w 
rymą galima kyšiais Išsipirkti. \ R n S l « m i n i V - H * m s a Y 

Vienas kaimynas buvo užrau- j Šiuo metu Anglijoje yra pla-
gęs keturias statines ir jį užklu- ,čiai minima 100 metų sukaktis 
po Simao rajono viršininkas So- 'nuo jų žymaus mokslininko Wil-
tokov su visa savo svita. Visi liam Ramsay gimimo. Jis yra 
"instrumentai" buvo nugabenti ;miręs 1916 metais. 1904 metais 

gali išpildyti. Prievoles kolcho-,į Simną, o ūkininkui buvo įsa- jam buvo suteikta Nobelio pre-
zai atiduoda tuojau pat rudenį, kyta ikitą dieną prisistatyti mi- mija už išskyrimą argono, he-
Javus dar nuimant, iš miesto licijon. Sekančią dieną ūkinin-i lijo, neono, kryptono ir kseno-
atvyksta stribų ir jie prižiūri kas papjovė kiaulę ir nuvežė ją j no ir nustatymą jų vietos perio-
darbą iki pabaigos. Sotokovui — tuo reikalas ir bu- dinėje elementų sistemoje. 

vo baigtas. Javus kuliant, prie mašinų sto 
vi po kelis stribus. Maišą pri-

> kūlus, vienas stribas darbininką 
su pilnu maišu palydi iki vietos, 
kur javai supilami į jau paruoš
tus sunkvežimius, prie kurių 
taip pat stovi sargyba. Sunkve
žimį prikrovus, jis važiuoja į ap 
skrities miestą, į sandėlius. Nor
mą atsiėmus, stribai kolchozą 
palieka. Su likusiais javais tvar' 
kosi pati kolchozo administraci
ja. Pirmiausia paliekama sėk
lai, apmokamos skolos įvairiau
sioms įstaigoms bei remonto 
dirbtuvėms, o likuti* (jei iš vi
so kas belieka) padalinamas kol 
chozininkams. 

Gyvuliai kolchozuose blogai 
maitinami ir prižiūrimi. Man ži
nomas kolchozas turėjo tik vie
ną traktorių, kitų ūkio mašinų 
tenai nemačiau. 

Viską žino, kas vyksta užsieny 

Nežiūrint, kad užsien'o radijo 
stočių klausytis draudžiama, 
žmonės viską žino, kas užsieny
je vyksta. 

Kiekviena proga, ypatingai 
per bolševikines šventes žmonės 
•raginami stoti komunistų parti-
jon. Tačiau jei kuris dėl vis
ko ir norėtų jstoti partijon, turi 
skaitytis su tuo, kad «ali būti 
partizanų sulikviduotas. Taip 
kaimuose aktyvių komunistų 
paitijpt narių ir nėra. Lietuvo
je esą ^kitataučiai visi yrą ko 

Kiekvienas fizikas ir chemi-
1948 49 m. pavasarį, prieš :kas gerai pažįsta W. Ramsay 

Sekmines buvo vykdomi masi- spektrus. M. 

DVIGUBAS NEŠIOJIMAS 
reiškia 

DVIGOBį SUTRŪPYM& 
kai perkate mūsų krautu
vei specialiai pagamintas 
iš naujausių 100% vilno
nių medžiagų madningai 
pasiūtas dviem porom 
kelnių eilutes. 

DABAR nuo $59.50 

% 

Lošt Batalion salėje, Elmhurst, 
N. Y., lapkričio 16 d. 

IIIIIIIIIIIUIIIHUtHIIIHIIirJM't/ittlIlIHiH 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Valeišaito* Ir 

Mri -alifinaites-Ln/auskienės 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9S39 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad.. 
trorMart. ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 
'miiiiiimiiimitiiiiiiimiiiiiimiiiiihimi 

^ — -
SIUVAMOS MASINOS 

ir 
RASOM. MAŠINĖLES 

gaunamof; geriausiomis salyRomls. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

15 d. pardavinėjo savo turtus, 
dalino pinigus vargšams ir sky
rėsi nuo savo žmonų, kad pas
kutinio teismo dieną turėtų šva
rią sąžine... 

uzsimULjAiie Dteldu* 
tiesiai t* lietuviu, dirbtuvė* 

w» iiiun gultu uuMipit Kti įvairių i L 
\i baldui*, tam reikmenis Said) 

»u baldus, namu reikmenis, aallon 
•etub. miegamųjų -tetus ir kitus *» 
lai 

MU HEK A V E N U E 
H J UNITO R E CO. 

*»v. ZUOZAS KAZĮ K A IT'* 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 8-351# 
Hrlea Jstgydami baldus patikrinkite 
oas mus. gal jums bus ekonomlskla*. 
užsisakyti tiesiai ift mūsų dlrbtuvia 
Jei pageidaujate, sralRsim^ duoti ir 
k*M<tsn 

ŠTAI KUR RASITE vė
liausių madų ir įvai
riausių medžiagų žie 
minius paltus, kaino
mis pritaikintomis įūsu 
piniginei. • • 

nuo $49-50 
Šie paltai ir eilutes pa* 
gaminti bent $15 bran
gesniam pardavimui. 

Mūsų pagarsinimai nešiojami, nerašomi 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
*451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. TeL YArds 7-S278 Ir 79 

KELIONES! 

LftKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LATVAIS 
l'arūpiiiani<> hiliian, vteAbu îiiH ir Mitvarkome visus su kelione suristus 
dalykui. TlilUMI-. MI/1M \ I V SHVRU'. Pildome afklerituH. 
pliiiiuokiie IA anksto kiliems metam*. Anksčiau aMsakjkJte Miesas 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirit-
<!»••! 11 hlletus i»a- mus ncmok5sito hi-angiao Ir iivengsite laiko sutruk-
<l)in(i, nes uereikėa lankytis nei | «< U/lnkelto 8tot| ar aerodromą, nes 
vi«i tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

IšslmokS"ri' S gryno pinigo kainas 

Sherman' S, Inc. 
4643 50 So. Ashland Ave., prie 4Tlh gatves 

Vyraujanti vyrams rūbu krautuve Town of Lake kolonijoj 

MIIU krautuvo atil.ua M-KIIIHIIIC >1ais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Pirmad. ir Ketvirtad. atdara iki to valandos takaro 

ALBERTA numuša baldų kainas! 
jfeyHįi pasakoja, jog buvo laikai kada už doleri galima bu*va 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti iiuoa baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais garais laikais". UaeikiU šiandien pat 
Ir patikinsite! 

***7W. 
DIKNĄ 
fOTA 

MAJLTI . LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

iviu 1 
klausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
U pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
•U aukitesnėrnis atramomis. 

Abiejų kalno* r^ 
N*ro'kui im« 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VKI>».M% 

• -LU. . .-UJS4 l . 

2311 ROOSEfELT ROAD X%X&tU 
atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir keiv. vak. Sekmadieni 11 r. iki » j 

= r •'. • - ~ 

OilCAGO MOTOR aU8 

liiuBltetai, IflBkyrufl kariuomenę. įSthcmonth. 

Dramatic emphusis is piflccd on ohediciu c to safęty putrols enrout* 
to and from school "m this prize--vvinning safety postec. Judged one 
qf the best posters in a national contest, it vvill be distributed to 
sbmc 44,000 classrooms throughout tl^; Illinois and Indiana terii-
tory of-the Ch'tcago Motor Club. Lcsson sheets prepared for each 
age group vvill accompany tbe posters to explain the safetythem^ 

• Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse mėty! Daug patar-

ttavimij įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 

ilgi i&imokejimaL , 

CITIZEH'S FEDERAL SAVIHGS & 10AN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights, Illinois 

\s r r n ' i a Han'Į,i«i n gęgt= = = J? 
i 
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KANADOJE 
. * . ,„«. . ' . , .»«,«, , ,»• .«• 

Maloniai kviečiame Wellando 
ir kitų Kanados bei Amerikos 

apylinkių lietuvius gausiai at-
sialnkyti. Valdyba 

Pamaldos lietuviam* 

Welland ir Port Colborne gy-
venatiems lietuviams pamaldos 
bus laikomos lapkričio 16 d., 
sekmadienį, 10 vai. ryto, St. 
Mary's bažnyčios skirtose pa
talpose, 90 Griffith Str., VVei-
land^ 

Kun. B. Mikalauskas, OFM 

Nutarė, bet... 
Viena australų pora nutarė 

30 pėdų jachta apvažiuoti ap
link pasaulį. Toji pora tai būtų 
padariusi, jei ne jurų liga, su 

8 8 9 Dundas St. W. kuria jie susipažino vos tik pa-
Oalima gauti pirkti lietuviškų siekus atvirą jūrą. Po 60 mylių 

Welland, Ont. 
Kariuomenės šventė 

Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Wellando Apylinkės Valdy
ba lapkričio 15 d. 7 vai. vak. 
ruošia Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą Slovakų salė
je, 162 Hagar St. Programoje 
paskaita ir trumpa meninė da
lis. Po minėjimo — šokiai. 
Gros geras orkestras. Galima 
bus pasivaišinti kietais bei mink 
štais gėrimais ir užkandžiais. 

K A N A D O J E 
PETRO KAIRIO MAISTO 
PRODUKTŲ KRAUTUVĖJE 

dešrų namų gamybos, kurias 
galima valgyti ir nevirtas. Ga
minimui panaudota šviežia mė
sa ir pritaikinti prieskoniai. 
*» 

buriavimo 
traukta. 

kelionė buvo nu-

i » • • » » • • • - • - • 7 . C L A S S I F I E D A N D H E L P W A N T E1) A D V E R T I S E M E N T S • "• • •-»-• • • • • » • • • • • • +-»-»4 

III-: Al i F.HTATH 

PIRKITE Uosiai nuo savininko J 
100 fcker(u "Ualry" Okj! ^ moderniš
ki namai; labai goran polna^į Turi 
turti! tuojftus grynu pinigų, parduo
da Ui $160.00 aUoiJ. Arti <Y<-t<\ 111. 
36 myllo.H nuo (Milragos. Užimti Ka
lima bus HauHio n ir u. Saukite arba 
rnftykite - t'llnton I>lokman, Rt« 1. 
Box 86. Cr»t», Illinois. Sauklto ('rote 

• • • • " ' 

CICERO 
Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5l/-» kamb. namą; 2 autom, mūri
nis garažas; karštu vandeniu ap-
ftild.; 1 butą galima tuo jaus užim
ti. Kreiptis 

1902 So. 48th Ct. / 

RKOKIH —- Savininkas parduoda 
nepaprastai gražy 7 kamb. mų/. na
mą su 4 mieą. kamb. dvigubo dydžio, 
Visi modcrnns kaliinotal virtuvėje, 
,,bn-akfast" nook, uždaras poivlus, 
gajni siitioinafi kaistu vandtnlu. i Vfe 
vonios, 2 autom, gar. Pilnas rilsys. 
venecilkofl užuolaidos, karnyzul. ra-
lintoiiu uždangalai, laiptui su kili

mais, arti parapijiniu ir vloAu. mo
kykit), puikus susisiekimas. Tuojau 
galima užimti. Kalnu $22.800. 
>uii iviltl.u. O l M u m l 5-01184 

PERSKAITĘ ••DRAUGĄ' 
DUOKITE JI KITIEMS 

<(r % 

—— 

Daktarai STASYS ir MILDA BUDRIAI 
praneša, kad pakeitė priėmimo dienas ir valandas ir namų 

telefono numerį. Ofisas, 2759 W. 43rd S t , atidarytas kas

dien 2—4 ir 6—8 vai., išskyrus trečiad., šeštad. 2—4 vai. 

Telefonai: ofiso CL 4-7284, namų GE 6-3404. Jei šie ne

atsilieps, skambinkite KEdzie 3 -2868 . J 

Savininkas luintuoda — u>. $17,000 
r> katnb, Oeorgtan marinį, 4 m. senu
mo narna. Kokline vonia. karMu oru 
apsildonuis. pilnas rilsys. 2 autom. 
K a raitas, kiemas apsodintas. Arti ka-
taliktj balnyčių, mokyklų ir gero 
snsisi .kimo. Tuojau galima užimti. 

o»r»:» S. Sangaiiiun 
BEverly 8-7805 

1% Al'CJfiTO M T K I M S 
„IU'Nf.ALOW" 

t; kamb. pirmame augsto, 4 kamb. | Unimui. Parduoda už $2,250 aku-
butas pastogėje, kuris išnuomojamas biam pardavimui del Ilgos, 
už |86/00 j men. CKuUnta krosnys Ir r v i s FOOD MAUT 
Šaldytuvai. Aliejum - karštu vande- j 
ntu apAlld. Autom, vandens šildytu
vas. Kartu Salia" atskiras 316x125 p6- ,i 

PROGOS — OPPRTUNITIE8 

OROSERNE ir MftSOS 
KRAUTtTVft 

(strigta prie* 16 metu, gerai einąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuvas. Jei pa
geidautumėt galima pirkti ir namą. Parr 
davimo priežastis .— mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood Street 
ll'\ |{ |l!-:it M1IOP 

(Jood going buslness all modern alr 
eonditlomd :i room furnished llvlng 
(|uailern ta rear. fteasonabli* rent 
gOOd leas»> leavlng elty. Haerlfle.e $2,-
2r.o for Immedlate sale. 

CAIdi OVVNMIl 
RFgent 4-8010 or *.>e at. 

78f.4 So. Joffcry 
• • • > ' • • • " '• 

OFP-8KT HHOP 
(Multis) Pilnai Jrongta, turi veikian
čias sąskaitas. Jatel^ta prleft B metus. 
Nuoma $7f>. Gera nuomos sutartis. 
Nebrangiai $7,000; nori skublaN par-
.Hioti, partneriai Išsiskiria. Savinin
kas, 

:t00 N. Pulnski 
SAeinmento 2-0800 

CiioseinS Ir mesinf; proga turStl ge
riausią maisto krautuve vakari) prie
miestyje. Daro dldelj bizni; moder
niški jrenglm&l; i o i m nuoma; gera 
Hutartis; įkainuota skubiam pardavi
mui; parduoda dM ligos. Pamatykite: 
7921 W. Ogden l.yons arba Saukite: 

YArds 7-0980 
po C vai. vakaro. 

Maisto krautuvo — gerai einąs biz
nis pulMam {steigtam rajone. Geru 
sutartis, prieinama nuoma; Ideališka 
vlėta mėsininkui; pamatykite, }ver-

du kampinis sklypas su 2 autom, ga
ražu. Žieminiai langai, sieteliai. Ve
neciškos užuolaidos vlrSuJ I-me augft 
te uždaras porčlus užpakaly.. Pilnas 
8 pėdų augStumo rūsys, t inkamas 
butui. 

Vfncennni o-o:tr»o 

I8NUOMUOJAMA 

iP % 

VlKJflNTfcLft LIFTtJVlAKA IŠTAIGA SOUTH SIDEJK, 
KURI PATARNAUJA VISOKIU R C i l U APDRAUDOSEt 

Mes atsttnau>ame atsakomlng«s apdraudna kampanija*, Unlel kiekvie
nas mūsų klljentas visados apsaugotas, Jei k a m įvyksta kokia nelalmfi 

FmE-~AUTOMOBILE--.UABlLlTlES--PREVENTION 
IR ACC1DENTS. 

6322 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PReapcHst 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL prieMūroje 

^ , S? 

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

i 

2419 W. Potomao 
ISnuom. didelis apši ldomas kamba
rys su virtuve. Su baldais. Dviem vy
ram. 

2448 W. 46th Pla<«e 
(2-rne augšte) 

I K o n l i e r «-304» 
——— 

• 

ST. ANTHONY SAVINOS & I-OAN ASS'N. 
1447 So. MMti ( .Mirt. Cicero 50, 111 
JOSEPH P. ORIBAUSKAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
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. 
Turtas $5,500,000.00 

Išnuomojamas mieg. kamb. Su val
giu ar l>e valgio 

4681 S. Washteuaw Ave. 
(2-as augštas ii priekio) 

22M BL M r d Kt. 

TAVERN & LIQUOR STORE 
Taverna ir degtines krautuve, Įreng
ta su virtuve. Pietrytinis kampas Ju
drioje vietoje. Dldole apyvarta, mo
dernūs jrengimat, pulkus biznis su" 
valgiais. Prieinama nuoma, 5 m. su
tartis. Teisingai j kalnuota, nori sku
biai parduoti, fti.OOO pilus prekes. 

STeuart :»-WMMI arba 
Fltospect 6-7530 

Restaurant aml Cocktail 
r.ounge speeiali%ing for Itallan Food. 
i><»in,-, large volumo. All modern. Pay 
only fcr inventory G year lease. Mušt 
be seen to appreclate. Ideal for part-
ners. C'all ovvner for appolnment or 
see at 

1200 E. 71st St. 
I ' l j i /a 2-955K 

""""" RBaKAlSjOAS BOTAS " 

l i e t u v i ų flelma su 1 H m. vaikučiu 
Jteftko 4 kamb. neapstatyto buto. Pra
šo skambinti. 

WAlbrook 5-054S 

HELP WANTED MOTRKVS 

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. 

» » * » — » » • » • ' 

VISKO UŽTEKTINAI - TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Semos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir SJ 13 « Pagal JŪSŲ Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvio Krautuve 

2310 W, BOOSEVELT ED^ Tel."8E 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. pop ie t 

HELP VVANTED — VYKAI 

Ar domlU* nuolatiniu darbu su užtikrinta ate i t im? 

RYERS0N STEEL 
turi keletą vietų tuojau d81 

• s u n , W A R Ė H O V S E ^ l E I i P E R S 
• m t m SHEAR MEJT 

• r i , VI i. S H E A R M E N 
Augrfttaa atlyfclnlmnH, Roros darbo sąlygos. Svari dirbtuve. Daug prie-' 
du darbininkams. Imame D. P.; reikalinga suprasti angliškai. Kreip
kitės š iandi .n ir paHlkalbPklte apie savo ateltj pas — 

J. T. RYERS0N & S0N, INC. 
2002 \V. lOth St. 

•Turime nuolatinę vietą gabiai 
( i i \ i KAI. OFFICE OliERK — 

T Y P I S T 
Pageidaujama patyrusi, bet Imsime 
budrią naujai pradedančia. Malonios 
darbo sąlygos, jvalrlos pareigos. 37 H 
vai. savaite. Maža draugiškos nuotai
kos rastine. Kreiptis asmeniškai — 

M. Ii. MORGAN CO. 
1007 S. Itluc Islmid A ve. 

G I R L S 
General offlce 

Small pleasant offlce 
• Typing 
• Filing and 
• Dictation 

PERMANIONT 
Wlll eonsldor oapable beginner. 

Apply In person 
Mr. Bulllngcr or Mr. Vesely 

VESFXY BROS. 
Ford Deabrs s . 

3810 Ogden Avo. 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? Mes turime du atidarymus 

Bookkeeping Trainee 
File Clerk 

Nereikalingas patyrimas. Priim 
Sime gabias pradedančias. Ma
lonios darbo sąlygos, įvairios pa 
reigos. 5 d. savaitėj. Gausūs 
priedai. Nuolatinis pakėlimas. 

gaukite: Misa Birkenhead 

MOhawk 4-6841 
SECRETARY-TYPIST 

Experlenced for general offlce work. 
Permanent. Good salary. Opportunlty 
for advancoment. Evcellent working 
conditions. 

• Paid vacaiion 

• Paid holidays 
• Hospitalization and insurance 

DEARBORN GLASS CO. 
2414 VV. 21st Street 

"DRAUGAS" AGENCTy 
55 E. Wa9hlnfrton S t 
Tel. DEarborn 2-2484 

2834 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrginia 7-0040—7-6641 

1IKLP WANTED — VYRAI 

Čia yra nuolatinis darbas gabiam 
m-HAiyrF.mui — BALF,S ciiERK 

Mafonlos darbo sąlygos. Jvrrfrlos pa
reigos. Gausus priedai — priimsime 
Ir l*mokytq baigus) dabar mokyklą. 

flAtTKITR: 
Financial 6-0&00 

H. Dees HELP WANTED — VYRAI 

IMMEDIATE EMPLOYMENT 
for 

PLATER'S HELPERS 

Experienced or vvill train men 
capable for this work. These 

, . , ^. r Steady. Good hourly starting 
are steady jobs. Plenty of over- w a g C t M a n y comPany benefits. 
time. Apply: 

LIGHT METAL 
PROCESSORS, INC. 
3434 W. Henderson 

ASSEMBLERS 
Mušt have some mechanical ex-

*perience as our produet is nortable 
power tools. 

Age 22—35 

Apply Personnel Dept. 

MALL TOOL CO. 
7774 S. Chicago Ave. 

JUniper 8-8862 

Brick Layers 8C 
Conerete Workers 
STEADY EMPLOYMENT 

FOR PRODUCERS 

LUNDSBFM CO. 
3915 Di»von Ave. 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENO-DICTAPHONE 
OPERATOR 

EXPERIENCED 

PERMANENT 

5 day — 40 hour week 

Good vvorking conditions 

GLASER CRANDELL 
2000 S. Western 

— 

S T A N D A R D C O I L 
Aurora, Illinois 

Pasaulyje didžiausias gamintojas TV Tuner turi keletą vietų 

Mergaitėms - Moterims 
Assemblecs - 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 pakilimai. 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 — 

i Ar jūs jieSkote nuolatinio darbo — Svarios dirbtuves ir 
darbininko (vertinimo. 

ACME STEEL COMPANY 
Turi atidarymus šiose srityse: 

• COLD ROLL1NG MILLS • WAREHOUSE t 
• HOT ROLLING MILL • SUTTERS 
• OILERS x • PUNCH PRESS 

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

ACME STEEL COMPANY 
135th Street & Peny 

— r- -,— 

l 

S T A N D A R D COIL 
1000 Rathbone Ave. 

Aurora, Illinois 
MATYKITE PAUL BERNSEE 

"" • • ' m 

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

Turi keletą vietų dabar dėl 
N JIG AND FDCTURE MEN 

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

PRODUCTION ENAMELING 0 0 . 
845 N. Francisco SA 2-4300 

V • • ' • • s ^ 
-*mm 

lt you possess, individual judgement and inltiative — have the 
desire to earn 

$6,000 to $27,000 per year 
then we have the job for you. We are interested in a llmited 
number of men to sell the ZEO-RAN line of water softerier. Est-
ablished leader in its field carries 20 year guarantee. This is aį 
opportunlty for a permanent position with earnings far above 
average. The market is tremendous and praetlcally untouched. 
Selling experience is not necessaVy. We will train conscientious 
men. Some of our top employees were previously in office work. 
Call now for personai interview. 

GLadstone 5-5110 or SKyline 5-0412 
1 

1 

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

MERGAITEMS-MOTERIMS 

MECHANICAL ASSEMBLERS 

ELECTRICAL ASSEMBLERS 

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

ROCK-OLA MFG. CORP. 

800 N. Kedzie 

Ar domltfis nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? Turime kelota vie
tų d61 — 

• TYPIST-CLE&KS 
• STENOGRAPHERS 
• BOOKKEEPERS 
IitiHtmo naujai pradedanfilas dirbti 
arba patyrusias. Malonios darbo są
lygos, Įvairios pareigos. 6 dienu. 36 
vai. savaltS. Gausūs priedai. Kreiptis 
Šiandien asmeniškam pasikalbėjimui. 

PHOENK LONDON GROUP 
Room 329 121 W. Adams 
Ar dbmltSs nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

STENOGRAPHER 
Pageidaujama patyrusi arba imsime 
pramokusę naujai pradedančią. Ma
lonios darbo sąlygos, jvairios parei
gos. Proga vartoti savo Iniciatyvą. 5 
d. savaite. Gausas priedai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu. 

HELENE CURTIS IND. Inc. 
4401 W. Notth Ave. 

OĄpitol 7-0000 

Tuojaus galite gauti darbą 
Jei Jūs esate gabi mašininkė, susi
domėjusi nuolatiniu darbu — mes 
turime tinkamą Jums darbą. Malo
nios darbo sąlyfcos. Jvairios pareigos. 
.5 d. sav. Gausūs priedai. Ateikite as
meniškai pasikalbėjimui. 

Mr. Schneider 

THE DELTA POVVER TOOL 

8980 So. VVinchester 

LAfayette 3-6673 
Į . . 1 — ^ — i — Į— . i - i . • ! ! • — •— — • • • - — — • • • i i i • • — • • • - - • 

Turime nuolatinį darbą gabiai 
jaunai moteriai 

General Clerical 
Išmokysime budrią naujai pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, jvairios 
pareigos, kartu ir atsakinėti telefo
nu, mašinraštis Ir kartoteka. 5 d. sa-
vaitf. Gausūs priedai. Saukite Mr. 
Kennedv. 

WAbash 2-3250 
STENOGRAPHER 

I ' I I J N G - ^ V I T C H liOAKI) 

GOOD SALARY 
6 DAY — 40 HOURS 

Mr. Dworsky 

A l» M I š f .1 A l 
5 -

$2.f>0 vai. ir virs. Nuolatinis darbas. 
Didžiausia plctino unijos apmušimo 
dirbtuve. 

I t l G A l i FURNITl tRF, ISC, 
1011 W. 0:ird st. 

GRovehilI 0-8074 
Atdara Sefttad. 8 vai. ryto iki 4 vai. v. 

WE NEED MEN! 
• Are VVelders 
• Punch PreHS 
• Drili Press and 
• Spot VVelders and 
• General factory help. 
Per m. employment. Day work. Goo<l 
working conditions see 

Mr. Larzarflkl 

BIshop 2-1773 
OLympic 2-0773 

SEARLES MFG. C0. 
1310 S. 47th Ave., Cicero, 111. 

(1 blk^south of 12th Rt.) 
(1 blk east of Cleero Ave.) 

VYRAI IR MOTERYS 
» » » » » — » M » » » M » » » • • • • » » l 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateit im? Mes tu
rime atidarymą patyrusiam 

R A T E CLERK 
taip pat 

Sąskaitininkei — gabi, pradedanti 
darbą priimama: geros darbo sąly
gos, {vairios pareigos; valandos nuo 
12 pietų lkl 9 vakaro (Truck l ine). 

SAUKITE: 
CAlumei K-4540 

DĖMESIO! 

Cflnal 6-7331 

Make money ln Texas. Get youraer? 
a fine traet novv near Houston for 
only $245. Pay $10.00 cash and 
$10.00 monthly. Fastest growing cl^y 
and second largest scaport ln U. S. 
Huge $100 mllllon steel plant. 
Worlds greatest oll produclng. refln-
lng. cTiemloal manufacturing and 
shipplnpr oenter. Many are making 
phenomenal profits here and you can 
too. These beautiful tracts looated in 
HoiiHton's disirnble Soutbside Sub
urbs with all-weather strcets. elec-
tricity, sehools. bus servire. ete. In-
sured title. Wt'lte today for nnps , 
pletures. Full Information free. 

B. F. WOOD. Owner. 
C o x 6223, Houston C. Texas 

Send the coupon below for further 
Information. 

. . . . 
• • • • 

Name . . . 

Address 

City 

State 

Send Information of tracts 

~BUSINESS" "SER vTcES* 

PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina (Piano tuning) 

Ir taiso pianus. Pigiai parduodamas 
geras planas. 

Telef. YArds 7-2490 

HELP WANTBD — TORAI 

r^ Ar domitės nuolatiniu darbu, Švarioje dirbtuvėje, kur 
darbininkas yra įvertinamas? 

%i 

Are you interested in a permanent 
position? We have an Immedlate 
openlng for "A gtrl Frlday". If you 
possess Individual judgement and 
Inltiative, can do flgure work and 
general offlce, we have the Job for 
you. Pleasant surroundlngs, dlversl-
fled dut le s /Must be neat, as you wlll 
be meetlng public. B day week. 
Llberal benefits. Call or see Mr. St. 
Pere. • / 

BUTLER AVIATION 

f 4848 W. 63rd St. 
Portsmouth 7-4400 

REYNOLDS METALS COMPANY 
Tuojau pat turi vietą del 

PRODUCTION & MĄINTENANCE W0RKERS 
Geros darbo sąlygos, gausus darbininkų priedai, kartu ne
mokamas draudimas irv apmokamos atostogos. Naujai pa
keltos atlyginimo ratos. Keičiamos valandų pamainos. 
Ekstra atlyginimas (premium) už naktinį darbą. 

Kreiptis — Personnel Offlce 
47th St. & lst Avemie McCook, Illinois 
Atdara 8 v. r. iki 4:45 v. v. ir ieitad. arba 

66S5 Cermak Eoad — — — Cicero, Illinois 
Pirmad. iki penktad. 

», 

. , 
N 

PAPER COATERS IR SLITTERS 

Patyrę arba iftmokyslme vyrus, kurie turi mechaniškų gabumų. 
Nuolatinis. Naktinis darbas. Daug viršvalandžių. Turi kalbėti 
ir skaityti angliškai. Geros darbo sąlygos. L;goninėi aprūpini
mas. Atostogos su atlyginimu; užmokamos šventės. Kiti gausūs 
darbininkų priedai. Pamatykite Frank Derk. 

j RLEEN-STIK PRODUCTS, INC. 
2611 S. Indiana Ave. CAIumet 5-6041 

; ^ 

^ ' : ^ 
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•Trečiadienis, lapkričio DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINaiS 
. * • ' "*•*>*< " I - • - " • • . — 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
i 

Putnam, Conif. 
A. L. R. K. Motenj konferencija 

Gausus Amerikos lietuvių ka
talikių moterų būrys suplaukė 
lapkričio 2 d. į vaišingąjį Put-
namo vienuolyną. 

Buvo gražu stebėti tą didelį 
būrį moterų įvairaus amžiaus, 
įvairių profesijų, prieš daugelį 
metų į šį kraštą atvykusias, čia 
gimusias ir paskutiniais metais 

So. Boston, Mass. m D Atlanto pakraštyje. Savo 
atsilankymu paremsite lietuviš-

Vyru choras ruoSiasi pirmam ' ką dainą ir lietuvišką žodį Ame-

Operos solistą Algirdą Bratį. I PATIKSLINIMAS 4. St. Rauckinas, komisijos na 
Tain nat srirdėaite okambias dai- L CMcagos Apskrities BALFo M ^ organizavo aukų rinkimą U-
i a i p p a t g i r a e D i i e . ^ a . a . ^ 3 ^ k y r i a u 8 (Bridfeporto) piniginio tuaiilca Ave. ir Oreen St. Aukų 
nas vienintelio vyrų choro visa- v a J a u s a p v 3 k a f t oje padarytos klai 

koncertui 

Prieš metus Bostono lietuvis 
koji visuomenė sulaukė naujo 

rikoje. 
Po koncerto So. Bostono Lie

tuvių Piliečių Klubo Auditorijoj 
meninio vieneto Bostono lie-1W** W * choro ruošiama va-
tuvių vyrų choro. 

Nuo choro įslsteigimo pra
džios visą laiką chorui vadovau
ja kompozitorius Julius Gaidelis. 

likimo čia atblokštas. Visų ben T** n e P a ^ r a 8 t a i .«*<> darbštumo 
dras tikslas, bendri rūpesčiai 
sujungė tą dieną visas lyg vie
non šeimon. 

Per šv. Mišias, kurias laikė 
dominikonas kun. Jurgelaitis, iš 
širdies gilumos suvažiavimo da
lyvės giedojo gražias lietuviš
kas giesmes, o kun. kapelionas 
St. Yla nuoširdžiai kalbėjo. 

Šv. Veronikos pėdomis 

Nenuilstama Amerikos Lietu-

zmogus, kuris visą savo laisva 
laikį, be jokio atlyginimo, teki-
ria lietuviškai dainai. 

karienė su 
programa. 

ypatingai įdomia 
V. L. 

New York, N. Y. 
Kasmet menesinfe ufctarbto 

Baifui 

New. Yorke. treti metai gyve-
Per gana trumpą laikotarpį nanti buvusi tremtinė Magdale^ 

vyrų choras jau spėjo pasirody
ti ne tik lietuviškuose parengi
muose, bet taip pat ir kitatau
čių, kurie vietinėje spaudoje šil
tais žodžiais atsiliepė apie šį 
naują lietuvių ateivių vyrų cho
rą. 

Tenka pastebėti, kad Bostono 

na Jankev čiūtė jau trečiam Bai 
f o vajui v s paaukoja savo mė
nesinį uždarbį: o pati menkai 

dos atitaisymas. (8iur. "Draugas' 
nr. 249 iŠ 1952 m. spalio m6n. 
23 d. 

AugSčiau paminėtoje mano ir p. 
Ig. Serapino pasirašytoje apyskai
toje dėl mano neapsižiūrėjimo per-
rašinėjant buvo praleistas visas 
ketvirtas punktas (ties pavardė
mis St. Semėnienė ir S. Gliožerie-
ng neturi būti jokio punkto)* 

Praleistame 4-me punkte turėjo 
būti parašyta taip: 

M . . 

rinkėjos surinko: 
a) Lltuanlca Ave. 

O. Banienė ir B. Zeikienė pagal 
aukų lapą N342 .< $53.00 
E. Bukaitienė pagal aukų lapą 
N170 $9.00 

b) Oreen St. 
A. Prunskytė ir P. Sendzlkaitė 
pagal aukų lapą N176 . . $54.50 
ir pagal aukų lapą N177 $12.00 

pasigėrėjimu konstatuoti, jog. 
pagaliau, tikrai galime pasi
džiaugti, ka<fr visus vargstan
čiuosius lietuvius Europoje ga
lėsime aprūpinti bent minimali-
ne pagalbs. 

Aukar. įteikite savo Vajaus 
Komitetui, Postui, arba siųskite 
ti3fc,iog BALF Centrui, 105 

vių R. Katalikių Moterų S-gos vyrų chore dalyvauja aštuoni 
darbuotoja ir dabartinė "Mote 
rų Dirvos" redaktorė M. Pauliu 
konienė atidarė susirinkimą, pa-
pasveikindama suvažiavusias. 

Kun. Jurgelaitis kalbėjo te
ma: "Moteris šiandien ir rytoj". 
Prelegentas pareiškė, kad šių 
dienų moteriai neužtenka pasi
likti vien savos šeimos siaura
me ratelyje. Moteris šiandien 
turi būti kaip Šv. Veronika, eiti 
ir šluostyti žaizdas, kurių šių 
dienų pasaulis pilnas. 

Magd. Avietėnaitė iškėlė ak
tualius šių dienų klausimus. 
Kaip moteris gali padėti išsilai
kyti lietuviškumui ir kokį įnašą 
gali įnešti į lietuvių kultūrą 
Amerikoje. Progų yra daug: sa 
vo šeimoje, per susirinkimui, 

uždirbdama aukoja vis po $50! Grand. St., Brooklyn 11, N. Y. 
Balfo vajaus metu ji visada 

prisimenanti, kaip ji ir kiti skur 
do Vokietijoje ir kaip buvo ma
lonu gauti pagalbos. Taip, tos 

/ 
i 

vyrai iš Brocktono (apie 30 my- i r Austrijoje dar daugiau rei 
lių nuo Bostono), kurie keturis ,*"a' 
kartus savaitėje važinėja į re- T o k i u . aukotojų pasigendama 
peticijas. Tai tikri lietuviškos daugiau. Jeigu ir ne mėnesines 
dainos mylėtojai. algas, bet tik po dienos uždar

ia*.„ . ...... .. bį visi lietuviai aukotų, visos 
Pirmasis didžiulis vyrų cho 

Naujas kuras 
automobiliams 

Chicagos mieste net 550 au-
pagalbos likusiems Vokietijoje . . . . . , 
r 6 . . . tobUsų vartoja propaną, specia-

Vido $128.50 
Kadangi klaida įvyko tik per

rašinėjimo metu, tai į bendrą su-
rtnkfbį pinigų balansą ji įtekmės 
neturėjo, nes balansas buvo "pada
rytas ir spaudoje £askelbtaB tei
singai, U y. buvo įskaityti ir per
rašinėjimo metu* praleisto 4-to 
punkto pinigai. 

Dėl šio neapsižiūrėjimo labai at-
Bipraftau St. Rauckino ir visų tal
kininkių, o t o dienraščio Redak
cijos už sutrukdymą. 

P. Ličkus, 
Vajaus komisijos pirmininkas 

Cbicago, 1952 m. spal. mėn. 28. 

TADO BALcIflNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

KIJKIAN AMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine ( l i l ca fa . 

Aliejus krosnimi ir cehtraltnlul ap 
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-0264 

msammm 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
PERKKAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 1-7097 

I V E S T U V I N Ė S N U O T R A U K O S 

[Aukštos Rūšies Fotografijos 
į MCSU gPECIALYBfc 

Precin Photo Studio, Inc. 
KDVARDAfe J. U L i a , Sav 

4068 Archci Avenue 
Telefoną* Vlrginia 7-2181 

S 0 P H I E L A R C U S 
Iš W G K 6 HtotleN — l i a u j a 1390 

P1HMAD. Iki PENKTAD. 
8:45 lkl 9:30 vai. ryte 

ftl K T A D . 8:30 Iki 0:80 ryte 
L l k T l VlftKOS VAKARUS vOS 

Iš tOH p a t stot I rs I M I t M A D I l M d 
vttkare nuo 7 lkl 8 vai. 

RA0I0 PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWF.L.rj 8T. 

O.l .aKo 29, 111. HEmlock 4-2418 
,7 

šalpos problemos būtų išspręs
tos. 

Būtų malonu paskelbtuose 
Balfo vajaus daviniuose skaity
ti visų lietuvių pavardes ir su 

ro koncertas įvyks š. m. lapkri
čio 16 d. So. Bostono Thomas 
Park High School auditorijoje. 
Programoje dalyvaus pianistė 
Julija Rajauskaitė iš New Yor-
ko, Metropolitan Operos solis
tas Algirdas Brazis ir Bostono STATYBAI IR NAMŲ 
vyrų choras, vadovaujamas kom ^ T ^ S S ^ S ? 8 

pozitonaus Juliaus Gaidelio. Vy VISOKĮ v Ai si v 
rų choras pasiruošęs išpldyti MED ŽIA GĄ 
afMe 20 liaudies ir lietuvių kom 
pozitorių dainų, jų tarpe keletą 
naujai sukurtų komp. Juliaus 
Gaidelio, kuris be sunkaus dar
bo fabrike, randa laiko ir kom

ių kurą vieton benzino. Tas ku
ras neduoda, tų aitriųjų dūmų, 2156 W. 28rd S t s YA. 7-0841 
kaip benzinas. Dabar praneša,' 
, , • .,> ». , . .y, , „ Laikrodini elektroniškai patikrina-
k a d i r V i s a e i l e t a k s i ų i š b a n d ė , ml Ir atnaujinami. Atstovybes visose 
iofi- t a s kurne; i r i i o m o l a b a i P-P- C i k a K ° 8 lietuvių kolonijose. Darbo 
jog tas Kuras ir jiems laoai ge- v a l . 6 . 8 VJU v a l k še&tadieniais nuo 
r a s 10-8 vai. vakaro 

spaudą, darbe ir tt. Kristus tu 
rėjo tik dvylika apaštalų pase I poziciniam' darbui. 
kejų, ir šiandien krikščionybė v . . mnmštt .. , . 

. , ., , Visa Bostono ir aplinkiniu ko 
yra apėmusi beveik vi*ą pasaul. tAAMtl „n f l l l rA. .. * ų 

„ . . . - , , . loni3ų lietuviškoji visuomene 
Kodėl mūsų moterys negalėtų i l l v i l , , • x , . Z 
pabandyti ne tik apsaugoti lie ™*™" k v ^ . a m a nepraleiat, 
tuvišką kultūrą, bet paskleisti £ ° f * ^ ^ . ' e U 3 . S V e c l U 3 

ją ir aplink save. B 0 8 t ° n e ~ ^ m l l » P l a n l s t ? J u l i " 

C ARR MOODY 
LUMBER CO. 

Mūsų legendos, dainos, liau
dies menas, šokiai .kuriais mes 
galime didžiuotis, tegul paska
tina mus daugiau susidomėti vi
su tuo, kas lietuviška ir tegul 
neleidžia mums ir mūsų jauni
mui ištirpti šiame tautų katile. 

M. Galdikienė, buvusi ilgame
tė Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos pirnrninkė Lietuvoje, 
kuri neseniai atvažiavo j šj kraš 
tą, kalbėjo organizaciniais klau
simais. Moteris turėtų stengtis 
ištobulinti savo galias ir paves
ti jas Dievo ir žmonių tarnybai. 

Daukantienė, pirmoji Ameri
kos Lietuvių R. Katalikių Mote
rų S-gos pirmininkė, S-gos gar
bės narė ir pirmoji "Moterų Dir 
vos" redaktorė, nupasakojo S-
gos įsikūrimo istoriją ir tuos 
kryžiaus kelius, kuriuos teko iš
eiti šią organizaciją kuriant. 

Prabilo kiniškai 

Visoms buvo staigmena, kai 
išėjo salez'etis kun. A. Perku-
mas ir pasveikino susirinkusias 
kiniškai. Bet dar daugiau visas 
nustebino ir sužavėjo, kai šis 
kunigas, išbuvęs Kinų misijose 
apie 23. metus ir negirdėjęs lie
tuvių kalbos tok j ilgą laiką, pra 
bilo taip gražiai lietuviškai. Jis 
papasakojo savo įspūdžius iš Ki 
nijos misijų. 

Pensionato mergaitės, pasi
puošusios tautiniais rūbais, la
bai gražiai padainavo keletą 

Dabartinė S-gos pirmininkė 
Mack ragirto visas moteris, ku
rios dar nepriklauso Moterų S-
gai, įsirašyti į ją, nes tik orga
nizuotos moterys galės šiandien 

f išlaikyti savo ir savo vaikų lie
tuvišką charakterį. h. K. 

ją Rajauskaitę ir Metropolitan 

STASYS LITWINAS, Pres. 
3089 S<K HALSTED ST. 

Tel. VIctory 4-1272 
AI'KArNAVIM* IR PRKfclV PRI

STATYMĄ TEIKIAM*? 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ty to lkl 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais Iki S vai. vakaro 

A. A , 

JUOZAPAS BAJORCNAS 
Gyveno 4519 S. Springfleld 

Ave. Telof. LAfayette 8-2098, 
MirS lapkr. 8 a., 195^, 5:10 

vai. ryto, Phoenix, Arizona, su
laukės 65 m. amž. 

Qlm. Lietuvoje. Kilo ts Šiau
lių, apnkri(Mo, I.inkuvoH para-
pijoR, Gailionų kaimo. 

Amerikoje iftgyveno 46 m. 
Pasil iko clideiianio nuliūdime 

try.H dukterys: Klena Bldochka 
HU šeima, Ona Bajorūnaite ir 
Olga Clhalski su Seimą, sūnus 
Juozapas. Jr. marti Marle, anti
kai Baimra Ann Bldochka ir 
Michael OihalHki, brolis Ignas 
BuJorUnas su ftelma, (Oyv. 
Hartford, Cbnn.), kiti gimines, 
draugai ir*, pažjstaml. I.JotuvoJo 
l iko du broliai: Jonas Ir Andre-

KŪIIUH pašarvotas namuoso 
4519 Hr Sprlngfičld Ave. 

la idotuves |vyks ketvirtad., 
lapkr. 1», IS namu 9:15 vai. ry
to bus atlydėtas j Kt. Bruno'a 
parapijos bažnyčia, 40 iv South 
Hardlng Ht., kurioje įvyks ge
dulingos pamaldas už velionies 
sl^l.'*. Po pamaldų DUB nulydė
tus } ftv. Kazimiero kapines 

NuoStrdžlal kvir-cMamc visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse. 

Nutiildę: Dukterys, Žentai, A-
mlkal Ir Krolis. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Kudetkis. Tel. YArds 7-1741 

• • ' - . . , 

A. A 
JONAS l>IU K l I M S 

6931 S. Maplewood Ave. 

i 

Oyv 

Mlr6 lapkr . . 0 d., 1952. 10:3i> 
vai. vakare, sulauk, pus.-s amž. 

Qim6 Lietuvoj. Kito U šlau 
\\ų apskričio, Užvėriotų para 
pijos, i'ubatky kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliadime 
žmona — Marijona, po tėvais 
KrlkSriūuaite; duktė — Mari
jona, žentas Jonas Paulius; sū
nus John. marti ,li<an; 8 anfi-

'kai ir 1 proanūkus. 3 švogeriai 
•— lvevanas Ya^mlnas. Vincen
tas Barčas, Konstanta- Bukls 
gyveniĮ, Detroit, Mlcb. ir j»j Šei
mos; 2 čvogerkos: Ona Berjvata 
vlcleno ir Antanina Stupurtęnfl 

Jr jos vyras Jonas ir jų Šeimos 
•ir daug kltij giminiu, draugų ir 
pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Mažeika & 
. E v a n s koplyčioj, 6846 Ho. YVest-

ern Ave. 
Laidotuves jvyks kotvirta<l.. 

lapkr. 13 d., iŠ koplyčios 8:i>0 
vai. ryto bus atlydėtas j (li-
mlmo Paneles ftvč. parapijos 
linžnyčia, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas ] &v. Kasim I e ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona. dukiP, »n: 
nus, žentas, marti, anūkai ir 
kiti gimiiu\s. 

LaidotdvJg direktorius Muž<i 
ka & Evans. Tel. RK 7-8600. 

1 
Būtu žmogui pavojinga pažin

ti Dievą, nepažįstant savo men
kumo. «•» Paskalis 

( 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
9 & Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietu- Sfr 
J g _ viJkoje Įstaigoje. BRIGHT0H Savings & T ? 

Loan moka 3% pelno ant jūsų suiaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliui nĮidruusli lkl $10,000.00. 

Brighton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo Oalifornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
i 

«JT180 VALANDOS: 
Pirmad.. Antrad., Pehktad. Ir šėlt. j TreClad. 9:00 ryte ifcl 12:00 v. d. 

»:00 ryte iki 4:30 p. p. | Ketvirtad. 9;00 ryte lkl 8:00 vak. 

L I K T D V I H A | S T A I ii A 

JUZEFĄ SYRVID 
Gyveno 4549 S. Talman Avo. 

Mlrfi lapkr.. 0 d.. 1962, 11:40 
vai. vak. sulauktai pusSs amž. 

Gimė Liotuvo'Je. Kilo iš Ro
kiškio apskričio, Obelių parap. 

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
pussesere Sesuo M. Antonija, 
pranciškietft, giminaičiai: kun. 
J. Skripka (IMttsburgh, Pa. ) , 
kun. K. Skripka (IMnghampt^n, 
N. Y.), kiti glniinčs, draugai ir 
pažįstami. Vilniuje / l iko s^fluo 
Klena Syrvld, New Zealand, 
Australijoje liko u u r i duktč 
Dr. Eugenija Czkahska Ir jos 
šeima. 7'1 

K0na« pašarvotas Patka ko
plyčioje, 4&00 *. S. Ho.rmltage 
Ave. . „„ 

LaldotuvPs vyk į ketvirtad., 
lapkr. ta d., tš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Nekalto 
Prasidėjimo PatteiBs švč. para
pijos bažnyčia, kurioje jvyks ge 
dullngos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta } ftv. Kazimiero kapines. 

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

Nullftde: Gimines. 
Laidotuvių direktorius Henry 

Patka. Tel. YArds 7-3713 

Jums visados apsimokės pirkti tele
vizijos aparatą IŠ patyrusios, sąžinin
gos krautuves — Iš 

BUDRIKO, ~ 
kur yra užlaikoma S patyrę mecha
nikai tr kur Televziijos parsiduoda 
geriausių' isdirbvsčhj nauji modelini 
«m pilna garantija: 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Rvenuo 
TeL YAr4s 7-1741-2 Ir Blshop T-9481 
4330-34 South California flvenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMIIULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

m m • m m 

: t 
A A 

IGNACAS LEMKE 
fiyv<«n« S809 S. Morgan St. 
MirS lapkr., 5» d., il>62, su-

laukęs pusčs amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo ifi Kre-

tin«os apskričio. Kartenos pa
rapijos, Uaudoeiij kaimo. 

Amcrikojo lftgryvono 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

du SunOs: Praneiftkus, marti 
Bophie ir Jamoa; duktft s t n i a 
Katauskis, žentas Hruno, 4 ant! 
kai. du broliai Konstantinas. 
brolienP Hlzbleta ir PraneiSk\>s, 
brollenP. Pranriftka tr jų šeimos 
giminaitis Povilas Judlckiu su 
seimu, kiti glmlnftH, draugai Ir 
pažjstaml. Lietuvoje likb srsuo 
Ka/.imiera, brolis Ka/.imloras li
kit i giminės. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips, koplyčioje, Jltf>7 Lltu-
aniea Ave. 

I*aidotuv6s Jvyks' ketvirtad,. 
lapkr. 18 d., ift koplycMos 0 
vai. ryto bus atlyaetas [ &v. 
Jurgio parapijos bažnyčiij. ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies siela. Po pamaldų 
bus nulydėtas j ftv. Kaeimisro 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse. 

Nuliūdę:' Rftnfls Itukt/S Mar
ti, *Mitas, Arnikai Ir kiti gjml-

Uiidotuvlų direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

\IAGNAVOX. ADM1RAL, G E N E -
ItAij E I J E G T R I C , PHIiiCO, R. C. A 
VICTOR, D U 5 I 0 5 T ir patMos geriau
sios su m m t l K o leibeliu. 

Kaina nuo 1199.50 už dideles mle-
i ros pavclksli). Ir aukščiau. 
1 Pri imame mainais j ū s ų radiją.. 
: gramafoną, armoniką, pianą ir duo-
I daine didelę nuolaida. 

LENGVAIS lSS»fOKftJIMAlS 

Keletas bargenų išmainytu, 
perd irbtu T. V. S e t ų : 

Motorola 7 col | 8» .«5 
Stromberg-Carlson 10*' | 4 » . 8 5 
ItCA-Victor ĮO** už $59.05 
Sparton Console 10" už $59.95 
RCA-Victor 10" Console . . $09.95 
16" Console TV už $119.50 
17" Table TV UŽ $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Table TV tiž $169.50 
21" Console .TV už $189.50 
Adml'^1 Phonograph, ftadlo I r . . 
f TV kombinacija $189.50 
Elektr. phonografai po . . . . $19.95 

Mažos radios po $19.95 ir augSč. 
Joig»i jūsų TV setas neveikia, pa

telefonuokite VIctory 2-9543, Budrl-
ko mechanikas jums sąžiningai su
taisys. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
9241 SO. HALSTED ST. 

AHTHONY B. PEIKUS 
... 

S£ 

L A I D O T U V I Ų l}BlEaCTORnJS 

6812 SlO. WBSTK»N AVE, 1410 S. 50f* AVR 
CHICAGO, HJL CICERO U X . 

OBovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

L I O D Ė S I O V A L A N D O J 
SsnkiU 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Wentern Avo. Air Conditloned koplyčia 
BEpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

taaaai • 

KrautuvS atidaryta pirmadienio ir 
ketvirtadionlo vakarais lkl vėlumos. 
NedCliomis uždaryta. 

Budviko Radijo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakard nuo 
C iki 7 vai. vak. is stotlos WHFC, 
1460 kllocycles. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 
^ savininko ** 

S t Casimir Monument 
Company 

8914 Wesl 11 lih Slre«t 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DWžJauKia« Paminklams 
Planą Patrinkimas Kloste 

Telei. CEdarcrest 3433$ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amimlansų patarnavi
mas y r a telkiamas 
ult'iia ir n a k t į . Rei 
kale itiukite 
SMDŠ 

Mes turime koplyčiai 

l tosrlando dalyse 1 r 
v i s o s e Chicagos Ir 
tuo jaus pa tar
naujam. 

s 

STEPONAS 0. UCHAVVICZ 
&314 VVest 28rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUUiaan 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley 5-5711 

- i . , . i . . . . . . . — 

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

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

Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 B. LfrUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 6. LTTUANICA AVE. tel . Y Ahb 7-1138—1139 

JULIUŠljUlJEVlftlUŠ 
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-3572 

'.AM îV 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 U'EST 46th StREET tVl. VArds 74)781 
M < • » * — • • - » — « a « M M a « a « a « n M a « s a i t t M -
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MBNftAftTM DRAUGAS, CHTCAGO, ILLIttOfS Trečiadienis, lapkričio 12, 1952 

IS ARTI IR TOLI 
— Priešadventinis linksma-

vakaris: A. m. lapkričio 29 d. 
8 vai. p.p. Angelų Karalienės 
parapijos salėje Tėvų Komite
tas (lituanistikai išlaikyti) ren 

X Bernlce ir Kazimiero Lilei-Uria jaunimo ir senimo pobūvį, 

CHIC'AGOS UKTUVIV VY<\\1 VYHŲ CHORAS 

kių dukrelė vardu Cynthia buvo 
pakrikštyta praeitą sekmadieni 
Sv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, Chieago Heights. Dabar 
Lileikių šeimoje yra trys ber
niukai ir dvi mergytės. Kazi
mieras ' yra šv. Kazimiero pa
rapijos trustistas ir Kolumbo 
Vyčių Chieago Heights Couneil 
Grand Knight. I krikštynų po
būvį atsilankė ką tik grįžęs iš 
Korėjos karo korporalas Vytau
tas Čekanauskas. Korėjos karo 
lauke jis buvo sužeistas. Vytau
tas greit baigs karišką tarnybą. 

X Av. Kryžiaus bažnyčioje 
praeitą sekmadienį per sumą, 
minint Ateitininkų Federacijos 
Reorganizacinės konferencijos 
Palangoje 25 metų sukaktį, įs
pūdingai giedojo choras, vado
vaujamas S. Sodeikos. Šv. Mi
šias atnašavo ir pamokslą pasą 
kė vysk. V. Brizgys. Laike šv. 
Mišių vyskupui asistavo kun. J. 
Borevieius, S. J., ir kun. A. 
Stasys. 

X Sesuo M. Matilda, pranciš-
kietė, besidarbuojanti Los An
geles mieste, Kalifornijoje, sa
vo motinos Melkienės, gyv. Chi
eago je, 111., įprašė ne kokią kitą 
Kalėdų dovaną jai skirt*, o iš
rašyti „Draugą4*, nes ji besi
darbuodama tarp kitataučių no
ri nepamiršti lietuvių kalbos ir 
sekti lietuvių gyvenimą. Motina 
su džiaugsmu jai mūsų dienraš
tį užprenumeravo. 

X Augustinas Voldemaras, 
prbf. A. Voldemaro pusrbolis 
praeitą sekmadienį atšventė 7C 
metų amžiaus sukaktį. Jis ir jo 
žmona Tacyana gražiai išaugi
no dukrą Ireną, kuri yra ište-

kuriame įvairi programa, bu-
įctas ir šokiai suburs senuosius 
ir jaunuosiu8 Amerikos lietu
vius. Jau iš anksto numatyki-
me tą dieną šitame pobūvyje da 
'yvauti. 

— Klebonas kun. N. Pakalnis 
s. m. lapkričio mėn. 2 d. įvy
kusiame tėvų susirinkime pa
reiškė, kad lituanistinių dalykų 
dėstymas vyksta labai sėkmin
g i , senųjų ir naujųjų Ameri
kos lietuvių nuotaikos labai ma-
'onios: belieka tik visiems ir a-
eityje lituanistinį sąjūdį palai-
tyti bei jį paremti. 

— Dr. Paprookai minėtam 
fondui jau prisiuntė 30 dolerių 
luką. Tai pirmieji mokyklos bi
čiuliai, savo linkėjimus lietuvy-
m palaikyti pagrinde realia pa-
'ama. 

— Apreiškimo parapijos mo
kykloje Brooklyne tuo tarpu li-
uanistinius dalykus dėsto D. 

Sunskaitė }r V. Jociene, tikybą 
(gimtąja kalba) — kun. A. Rač 
tauskas ir chorą veda muz. P. 
>akas. 

— Muzikos vakaras. Koncer
tas ir balius J. Stuko radiju va-
•andos rengiamas 1953 m. va
kario 8 d. šv. Jurgio Draugijos 
mlėje, Newarke, N. J. 

— Vladas CyVM su žmona iš 
^leveland savo povestuvinėje ke 
ionėje lankėsi New Yorke pas 
pažįstamus ir gimines. 

KAS, KĄ IR KUR — Genovaite Aleksiiiiiaitė, 
pasižymėjusi muzikoje Ameri-

Jkos lietuvaitė, vyrų choro kon-
Kiin. kleb. .1. šaulinskas irjcerto m«tu,*akomponuo8 chorui 

Visų Šventųjų parapijos komi 
tetas nutarė iftdekoruoti parapi
jos salę. Darbas jaur pradėtas. 
Ta proga švento Vardo draugi
ja ir kun. Ed. Abromaitis ren
gia „kalakutų bingo" lapkričio 
16 d. 3 vai. p.p. Visų šventųjų 
parapijos salėje, 10806 S. VVab-
ash av. Dovanų — 20 kalakutų. 
Prie šio parengimo taip pat yra 
prisidėjusi ir Katalikių Moterų 
Draugija. Visi kviečiami. 

Vidury matyti choro dirigdntas muz. B Jonušas, jo kairėje — II-sis choro dirigentas Alf. 
Gečas ir dešinėje — Vyt. Gutauskas. Vyrų choro koncei/tas įvyksta šį šeštadienį, lapkričio 
mėn. 15 d., 8 vai. vak., Sokolų salėje, 3337-1.") South ^Kedzie Avenue. 

ir orkestre atliks pianino parti
ją. Vyrų choro koncertas bus 
sekantį šeštadienį Sokolų salėj. 

, - av. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 6 skyr. rengia lapkričio 
16 d. 2 vai. p. p. „bingo party" 
Rimkų namuose, 4348 So. Ar-
tesian. Pirm. E. RudienS ir ko
misija kviečia visus į šį paren
gimą. 

— Cicero Balfo 14 skyrius 
šaukia šiandien (trečiadienį) 

Birženų klubo sueiga rvyk-1 f
r , U - M L - *,, 

, . ! / . 17:30 vai. vak. susirinkimą šv. 
sta š. m. lapkričio men. 16 d. , l t J _ L-t***-3 vai. po pietų p. Pūčio svetai-

Antano parapijos svetainėje. 

1111*1 • ! 
• » " - " " ' " - — 

X lietuviško Kryžiaus Augs 
>iirco palaikymui paaukavo 
iar šie augsburgiškės stovyklos 
ietuviai: Gediminas Vasiliaus

kas, Stasys Balsys, M. Jamei 
kėjusi uį Bukavecko, ir Jurgį k i g R K\ioržf v . Degutis, 
kuris yra Labdarių S-gos Cent
ro sekretorius. 

X Viktoras Balanda, advoka-

Aukų šiam reikalui augsbur-
^iečiai jau yra suaukabę $50.00. 
Prašome ir kitų augsburgiečių 

tas, Bridgeport real estate b i z - j d a r n e p a a u k a v u s i ų šiam tikslui 
nierius, ir jo žmona švenčia 25)3kubiai prisiųsti savo auką. Šie 

I 1 _ t • • - - -'- ** * « . . . . . . . . w - -metų vedybinio gyvenimo su 
kaktį. Balandos užaugino lie
tuviškoje katalikiškoje dvasioje 
ir dvi dukras ir du sūnus, kurie 
taip pat aktyviai dalyvauja lie
tuviškajame visuomeniniame 
gyvenime. 

X Petras Remeika, gyv. Chi
eago je, 111., lapkričio 7 d. susi
tuokė su Kristina Merkyte Anr-
Arbor Michigan universiteto 
Šv. P. Marijos koplyčioje. Ves-

. . . \. x«;^^ ,i«i vo giminaitei A. Klevinskienei 
tuvių vaišes buvo puošnioje uni- ° f 

nurinkti pinigai bus prieš Ka 
'ėdąs pasiųsti kunigaikščiui Fug 
ceriui, kuris yra sutikęs šį kry-
'jų globoti, Aukas prašome siųs 
•J Inž. J. Mulokui, 3334 W. 66 
pi., Chieago, ĮJ1.; arba K. V. 
Zakarauskui, 6812 S. Washte-
naw Ave., 29, 111. 

X Sesuo Genovaite (Sofija 
Styraitė iš šekštinykų kaimo, 
Pandėlio par.), atrašė laišką sa-

versiteto iškilmių salėje. Vaisė 
se dalyvavo daugybė svečių, jų 
tarpe daug universiteto profe 
gūros atstovų. 

X Elzbieta Monkua. Provi 
dence high school mokinė, lai
mėjo pirmąją vietą 1952 m. 13-
tame metiniame New VVorld pla 
tinimo vajuje iškabų (poster) 
konteste, augštesnėa mokyklos 
skyriuje. 

X Kun. kleb. P . Katauska* 
praneša, jog šv. Kazimiero baž
nyčioje, Chieago Heights, 40 va
landų atlaidai bus lapkričio 28, 
29 ir 30 d.' 

• Kalėdų Senelis geriausias 
toks, kuria dovanoja gražų laik
rodi ar puošmeną. Visko gausi
te paa J. Karvelį, 3249 S. Halst-
ed St., Chieago 8, 111. Tel. DA1 

6-1136. 

Laiške ji pažymi, kad šveicari 
joje esanti 61 lietuvaitė vienuo-

rė. Devynios jau mirusios. 

X V. Paplauskas, 3711 So. 
Halsted Str., minėdamas 72-rą 
gimtadienį, Amerikos Lietuvių 
Tarybai paaukojo vieną dolerį. 
Jis gyvena iš senatvės pensijos. 

X Juozapas LesČiauskas ir 
jo duktė Jadvyga, turinti vais
tinę 3337 So. Morgan Str., pa
aukoja $500 Šv. Jurgio parapi-
įai klebonijos statybai. 

X Paul Masilionis, šv. Jurgio 
parapietis, ruošiasi susituokti 
su Josephine Simon, šv. Simono 
parapijos nare. 

X Joan Gaudish pakrikštyta 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. 

X Karlo Nr. 7 šiomis dieno
mis pasirodė Chicagoje. 

"PLATINKITE "DRAUGĄ" 

VOKIETIJOJ 
— Koplytėlė žuvusiems pa

gerbti. Kaime prie Bad Ems 
(Vakarų Vokietijoje) pašven
tinta koplytėlė pagerbti visų 
tautų karuose žuvusius karius. 
Šios koplytėlės pašventinimo 
iškilmėse dalyvavo Bad Kreuz-
nacho ir Kaiserslautern lietuvių 
darbo bei sargybų kuopų atsto
vai. Be eilės kitų kalbėtojų, lie
tuvių vardu kalbėjo kpt. Beren-
tas. Lietuvių vardu buvo padė
tas vainikas, šios koplytėlės sta 
tybą aukomis parėmė ir lietu
vių kuopų vyrai. 

f — Perkels į erdvesnes patal
pas, Memmingeno pakrašty jau 
pastatyti blokai, į kuriuos nu
matoma perkelti tremtinius už
sieniečius, lig šiol gyvenusius 
buvusiose kareivinėse. Manoma, 
jog iki Naujų Metų naujieji pa
statai bus įrengti. 

— Vargo mokykla. Užsida
rius iki šiol Memmingeno stovy
kloje veikusiai lietuvių pradinei 
mokyklai, nuo šio rudens,suor
ganizuota vargo mokykla, ku
riai vadovauja PovilavlČlenS. 

AUSTRALIJOJ 
— Lituanistikos kursai. Lie

tuvių parapijos bažnytinėje sa
lėje, Eašt Melbourne, kiekvieną 
sekmadienį būna lituanistikos 
kursai jaunimui. Kursus lanko 
gražus būrelis jaunuolių. 

• 

— Pirmoji sueiga. P. L. Skau 
čių visuotinė ir pirmoji Šios rū
šies sueiga įvyko lapkričio 2 d. 
lietuvių parapijos salėje, Mel
bourne. Sueigoje be skaučių ir 
skautų dalyvavo gausiai ir lie
tuviškoji visuomenė. 

— — — * • 

• CHICACOS 2INIOS 
Lietuvis tiria nužudymą 
Policijos kapitonas W. Bals-

wick, lietuvis, įsakė kad Frank 
Diamond šiandien, trečiadienį, 

Per mėnesį praloši 
$1,700,000 

Dvidešimts šešiuose šiaurinės 
Illinois apskrityse už rugsėjo 

vėl atvyktų pakartotinam tar- mėnesį azartinių žaidimų laiky 
dymui ryšium su nužudymu tojai sumokėjo vyriausybei mo-
Ąnt. Baldino. Per ankstybesnį kesčių $172,044. Kadangi moka-
tardymą paaiškėjo, kad Dia- m a 10% nuo „gembliavimo" į-
mond buvo gavęs iš Baldino če- plaukų, tai reiškia kad per tą 
kj $10,000 sumoje, o banke ne- mėnesį tose apskrityse (coun-
buvo tiek indėlio jam išmokėti, ty) žmonės pralošė $1,7 milio-
Spejama, kad Daimond panau- n o dolerių. Labai galimas daly-
dojęs žiaurias priemones, vers- kas, kad mokesčių mokėtojai pa 
damas nužudytąjį sukelti tiek davė mažesnius įplaukų skai-
pinigų, kiek reikia čekiui iškeis- čįus> negu buvo tikrovėje, tei
ti. Apskritai, nauji daviniai ma- gi tikrumoje pralošta gal net 

o vai. po pievų y. ruviv » v c i » r , _ . . . . . . . . i U u . ; 
-• o L u r in a* XT« • • „ B a l f o nariai ir kiti ateikite i 

neje, 2548 W. 69 St. Nariai ir . A^4„«*,;™« J „. . . x. , J . svarbų susirinkimą. Aptarsime svečiai kviečiami gausiai daly- . " . , ^ , . . , . ». svarbius klausimus. I>. vauti, bus minimas birzeno 
prof. Ernesto Galvanausko 70-
sis gimtadienis. Prelegentas dr. 
J. Mikelėnas. Klubo Valdyba 

— Sv. Kryžiaus parapijos so- riaus pirm. A. Skrabutienės na-
dalietes šį trečiadienį (lapkri- muose, 2439 W. 45 PI. 
čio 12 d.) 8 vai. vak. šaukia' m _. - ..••.* L." w -

— Seserų Kazimieriečhj Re-

— Tėvų Marijonų Rėmėjų 35 N 
skyrius rengia „bingo party" 
gruodžio 14 d. 3 vai. p.p. sky-

susirinkimą šv. Kryžiaus para
pijos salėje. Sodaliečių dvasios 
vadas yra kun. J . Grinis. 

— Dr. Adomavičius, dirbąs 
Cook County ligoninėje, daly
vaus su būriu amerikeičių kole
gų vyrų choro koncerte, kuris 
įvyksta šį šeštadienį, lapkričio 
15 d. Sokolų salėje, 2337-45 So. 
Kedzie Ave. Koncerto pradžia 
8 vai. vak. 

žiną galimybes, -kad Baldino bu 
vo nužudytas dėl kivirčų unijo
se. Atrodo, kad čia turima rei
kalo su buvusiais Capone gru
pės banditais ir kad čia įvelti 
kažkokie finansiniai reikalai. 

Paliaubų dienos paradas 
Vakar, antradienį, Chicago

je įvyko Paliaubų dienos para
das. Jame dalyvavo apie 4,000 
karių, jūrininkų ir veteranų 
bei tūkstančiai žiūrovų. Kariai 
žygiavo svarbiausiomis miesto 
centro gatvėmis. Dalyvavo Pen 
ktos armijos orkestras. Marinai 
paleido saliuto šūvius. Buvo kai 
bos. Miesto skautės šią šventę 
atžymėjo iškilmingu posėdžiu 
Gamtos Istorijos Muzėjuje. 

Elektroninis pinigų 
skaitytojas 

Ketvirtadienį Conrad Hilton 
viešbuty įvyksta paroda naujų
jų pritaikomųjų išradimų. Be ki 
tų dalykų bus demonstruojama 

- Karaliaus Mindaugo I n s t i - , n a u J a elektroninė mašina kuri 
tūtas. Prof. P. V. Raulinaičio 
vadovaujamas Karaliaus Min
daugo Institutas lapkričio mėn. 
paskelbė dvi paskaitas: „Didieji 
pasaulio istorijos įvykiai" — 
prelegentas Bronius Zumeris; ir 
„Tremtinys Lietuvos išlaisvini
mo darbe" — prelegentas SUves 
t ras Balčiūnas. Tomis paskaito
mis bus baigtas šių metų Insti
tuto paskaitų ciklas. Kitų metų 
ciklui ruošiama visa eilė įdomių 
paskaitų. 

VENEČUELOJ 
— Gavo daug sveikinimų. Ve 

necueloje lietuvių leidžiamas 
žurnalas „Tėvų Kelias" eina 
jau ketvirtuosius metus.-Jo re
daktoriui kun. A. Sabaliauskui 
spaudos darbo 25 m. sukakties 
proga sveikinimus atsiuntė vys
kupai V. Padolskis ir A. Urbšys 
(Liepojos), ministr. B. K. Ba
lutis, ministr. dr. K. Graužinis 
ir kt. 

per valandą gali suskaityti 30, 
000 popierinių pinigų banknotų. 
Bus rodoma daug kitų naujau
sių išradimų, pirmoje eilėj pra
monininkams ir prekybinin
kams, bet galės pamatyti ir kiti. 

Domisi Fatimos iilmu 
• United Artists teatre (Dear-
born ir Randolph) rodomas 'fil
mas „The miraele of Fatima"; 
spalvotas, puikiai pastatytas ir 
gausiai chicagiėčių lankomas. 

žymiai daugiau. 

Prasideda operos sezonas 
Į Chicagą atvyksta New Yor-

ko Miesto Opera. Pirmas jos pa
statymas bus ketvirtadienį, lap 
kričio 13 d. — Traviata. Vaidi
nimai vyk's kasdien iki lapkričio 
30 d. 

Keis State gt. judėjimo 
kryptį? 

Miesto inžinieriai studijuoja 
galimybes State ir Dearborn 
gatves padaryti vienos judėjimo 
krypties gatvėmis tarp Lincoln 
parko ir miesto centro. 

Firmos ir mokesčiai 
Chicagoje net 44 finnos su

sitarė su kainų tvarkytojo įstai 
ga, sutikdamos valstybės iždan 
įnešti $151,794 nedamokėtų vals 
tybinių mokesčių dėl įvykusių 
apskaičiavimo klaidų. 

• 

Užspringęs mirė 
Jonas Sypniewski, 69 m., be

valgydamas užspringo ir sukri
to nustojęs sąmonės. Vežamas 
ligoninėn — mirė. Gyveno 8625 
Escanaba. 

Mirė nuo Širdies atakos 
Loreta Minardi, 17 metų mok 

sleivė, lankiusi Steinmetz Augš-
tesniąją Mokyklą gavusi širdies 
ataką mirė mokyklos prausyk
loje. 

Žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

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

Kun. V. Bagdanaviėlu*. MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvettna 
3S&4 So. Oakley Ave., Chieago* 11 

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 13 d. 6 v. 30 m. B. 

Račkauskas skaito tema: Radijo 
programos paruošimas. 
, Lapkričio 13 d. 7 v. 30 m. 

T. B. MarkaitLs, S. J., vadovauja 
reportažo pratyboms. 

mėjų Draugijos susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 16 d. 2 vai. 
p. p. Akademijoje. Visų Rėmė
jų skyrių atstoves prašome da
lyvauti susirinkime. Po susirin
kimo vizituosime naują Maria 
High School. 

A. Nausėdiene, pirm. 

— The Bishop's Resettiement 
Committee Archidiocese of Chi
eago, 288 N. La Salle Str., Chi
eago, 111., pajieško Bronislavos 
Izellis šeimos. Ji pati ar žinan
tieji, prašomi pranešti the Bi
shop's Resettlement komitetui 
anksčiau nurodytu adresu ar 
paskambinti telefonu — ANd-
over 8-7080. 

• Apsaugokite savo sunkiai 
Pastatymas taip geras, kad, įsigytą turtą nuo gaisro bei va-
daugelis ir juokiasi, ir verkia, gystės pavojų. Už mažus pini-
Filmą labai verta pamatyti. 

> Suvažinėjo moterį 
Policija suareštavo R. Gallia-

ną, 16 metų, gyvenantį 2119 So. 
49th Court, Cicero, UI. Jis kri
tiškai sužeidė Prancišką Sana, 
70 metų moterį, kuri mirė nu
vežta J ligoninę. Policija kaltina 
jaunuolį neatsargiu vairavimu 
užmušus ta moterį. 

gus tai galite atlikti pas J. Kut-
rą, 2405 W. 51 Str., tel. PRos-
pfcct 6-7238 arba REpublic 7-
7321 apdraudą. Nedelskite. 

Angly kalbos pamokos 
Dieną Ir vakare 

AMERIKOS UETUVIIJ 
MOKYKLOJE 

816 West 83rd Plaoe 
CHICAGO 8, ILL. 

TtlNEtfS 
IMUCANEUKR* 

BITTCRMNE 

VIDURIŲ 
UŽKIETĖJIMAS 

Daugelis kenčiančių 
žmonių žino, kad vi-

i durių u ž k i e t ė j i m o 
priežastys s u k t e l i a 

I norvuotumą, galvos 
skausmus, skilvio ne-
vir&klnlmai miego ir 
apetito netekimą, vi
durių iSputima ir ga-
zus. Gal jūs e s a t e |»JL ^ & 
bandę visokius vais- ®JL«CKUP 
tus ir sulaukę |valrių 
rezultatų, dabar Įsigy
kite butelj Triner's 
Bitter W 1 n e. kuris 
yra žinomas nuo 1887 
metų. Sis pažymėtinas 
vaistas yra sudarytas 
is pačioje gamtoje 
esančių šakn'ųt\ žolių 
ir kitų augmenų ir 
yra vykusiai negalėjęs 
vidurių užkietėjimą ir 
palengvinęs jo simp
tomus, įsigykite. bute
li Triner's Šiandien ir patys įsitikin
kite. (Pastaba: Jei jūs negalite gau
ti Triner's savo mėgiamoje krautu
vėje, atsiųskite $1.50 kartu su fttuo 
krautuves vardu }: JOS. TRINER 
Corp., 4058 W. Fillmore, Chieago, 
111. Ir didelis 18 uncijų butelis Trl-
ner tuojau bais jums prisiųstas). 

TRINER'S BITTER WINE 

— Lietuvių Teatro premjera 
įvyks gruodžio men. 6 d. Hamil-
ton Parko teatre. Vaidinama 
linksmas trijų veiksmų nutiki
mas „Bubulis ir Dundulis". Re
žisuoja pats autorius Antanas 
Rūkas. Dekoracijos ir kostiumų 
eskizai dail. Viktoro Petravi
čiaus, kuris pirmą kartą debiu
tuoja kaip teatro dekoratorius. 
Kostiumus išpildys E. Veličkie
ne. Vaidina geriausios Lietuvių 
Teatro scenines pajėgos: Stase 
Kielaite, Irena Nivinskaitė, Ona 
Petravičiūte, Alfas Brinką, Ka
zys Gandrimas, Jonas Kelečius, 
Petras Mačys-Mačinskas, Vacys 
Petrauskas ir Gasparas Velič
ka. 

Mes taisome vimj flrnuj siuvamas 
masinas. KUkTtenas d*-bas garan
tuotas. IftnuomojamoB ma&inos. Mes 
pertaisysime J elektrinę Jūsų koji
ne maSina. Prašykite mūsų nemo
kamai jums i.pakaicluotl. Didžiausia* 
pa«lrlnklmas vartotų Sln*er mašinų. 

SINGER SEWING 
MACHINE CO. 

42Ž2i/2 Archer Ave. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMU8 
tr Įvairiu daiktų pervestam* 

Taip pat persiunčiame J užsieni 
pakieiailus įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. UALSTED STREET 

Tei. PAnobe 6-8245 

Skelbkitčs "Drauge" 
• « — • » • 

TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

\hWM 
11 H (guaUfUdninj 

nglne^rs' servlce) 
3120 S. Ualsted Street • DAnub* 4-6M7 

Tėvai Marijonai ir Tėvų Marijonų Bendradarbių Chicagos Apskritis kviečia dalyvanti Jubiliejinėje vakarienėje sekm., lapkr. 16d., 6 v. v., Sv. Jurgio par. salėje 
Programoje kalbės I. E. vysk. VINCENTAS BRIZGYS, Lietuvos Konsulas, dr. PETRAS 
DAU2VARDIS. kapt. LIONGINAS KUBLICKAS (pabėgęs į JAV per Švediją). 

Dainuoja — OHft PIEZIENE, soprano. Tautiniai Šokiai — ATEITIES šokėjai ir 
IAUNAMEČIAI Šokėjai. Lauksime kiekvieno LIETUVIO Siame parengime atsilankyti I 

• mm 


