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v Indija išaiškino 
savo taikos planą 

NEW YORK, lapkr. 20. — Va 
kar Indijos atstovas JT politinei 
komisijai aiškino savo planą Ko
rėjos karo belaisvių klausimui 
sutvarkyti ir raginp abidvi pu
ses j j primti (apie Indijos pasiū
lymą vakar rašyta). 

JAV neoficialiai pasiūlymą at 
metė, nes silpniausia pasiūlymo 
pusė yra ta, kad belaisvių pasi
keitimo klausimas nėra įterptas 
| karo paliaubų sutartį. Sutarus 
belaisvių pasikeitimo klausimą, 
komunistai gali delsti paliaubų 
sutarties pasirašymą vien tik 
todėl, kad norės laimėti laiko ka 
riniai sustiprėti. 

Amerikos draugai ragina ją 
kantriai išdiskutuoti Indijos siū
lomas galimybes ir neskubėti su 
atsakymu dėl 2 priežasčių: pa
siūlymas yra didelės Azijos vals 
tybės, kuri turi ryšius su Kinija 
ir su Rusija; pirmiau reikia leis
ti tuo reikalu pasisakyti sovietų 
blokui, kad būtų galima nors 
spėti jo slaptąsias mintis. 

I tą paraginimą JAV delega
cija atsako, kad su Indijos at
stovu turėta daugybė pasitari
mų, per kuriuos Indija gerai su
prato Amerikos siekius ir idėjas 
ir pasakė, turbūt, viską, ką ji ži
no. Netikėtumų nebegali būti ir 
todėl nebėra reikalo klausimo 
painioti atsižadant tikrų dalykų. 

Korėjos fronte 
SEOULAS, lapkr. 20. — Ko

rėjoje temperatūra jau žemiau 
nulio. Vakar naktį ir anksti rytą 
priešas nesėkmingai tris kartus 
puolė Hook kalvą netoli Pan-
munjom ir 7 kartus kalvas cen
tro ruože. 

Aviacija apmėtė bombomis 
priešo Sonchon sandėlių rajoną 
ir Unpari kariuomenės telkimo 
centrą Sariwon apylinkėse. Abi
dvi vietos buvo pirmaeiliai tai
kiniai ir pirmą kartą pulti, nes 
priešas ten neseniai įsikūrė gre
timus tos rūšies centrus sudau
žius. 

Priešo aviacija mėgino artin
tis prie rytų pakraštyje operuo
jančio greitlaivių dalinio, kurį 
vis lydi iš tolo vienas lėktuvne
šis, bet savo tikslo nepasiekė — 
priešo lėktuvai buvo pasitikti 
toli nuo taikinio ir išblaškyti. 
Kyla klausimas, iš kur tie Migai 
pakilo: ar tik ne iš Sibiro bazės? 
Ar ne sovietų lakūnų valdomi ? 

Mažiau socializmo 
britų ūkyje 

LONDONAS, lapkr. 20. — 
Per britų parlamentą antru skai 
tymu 308 balsais prieš 282 pra
lindo įstatymas, grąžinąs susi
siekimo sunkvežimiais verslą 
privačion nuosavybėn. Darbie-
čiai šį verslą buvo suvalstybinę 
nuo 1948 m. sausio 1 d. Jie ir da 
bar pareiškė, kad vėl suvalsty
bins, jei valdžią laimės. Susisie
kimas sunkvežimiais buvo su
valstybintas po geležinkelių su-
valstybinimo, nes nenorėta sunk 
vežimių konkurencijos valdžios 
operuojamiems geležinkeliams. 

Tikrina labdaros 
fondų veiklą 

WASHINGTON, lapkr. 20. — 
Atstovų rūmų speciali komisija 
pradėjo tirti įvairių filantropi
nių fondų veiklą, norėdama pa
tirti, ar jie neparemia kartais 
subversyvinės ir antiamerikieti-
nės veiklos. Ta proga gal paaiš
kės kiek tokių fondų yra. Vieni 
teigia, kad tokių organizacijų 
yra apie 35,000 su 7 bil. dol., o 
kiti mano, kad yra tik apie 1,007 
organizacijos su 2V2 bil. dol- Ši
tą skaičių suradęs pareigūnas 
priduria, kad jis nepriskaitęs tų 
organizacijų, kurios turi ma
žiau kaip 50,000 dol. kapitalo. 
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Istorinis Trumano-Kisenhovverlo susitikimas, Eisenhoweris buvo 
bendradarbiauti, kad nebūtų trūkčiojimų pereinant iš vienos par 
dvasios rimuose. 

• 1 1 • 1 1 1 1 1 

painformuotas svaigiausiais užsienio politikos klausimais ir sutarta 
tijos administracijoą. į kitą. Bendradarbiavimas vyks konstitucijos 

- (INS) 

Kaip atrodys naujas biudžetas? 
Pirma sieks biudžeto balanso, o tik paskui galvos apie 

mokesčių sumažinimą 
VVASHINGTON, lapkr. 20. — 

Sen. Taft ir kongresmanui Mar
tin aptariant su Eisenhoweriu 
būsimą įstatimdavystę, kurios 
gairės jau yra nustatytos parti
jos vyresniųjų pasitarimuose, 
atskiri parlamentarai ima šį tą 
pasakyti kaip ką manoma tvar
kyti. 

Iš jau pasisakiusiųjų aišku, 
kad valstybės išlaidos bus su
mažintos ateinantiems fiskali
niams metams iki 70 bil. dol. 
(prez. Trumanas, sakoma, siūlys 
apie 85 bil. dol., o šių metų išlai
dos sieks apie 79 bil.). Santau
pos bus daromos mažinant pa
galbą užsieniams ir apkarpant 
skrašto apsaugai skiriamus kre
ditus. 1954—55 fiskaliniais me
tais valstybės išlaidos turėtų bū
ti sumažintos iki 60 bil. dol. To
kia yra sen. Tafto koncepcija, 
kuriai yra gavęs Eisenhovverio 
pritarimą garsiame „susitaiki
nimo" susitikime New Yorke 
prieš rinkimus. 

Pirmasis tikslas, atrodo, yra 
biudžeto subalansavimas, o pir
masis etapas tuo keliu einant 
yra išlaidų sumažinimas dar mo 
kesčių žymiai nemažinant. 

Sen. Taftas nemano, kad pir
mąjį respublikonų biudžetą su-

Palestinos rabinai 
laisvina šnipus 

JERUZALĖ, lapkr. 20. — 
Grupė žydų rabinų ir kitų žymių 
žydų veikėjų išsiuntė prez. Tru-
manui prašymą, kad pasigailėtų 
sovietų šnipų Juliaus ir Ethel 
Rosenbergų, nuteistų mirti už 
atominių paslapčių išdavinėjimą 
Rusijai karo metu. Prašymą or
ganizavo Rosenbergų giminės 
Palestinoje. 

Prašyme rašoma, jog esą la
bai sunku prileisti, kad žydai 
kur nors pasaulyje, o ypatingai 
tokioje garbingoje šalyje kaip 
Amerika, galėtų veikti prieš vals 
tybės interesus. Žydų istorija to
kių pavyzdžių nežinanti. Jiems 
taipgi nesuprantama, kad demo
kratinėje šalyje asmuo galėtų 
būti nuteistas mirties bausme 
taikos metu. Prašytojai apeliuo
ja į Trumano žmoniškumą ir pri
mena, kad nuteistieji nebus pa
vojingi, jei bus laikomi kalėji
me. Vieną dieną gal, girdi, paaiš
kės, kad jie buvo nekalti. 

darant jau bus galima kaiku-
riuos mokesčius mažinti. Jei pir 
mąjį biudžetą būtų galima nu
spausti iki 70 bil., o antrąjį iki 
60 bil., tai 1955 m. federalinius 
mokesčius būtų galima mažinti 
apie 12 proc. Jis dabar negalėtų 
pasakyti kokie mokesčiai ir kiek 
mažintini, bet iš kaikurių užuo
minų aišku, kad pirmiausiai bus 
mažinami ne atskirų šeimų ir as
menų, bet bendrovių pelno mo
kesčiai ir gal vadinami sales mo
kesčiai. 

Niekas dar nieko neprasitarė 
ką manoma daryti su kainų ir 
atlyginimų kontrole. 

Saaro gyventojai 
balsuoti 
— V. Vokie-
pritarė visų 

Olandai nesitiki 
Nato apsaugos 

HAGA, lapkr. 20. — Jei grės
tų Rusijos okupacija, Olandijos 
savivaldybių atsakingi vadovai 
turi sudeginti gyventojų sąra
šus ir visus svarbesnius doku
mentus — patvarkė vidaus rei
kalų ministeris. 

Potvarkis sutiktas nemaloniai, 
nes tai esąs ženklas, kad Nato 
pajėgos nesitiki sulaikyti komu
nistų armijų ant Elbės upės. 
Spauda praneša, kad karo atve
ju Olandijos vyriausybė trauk
tųsi, turbūt, į Kanadą ir iš ten 
bandytų karą vesti taip, kaip 
tai darė II pasaulio karo metu iš 
Londono. Kanada vyriausybei 
apsistoti parinkta todėl, kad Lon 
donas nebelaikomas saugiu. 

Parlamente krašto apsaugos 
ministras užtikrino, kad Nato 
planuoja ginti visą Olandiją ir 
Vokietiją, bet kiti atstovai fak
tais įrodinėjo, kad Nato savo jė
gas rikiuoja pagal Reiną ir pa
liks atvirus priešui ne tik Olan
dijos, bet ir Ruhro, Danijos ir 
Norvegijos miestus. Imama 
niurzgėti, kad ir Olandijos ka
riuomenė yra ubagiškoje padėty
je, nes trūksta karininkų — ma
žos karininkų algos nebevylioja 
jaunimo rinktis karininko kar
jerą. 

• Tomas Mann apsisprendė 
palikti Pacifiko krantus Ameri
koje ir amžiaus galą praleisti 
Europos atmosferoje. Tuo tarpu 
gyvens Šveicarijoje. Jis pabėgo 
iš nacių Vokietijos 1933 m. Ame
rikon atvyko 1938 m, 

raginti 
BONN, lapkr. 

tijos parlament 
partijų ' siūlytai rezoliucijai, 
smerkiančiai lapkričio 30 d. pa
skirtus Saaro parlamento rinki
mus ir raginančiai gyventojus 
susilaikyti nuo įąĮsavimo todėl, 
kad provokiškoms partijoms ne
leista statyti kandidatų. 

Kalbą ta proga pasakė kanc
leris Adenaueris, smerkdamas 
laisvių varžymą Saaro krašte ir 
pareikšdamas, kad jo vyriausy
bė dabar išrinkto Saaro parla
mento ir jo pastatytos vyriausy
bės nepripažins ir reikalaus nau
jų rinkimų. Kancleris teigė, kad 
dabartinio Saaro krašto minis-
terio pirmininko Hoffmano pasi
sakymas už Saaro ūkinę uniją su 
Prancūzija sugriovęs jo derybas 
su Paryžiumi dėl Saaro krašto 
likimo (metimas kaltės Hoffma-
nui yra bandymas apsaugoti 
prancūzų jausmus). 

Vėl buvo sukilęs 
Jackson kalėjimas 
JACKSON, lapkr. 20. — Šeši 

šio Michigan valstybės jau 2 kar 
tu šiemet sukilusio kalėjimo ka
liniai vakar sukėlė naujas riau
šes, paleisdami valgomajame 
šūkį, kad kavoje yra įpilta drus 
kos. Tuojau prasidėjo stalų lau
žymas, lėkščių daužymas, puo
dų ir katilų su valgiu taškymas 
ir kalinių iš celių paleidimas, 
kad didesnis būrys riaušininkų 
susidarytų. 

Kalėjimo administracija buvo 
pasirengusi tokiam įvykiui: tuo
jau griebėsi ginklo ir neprileido 
riaušininkų prie svarbiausių ka
lėjimo įstaigų ir įrengimų. Kali
niai mėgino padeginėti, bet gais
rai greit buvo užgesinti — tik 
maži nuostoliai tepadaryti. Po 2 
valandų visi kaliniai sugrįžo J 
celes ir buvo užrakinti. Stip
rioms ginkluotoms sargyboms vi 
sur budint, kaliniai grupėmis bu
vo pavalgydinti antrą kartą. 

Kad Stalino pagunda nelaimėtų... 
lis neturi Hitlerio mentaliteto: rizikuoti nežinant 

avantiūras galo 
vaikais. Ir menas bei mokslas 
konsekventiškai valstybės diri
guojamas. Lysenko teorija yra 
reikalinga tokiai sistemai, kuriv 

per trumpą laiką turi perdirbti 
visą tautą — kas vienai kartai 
buvo įkalta, kitos turi juk pavel 
dėti, jeigu norima vežimą toliau 
varyti. 

Ir sovietų naujoji moralė yra 
tų pastangų grandis — Sovietų 
Sąjunga tikriausiai yra purito-
niškiausias kraštas visame pa
saulyje. Kadangi valstybė yra 
viskas, o individas niekas, tai 
toliau nebemanoma, kad valsty
bė apgaunama darbo jėga lei
džiant žmonėms asmeniniais kon 
fliktais bei afektais skaldytis. 
Galima apsivesti, susilaukti vai
kų, o po to valstybė laukia, kad 
ši detalė jau galutinai sutvarky
ta ir kad jokios privačios kom
plikacijos neprivalo darbo pajė
gumo mažinti. Po pirmojo laiko
tarpio tikėjimo persekiojimo Se
kė didesnė laisvė — čia ir vėl 
matome tas taktines priemones. 
Komunizmo aiškiai marksistinia 
me materializme ilgomis distan
cijomis žiūrint tikėjimui vietos 
nėra, bet dabar prieita Išvados, 
kad žmonių reakcija yra tokia, 
jog tikėjimą išnaikinti reikia 
kiek palengviau, negu kad buvo 
manyta. 

Europon pateko mažiau ginklų 
Daugiau reikėjo rytams; šlubavo pramones dienotvarke 

VVASHINGTON, lapkr. 20. — 
Iš kongresui įteiktos savitarpi
nės paaglbos programos vykdy
mo pusmetinės apyskaitos aiš
kėja, kad Europai iš Amerikos 
duota mažiau ginklų, negu bu
vo numatyta, ir todėl 50 divizijų 
Europoje suorganizavimas iki 
šių metų galo nebus įvykdytas. 

Nežiūrint tų pasivėlinimų, ku
riuos lydi ir kiek nusivylimo, 
laisvojo pasaulio apsiginamoji 
jėga yra padidėjusi ir rezultatai 
pateisina turėtas viltis — rašo 
prezidentas\savo pranešime. 

Per pirmus šių metų 6 mėn. iš 
Amerikos Europai duota ginklų 
už 667 mil. dol. 

Europa buvo nuskriausta to
dėl, kad matyta būtino reikalo 
daugiau ginklų pasukti į Tolim. 

Maroko sultonas 
prašo laisvės 

RABAT, lapkr. 20. -— Maroko 
sultonas Ben Yussef pareiškė, 
kad Prancūzija turėtų suteikti 
Marokui nepriklausomybę ir ne
turėtų bijoti, kad Maroko — 
Prancūzijos draugystė dėl to su
grius. 1912 m. sudaryta protek
torato sutartis yra pasenusi. Ma 
rokas turėtų susiorganizuoti J 
nepriklausomą konstitucinę mo
narchiją. 

Rytus. Per pusmetį Formozai, 
Indokinijai, Siamui ir Filipi
nams duota karinio inventoriaus 
už 107 mil. dol. 

Kad Europa gavo mažiau, kal
ta Korėja ir kažkokie atsiliki
mai JAV karo pramonėje. 

Jieško poliarinio 
kelio 

LOS ANGELES, lapkr. 20. — 
Scandinavian Airlines System 
rengiasi ištirti poliarinio oro ke
lio iš Amerikos į Europą galimy 
bes. Jei būtų rasta taip, kaip ma 
noma, oro kelias į Europą su
trumpėtų apie 1000 mylių. Va
kar išskrido lėktuvas su 22 ke
leiviais, jų tarpe Danijos ir Nor 
vegijos ambasadoriai. 

Naftos vamzdis 
BAGDADAS, lapkr. 19. — Va 

kar Irako naftos sostinėje Kir-
kuk karalius atidarė vamzdį, ku 
riuo Irako nafta tekės į Banias 
uostą Syrijoje, prie Viduržemio 
jūros. Vamzdį nutiesė Iraq Pe
troleum Co., kurią kontroliuoja 
Anglijos, JAV, Prancūzijos ir 
Olandijos naftos bendrovių ka
pitalai. Vamzdis yra 556 mylių 
ilgumo ir nuplukdys per metus 
12 milionų tonų nevalytos naf
tos. 

Neseniai Stockholme viešėjo 
buvęs 1949 - 51 m. britų amba
sadorius Maskvoje David Kel
ly, atseit, sovietų sistemos žino
vas, jeigu per tokį trumpą laiką 
galima sovietus iš viso pažinti. 
Švedų - anglų draugijos pakvies
tas, jis Grand Hotel veidrodžių 
salėje pasidalino įspūdžiais su 
gausiai susirinkusia publika. Sa 
vo paskaitoje jis lietė du klau
simus, kurie jam visada visų 
statomi: ar sovietai nori taikos 
ir kas pavaduos Staliną? 

Savo išsamią paskaitą apie 
„Russia" pradėjo Sir David pri
mindamas tą didžiulę žalą, kurią 
daro toji histeriška ir nepatiki
ma propaganda tiek iš rytų, tiek 
iš vakarų pusės. Anot jo, sovie
tai vakarų europiečiui sunkiai 
suprantami dėl trijų faktorių: 
dėl tiesioginio kontakto nebuvi
mo, dėl Rusijos istorinio fono, 
davusio jai visai kitą raidą, ne
gu likusiai Europai, ir pagaliau 
dėl to fakto, kad visa sovietų po 
litika pagrįsta metafizine filo
sofija. 

Visiems turėtų būti aišku, kad 
viskas, kaą Rusijoje vyksta, 
vyksta konsekventišku nusista
tymu padaryti visą pasaulį ko
munistišką. Tam tikslui yra iš
dirbta strategija, ilgų distanci
jų programa, kuri niekada nesi
keičia, o tuo tarpu taktika, trum 
palaikė programa, gali įvairuo
ti ir būti tariamai prieštaraur 
janti. Pvz. kartą vokiečių komu
nistai gavo įsakymą susidėti su 
Hitleriu, o prancūzų komunistai 
Kartu su socialdemokratais su
daryti liaudies frontą — abejais 
atsitikimais tikslas buvo suskal
dyti vadinamąjį kapitalistinį pa
saulį. 

Nagrinėjant kiek detaliau tas 
grynai marksistinio - leninisti-
nio mokslo požvilgiu tikrai gal-
yą apsukančias apraiškas dabar
tinėje Sovietų Sąjungoje, pasiro
do, kad jos visos tinka ilgų dis
tancijų programai. Socialiniai 
skirtumai didėja ir didėja, bet 
visa tatai vyksta įtikinančiai, 
kad valstybei tatai naudinga: 
juo daugiau naudos duodama 
valstybei ir komunizmui, tuo di
desnės turi būti teikiamos.privi
legijos. Tas pats efektyvus po
žvilgis yra priežastis ir~ tų ne
žmoniškai griežtų bausmių, ku
rios ištinka kiekvieną darbinin
ką už betkurį nusižengimą. To
kios sistemos konsekvencija bus 
ta, kad augštosios mokyklos ir 
universitetai vis daugiau ir dau 
giau prisipildys privilegijuotųjų 

Stalinas, anot David Kelly, 
yra vyraujantis aktyvus fakto
rius dabartiniame rusų revoliu
ciniame sąjūdyje. Jis pats ifigal 
vojo, o pirmų pirmiausia pats 
autorizavo ir koordinavo visus 
paskutiniųjų metų pakeitimus 
bei modifikacijas, todėl labai 
sunku numatyti, kas galėtų jį 
pavaduoti. Jis neturi to hitleri
nio mentaliteto — rizikuoti ata
ką tikrai nežinant, kaip ji baig
sis. Bet jis neparastai įtartinai 
žiūri į vakarų pasaulį ir turi su
organizavęs labai stiprią kariuo 
menę ir nežmonišką karo apara
tą. Jeigu susidarys tokia situa
cija ir jis matytų, kad labai ne
didelėmis pastangomis smurtu 
būtų galima išplėsti komunizmą 
kituose kraštuose, pavojus būtų 
aiškus. Efektyviausias būdas 
taiką išlaikyti, anot Sir David, 
yra taip sustiprėti, kad sovietai 
neįpultų į pagundą. 

Kalendorius 
Lapkričio 20 d.: šv. Feliksas. 

Senovės: Kurbautas ir Andė. 
Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus. Tempera 
tūra apie 46 laipsnius. 

Saulė teka 6:46, leidžiasi 4:27. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prof. Einšteinui buvo pasiūlyta būti Izraelio prezidentu, 

bet šis su padėka pasiūlymą atmetė, nes tokio darbo nemokėsiąs 
dirbti. 

— Rytoj Turkijos karinė misija išvyks ta į Graikiją ir Jugo
slaviją glaudesnių karinių ryšių tarp trijų kraštų megzti. Jugo
slavijos misija jau buvo tuo pat tikslu Turkijoje ir Graikijoje. 
Titą yra pareiškęs, kad su tais kraštais nori karinės sąjungos. 

— Unesco (Jungtinių Tautų auklėjimo, mokslo ir kultūros 
organizacija) suvažiavimas vakar priėmė Ispaniją savo nariu, kai-
kuriem labai pykstant. Ispanijos priėmimą rėmė JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos delegacijos. 

f — JT generalinis sekretorius Trygve Lie nepriėmė Neto Yor-
ko grand jury pakvietimo liudyti ryšium su sekretoriato tarnau
tojų Amerikos piliečių lojalumo tikrinimu. Jo atsisakymas yra 
galutinis, nes niekas negali priversti jo liudyti, jei jis nesutinka. 

— Eisenhowerio, Tafto ir Martin konferencijoje vakar su
tartas galutinai tik vienas klausimas — tuojau pravesti įstatymą, 
suteikiantį prezidentui galią perorganizuoti vykdomosios valdžios 
struktūrą. 

— Amerikos aviacijos štabo viršininkas gen. Vandenberg 
Seoule pareiškė, kad Korėjos erdvėje tyrimą aviacija gali betkada 
bombarduoti bazes Mandžiūrijoje ir atlikti kitus uždavinius, jei 
karo vedimo politika bus pakeista. Dabar Korėjoje turimi kovos 
lėktuvai yra geresni ir greitesni, todėl ir priešo lėktuvų daugiau 
sunaikinama. 

— Ktnų mokslininkų deelgacija išvyko Rusijon mokslinių ry
šių užmegzti ir bendradarbiavimo aptarti. Abejotina, ar Rusija 
kinams išduotų atominės energijos paslaptis. 
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Ketvirtadienis, lapkr. 20, 1952 

Medžiagą siusti šiuo adresu: VYT. R A M I U S , 7031 So Artesian 
A ve., Chicago 29, 01. Telefonas KEpubiic 7-0235 

DARBA NAUJAI PRADĖJUS 
Atsišaukimas į studentus ateitininkus 

,.jne* daugelis esame vie- ninėje lietuviškoje bendruome-
nas kūnas Kristuje... 

(Šv. Povilas Rom. 12,4) 

Bičiulės ir Bičiuliai, 

nėję, nežiūrint darbų, kurie at
liekami nedidelio būrio pasišven 
tėlių, pačios bendruomenės pa
dėtis nėra optimistinė. Nėra 

i«;u«?« optimistinė jinai todėl, jog gir-Ateitininkna visais laikai3 ~* . „,° ; dim daugiau dejonių nei akci-buvo glaudžiam ryšy su lietu
viškąja bendruomene ir jaut
riai reaguodavo į kiekvieną lie
tuviškojo bendruomeninio gyve 
nimo reiškinį. Ateitininkija bu
vo pylimas, kuris sulaikė nihi
lizmo ir ateiimo bangą .atky
lančią j Lietuvą iš Rusijos šio 
šimtmečio pradžioje. Ateitinin-
kiškasis jaunimas buvo pirma
sis, kuris savanoriais besąlygi
niai išėjo į Lietuvos Nepriklau
somybės karus, kuris dirbo re
zistencijoje bolševikų ir vokie
čių okupacijų metais .aukoda
masis mūsų gimtosios žemės 
laisvei. Ateitininkai ir dabarti-
niuoju bolševikmcčiu kartu su 
visa tauta įsijungė į laisvės ko
vą, kentėdami ir mirdami su 
"Marija, Marija" ir Tautos Him 
no melodija lūpose. 

Mes visada būdavome iš šir
dies jautrūs Kristaus idealo ir 
Lietuvos laisvės reikalui. Ir 
tremtyje mūsų darbas buvo pa
švęstas lietuviškosios bendruo
menės katalikiškumo ir tauti
nio susipratimo išlaikymui. 
Toks jis yra ir dabar. Mūsų va 
dai, akylai stebėdami li*%i*#-
kosios bendruomenės plėtotę, 
mus nuolatos ragino vis į nau
ją kūrybinį žygį gydyti žaiz
das ten, kur jos atsivėrė, būti 
dinamiškais ten, kur laikmetis 
šaukė pasivyti ir pralenkti, jieš 
koti vis naujų, geresnių sociali
nio bendravimo ir visuomeninio 
gyvenimo formų, išaugančių iš 
gilaus mūsų katalikiškojo susi
pratimo, šviesaus krikščioniš
kojo humanizmo ir gaivios tė
vynės meilės. Studentai ateiti
ninkai, karta po karte s, orga
nizavosi ir dirbo, dirt o ir auko
josi, kad mūsų tėviškės namai 
būtų šviesesni negu buvę ir kad 
Kristaus paveikslas vis labiau 
jsispaustų j mūsų ir į mūsų 
tautos širdis. 

Esame įsitikinę, jog ateitinin 
kiškoji studentija, kuri praeity 
neklausdama aukos dydžio ėjo 
ten, kur šaukė idealas, kuri ne
nustojo savo gajumo ir tremty, 
atkurdama moksleivių ir studen 
tų ateitininkų sąjungas, plėto
dama jų veikimą, atgaivinda
ma ateitininkiškąją spaudą, nė
ra nustojusi savo jaunatviško 
entuziazmo ir atsakomybės pa
jautimo ir dabartinėse sąlygo-

Aktualusis mūsų uždavinys 

Lietuviškosios bendruomenės 
gyvavimo sąlygos dabartiniu j e lojalumas Lietuvai ir Lietu-

jos, matom daugiau irimo negu 
vienybiškumo. Kiekvienas trem 
tinis šiandien nori gyventi tik 
s a v o laime. A s m e n i n ė ge
rovė pastatoma augščiausia ver 
tybe. Nežiūrint dedamų pa
stangų, dingsta tremtinių tarpu 
savės a t s a k o m y b ė s pajau
ta. Šitą reiškinį pastebime ir 
katalikų tarpe. Juo toliau, juo 
populiaresni darosi Kaino žo
džiai: "Ar aš esu savo brolio 
sargas?". Šita dvasia kaip nuo 
das laša į lietuviškąsias organi
zacijas bei studentiškąjį jauni
mą. Asmeninio pasisekimo ii 
asmeninio džiaugsmo jieškoji-
mas, kitaip tarant, i n d i v i 
d u a l i z m a s i r d v a s i n i s 
e g o i z m a s vis labyn ir vis 
gilyn skverbiasi mūsų tarpan. 
Nesame prieš Kūrėjo mums 
įdiegtą asmeninės ir intymios 
laimės troškimą, kuris yra švie 
sus ir galingas akstinas gyventi 
ir kurti, bet negalime pasisaky-
t i u ž a s m e n s r e i k a l ų 
s u d i e v i n i m ą , atsiekiamą 
natūraliųjų bendruomeninių ry
šių su tauta įr Bažnyčia neigi
mu ar silpninimu. 

Giliai sielojamės dėl šių flak-
tų, kurie reiškia, jog yra p r a 
s i d ė j u s i l i e t u v i š k o 
s i o s t r e m t i n i ų b e n d r u o 
m e n ė s d e z i n t e g r a c i j a , 
išsiskaidymas, atomizavimasis, 
ir tai ne tiek politiniais ar ide
ologiniais, bet visų pirma iš 
dvasinio eigoizmo plaukiančiais 
motyvais. Mūsų nuomone, šios 
anomalios padėtie* pagrindine 
priežastimi yra l i e t u v i š k o 
s i o s ir k a t a l i k i š k o s i o s 
bendruomeninės sąmonės nusil
pimas. Studentiškuoju atveju 
šitoji padėtis reiškia ir mūsų 
o r g a n i z a c i n i o bei a k a 
d e m i n i o bendruomeniškumo 
nuosmukį. 

Dėl šio bendruomeniškumo 
nykimo ne vieno vyresnio ir 
jaunesnio žmogaus mintyje at
siranda dvi lietuvių tautos: vie
na — Kalvariją kenčianti — 
namuose, kita — tremtyje. Gy 
vendami svetimoje bendruome
nėje ir svetimoje valstybėje ir 
turėdami teisę pasidaryti jos 
piliečiais, natūraliai jaučiame 
dvilypį lojalumą: ne tik savai, 
bet ir amerikiečių tautai, ne 
tik lietuviškajai, bet ir Ameri
kos valstybei. Su dideliu betgi 
susirūpinimu reikia iškelti fak
tą, jog dažnai lietuvio sąmonė-

metu nėra įprastinės. Mes pa
tys esame išsklaidyti po didžiu 
liūs Amerikos ir viso pasaulio 
plotus. Šitas išsisklaidymai 
trukdo tamprų tarpusavio ry
šį. Svarbiausia, kad ir lietu-

vos valstybei gesta. 
Dėlei šitų priežasčių, atsi

liepdama į esamą lietuviškosios 
bendruomenės padėti, Jūsų Cen 
tro Valdyba r e l i g i n i o , t a u 

i t i n i o ir a k a d e m i n i o b e n 
viškoji bendruomenė pamažu d r u o m e n i š k u m o g a i v i , 
praranda šį tarpusavio ryšį. Ir i n i m ą b e i u g d y m ą 1 a i k o 
daugiau, jinai pamažu praran
da tarpusavį susipratimą. Sve
timų kultūrų jūroje gyvenant, 
nyksta lietuviškosios kultūros 
meilė; pasidalinus tarp įvairių 
kasdienių interesų, dingsta są
moningumas, jog visi, pagal 
apaštalą, esame "vienas kūnas 
Kristuje". Nežiūrint poityvių-
jų reiškinių, sutinkamų šiandie-

p a g r i nd i n i u a k t u a l i u o 
j u S ą j u n g o s u ž d a v i * 
n i u, skelbdama šių metų mūsų 
studijine tema ir darbo veda
mąja idėja šūkį ""Studentę Atei 
tetinku Sąjunga kaip katalikiš
koji, tautinė ir akademinė ben
druomene". 

-Mūsų bendruomeniškumo pa-

liginis. Tai yra supratimas ir 
išgyvenimas, jog esam* misti
nio Kristaus Kūno — Bažny-
ios nariai. Mums reikia giliau 
uprasti mūsų atngamtinį ben* 

druomsniškumą tikėjime, pa
jausti, jog esame dieviškojo 
Vynmedžio šakelės. Religinis 
bendruomeniškumas, per Šv. 
Sakramentus • ir maldą rišąs 
mus su Viešpačiu, išreikštas idė 
ja, jog priklausome mistiniam 
Kristaus Kūnui, yra kasdieninio 
mūsų bendruomeniškumo pa
grindas, versmė, kuri įkvepia, 
stiprina ir kelia. Jinai mums 
nurodo tą didžiulę tarpusavę 
atsakomybę vieniems už kitus, 
be kurios jokia natūralioji šei
mos, organizacijos ir tautos 
bendruomenė nėra įmanoma. 
Mūsų bendruomeniškumas per 
Kristų, su Juom ir Jame įgau
na gilią įpareigojančią prasmę, 
kurią mums būtina įsisąmonin
ti. Bažnyčios, kaip mistinio 
Kristaus kūno supratimas, 
mums padeda išugdyti ir giles
nį tautinio bendruomeniškumo 
pajautimą ir įprasminti mūsų 
organizacinį darbą. 

Kūrybiniu keliu 

Mūsų Sąjunga nėra tikslas 
pats sau; jinai mums yra prie
monė efektyvesniu būdu gai
vinti katalikiškojo ir tautinio 
bendruomeniškumo mintį mūsų 
pačių ir visų tautiečių tarpe. 
Turime atsiekti tamprią orga
nizacinę akademinę vienybę, 
brandinti vis labyn mūsų ideo
loginį susipratimą, išsiugdyti 
asmeninę atsakomybę už vie
nas kito darbą, pagaliau, auko
tis tam darbui, nors valandėlei 
atsimenant, jog yra ir bendri, 
ne tik asmeniniai interesai, kad 
visas darbas skiriamas Kristui 
ir Lietuvai. Gilus bendruomeni
nis susipratimas, pasireiškiąs 
gyvu ir energingu darbu mūsų 
tarpe, leis giliau, į g y v e n t i tikė
jimo ir tautos vienybę ir bend
rąją atsakomybę. Energinga 
mūsų pačių akademinės bend
ruomenėj organizacinė veikla 
duos galimybės entuziastingai 
ir pasišventusiai, su drąsa ir 
meile gaivinti blėstančią visų 
mūsų tautiečių bendruomeniš
kumo sąmonę. Šių metų orga
nizacinis darbas turi būti vyk
domas tokia linkme, kad kaip 
niekad lig šiol pajustume ir ap
skelbtume savo namuose liku
siai tautai, jog esame viena, re
gima ir nedaloma bendruomenė. 

Į šį darbą kviečiame visus 
Sąjungos padalinius ir kiekvie
ną studentą ateitininką, nes 
tai yra ne tik vadovaujančiųjų, 
bet visų mūsų uždavinys. Cent 
ro Valdyba yra sudariusi ati
tinkamą programą, kuri padės 
šį uždavinį įvykdyti. Į šį darbą 
kviečiame taip pat visus, kurie 
sielojasi tuo pačiu rūpesčiu, 
kad bendru darbu subrandintu
me gražesnį kūrybinį žiedą ir 
perkoptume augštesnes viršū
nes. Uždekime vienas kitą kū
rybinio darbo liepsna, kad karš 
čiau mylėdami ir tvirčiau kovo
dami galėtume pajudinti žemę. 

K. Pakštą, vysk. M. Reinį. Ar sol. Joną VaznelJ, rašytojus A-
loyzą Baroną ir Jurgį Jankų, 
akt Vitalį Žukauską ir kt, 

vi g i j i e dalyvavo ir pačioj 
konferencijoj, dabar neataime-
nu. 

2. Apie Maironį ir Jablonskį 
pasakiau šiaip: "Idėjos, jei di
džios .nemiršta kaip žmonės" — 
dainavo tautos atgimimo pra
našas dainius Maironis ,atėjęs 
taip pat ateitininkų dainos pa
siklausyti (be jo, taip pat buvo 
atėję kalbininkas mūsų rašo
mosios kalbos tėvas J. Jablons 
kis, Amerikos konsulas ir kt.). 
Didelių idėjos ' apaštalų turėjo 
visos tautos visais laikais. Iš
imties nesudaro nė mūsų tau
ta. Laimingi ateitininkai, kad 
jie turi tokį idėjos milžiną kaip 
St. Šalkauskis. Jo palikimu mes 
ilgai tebegyvensim. Tol, kol ti
kėsim į idėjos galybę". — Tai ne
leidžia padaryti išvados, kad jie 
būtų konferencijoj ir kalbas abu 
pasakę. 

Reiškiu tikrą pagarbą 
St. Barzdukas 

Visų ateitininkų ir katalikiš
kosios lietuvių visuomenės pa
reiga padėti mūsų besmokan-
čiam jaunimui. 
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PARDUODAME ANGUS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
PERKRAUSTOME BALDUS 

Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 
••MIĮIIIMM"] imu \mm umm\\\\m 

VKSTUVINfiS NUOTRAUKOS j 

AukStos Rūšies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE 

PreciniPhoto Studio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chlcaga. 

Aliejus krosnims Ir centraliniui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

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

keletą sUklus Ir r&mus. 
4701 S. Damen Ava., Chicago, HL 

Kaukite — Y A. 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto Iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. YA. 7-8888 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIKl'RGfc 

4045 Ko. Atihlaad Ave. (kamb. 211) 
Vai 12-8 Ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. ir Best. 1-4 p. p. 
Rea. 4420 So. Tai man Ave. 

Skelbkitės "Drauge" 

/ 

ATEITININKŲ STUDENTŲ 
KONCERTAS 

Chicagoje s. m. lapkričio 23 
d. 4 vai. p. p. yra ruošiamas di
džiulis studentų ateitininkų kon 
certas. Koncerto pelnas skiria
mas studentų ateitininkų šal
pos reikalams. Koncertas įvyks 
Sokolų salėje, 2337 - 45 So. Ke-
dzie Ave. Programoje girdėsi
me sol. Prudenciją Bičkienę, 

Diena Ateis, Kai Būsi linksmas Sutaupęs! 
j f e Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietu- a & 
J t L vlškoie istaieoie. BRIGHT0N Savines & TE 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOMU 
VISOKIU Al si V 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
3039 So, HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2 - 1 * * * 
APKArNAVFM* IR PRBK1V PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDArTYTA kasdien nuc 
S va!, ryt© iki" 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

viškoje Įstaigoje. BRIGHT0N Savings & 
Loan moka 3 % pelno ant jfisy sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Briįįhton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. | vakarus nuo Callfornla Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Penktad. ir BeSt Trečiad. 9:00 ryte iki 12:00 v. d. 

9:00 ryte iki 4:30 p. p. I Ketvlrtad. »:00 ryte iki 8:00 vak. 
I 

Tel. oftoo HR. t-H«99,ro/ PR. 6-7S33 Tel. ofihO PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 
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MODERNAUS S0KI0 
S T U D I J A 
A. ValeišaitSs it 

3riga!iūnaitčs-Lazausklcn68 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-93S9 
Priimami mokiniai: ptrmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 
imi i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i imiHi i i 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Brvd. 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marciuctto Rd. ir Halsted S t 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

Tel. ofiso VI. 7»6MftJ re*. R E . 7.7668 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VYest Cermak Road 

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

šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
I {«••/!«I. 3241 U . 60th PLACE 

Studentu Ateitininkui Sąjungos 
Centro Valdyba 

P A T I K S L I N I M A S 

Mano pranešimo, padaryto 
Chicagos ateitininkų reorgani
zacinės Palangos konferencijos 
25 metų sukakties minėjime 
lapkričio 9 d. atpasakojime (žr. 
rašinį "Idėjos, jei didžios, ne
miršta" skyriuje "Iš ateitinin
kų gyvenimo" lapkr. 13 d.) ati-
taisytini šie netikslumai: 

1. Kalbėdamas apie asmenis, 
stovėjusius ano meto ateitinin
kų judėjimo priešaky, vienoj 
vietoj pasakiau: Palangos kon
ferencija ... vyriausiosios tary
bos pirmininku išrinko Kd. Tu
rauską, nariais ~ kun. M. K r u / 

RAKANDAI 

grindas pačia savo esme yra re- pavlčių, prof. V. Mykolaitį, dr. 

1 
I 
i Ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IŠ 

P R O G R E S S 
BENDROVftS KRAUTIJVfiS 
GRAŽIAU ATKODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

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

Kada ateina reikalas pirkti 
(vairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

4181-83 Archer Aire. 
Tai. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 W«st 71st Street 
Vai. rtrm., kctvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutartie* 

•• « • • i » » • • • n 

Ofisas ir rezidencija — YArds 7-1626 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiko, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Callfornla Ave.. šiaury t kamp.) 
Va).: kasdien 1:80—8:30 p. nu 

deatad. 1—6 p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šoštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagal susitarimą 

Resid.: 10838 So. YVabash Ave. 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(S|>«•<•. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

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

išskyrus sekmadienius. 
Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-1136 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:3(»—8:30 p .p . kas
dien išskyrus trečtytdienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
I Ir/. 8247 g. EMKHA1J) AVI.. 

Tel. ofiso FI 8-0000, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M • i u o s i ; TARK, ILL. 

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

' • n i II i i -i i i i Į i n . I I 

Ofiso GRovohlll 6-4020 
Rozidencijos HIlUo^ 6-1660 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart) 

» k i t e s "Drauge" 
Platinkite "Draugą" 

GRovehill 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UOŲ SPECIALISTO 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 &>. 49th Ct, Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. f. 

Kutas 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIKTUV1S GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

V A U 2—4 popiet. 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

Tel. ofiso tr buto OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct, Cicero 

Kasdien 1—4 ^y. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 15—2 v. ir 8—6 v. v. 

Hutas 1004 So. Itltli Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0664, rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras auffstas) 

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

, DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso trl. REliance 5-4410 

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

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., ses-
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR. 6-1 §30 

Jei neatsilieps virsminSU telefonai, 
saukite Mldvvay 8-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELPdA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8 p.p.. sešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CKntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 

6255 South Western Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 

šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 
sekmadieniais uždaryta 

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

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

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

DR. f . C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštaTl. pag~al sutart) 

Tel. ofiso CA. 6.0267, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 6600 S. Artcslan Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

Ofiso telef. LAfayette 2-8210, Jei 
neatsiliepia, saukite KKdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KROKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6557, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KVYINN 
(KV1EČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St , Chicago 

VAL.: pirm., trec\, šešt. 8—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
Truput) 1 rytus nuo Callfornla 

Tol. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2728 VVest 71st 8 t 
Pri imimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas (.Itov.hUl 6-67M5 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26«h Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-4.116; Mes. CR 7-8115 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susi tarimą 

telefonu. 
TVI..*,„,„„ o n n v A | , | | | S-AA49 

Tel. ofiso GR. 6-6899, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

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

D.'. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Callfornla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. ORo. 6-*3»i, 
iei n«Rts11iAni« — VTneennon 6-89<)ft 

DR. 6. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 moty patyrimas 

Tel. YArds 7-1S29 
Pritaiko akinius 

Kreivas akla 
Ištaisė 

Ofisas Ir akiniu dirbtuvA 
756 VVest 35th Street 

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

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 

• 

• 

• 

Oft«o telefonas Vlrglsia 7-i*n« 
DR. AL. RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad, ir sekmad. tik s u s i u v u s 

£g«u minuoja 
Akla 

Pritaiko 
Akiniu* 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SP1.CIALISTA8 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. pirmad., antrad.. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—3 v. v. 
• rečlad. uždaryta, šeštad. 9:30 Iki 

12; 1:80 Iki 6 vai. vak. 
CAnal ft-0528 PlaU Bl«lg. 

i 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOjAETRISTf i 

PiiCmlmo valandos pagal sutart|. 
TrecMadionlais uždaryta 
5 8 4 2 S. Kedz ie A v e . 
Te l . P r o s p e c t 6 - 2 6 3 5 
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AMERIKOS GINKLAVIMOSI PAŽANGA 
I. BUDZKIKA 

Redakcija 8t ralpenius taiso savo nuoslUra. Nesunaudotų straipsniu ne-
sauKO. Juos grąžina tik 1S anksto susitarus. Redakcija u i skelbimu turini 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prasyo.%. 

Priešo uznugarine strategija 
Ne tik Korėjos, bet ir Indokinijos įvykiai politikų sluogs-

niuose kelia susirūpinimą. Todėl šia proga keletas žodžių apie 
įvykius Indokinijoje. 

Vieną vakarą 1946 m. prancūzas karininkas pamatė Hanoi 
mieste mažą indokinietį, apšviestą mėnulio, žiūrintį į knygą, 
kurią prancūzas paliko ant stalo. "Gal aš galėčiau pasiskolinti 
tą knygą?" paklausė neaugšto ūgio vyras. "Kaip aš perskai
tysiu" — atsakė prancūzas. Knygos pavadinimas: "War in the 
Rear of the Enemy" (karas priešo užnugaryje). 

Užpraeitą savaitę vyras, kuris prašė knygos (vėliau ga
vęs kitą kopiją), buvo džiunglėse šiaurės vakaruose nuo Hanoi, 7T*7ykojąs ir"galiaTsmogti. 
kur vadovavo komunistų partizanų armijai, kuri sudavė smūgį 
prancūzų užnugaryje, ir paskui pasitraukė, pirm negu prancūzai 
pradėjo priešpuolį. Jo vardas: generolas Vo Nguyen Giap (iš
tarti Yap). Kai komunistų vado Ho Chi Minh balsas dingo iš 
Viet Minh propagandos radijo prieš dvejus metus, prancūzai 
vis labiau ir labiau įsitikina, kad Giap yra didžiausias jų prie
šas Indokinijoje. Gandai vaikšto, jog 60 metų amžiaus Ho yra 
miręs: riuo džiovos, pasikėsintojo kulkos, nuo prancūzų bom
bos, o ketvirti sako, jog jį likvidavo patys raudonieji. Tie, ku
rie kalba Ho vardu yra netikri Ho. 

JO AKYSE DEGA FANATIZMAS 

35-ios bolSevizmo sukak
tuves 
J. OS. 

• 

Lapkričio m. 7 d. Maskva at
šventė 35-tas 'bolševikinio reži
mo sukaktuves. Ta proga buvo 
surengtas didelis kariuomenės 
paradas, kurį priėmė pats "tau 
tų vadas" Stalinas su savo po
litiniu štabu. Vėliau buvo kal
bos, kuriomis buvo Amerika 
baidoma. Maršalas Semion Ti-
mošenko tarp kitko pasakė, 
kad nesą pasaulyje tokios jė
gos, kuri įveiktų Sovietų Są
jungą, o maršalas Vasilevski 
įspėjo, kad sovietinės armijos 
laikytųsi parengtyje, nes prie 

Šiuo metu Amerika gamina 
ginklus dideliu mastu. Pradžia 
tam buvo padaryta 1950 metų 
vasarą Korėjos karui pras dė-
jus. Nuo to laiko iki šiol Ame
rikos Kongresas paskyrė 130 
bilionų dolerių g mklų gamybai 
ir kitoms karo išlaidoms. Ta 
milžiniška pinigų suma yra ski 
riama trims metams. Tuo būdu 
vieniems metams vidutiniškai 
išeina 

minių lėktuvų rūšis ir taip to
liau, yra nežinomi. Neturint 
tad tikslių duomenų, apie kari
nės gamybos dydį galime spręs
ti vien iš išleidžiamų tam tiks
lui pinigų sumų. 

Ginklavimo viršūnė dar 
nepasiekta 

Jeigu tauta pradeda gaminti vena 
ginklus dideliu mastu, reikia 
laukti civilinių gėrybių gamy
bos sumažėjimo. Taip paprastai 

# 

yra buvę tautų istorijoje. Ame
rikos atveju šį sykį buvo kitaip. 

vieną staigiausių savo 
ūikio ekspansijos laikotarpių. 
Šis laikotarpis netrukus pasi
baigsiąs, nes nauji fabrikai jau 
baigiami statyti. Iki šių metų 
pabaigos apie 50 nuošimčių, gi 

Pagal pirmutinius planus gin 
43 milbnai d o ^ ' l u o ^ ^ J ' 0 " 1 ^ v i i ,'ŽŪn*J£ 

tarpu 1947-1950 metų laiko-!1*? »»t' Pliekta apie 1952 
tarpyje karo reikalams buvo m e t ". ™dur> a r Pabal8a- P , r ° g ; 
išleidžiama vidutiniškai t k 14 r a m a l ^-vystant gana lėta. 

sis terminas buvo nukeltas vė
lesniam laikotarpiui ir dabar 
numatoma, kad ginklavimo vir 

bilionų dolerių per metus. 

Ligšiolinį pažanga 
Ginklavimo tempas per pir-

. . , , r tų vidun. Tuos spėjimus reikia muosius dvejus metus 'buvo pa- . ,. .. . .,.X1 . . A. ..A „ t, Z . tačiau priimti gan kritiškai, lyginti lėtas. Pagr nd nė pne-

Nežiūrint visų spėjimų ir val
stybės pareigūnų gąsdinimų 
apie galimus ir lauKtinus trū
kumus, jokių gėrybių trūkumų 
nebuvo. Priešingai, visą laiką 
nuo 1950 metų vidurio iki šiol 
krautuvės buvo pilnos, o kai-
kuriuo metu net perpildytos 
įvairių gėrybių. 

Tai visa buvo įmanoma ne
paprasto Amerikos ūkio pajė
gumo dėka. Amerikos pramonė, 
pamačiusi reikalą gaminti di
desnius kiekius gėrybių, padi
dino savo gamybos tempą ir 

šunė bus pasiekta apie 1953 me P a t i e k ė t i e k gerybių, kiek tik 

D v i e j ų v a d o v a u j a n č i ų m a r š a l ų 
pareiškimai ne visai suderina
mi. 

Tuo laiku, kai Maskva džiau 
gėsi ir paradavo, tai jos sa
telitiniuose kraštuose pasirodė 
Maskvai nemalonių reiškinių. 
IŠ Stalino gimtinės — Gruzijos 
— gauta žinių, kad gruzinai 
maištavę ir todėl Maskva įaa-

Gen. Giap egzistencija aiški: kaipo 100,000 komunistų karių ' kė padaryti generalinį valymą 
ir 200,000 Viet Minh partizanų vadas per šešis metus 1) privertė 
laikyti 200,000 prancūzų unijos karių, užmušė ar sučiupo 30,-
000 kareivių, įskaitant 1,124 karininkus, 2) prancūzams kaina
vo 6 bilionai dolerių ir JAV 2 bilionai dolerių kariška pagalba. 

Gen. Giap, kuris prancūzų kariškiams ir politikams kelia 
rūpesčių, yra gimęs prieš 40 metų Anname. Jo akyse dega fana
tizmas. Kai Giap turėjo 18 metų amžiaus, jį prancūzai keleriems 
mėnesiams buvo pasodinę į kalėjimą, paskui buvo jam leista 
studijuoti augštoje prancūzų akademijoje Hanoi mieste, kur 
jis gavo politinių ekonominių mokslų doktoratą. Mokytojai j] 
prisimena kaipo "aistringą ir jautrų". Jis taip pat gavo mark
sistinį auklėjimą. Kai popularus frontas sujungė kairiojo spar
no partijas 1936 — 39 metais, jis ėjo kartu su socialistais, bet 
kai tik karas atėjo, jis per sieną pabėgo į Pietų Kiniją ir ten 
įstojo į komunistų partiją. 

Antrasis pasaulinis karas Indokinijai atnešė japonų okupa
ciją, kuri paliko prancūzų (Vichy) autoriteto kelis siūlus. Drau
go Van įsakymu Giap tapo Ho Chi Minho dešine ranka ir or
ganizavo komunistų pogrindžio išlaisvinimo armiją (t. y. išlais
vinimą nuo japonų ir prancūzų). Hanoi mieste prancūzai jo 
žmoną įmetė kalėjiman 15 metų, ten ji ir mirė. Kai Giap vedė 
kariuomenę į Din Ca slėnį 1944 metais "išlaisvinimui" krašto, 
valdžios pareigūnų ir turtingųjų galvos krito nuo jo rankos. 
Jis taikė dėsnį: "Kiekvieną minutę pasaulyje miršta 100,000 
žmonių — gyvenimas ir mirtis nieko nereiškia". 

SUKTO BODO VYRAS 
Giap veikloje buvo suktas, kaip paprastai komunistams yra 

įpra?ta. Jis kolaboravo su prancūais, kai juos 1945 m. japonai 
stūmė į kalnus, bet po Hiroshimos bombardavimo jis pradėjo 
meilintis japonams, iš kurių tikėjosi gauti ginklų. Japonai Giap-
ui sumokėjo už trumpą bendradarbiavimą, mat, įleido jo jėgas 
į Hanoi, pirm pasiduodant sąjungininkams. Giap atsiradimas 
Hanoi'e privertė sąjungininkus su juo skaitytis: jie susitarė dėl 
nacionalistinės koalicinės vyriausybės, kurios prezidentu tapo 
Ho Chi Minh, o Giap buvo paskirtas 'krašto apsaugos ir užsienio 
reikalų ministeriu. 

Kad kogreičiausiai atsikartytų britų, japonų ir kinų nacio
nalistų kariuomenių, Ho ir Giap sutiko palaikyti prancūzų armiją. 
Prancūzų karininkas, kurio šeima buvo vokiečių nužudyta laike 
okupacijos, išreiškė viltį, kad prancūzai ir indokiniečiai galėtų 
bendrai dirbti. Giap pasakė: "Aš tikiuos, bet jūsų žmonės turė
tų žinoti, koks yra mano nusiteikimas". Kitą dieną jis pasakė 
kietą kalbą: "revoliucija tegali triumfuoti tik ginklų jėga". 

IŠ KAVINIŲ IR TEATRŲ 
Vėliau po 9 mėnesių Ho ir Giap partizanai bandė pačiupti 

Hanoi, bet prancūzai ištraukė savo kareivius iš teatrų ir kavi
nių ir prasidėjo kova, kuri Ho ir Giap partizanus sugrūdo i 
kalnus. Ir tada prasidėjo karas. 

Prancūzų karininkai, kurie svarsto, kaip čia sudoroti Giapą, 
prieina išvados, kad Giap karišką talentą laimėjo kietu darbu 
ir nuolatiniu geografijos ir istorijos studijavimu. 

Prancūzų generolas Raoul Salan sako, jog Ho Chi Minh 
išmokė Giapą, kaip vesti partizaninį karą, bet reikia atsiminti, 
jog į Giapą labai paveikė britų pulkininko T. E. Lawrence "Se-
ven Pillars of VVisdom" (septyni išminties stulpai). Giap vei
kia iš slaptų štabų, kurie būna už 20 ar 50 mylių užnugaryje 
kovojančių vyrų. Jis keturių žvaigždžių plieninj šalmą pakeičia 
civiliu rūbu, kai vyksta frontan. Po kariško pasisekimo, jis lais
vai išdalina dekoracijas ir išleidžia komunikatą: 'Išnaikinti pul
kininkus! Likviduoti išdavikus" ir tt. 

Jo pirmas didysis pasisekimas buvo, kai jis paėmė visą 
eilę prancūzų postų prie Kinijos sienos 1950 m. ir nugalėjo 
4,000 prancūzų koloną pietuose nuo Coobang. Jo didelis pralai
mėjimas įvyko, kai jis susipainiojo su a. a. maršalo De Lattre 
de Tassigny jėgomis prie Vinhyen, kur de Lattre Giap jėgas 
sukapojo su "napalm" ir artilerija. Taip pat de Lattre vėl jį 
sumušė prie Dongtrieu ir prie Day River. Po to Giap nutarė 
grįžti prie partizaninės taktikos ir terorizmo užnugaryje. 

Komunistų vadai ne tik karo laukuose naudoja užnugarinę 
taktiką, bet jie nemažiau ją panaudoja politikoje, ekonomikoje 
ir socialinėje srityje, keliant visokius neramumus tuose, kraštuo
se, kur jie pasiryžę įstatyti savo koją. Laikas yra suprasti ko
munistų visokias suktybes. 

kompartijoj ir masakruoti gy
ventojus, kurie nepaklausė Mas 
kvos. Esą, tas pats atsitiko ir 
Azerbeidžiano SSR. Čekoslova
kijoj areštuota 600 karininkų ir 
iš kompartijos išmesta 175,000 
komunistų už nenorą klausyti 
Maskvos įsakymų. 

Vengrijoje komunistinis re
žimas konfiskavo dar iki šiol 
nekonfiskuotas krautuves. Ru
munija neištesėjo pristatyti ko
munizmui nustatytas maisto 
produktų kvotas ir laukia skau
džių represijų iš Maskvos pu
sės. Gdynėje lenkų darbininkai 
buvo sustreikavę prieš mėsos 
išvežimą į Rusiją, skųsdamiesi, 
jog lenkų liaudis negauna mė
sos nusipirkti ir turi nuolat pas 
ninkauti. Maskvos įsakymu, ka
riuomenė privertė darbininkus 
grįžti į darbą ir krauti mėsą iš 
traukinių J laivus. 

šie visi faktai rodo, kad liau 
dis nepatenkinta Maskvos dik
tatūra, kuri tarnauja abstrak
tiško "rojaus" idėjai, kai tuo 
tarpu liaudies kasdienybė pasi
darė nepakeliamai sunki, var
ginga ir beviltiška ir verčia mai 
štauti prieš režimą, kuris vadi
nasi "liaudimi valdžioje". 

žastis yra ilgas pasiruošimo lai 
kas. Karo gamyba yra gana 

nes programa galės būti vėl iš
tęsta ir viršūnė galės būti nu
kelta vėlesniam laikotarpiui, 

komplikuota, ji reikalauja smul 
kiai išdirbtų planų, naujų įran-1 Pagrindinės priežastys, ku
kių ir naujų produkcijos meto- rios skatino nukelti ir pratęsti 
dų, kurie leidžia gaminti gink- ginklavimo programą, yra dvi. 
lus masinės gamybos budais. Pirmoji priežastis yra įsitikini-
Tie visi pasiruošimai ima daug mas, kad Rusija artimiausiu 
laiko, tad nieko stebėtino, kad laiku karo nepradės, todėl yra 
pirmaisiais ginklavimo metais iaiko ginkluotis lėčiau, o tai 
buvo išleista tik 20 bilionų do- reiškia geresnį ir tikslesnį ap-

vartotojai gali sunaudoti. Gi 
\ ginklų gamybos reikalams pra
dėta statyti nauji fabrikai ir 
įmonės. Naujų fabrikų staty
bos tempas buvo labai didelis 
ir rezultate Amerikos ūkis per 
g y v e n o ir d a r v i s t e b e p e r g y -

iki 1953 metų vidurio apie du 
trečdaliu naujai pradėtų fabri
kų bus užbaigta statyti. Pabai
gus tą didelę statybą Ameri
kos ūkio gamybos pajėgumas 
bus daug didesnis negu jis bu
vo 1950 metais ginklavimo pro
gramą pradedant. Pasėkoje 
Amerikos ūkis galės visą laiką 
gaminti dideliais kiekiais ir 
ginklus ir sviestą, o tai yra 
Amerikos militarinės ir ekono
minės galios pagrindas. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUP 
Ir įvairi? daiktai pervežimo* 

Taip pat persiunčiame J u£sl«n) 
pakieiAilua įvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. M ALSTED STREET 

Tei. FVnobe 6-3^45 

^ 

lerių. Antraisiais, 1951-52 me
tais išleista jau dvigubai dau
giau — 39 bilionus dolerių. 
Tuo būdu per abu ginklavimo 
metu išleista 59 bilionai dolerių 
ginklų gamybai ir visoms ki
toms ginklavimo išlaidoms. 
Šiais, 1952-53 metais, tiems tik 
slams numatoma išleisti jau 
virš 50 bilionų- dolerių, taigi be
veik tiek, kie buvo išleista per 
dvejus pradinius metus. 

Visų Amerikos ginklavimo ir 
kitų karinių išlaidų dydį gali
ma vaizdžiai matyti iš šios len
telės : 

1947-00 1961 1962 1963 
vidurkis (numat.) 

(bilionai dolerių) 
Karines ISlaidos 14 20 39 62 
Karine par. saj. — 1 2 8 
Atomų tyrimui 0.6 1 1.6 1.6 

14.6 22 42.6 66.6 
38 , 46 66 79 

Priverčiamųjų samdinių 
- stovyklos 
Salia fcinomų priverčiamojo 

darbo stovyklų anapus geleži
nės uždangos veikia taip vadi
namos "priverčiamųjų samdi
nių" stovyklos. Tai nauja ko
munistų išgalvota baisaus žmo- Čiantieji kitas gamybos šakas, 
nių pavergimo sistema? Apie tyaip atominę artileriją, rakieti 

Viso karo reik. 
Viso valst. 1*1. 

Kadangi karinės gamybos 
duomenys laikomos paslaptyje, 
sunku yra eiliniam piliečiui ži
noti kiek ir kokių ginklų buvo 
pagaminta per paskutinius dve 
jus metus, lygiai kaip nežinoma 
yra kiek tų ginklų bus paga
minta šiais metais. Kaikurie 
duomenys tačiau buvo paskelb
ti. Pvz. numatoma, kad iki 1955 
metų vidurio Amerikos oro lai
vynas turės 143 eskadriles, jų 
tarpe 126 modernizuotas (Vie
na eskadrilė turi 75 lėktuvus). 
Toliau spėliojama, kad dabarti
nė tankų gamyba siekia beveik 
1,000 tankų į mėnesį. Taip pat 
neseniai pradėta naujo didelio 
60,000 tonų lėktuvnešio staty
ba. Tačiau visi duomenys lie-' 

siginklavimą. Antroji priežastis 
yra noras išlaikyti krašto ūkį 
sveiką ir nepažeistą. Mat, jei
gu ginklavimas būtų pradėtas 
ir tęsiamas nepaprastai greitai, 
civilinių gėrybių gamyba turė
tų nukentėti, infliacija padidė
tų, atsirastų prekių trūkumai 
ir krašto ūkis galėtų būti skau
džiai pažeistas. Tai yra nesvei
ki ekonominiai reiškiniai, kurie 
yra vengtini taikos metu. Ka
dangi visuotino karo šiuo metu 
nėra, krašto ūkis negali būti 
perdaug apsunkintas ir todėl 
buvo nutarta išplėsti ilgesniam 
laikotarpiui. 

Pasiekus ginklavimo viršūnę 
1953 metais, ginklavimo išlai
dos galėsiančios šiek tiek suma 
žėti. Numatoma tačiau, kad vi
dutinis karinių išlaidų lygis ne 
kris žemiau 45 bilionų dolerių 
į metus. Toks lygis būsiąs išlai
kytas taip ilgai, kol tęsis da
bartinis šaltasis karas. Toks 
karinių išlaidų dysis galėsiąs 
padengti 3.5 milionų vyrų ka
riuomenės išlaidas ir bus pakan 
karnas pakeitimui tų ginklų, ku 
rie susidėvės ar naujų išradimų 
pasėkoje taps pasenusiais. 

Skip 's Liquors 
5511 South Damen Avenue 

AU Phones — WAlbrook 5-8202 

3 STAR HEHNESSEY 
C0GNAC Special <« 

Reg. Price $7.07 Fiith 

IMP0RTED FRENCH <K)Q£ 
BRANDY * .. .. * Z P ° 

Fiith 

IMP0RTED HEINEKEHS BEER $ 7 7 9 
Case of 24—12oz Bottles ' 

3S 

fl Imported 
CHERRY 

HEERING 

jos pritaikymą mus pasiekia 21 
nios iš Vengrijos. 

Budapešte veikiąs taip vadi
namas "Ekonominis Biuras" pa
gal įvairių valstybinių įmonių 
pareikalavimą siunčia deporta
vimui paskirtus žmones J kelių 
tiesimo, pramonės bei kitus dar
bus, pats už tai imdamas tam 
tikrą atlyginimą. Iš šio labai 
menko atlyginimo darbininkui 
i rankas atiduodama tik 10 ar 
20 nuošimčių, visa kitą' atskai-
tant už nepaprastai* skurdų iš
laikymą/ 

šie nelaimingi darbininkai y-
ra priversti gjrventi nežmoniš
kose sąlygose, neturėdami ne tik 
medicinos pagavos, bet net ele
mentariausių higienos įrengimų 
ir turi sunkiai dirbti nuo 10 iki 
12 vai. į dieną. 

nius ginklus, atominius povan
deninius laivus, įvairias spraus-

• • . 

• • 

i 

Fiith 

CINZAN0 
VERM0UTH 

Sweet or Dry 

$Į59 
Fiith 

LOWEST PRICES IN TOWN ON 
ALL WHISKIES BY THE CASE 

i g J 
1952 

NAUJI PLYMOUTH'A! 
Pristatomi u i $ 1,683.00 

Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CNRYSLER'IU su 180 

arkliai jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ UŽ 4EMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos . Teis ingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir a pd raudai. 

Balzekas Motor Sales, Ine. 
4030 ARCHER AVK., CHICAGO 32, IU„ Telef. Vlrginia 7-1515 

1 ^ » . i > " » ar ^ 

Draugas draugo akivaizdoje 
yra beginklis: jis neturi skydo 
prie krūtinės, nė šarvų prie šir
dies. — Thea i)Oti Harbou 

fc. 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I 

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

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

ilgi issimokejimai. / 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights, Illinois 
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LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTES 
1952 m. lapkričio 23 d. mftiejimo P R O G R A M A : 

TO vai. Sv. Kryžiaus parap. bažnyaoje, 4«51f S. VVood S t lskilpiiiiK«»s pamaldos \ \ 
PAMOKSLĄ SAKO KtJN. ADOLFAS STASYS 

Pamaldų metu gieda muz. Stp. Sodeikos vadovaujamas choras 
SOLO GIEDA DANUTĖ STANKAITYTfc 

IŠKILMINGAS MINSIMAS: 
IB vai. Lietuviu Auditorijoje 8188 South Halsted Strfeet 

Minėjimo atidarymas ir kovose del Lietuvos lalsvSs žuvusių-pagerbimas: 
a. Malda už žuvusius gieda vyrų choras 
b. Garbes prezidiumo sudarymas 
c. Savancrių-Kūrejų atstevo Jurgio Bobelio žodis 
d. Damas dainuoja vyrų choras. 

;; OV, Oi\ KAS TEN, NEMUNflLI J. Naujalio J Scenos papuošimas VI. Vijelkio 
į i-AiaiZANŲ DAINA Vyt. Jančio f 

t ANT MARIŲ Br. Budriūno 
o 2. Prakalbos ir sveikinimai 9 
;; A. Vyrų choras su orkestru 

a. KARIŲ AIDAI — dainų pyne .' Br. Jonušo 
;; b. LEISKIT J TĖVYNĘ — daina maršas Br. Jonušo 
<- 4. Minėjimo uždarymas 
Į Chorui diriguoja Br. Jonušas Akompanuoja Genovaite Aleksifinaite 

Liet. Sąjungos „Ramovfc" 
Chicagos Skyriaus Valdyba 

•n - ^ 
• , 

Korespondentų Klubo spaudos balius 
Detroito Katalikų Korespon

dentų Klubo "spaudos balius" 
— koncertas ir šokiai ruošiami 
lapkričio 29 d. 7 vai. vak. buv. 
lietuvių salėje (Hispanos uni-
dos) W. Vernor, prie 25 gatvėj, 
šis parengimas ruošiamas Ko-
resp. Klubo 20 metų gyvavi
mo sukaktį paminėti. Koncer
to programoje: Chicagos so
listė sopranas Ona Piežienė, ku 
ri savo maloniu balsu visus ža
vės. Jai akompanuos gabi pia
nistė, Lithuanian Melodies ra
dijo valandėlės akompanistė 

Helen Dailyda. Koncerto prog
ramoje taipgi dalyvaus Lithua-
anian Melodies radijo valandė
lės dalyviai. 

Po koncerto bus šokiai, gros 
Raymond Petcavage orkestras. 

Apatinėje salėje veiks tur
tingas bufetas, kuriame gausi
te skanių valgių. Atsiminkite, 
bus "cepelinų", putojančio alu
čio ir, žinoma, gera nuotaika. 
Visi Detroito apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šį prieš-
adventinį pasilinksminimą. Įėji
mas tiktai $1.00 asmeniui. 

Kalėdine dovana tremtiniams Vokietijoj 
Dramos Kolektyvas "Alka", bendradarbiams ir visiems ąu-

vadovaujamas aktoriaus J. Pus kotojams už jų aukas. Detroi-
dešrio, spalio 26 d. suvaidino to vajaus rezultatai nepapfas-
Keturakio komediją "Amerika tai puikūs. Lapkričio 6 d. po-
Pirty". Detroito lietuviai gau- sėdyje nutarė šiuos pinigus 
singai atsilankė į šį Balfo pa
rengimą. Iš vakaro gryno pel
no liko $901.58. Skyriaus val
dyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
už gražų Balfo rėmimą. 

Neseniai iš Balfo centro val
dybos gautas laiškas įvykusios 
viešosios rinkliavos reikalu. 
Laiške rašoma: "Centro Valdy
ba gavo Jūsų siųstus čekius su
moje $3,199.48. Centro Valdy
ba savo lapkričio 6 d. ^ošė

jais sušelptų vargingas šeimas, 
ligonius ir vaikučius. Aukos 
taip pat bus įteiktos Detroito 
lietuvių vardu". 

J . DunČia 

TAUTŲ FESTIVALIS 

g. m. lapkričio 20, 21, 22 ir 
23 dd. Detroito International 
Institute (Tarptautinis Institu
tas) savo patalpose (11 E. 
Kirby) rengia parodą ir Ame
rikoje esančių tautų festivalį. 

Parodoje bus įvairių tautu 
skyriai su charakteringais eks
ponatais, kuriuos bus galima ir 
pirkti. Be to, bus charakterin
gų įvairių tautų užkandžių ir 
gėrimų. 

Lietuvių skyrius bus atsto
vaujamas irgi gana turtingai. 
Jam vadovauja Mrs. Bylaitis ir 
Mrs. Stokus. 

Be to, kasdieną salėje bus 
įvairių tautij meninės — muzi
kinės programos bei tautiniai 
šokiai. 

Lapkričio 21 d. 9 vai. vak. 
(penktadienį) bus lietuvių prog 
rama, kurią išpildys p. Budriu
no kvartetas. 

Kviečiami visi Detroito lietu
viai, o ypač jaunimas bent vie
ną sykį atsilankyti į puikias 
Instituto patalpas pažiūrėti sa
vos ir kitų tautų margos pa
rodos bei meninio festivalio. 

K AKU OMIINFS SVENTft 

Lietuvių Sąjungos "Ramo
vė" Detroito skyrius lapkričio 

bl&fRdnto STUDENTAI 
ORGANIZUOJASI , 

Lietuvių Studen^i Sąjungos 
Detroito skyriaus steigiamasis 

tainė- salėje trumpas šventės 
minėjimas ir paskaita. 1 

Detroito ramovėnai prašo vi
są lietuvių visuomenę į šventės 
minėjimą gausiai atsilankyti, susirinkimas įvyko lapkričio 9 
Paskaita bus turininga ir įdo- .d. pilnoje akademinėje sąmonė-
mi. * je ir "duokit jaunimui kelią" 

T «Qi« *Â ; c ,,;«-~,v,« ^^ nuotaikoje. Buvo išrinkta tri-
į. salę įėjimas visiems nemo- J 

karnas. Salėje bus renkamos' ^ asmenų skyriaus valdyba 
aukos Lietuvos karo invali- j suorganizuoti ir suaktyvinti De 
dairts. ' troito studentų bendrą veiklą 

# 

dyje prašė perduoti padėką | rinktų $1,500 persiųsta lapkri-
Jums, p. Pirmininke, Balfo sk. i čio 7 d. grynais pinigais, kad 

sunaudoti: 1) pirkti 10,000 s v. 
riebalų ir šią savaitę išsiųsti į 
Vokietiją, kad vargstančius lie
tuvius pasiekta dar prieš Ka
lėdas. Riebalai Vokietijoje tri
gubai brangesni, todėl ši dova
na vargstančių lietuvių labai 
laukiama. Įgaliotiniui praneš
ta, kad dalinant tuos riebalus 
šelpiamiems asmenims praneš- '23 d., rengia Lietuvos, Kariuo

menės šventės minėjimą. 11 
vai. šv. Antano parapijos baž
nyčioje bus iškilmingos šv. Mi
šios, o po jų, buv. lietuvių sve-

^ 

.SEIGAN 

tų, kad tai Detroito lietuvių 
dovana. Taip pat iš Jūsų su-

i 

r / 

O N A COID 
WINTER MORNING 

M e k u * n e g a l i su te lk t i t a „ k a i p 
, gera gyventi" jausmą., kaip tik gc-

rns n a k t i e s poi ls is . 
Kiliui miegas yra taip svarbus 

Kerui sveikatai S 
Atsigulkite po patogiu, ftilta e-

lektrlnc antklode siu neiną... pa
tys pamatysite kaip puikiai jau
siu™! Tiktai uSstatyktte taisyk
lingi), kontrolę AlllimoB laipsniui, 
kuris jums geriausiai patinka... 
tiktai viena lengvute antklodė te
bus jums reikalinga nebojant koks 
oras. Miegokite ,,re!axeu"'... uu-
buskite ,,relaxed"—pasilsėję7 kiek
vieną rytu siu žiemų! 

PASIRINKITE •— 
Elektrinius užklotus galima gauti 
arba „blanke.tus" arba drobules... 
su viena arba dviguba kontrole... 
,,twln" arba dvigubom lovom dy
džiu — už kainai nuo $81.96 iki 
$67.95. 

Tiktai $:*.»« fmoketi * balan
są mokėti net nu* $Ž.OO 1 mcn. 
TelelonubkiUt .šiandien... elektrinis 
užklota* bus jums pristatytas į 
Jftsų narnos ' 

KRAUTUVE VYRAMS 
46Z2 South Ashland flvenue, Chicago, 111. 

Vidury bloko tarp 47th Ir 4«th KU 

MES APRENGSIME JUS NUO 

PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

• 

Turime naujausių madą kostiu-
i 

mi;, paltu ir Švarkų su Šiltais 
pamušalais. 

Apsirūpinkite rudens sezonai 

naujais rudeniniais rūbais, ku

riu turime tikrai didelį pasi

rinkimą. 

akademinėje, kultūrinėje ir vi
suomeninėje plotmėje. Gausus 
dalyviais susirinkimas buvo 
baigtas gyvomis diskusijomis. 

Reikia tikėtis, kad tokiu bū
du Detroito lietuvių studentų 
susiorganizavimo į vienetą min
tis taps kūnu. ir ateityje atneš 

(Nukelta \ 5 pusi.) 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
gaunamou geriausiomis sąlygomis. 
ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blsfop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

Nuostabu, kaip Kramtoma Guma 

č ia gal i te susikalbėti 
liet uviu kalba 

• ! 
.IŪSŲ patogumui, krautuve yra at
dara Ir sekmadieniais nuo 9:30 Iki 
2-tros valandos po pietų. 

DUODAME LENGVIEMS 
IŠSIMOKINIMAMS 

Neimamo jokio nuošimčio 
už išsimokejinras 

S E I 
So« Ashland Avenue -

CHICAGO ILLINOIS 

G A N 
- Tel. YArds 7-1272 

^ = & 

Užsisakykite baldus 
tiesiai Is lietuviu, dirbtuves 

Paa mus galite nusipirkti Jvairlų rO 
»ių baldus, uamų reikmenis: šaldy
siu baldus, namų reikmenis: salionc 
«*etub, miegamųjų »etua ir kitus bai 
dus. 

AKCHER AVENUE 
, 1URNITURE CO. 

Sav. J U O Z A S K A Z I K A l T ' b 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-351* 
erled Įsigydami baldus patlkrinkiu 
ims mus, gal Jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tiesiai ta mūsų dirbtuves 
Jei pageidaujate, gal€sim» auoti • 

saapr mm *• "" w< 

Viduriu Laisvintąja Veikla 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

i 

— o ne gerą 
maiste 

• Cia ta paslaptis, kurią milijonai 
Amonių patyrė apie FEEN-A-MINT, 
ta modernią kramtomą gumą — vi
durių laisvintoją. Taip, todėl FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vldų/lų lais
vintoj i pradeda veikti perdaug ank
s t i . . . Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintojų kiekis su. 
ardo virškinimą, pasalina sveikatai 
ir energijai reikalingą mais tą . . . 
žmogus jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Švelnus PEEN-A-MINT yra ki
toks. Priimtas pagal nurodymus, jis 
veikla daugiausiai apatinėj vidurių 
daly — pagalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT ir Jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nusipirklt FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 25o, 60c ir 

I h i: U lOC. 

K FIEN-A-MtNTli 
HU»OUS C*fWmCGUM UUATIVI M*4 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
£mooes pasakoja, Jog buvo laikai kada u i dolerį galima buvę 

pirkti daug daugiau kaip Šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurtų kainas neįmanoma padvigubinti, Šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Ureikits šiandien pat 
Ir plikinsite! 

MARTI - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimai 

Sukonstruota m sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta i i 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
Ii pavaizduotų pavyzdžių. Sotos-kovoa 
SU aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLEY Itl 

Abiejų kainos po * O C 
Neraikia įmoktu v O 

f A* 

Atkn& HJRN1TURE * 
APPI.1ANCES 

_ ~ . ^irr^g-

SLIEP I N COMFORT %f ...RELAX UNDER A N 

VISKO UHEKTINAI - TU0JAUS PRISFATOM! 
Baldus, asldytuviis, perlus, skalbiamas nmsinas, lovas, matracus, 

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

Mes Pagaminame Baldos ir 

^ 

m 

2318 ROOSEVELT ROAO Z T ^ A L 
Atdara kasdien 9 iki (i, pinnad. ir ketv. vak, Sekmsdienj 11 r. fci » 
BsasBSsasaaBssssssssBsasMaassaass^assUanauaaaasAiasss^ Lš 

w ua « 
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Pagal JŪSŲ Užsakymą 

^ 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPAHY, INC. 
I/ictuvių KrautuvS 

2310 W. BOOSGVELl BD., t e l . ŠE 3-4111 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara aekmadlenlalą nuo n iki 4:80 vai. popiet. 

y/ 

SOTUS ALKANAM FADEK1 
AID OVKRSRAR, Irt<*, «1«^ S. BalMtrd'Rt., ChlcA^o S, tt'l. D.' «.385t 
Bendrove shin^ia nu.irto siuntinius J Vokietiją ir kitus kraštus, ift-
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., n<s siuntiniai siunčiami 
ia F:ur6poS aandCli-j. Pilnas draudimas, ltoikal. pilno' siunt. sąrašo. 

•^ 

\ 

Htiintinys Kr. C — »e.»G 
4 ^v. rūkyti? lajinių 
2 sv. kiaulic''; tauku 
B sv marg*arlno 
1 sv. kiaulienos mOsos 

Siuntinys \ r 12 — $6.10 
'i sv. rflkytv lašiniu 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. doKliitoa ' avot 
1 s v. kakavos 
i sv. Sckolado 
2 av oikrauv 

Siuntinys Nr. 10 — f0.«* 
4 av. rūkytų lašinių 
2 sv kiaulinių taukų 
2 sv margarino 
1 sv. fleginto8 kavo« 
5 sv. kakavos 
1 sv Šokolado 
4V4 «v cukrau* 
% gabalai tualetinio muito 

Siuntinys NV. 6-7 
10 sv. cukruus $2.60 
10 r \ b. kviet. miltų |2.B0 
9 av. ftryn. kiaul taukų $6.26 

•— ringiiTifi t II nim ii 

•Isctric badcovsf* ert our 

nsorstt ttors er ot your dssltr'tl 

Motfy tkoJh 

~Wlujdont(J4uu? 

*s- ~i 
HIC SFRVICE COMPANY OF iERN ILL Ateisi! 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius paslditi savo taupomus pinigus \ Cnfesgo Savings and Loan AssocUtion, kuri yra proporcionaliai viena ii 

•markiausiai augančių taupymo {staigų visoj Chicagoj. Pat mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Gbicago Savings suvirs 26 metai kaip saugiai Ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavini*. Ji U anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

* 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7573 

JOILM l»AKEL, PttsSident 

UETUV1SKA ĮSTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki B vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryti visą dieną. Šeštadieniais 
otri # ryto iki 2 po pietų. , t 
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Ketvirtadienis, lapkr. 20, 1952 

Detroito žinios zs 
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(Atkelta iš 4 pusi.) 

gausių visuomeninio veikimo 
vaisių. 

Susirinkimo pirmininku bu
vo stud. inž. Zenonas Rekašius, 
kuris savo visuomeniniu suge
bėjimu bei taktu susirinkimą j f8 

pravedė gražiai; sekretoriumi 
buVo stud. kom. Danutė Race-
vičiūtė. Stud. f ii. Saulius ši-
moliūnas skaitė referatą, skirtą 
specialiai susirinkimo atidary
mo proga .esminiai nušviesda
mas studento bei studentijos 
(ypač lietuvių) ryšį su gyveni
mu. 

Į valdybą išrinkti pasiskirs
tė pareigomis t a ip : pirmininkas 
— stud. chem. Kazys Narsčius, 
16856 Littlefield, Detroit 35, 
Mich.; iždininkas — stud. Si
mas Simas, 9636 Winsconsin, 
Detroit 4, Mich.; sekretorius — 
stud. fil. Saulius šimoliūnas, 
3881 Junction, Detroit 10, Mich. 
Po rinkimų kolega Simas pra
vedė įdomias diskusijas, liečian
čias skyriaus ateities veiklą. 
Bendrai sumanymai buvo gan 

T . 11 
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Lietuvių šeštadieninę mokyk- ,] 
lą lanko apie 150 vaikų, kurie ilgi 
auklėjami patyrusių mokytojų ver 
lietuviškoje dvasioje. Mokyklo- bet 
je mokoma lietuvių kalba, isto
rija, Lietuvos geografija, lite
ratūra, t ikyba ir U. Mokykla *s l? 

n e i k i a k i e k v i e n ą š e š t a d i e n i n u o 
L0 vai. ry to iki 1:00 vai. p. p. 
[ skyrių moko mokyklos vedė
jas Kazys Gogelis, I I skyrių — 
nokytojas V. Misiulis, I I I sky- 35 
*ių — mokytojas Pe t ras Vedei- v e r ] 

ca, IV skyrių — mokytoja Alė {lr 

Arbačiauskienė (Ale Rūta Na-
:aitė. mūsų gabi r a š y t o j a ) ; ti-
;ybą moko kun. Sjmonavieius, J4» 
norui vadovauja mokytojas S. jgre: 
>ližys. Choras dabar ruošia .gim 
;iesmes Kalėdų pamaldoms šv. j 
Antano bažnyčioje. Šeštadieninė 
ietuvių mokykla y r a reikšmin
gu veiksniu Detroito visuome-
įėje. Turime pagerbti tėvus, 
[urie leidžia savo vaikus į šią 
nokyklą ir pareikšti mokyto-
ams padėką už jų pasišventi-
ną. Turime pagerbti ir šv. An-
ano parapijos kleboną kun. dr. 
. F . Boreišį, kuris gerai su-
>ranta šios mokyklos reikalin
gumą ir remia josios vadovų 
larbus. Seselės pranciškietės 
rgi remia šią lietuvių šeštadic-
įine mokyklą. Mokyklos rei-
:alus prižiūri šeštadieninės mo-
;yklos tėvų komitetą'*. kuria 
teseniai turėjo susirinkimo,,, ku 
iame pranešimus padarė mo-
yklos vedėjas mok. K. Goge-
>8 ir tėvų komiteto pirm. V. 
^ukučionis. Mokykla jau pra-
eda ketvirtuosius mokslo me-
us, per kuriuos padarė didel? 
į žangą . Šiemet jau if tckh 
irmą mokinių laidą. Mokykla 
ri lygsta Nepr. Lietuvos šešių 
kyrių mokyklai. Šiais metais 
irinktas naujas tėvų* komite-
is, į kurį įeina: Januškevičius; 
. Garliauskas, Vaičiūnienė ir 
•eščinskienė. 

\ > tautas Tarvain 's , gkauti-
inkas, mirė lapkričio 5 d., su« 
tukes 28 metų. PaV'ko dide-
ame nuliūdime motina Kaz'mie 
| . seserį Bronę ir švogeiį Juo-

PERKRAUSTAU BAIDUS 
VIETOJE IR IS TOLINU sNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYf IMA 

JUOZAS NAUJOKAITIS ' 
>819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook %VW9 

IRKITE APSAUGOS BONUS 
- O - - 0 - - 0 -

PLATINKITE " D R A U G E " 

ą Kiaulėnus, dėdę ir tetą Juo-
ą ir Kotryną Rufis. Velionis 
lirė po ilgų metų nesveikatos, 
uri prasidėjo 1941 m. Lietu-
oje, Telšių apskr. Rainių raiš
elyje, kada jo 21 metų brolis 
uvo nukankintas , ir j is buvo 
ar tu su broliu sučiuptas, rusų 
ankintas, muštas , kalėjiman 
asoflintas. Laidotuvės įvyko 
pkričio 10 d. Pamaldos už jo 
elą buvo šv. Antano bažnyčio-
). Velionis palaidotas Šv. Kry 
aus kapinėse. Šeimos nariai 
aiškia padėką visiems prisklė-
įsiems prie laidotuvių už au-
is, šv. Mišias ir gėles. 

Anthony ar Mary Brazaus-
is mini 24 metų laimingo ve
d in io gyvenimo sukaktį. 

Moterų Sąjungos suruoštas 
Lsilinksminimas gerai pavyko, 
yungietės įteikė Dievo Ap-
dzdos parapijos kleb. kun. J. 
žauskui $50 vakaro pelno pa-
pijos reikalams. 

Frank fr Ona Kertitls mini 
metų laimingo vedybinio gy

nimo sukaktį. 

Mini gimtadienius: Juozas 
imarauskas ir Bet ty Brinza, 
ametė Detroito Lietuvos Vy-
l sekretorė. 

John ir Pat i ic ia Kudirkai, 
amečiai detroitlečiai, j au gy-
na naujame name prie Eliza-
th Lake, Pontiac, Mich 

Antanui ir Onai Žukausku ns 
gijus namą, būrys pažįstamų 
ruošė "namų apšildymo" 
u g m e h ą . Ž u k a u s k a i r e i š k i a 

jiems padėką. 

Petrą* ir Ona Grybai mini 
metų laimingo vedybinio gy 

įimo sukaktį. Grybienė mini 
gimtadienį. 

l a r y Samulis, susižeidusi ko-
sveiksta namuose. Linkime 

iitai pasveikti. J i mini savo 
ntadienį. 
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SOCIETY BRA 
Paltai 

» 

10)';;, vilnon* "VWuwin m 
nebijanti l ieUuš ir nesjrau 

$85.00 

4646-50 South Ashl 
AUlata sekmadieniais 
niais ir ketvirtadieni* 

DtENKA 

Dievo Apvaizdos parapijos 
'Kalakutų vakara i" bus lap-
tričio 21 d. 8 vai. vak. ir lap
kričio 23 d. 3:30 p. p., pafapi-
os salėje, Schaefer prie Grand 
liver. Per šiuos parengimus 
ms duodama net 110 kalaku-
ų. Kiekvieną d'.eną bus suteik-
a po penkis kalakutus prie įėji-
no. Įėjimas tiktai $1 asm. 

I>u metai stfėjo nuo Mary Be 
ickas mirties. 

Antanas Locaitis sveiksta 
lamuose. Linkime greitai pa
veikti. 

M r. h* Mm. John Nakas buvo 
rikšto tėvais, kai kun. dr. I. 
'. Boreišis suteikė Krikšto Sak 
amentą Mr. ir Mrs. EddiexMa-
on sūnui: Eddie grįžo Detroi-
an apsigyventi. 

Vmca-5 B&zilla'uska.s, žinomas 
por in inkas , tarnaująs JAV 
ariuomenėje, parvykęs aplan-
yti tėvelius, vėl grįžo kariškon 
irnybon Colorado valstybėje. 

Lietuviu še£ta:lieninė mokyk-
k šiemet irgi ruošia K a l ė j ; 
*lute gruodžio 27 d. buv. lie-
ivių salėje. 

Lithuaniaii Chamber of Com 
eroe (Vaizbos Buto) mėnesi-
s susirinkimas šaukiamas lap 
-ičio 25 d. 8:30 vai. vak. Fe-
cso Yakaičio Silver Cafe pa
mpose, 1007 E. Six Mile Rd. 
reit pasirodys Vaizbos Buto 
)53 metų kalendorius. 

Paraginkite užsisakyti "Drau 
Į". Žinias siųskite Ralph Va-
tka, Lithuanian Catholic Cor-
; ? p o n d e n t ' s C l u b , 1 5 7 5 6 L e -
ire Av., Detroit, Mich., arba 
tskambinkite Žemiau nurody-
,is telefono numeriais. 

ptroito Kat . Ron-sp. Klubas 
BR 3-2224 ir VI 2-53Sfc 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

IRKITE APSAUGOS BONUS! 
—— 
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and Avenue — t>r 
j i\ nuo 10 vai. ry to iki 4 vai. po 

lis a tda ra iki 10 vai. vakaro. 

u y n s D I I A U G A S , C H I C A G O , 

Grand Rapids, Mich 
Klebonijom s ta tyba 

Sparčiai varomi darbai prade 
tos s ta ty t i S v. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos klebonijos. 
Labai įspūdingai atlikta pama
tų pašventinimo apeigos, laike 
kurių gražų žodį lietuviškai t a rė 
kun. J. Riauba. 

Naujas būrelis 

I š vieos tremtinių susidarė 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje remti būrelis. Būrelio na
riais užsirašė ir pasižadėjo kiek 
vieną mėnesį aukoti po vieną 
dolerį šie azmenys: Balienė Da
nutė, Balys Anicetas, Bar taška 
Jonas, Bernotas Aleksas, Grau
žinis Vytautas , Jakš tys Juozas, 
Jasinskas Jus tas , Klimas Albi
nas, Kovera Antanas, Mikužis 
Liudas, Paovys Jonas, Petraus
kienė Aleksandra, Pivoriūnaitė 
Verutė, Puodžiūnas Alfredas, 
Puraė Vaclovas, Rauba Jonas, 
Seniūnas Kazys, Stepšys Kęstu
tis, Ugianskienė Sofija ir kilai
tis Pranas . Tai jau an t ras iš 
lios negausios lietuvių tremti
nių kolonijos rėmėjų būrelis. 

Pirmoji antikė 

"Draugo" skaitytojai Bene-
likta ir Mykolas Baniukaičiai 
džiaugiasi susilaukę pirmosios 
tnūkės. Jų duktė Vanda ir žen 
:as Steponas Gigovskai Šv. Pet-
*o ir Povilo bažnyčioje pakrikš-
ijo dukrelę ,vardu Patricija O-
įa. Krikšto tėvais buvo Verutė 
Pivoriūnaitė ir Ar tu ras Gigovs-
cas. 

Gražiai pagieda 

Labai miela lietuviams eiti į 
§v. Petro ir Povilo bažnyčią, 
tai ten per 11 vai. pamaldas 
cun. J. Rauba pasako nors t rum 
)ą pamokslą lietuviškai ir var
gonininkės p. Salatkienės vado-

ILLINOIS 

x vaujamas choras pagieda lieti 
viškų giesmių/ 

Atvyko 
Grand Rapids tremtinių še 

0 ma padidėjo neseniai atvyki 
, sio inž. Mečio Balio trijų asm< 

nų šeima. 
Kalėdų auka 

Jadvyga ir Liudas Mikužii 
pasiuntė Balfui dešimt doleri 
auką vietoje kalėdinių sveikin 
mų. Bendrai Mikužiai y ra do: 
nūs visokiems šelptiniems lieti 
vių reikalams. V. 1 

Neturėt i laiko, dažniaus 
reiškia neturėt i noro. 

— Rossenbec 

L & G SULES eo. 

N A M A I 
F.MKRSON • Al >M IK Al, G. K. 
• HAliljlCItAFTKKK • ZKNITH 

/ ir kitų išdlrbysčlų 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

# DldclC nuolaida už Jūaų senąjį 
aparatą. 

VVASHING MACHINES & 
APPLIANCES 

Atsilankykite apžiūrėti mūsų Kra? 
ĮSMtatynia. Pasinaudokite riiuau. ,,lay< 
way" planu "Kalčdoms. -• 

352f6-28 S. Malsted S t 
Atdara kiekvieną vak. Iki Kal6d 

Atdara sekm. 12 iki 6 vai. poplel 

j 

Telef. REpubltc 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

P A R D A V I M A S 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pa ta isymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

pa ta rnavimas 
* m * 

ATLAS F U E L CO. atstovai 
4910 So. Paulina St . 

Prtospect 6-7960 

niipigintom kainom 
1951 BUICK 4 door 

Dy»aflow $1895.00 
1'950 PUT('f< 4 door 

Dynaflovv $1095.00 
1950 p"TCK 4 door 

?p eini $1395.00 
1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 dortr 

i,\»»fl<m $1395.00 
919 BUICK 4 d. or 

ftynnfl w $1395.00 
949 BlJiOK Supcr 

4 door $1345.00 
•94« rsUlCK Su])rr 

\ ^ K LML'bi $ 1 2 9 5 0 0 
'948 ClIĖVfcoURT Club 

coui»e >. . $795.00 
'948 BUICK 4 do'>r 

Dvnaflovv . $1195.00 
'«•)" nuiCK Super 
00*22,8$ ; " JOOP Z 

tfljHOTVSrrTO «riH 
002601$ ' ' JP r HOina 8^61 
1918 STIJDEBAKĖR 

00018$ •• JO(»p 1 
00*566$ J»°P f 

»iK NASH "600" Cp. $595.00 
, i947 ^ACt^AtlB 4 <ir. $645.00 
j 1947 BllfCfc Svečiai 

• 4 dpoV $645.0Q 
1942 BUICK Sup"ėr 

4 door $245.00 
1941 BUTCK Supėr 

4 door $195.00 
Norinttėftffc ^\rktl, tiiu^f mašiną 

turime visokių naujų 

BUICK 
MlL&A BUlCS 

SALES 
9ft7 West 35th Streel 

Lflfayette 3-2022 
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Kelione po Geležinę 
Uždangą 

Amerikiečių tur is ta i pasiek 
vale. BėrTyną, gali turėt i vien 
neeilinį "malonumą", būtenl 
pakeliauti po rusų valdomą Bei 
lyno dalį. Toji ekskursija vadi 
naši "Dėdės Šamo vadovauja 
ma iškyla po geležinę uždangą' 
ir jon patekti gali t ik tie, kuri 
gali įrodyti esą t ikrais Ameri 
kos piliečiais. Kelionė kaštuoj 
25c ir vykstama armijos aute 

• H 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
suorganizuotas „Draugo" bendre 
darbių klubo, remiant L. Rasyte 
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkam 
Qr k!t. organizacijoms. Paskaito 
yra skaitomos ir diskusijos vyki 
ta lietuvių kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdanaviaun, MI( 

Koordinatorius: 
«rui. J. A. Zvetfna 

^384 So. Oakley A ve., Chicago, II 

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

PASKAITŲ TVABKABASTIS 
Lapkričio 20 d. 6 v. 30 m. Pro! 

Dr. Petras Jonikas skaito tema 
Bendrine kalba ir jos rūšys. 

Lapkričio 20 d. 7 v. 30 min. Bro 
nius Ifeiklys skaito tema: Pogrin 
džio laikraščiai; (Paskaitos meti 
liet. pogrindžio laikraščių paroda) 

^ > . • jiŠ^^EBjfiJl • -i 

\k m EI 
\\ H (quaUflea~ž 

3120 S. 

*įįl0W 

8T. ANTHONY SAVIMiK * Î OA] 
1447 K<>. 49th Oourt, Cici ro 50 
JOSRI'H K OKIHAIISKAS. S( 

SEG11ETT1 T U 
«451 So. Oakley Ave. CH1CAG 

HELI 

I.f!KTUVA«8 
\A \ IS, A 

LA 
t'ArupiUHin^ oilttiiA, tienlMidlus Ir 
UI'»>VI«O. \ \ ItlMfc• |j| |<7|'tVlV *** 

l>laiiuok'i'it is anksto kitiems metai 
<rkluva'fs Wip Ir IiiituiH, lai husite 
liinil Idii-nt- ;ms Tutis nvmokCslu-
l>ttlifa i»ei»( Hfr»-ikrN lankelio nei t 
<-̂ i tai aitlik»it< tiriMiit virtoje — 

TlANINGAS TAUPYMAS l 
<ueKVieiut» ttoogus ui retų atlic 
taupyti kHH savnltę. 
taupyti »v*ktft: Hei»ai\tn. y»ikų 
mobiliu, aU>Htogoras, vestuvėms, 
Kas turi Husltinp«f» piniuų. ta* 
tmoėk tattuvvi kMtimm 

MUTUAL 

& 
= g. a^~. M. ū. v -jrrtrn- ? i 

\ = 

MSĖ, 
\ VkN i S T r i .1. i S uVif t i »%K A 

Kl UI |»ATAltNAlMA VISI 
Me> MiHtovattjaihe atsukontln^A6 a 
•laa lituke kltjrnta.v, visados n|>satiir 

Fl I tE—A U^'OM Ofttt^E—IA i 
IK AOC 

6822 SOUTH. VVESTÎ KN 
Agentūra yra CHA! 
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buse, ktiriam vadovauja ir 
aiškinimus teikia specialus 
rininkas. 

• 

luiiimiir JI.numini.ii!ini!!m»'"Mii 
KLAUSYKIT K: 

LITHUftNIAN MEL0DIE! 
KTOTI8 WPAO BANGA 1050 K 

Kiekvieną sekmad. 3:00—3:3' 
(Detroit laiku) 

REIKALAIS KREIPKITE! 
15756 Lesim- Ave. 
' Detroit 27, Mich. 

Tel. Hlloadvtay 3-2224 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lf llllIIIMlIltlItIM 

NUO tfŽSKfcNftJUSIŲ 

Skaudančių Zaird 
IR ATVIBV ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo BENŲ 
VIRŲ ir SKAUDĖTŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sfideti ir naktimis t 
goti, nos i'j uŽjlsenSJuHlos žals 
niežti Ir ekanda. Kad palalintl 
niežėjimą ir skandS^ma senų 
v\rų ir skaudančių žaizdų, uždC 
DEOULO Ointment. Jo g y d o n 
ypatybCs palengvins JOsų skaud 
mų. ir galfinite ramiai miegoti E 
tl. Vartokite JJ taipgi nuo skaui 
nudegimų. Jis taipgi pasalina ni 
Jlmą Ilgos, vadinamos PSORIA 
Taipgi paftalina peršėjimą Ilgos, vi 
narnos ATHLETE'S FOOT, susta 
džiovinimų odos Ir perplv&imų tl 
ilrSčių. JIS yra t inkamas vartoti 

džlūstančlos ir suskilusios odos. 
v Va gora gyduole nuo visų livlr* 
odos ligų. LEGULO 
Ointment suteiks Jum 
pagalbų nuo nuvar
gusių, perstamų i r 
nležlnčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 rt.. 
$1.26 Ir f 1.60. Pirkt 
te vaistinėse Chleag-
ir apylinkėse Ir Mll-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde-
r l l - • 

LK(; i ' lX>, Depar tment D 
5<H8 VV. flddy St . , Ch icago 8 4 , 

Mim>errv f^S694 

M conpfffi 
Hatsted Street DAnube 6-69*7 

/ 
\ N ASS'N. 
o, m. 
Sekretorius 

KVKMAMt 
AUPYTI 

PINIGUS 
Šioje BendrovSje, k 
jūsų kaimjnriai tau] 
pelningai ir s a u g i J 
nuo 1922 metų. 

D y k_M dovan816fi i 
naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,0C0.0( 

L4VEL BUREA1 
30 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 Ir 1 

I 0N IS : 

8, GELEŽINKE-
i^JTbBUSAte, 
AIVAIS 
1 sutvarkome vimts su kel ione suristi 
KVt i l i i . l a idome afldovltus. Ketton 
tins. Anksriau u*rtsakykit«- Mietus kai 
a tikri, ka«l tikrai gausite vietas. lMrl 
r bi-angtaii Ir Išvengsite laiko sutrai 
i geležinkelio stoti ar aerodromų, n< 

— PAS MUS. 

MOKA GERUS DIVIDENDUS 
tekamu* nuo pragyvenimo pmlgi 

M aioHKitu, iMtgijimut įmano, nnU 
, krikštynoms Ir kitiems reikalam 

jauoJani tauceanlfl W tahnimrmni 

e r a i SAVlNGS 
> L O A N A $ S O » I A t l O I 
W. Ctrmok Rd. • Chk )\ | 

L KAZANAUSKAA **. • Tsi VI rpWi*a 7-774 
t* U « u f » d «• $10.Orrf'> h\ e | i . L C 

[y l^5ui«i r«As^ 

1 \ 

A f M A h A ^ I V l I HlOfcJh., 
JOKIŲ ftCfttV AFl>rtAirt)OSKJ 
aiMlraiS<l<»s kom|wn0«8, tod?l kJekvie. 
KOtas, Jil kum i\ykstj< kokia nelaime. 
I A B l L l T l k ^ F t t K V t e M l O N 
UlUKNtU 

AVE. Telef. PHospeet 6-6192 
\ S P K A L priež iūroje 
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MOTERYS ŠERININKES! 
Metiniuose pietuose, Town Hali 

Klube, New York, N. Y., lapkričio 
8 d., Wilma Soss, Federatlon of 
\Vomen Shareholders in American 
Business Pirm. pranešė, kad Jean-
nette S. Seidman, the Inter-Racial 
ri«Mj oi America Prezidentė pa
skirta patarėja Tautinėm* Oru-
pėms. 

THE FEDERATION OF WO-
MEN SHAREHOLDERS (FOW-
SAB) yra nepelninga moterų są
junga, kurios tikslas yra ugdyti 
Tnok3iin.'mą finansuose (Education 
in Finance), kad moterys galėtų 
turėti protingą ir tikslią kontrolę 
savo turtų; ir kad jos galėtų .iš
sivystyti geresnį supratimą ame-

Įdomi DUieilO Kelione rikoniško biznio, kuriame moterys 
1951 m. liepos mėn. 12 metų y™ skaitlingos šėrų savininkes, 

amžiaus Paul C. Moessner, pa- Yra daugiau moterų šėrų savi-
leido į Platto upe, Nebraskoje, nln«W "egu vyrų aštuoniose iš de-

,. , . ,T . ,.A i r šimties korporacijose Jungtinėse 
buteų, kuriame buvo Įdėtas laiš-; valstybėse. Neseniai padaryta ap-
kelis su jo adresu, prašant ra- žvalgą rodo kad 52% visų šėri-

Butelis ke- »""--* lH l'Wo didžiųjų korpora-
cyų yra moterys! 

Svarstė uždavinius 
Spalio mėn. pabaigoje Pary

žiuje buvo susirinkę Katalikų 
Akcijos Inžinierių ir Pramonės 
vadovų sąjūdžio nariai pasvars
tyti savo kaip žmonių ir kaip 
krikščionių uždavinius bei at
sakomybę profesiniam gyveni
me. Prancūzų Katalikų Akcijos 
generalinis sekretorius Courbe 
šia proga supažindino susirin
kusiuosius su Katalikų hierar
chijos pageidavimais bei direk
tyvomis. 

»• • •" • - • • » »•• » • • • : C L A S S I F I E D A N D HELP W A N T E D A D V E RTISEMENTS::. . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . . :^^ 
RFAL F.HTATH 

dusiojb duoti žinią 
liavo Platte upe, į Missouri, ta
da Mississippi, per Meksikos į-
lanką, Atlantą ir pasiekė Šiau
rės jūrą, kurioje Itzehoes, Vo
kietijoje, gyventoja 

PRANEŠIMAS 

S r H l M l U PARR'F, 
Savininkas pardno<la - $ 14.fir>o 2 
nib-gam. murini Ršnch HtlIiaiiM na
rna; prijungtai1! garažus; U in. N* 
ntttno; ..oeramle'' )*o k 111> vonia; gazu 
apattd.: arti st. Beatriče parapijos ir 
mokyklos. Galite mojau užimti. 

4410 N. Kol/e (9400 vakaruose) 
G U U M O I I I n-0100 

Savininkas parduoda — $13,200 
Moderniškas m Orinti namas C m. se-
numo; kabinetu vlrtuvfi; „LinouaH" 
vonia: karatu oru apšild.; 6 dldel] 
kamb. 2 arha 3 miegam.; veneoii-
koa užuolaidos: žieminiai langui ir 
•tėteliai, šėtros; platua akiypaa. 2 
autom, garažas. CSalIma tuojaus už
imti. Prato laukt) pasitarimui: 
miitop 5-iir>n Mlfl tkh Grcen st. 

PKOGOS — OPPRTUNITIKS 

GUOSERNE ir MĖSOS 
KRAUTUVĖ 

įstrigta prieS 16 metų, grrai einąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuvės. Jei pa-
>•' ui autumel i-.iliin t pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood S t ree t 
_ i • » • - •• • 

Oroserne" ir degtines ktautuvS. Pa
tarnavimui baras. Didelė apyvarta, 
prie kampo. 2 autom, garažas. Qa/.u 
apšildoma. f> kamb. butas užpakaly. 
Jei pageidautumėt arba apsimainysi
me IU pirkėjo butu. žema nuoma, ge
ra sutartis. Nebrangiai, $8.500, pilus 

/prekes. Parduoda dėl silpnos sveika
tos. 4434 W. 28th St.. Illstiop 7-7484. 

Savininkai iMirdumla už $ fft,500. 
Modernus S kamb. mflr. namas 6% 
metu senumo, pilnas rūsys. 1 % au
tom, garažas, kombinuoti žieminiai 
langai Ir sieteliai, gražiai apsodintas, 
arti transportacljos. mokyklų ir baž
nyčių. Tuojau galima užimti, aplei
džiame m loštą. 2640 Oak St.. Franlc-
Nii Purk. CRntral C-394? arha OIAUI-
stonn B-S8S81 sekm. arba vakarais. 

DRAUGO administracija nujaus 
Elizabeth dama, kad lietuviai norės išgarsin-

„ . " J " ^ - i ti mūsų taulos ir josios sūnų var-
Ziemdorf, ramiausiai prausė ko d ą • Į Į J" j l e m a įūug p a l a n \ u m o 
jas. Jos dėmesį atkreipė plūdų- svetimųjų tarpe yra palikusi be pa 
riuojąs butelis, kuriame ir rado ras¥ nemažą akaičių lietuvių dain-

, ... ~ , L i ei ninku paruoštų kalėdinių atviru-
minetąjį laišką. Dabar prasi- | č i ų gio^e k o r t ^ I ė 8 e b u s galima pa-

Dabar 
dėjo įdomus tarpatlantinis susi
rašinėjimas. 

TADO BALČIŪNO 
PU. / . l / I šK \ s LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONOINKS. WITTNAIKR. BULOVĄ 
Ir kt. sveicariS*! laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
riARBO VAU: 9-2::to Ir 4-8 v. v. 
šestaditnialH 10-2:30 ir 4-S v. v. 

Platinkite "Draugą" 

gal užsakymą atspausdinti anglis 
ki tekstai ir paradai. Lietuvių dai
lininkų paruoštos 8 kortelės su 
angliškais tekstais ir atspausdin
tais siuntėjų vardais kainuos $1, 
100 kortelių kainuos $12.00. Vien 
su angliškais tekstais, be siuntėjų 
vardų 8 kortelių komplektas kai
nuos 70 centų. 100 kortelių $900. 

Užsakymus prašome siųsti tuo
jaus : M 

D R A U G A S ' 
23S4 So. Oakley Ave. 

Chicago, Ali. 
Užsakymai bus priimami iki 

gruodžio ' mėnesio 1 d. 

SAVININKAM parduoda narna gp-
rftm< stovyje, vakariniame priemies
tyje. f> kamb. Ir 2 uždaros verandos. 
Ištisus rūsys. Garažas Pulki kaiml-
nystė. 3 blokai iki geležinkelio sto
ties. Prie krautuvių ir mokyklų: kiti 
patogumai. Parduoda ui $15,750. 
211 :ird Street. Dovvners Orovo* Tel. 
Dovvners (Irove G12-R. * 

MARINIS CAPE COD 

CtfAROL'KTTK PARKE 
Pardavimui tnvern b«w»D Ir namas 
4 kamb. butas užpakaly. Duodami už
kandžiai. Galima pirkti mažu Jmok8-
Jimu Ir lengvoms ISslmokSjlmo sąly
gomis. Tuojau galima perimti ge
rai elnantj blCTiJ. 

HHmlock 4-0278 

BKAUTY SHOP 
Vtctntty Brlglnon Park 

lOstabltHhed cllentele good golng 
buslnesH, modern flxtures, low rent. 
Mušt be seen to appreclate. Sac. $1,-
600 for Immediate sale due to lllness. 

Calt owner for apt. 
RKpublIc 7-3307 

HEIJ> VVANTKD MOTERYS 
•—».—»»•»»»—~»~» — «̂»— «.~» ~ . — 8ffKyMffKBffB3SSpSKW^M^WBMBWWBffB!lMB 

HELP WANTED — VYRAI 

Taverna — Clearing Dlstrlct ant 6364 
W. 63rd St.; 5 0 x 1 2 5 p8du pasistaty
mo autom, sklypas; ant kampo už-
kandinS ir išsinešimui produktai. Da-

j ro dldel) kiek) biznio. Naujas pasta-
x , , I tas su gyvenamais kamb., ilga sutar-

atdari laiptai; su UH ž e n ^ n u o m a > P a r d U 0 d a kaip stovi 
U n ^ n i n ' T ' l 1 , 1 ' ^ ^ J ^ ^ u ? ^ '»»» I M 0 0 . Saukite savininką: liŲ vonia! gazu apslld.; 40 pėdu sklv-

RKIIanoe 5-9822 
1 
pas Ir balta tvora; arti 8(!-tos Vlncen 
nes. $18,800; Mrs. Purtcb. 

I l l l l top 5-4900 arba 
\VAterfalt H-5320 vakarais 

Įsigykite šią puikią mąstymo knygą dabar! 
Kun. Dr . J . Vai tkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

Mąs tymai kiekvienai dienai 
nuo pr iešgavenio iki 2 sekm. 
po Ve lykų . , 

Kieti g r ažūs viršeliai , 

543 pusi., ka ina 5 dol. 

Užsakymus s iųsk i te : 

" D R A U G A S " , 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 
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Savininkas parduoda: Ar JOs Jlefiko-
te gero pirkinio? Ateikite ir pamaty
kite ftl jferal pastatyta narna: B 
kamk ir „den": stikline ttflpakaltni 
veranda: inodorniftka vlrtuvP su in-
dg plovinio tnaAlnn. DlanosiaU, plyta 
ir Šaldytuvu. Ou'/.inis karSto \an<lens 
apslld.; didelis niilrlnis 2 mitom, gu.-
rftiaa; galite tuo.lnus užimti, 

H i l l K. Morgiui Kt. 
STcu-nrt :i-»902 

PTRKTTK tiesiai nuo savininko! 
160 akerlų "dairy" ūk)! 2 moderniS-
'<i namai: labai jceras pelnas! Turi 
turCtl tuoinus ffrynų plnlfirų. parduo
da Mf. $250.00 akerj. Arti Crete. 111. 
S B mylios nuo Cbl^nsros Užimti ga
lima bus sausio mfin. Saukite arba 
"nsvklte — Cllnton Plokman. Rte 1, 
BOY 86. Crete. Illinois. Saukite Crete 
4234. 

St. Ferdlnands Parapljol savininkas 
parduoda už *2ZJ>0(>.,Ąjįjlįjpllu, Uarnb^, 

mOrinj „Georsrlan" stiliaus narna: * 
miegam.: 2 vonios: pilnai pusinių 
sienų rflsys; su jtalsyta rilbine Ir 
siena nuo sienos kilimais. Galu ap
slld.;" 2 autom, garažas; uždaroma 
veranda; žieminiai langai Ir sieteliai. 
Bftroa; BKrkshlro 7-4718. 

3051 N. Natoheat Ave. 

BRIGHTON PARKE 
0 
2-jg aufltU mūrinis namas — du bu
tai po 4 kamb. Pirmas augstas Šil
domas karStu vandeniu — aliejum: 
tuojau galima užimti. 2 autom, mū
rinis garažas. 

PRospoct 6-G283 

nvnrK4TiNOAR BUTAS 

Park Police Officer. 10 years ser-
vice, wife and child desire unfur-
nished apt., 2 bedrooms preferred. 
Mother and child gone all day. 

Phone MIdvvay 3-2460 
before noon or after 7 P.M. 

'SMULKMENŲ — užkandžiu krautuve; 
gerai einąs biznis; puikiausioj apylinkėj; 
nuoma $65; apšild.; gera sutartis; idea
liška vieta porai; turite pamatyti, įver
tinti; parduoda už $4,000 skubiam par
davimui; priežastis — liga. 

4244 VVEST CERMAK 
ROckwell 2-9323,arbą 2-2425 

ANTIQUE BIZNIS 
Pilnas prekių ir gerai jsteigtas; moder
niškas 5 kamb. mūrinis namas; aliejumi 
apšild. natūralus židinys; didelis kampi
nis sklypas ant Cicero ir 108th St.; par
duoda už $39,000 skulii.uii pardavimui. 
Priežastis — liga. Saukite savininką; 

Oak Lawn 2075 

Work elose to home. Ravp travel-
ing time and expenae. 

KI S< II JEWELRY CO. 
Haa an immediate opening for 

GENERAL CLERK-TYPIJ^ 
Experienced, but will consider 
alert beginner. Pleasant vvorklng 
conditions, diversified duties. 

5 day week 
Liberal benefits. 

APPLY: 
• 

6343 So. Halated 

Dirbkite arti namų, sutaupysite 
kelionės laiką bei išlaidas. 

HOLLttB & CO. 
Reikalinga 

• STENOGRAPHER-TYPIST 
• GENERAL CLERK for onr 

I. B. AI. Dept. 
Pageidaujama patyrusių, bet im
sime budrius naujai pradedančias. 
Malonios darbą s ą l y g o s , įva ir ios 
pareigos. Proga naudoti savo ini
ciatyvą. Cafeteria, valgiai nebran
giai—profit sharing plan group 
insurance (draudimas). Kreiptis 
šiandien — 

3 2 2 3 S. VVcstrni 

GENERAL OFFICE WORK^ 
i 

• Light typing 
• Posting of cost records 

Permanent 
• 5 day — 40 hr. week 
• Very good salary eongenlal 

office. 
HANSELL ELCOCK CO. 

3153 South California 
BIshop 7-4250 

Distribution Clerk -
Reikal ingas dal inam arba pil
nam laikui vyras 17-45, pr is
t a ty t i paštą ir medžiagas mū
sų modernioj įs ta igos pas ta 
te . Reikalinga mpketi angliš
kai ; 5 d. sav. : gausūs priedai . 

Šauki te : 

SUperior 74800 
Xxt. 365 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. Washington S t 
Tel. DEarborn 2-24S4 

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

TOOL MAKER 
Mušt Be A 

MASTER CRAFSMAN 
Ablr to DrsiRn and Build 

PUNCH PRESS DIES 
Shotild I" rapable of fant and arrurate 

vvork 
Should 1JIOW how to use JIG BORE 

No ARC I.imit 
Stcady Work 

58 Hours Per VVeek at 
^2.40 per hour 

l'lus Employee H< n< fiis 
4 man shop in small factory 

DRAKE MFG. CO. 
1713 W. HUBBARD STREET 

HELP WANTED — VYRAI 

č ia yra nuolatlnln darban gabiam 
IU I I A I T I I t l I I — SAI.I.S CliKItK 

Malonios darbo sąlygos. Jvalrlos pa
reigos. Gausūs priedai — priimsime 
ir Iftmokyta, baigusi dabar mokyklą.. 

RAUKITE: 
Financial H-O.-.OO 

H. Dees 
^ 

M E N 
for cleaning 
Hospital work 

Permanent. Pleasant working con
ditions. Meals furnished. 

See Mrs. Garrett 
4 0 5 8 W. M H rusi-

FOOD SHOP 
Oood going buslness, well establ-

ished. Largo deep freeze. Complete 
stock. Uent $40; heated. Good lease. i 
Ideal spot for couple. Mušt be seen 
to appreclate. Sac. for immediate 
salo due to illnesf, 946 Agatite Ave. 
Kl>gewater 4-9185. 

" ' • • • " * -

Grocery & Delicatessen wlth small 
apt. In rear; good golng buslness 
weU established. Kent $75 heated. 
Good lease. ideal spot for couple. 
Oood reason for immediate sale. Sac. 
$4.000 mušt be seen to appreclate. 

229 S. Doulevartl 
EUclid 3-0330 

GROŽIO SALIONA8 
su 4 dideliais kambariais užpakaly, 
įsigyvenusi klijentūra. modernūs }-
rengimai, atskiros bilaelgs „booths". 
Nuoma $90, gera sutartis; su ap
šildymu. Arti aerodromo. Pamate 
vertinsite. Teisingai Įkainuotas. 

4307 \V. 03wl St. 
rOrtsmouth 7-7878 arba 

GRovehlll 0-02KK 

i-

Darbas su gera proga 
MERCANfILE NAT'L BANK 

turi keletą vietų dėl 
• STĖNOS 
• CLERKS 

• • TYPISTS 
Pilną ar daliną laiką. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios parei
gos. Imsime budrias naujai pra
dedančias dirbti. Pilni darbinin
kų priedai. Proga progresuoti. 
Matykite Mr. Benner. 

MERCANTILE NATIONAL 
BANK 

Jackson at Clinton 

(Near Northvvestern & Union 
Stations). 

IftNUOMUOJAMA 

a profitable reminder 

open a savings account 
this month 

Gaukit 4u feriM mždarblun VismM 
UAiikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit j i H ^ kAi reiklu 

tniįk* M fl • N M I l kkk ***+ 

AND L0AN ASS0CIATI0N 
1SM SO. UALSTED STREET CHICAGO S, ILLINOIS 

j Telefenae: H Ay markei 1-202* 

TataiMfar Wrmedl«nl«i«, antradieniais ir penktadienfsff noo 9 ryte 
M 4 valandai vakare. Ketvirtadieniai* nuo • ryte iki 8 vai. vakare. 
**wra*<uenieji usuaryta. seetaateauaM uue e vmi. rjn# uu e v»x p. e* 

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

2419 W. Potomac 
I i I I 

ISnuomojama taverna. 
Geroj apylinkėje 

734 W. fttth St. 
Tel. Vlrglnia 7-0109 

Dounv Flake Donut and Sandwlch 
Rhap 

Kartu mašina ir nauji „fikčerial". 
T^vbal geroH pajamos. Prieinama nuo
ma, llgalalkS sutartis. Idea|l vieta 
porai. Pamatę jvertinsite. D61 silpnos 
sveikatos nori skubiai parduoti, ne
brangiai. 13,600. 1827 K. 79th St. 
arba skambinkite prieB 11 v. r. arba 
po 2 vai. po pietų KEgent 4-9196. 

GROSERNft IR MfbSOS 
KRAUTUVE 

Biznis įsteigtas prieš 15 metų, 
ant Halsted St. Silpna sveikata 
verčia parduoti už pusę kainos. 

CAnal 6-7885 

—« — 

PARDAVIMUI 

Pardavimui geram stovy kornrta 
( trumpėtai ) , mažai vartota. Auksuo
ta ift vldaim ir ia vlrSaus. Verta $260 
— parduodama už prieinamą, kaina. 
Vienos lovos patalyne su paduSkoms; 
ir kiti namų dalykai. ,^lašin&apio'( 

{rankial ir įrankių dBžS — L,Xoo\ 
box". Pardavimo priežastis — aplei
džiu nvlestą. Kreiptis — S. Dyokas, 

2123 \V. 23nl St. 
(Beismente iŠ priekio) 

**!222& 

«4V1NG^ 
. 

SERVICE STATION 
For lease — 9478 So. Ewlng Ave. 
City Service Products. Eąuipment 
and inventory only. Reasonable 
Rentai. E*cellent opportunity for 
rlgbt party. For appolntment. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Tuojau pat 
yra vieta gabiai 

STENO-TYPIST 
Pageidaujame patyrusios, bet 
imsime budrią naujai pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, J-
vairios pareigos. 5 dienų savai
te. Gausūs priedai. Proga nau
doti savo iniciatyvą, šaukite 

BLshop 7-4300 

Ar domitČH nuolatiniu 'darbu. Svario
jo dirbtuvėje kur darbininkai yra |-
vertinaml. 

NATIONAFJ mscriT co. 
Reikalingi 

\VAW:IIOVSI; MRN 
Patyrimas nebfitlnas. Imsimo moki
nius. Gausūs priedai. $61*01 darbo sa-
lygOB. Kreiptis — 

05O& S. Prairle Ave. 

Ar jieškote nuolatinio darbo, 
švarioje dirbtuvėje kur darbi
ninkai yra įvertinami? 

Mums reikalingi 
• ORDĖR FILLERS 
• STOCKMEN 

Patyrimas nebūtinas. Imsime 
sąžiningus mokinius. Gausus 
darbininkų priedai. Kreipkitės 
dabar asmeniškam pasikalbėji
mui. 

2645 S. Wabash 

Tuojau galite pradėti dirbti! 

MET-L-WOOD CORP. 

turi keletą vietų 

FABRIKO DARBININKAMS 
Patyrimas nebntinas — Iftmokysime 
sąžiningus darbininkus. Geros darbo 
sąlygos, Svari dirbtuve", gausfls dar
bininkų priedai. Kreiptis 

6755 W. 65th S t 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? 

Call Mr. 
ARmltngo 

Kchoe 
0-7720 

PARDAVIHUI 

• 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventoves paveiks
lai. J is gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaine labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

„ D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, PI. 

Turime nuoltainį darbą gabiai 

STENOGRAFEI 
i 

Reikia patyrusios, bet imsime bud
rią naujai pradedančią.. .Malonios 
darbo Bąlygos, Jvalrios. pareigos. B 
dienų savaite, gausūs priedai. Kreiptis 

PRUDENTIAL INS. CO. 
7508 S. Saginaw 

> Punch press Onerators 
» Polishers and 
> Spot \velders 

Day & Evening work 
Perm. Good starting salary 

Good working conditions. 
Employee benefits 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 S. Western 

Ar domitPs nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateitim. Turime vl»»tų da
bar dėl — 

ASSISTANT LABORATORY 
TECHNICIANS 

Imsime Hlgh Sohool graduates, kurie 
yra kiek pramokf. Malonios darbo 
Sfj.lvgos. OausilH priedai. 5 dienų sa
vaite. Proga progresuoti. Antra ir 
trečia pamaina, šaukite Mr. Ko\val-
ozyk. v 

POrtsmouth 7-8171 
ETHICON SUTURE LAB. 

5001 W. 67th St. 

Turime nuolatinį darbą gabiai 

MAŠININKEI-TYPIST 

Malonios darbo sąlygos, jvairios 
pareigos. Imsime pramokusią 
„graduate".5 dienų, 40 vai. sa
vaite. Gausūs priedai. Matykite 
Mins. Kiel. 

J . F . MARTIN CARTAGE CO. 
1401 S. Dearborn 

Ar domitės nuolatiniu darbu? 
Turime keletą vietų dabar dėl 

DIOTAPHONE OPERATORS 
Pageidaujame patyrusių, bet im 
sime ir gabias mašininkes, iš
mokysime. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. 5 dienų 
savaite; gausus priedai; proga 
naudoti savo iniciatyvą, šaukite 

HAymarket 1-2135 

MACHINISTS 
ASSEMBLERS 

50 hour—minimum week. Per
manent. Excellent openings 
with Old Line Reliable Compa-
ny. Outstanding paid for bene
fits and pension. We prefer men 
used to making own set-up, but 
will train men desiring to learn. 
if they are able to read prints, 
and have machine shop exp. 
This is day or night vvork. 

GRINDERS 
(Precision) 

RADIAL DRILL 
GANG DRILL 

MILLING 
MACHINE 

ASSEMBLERS-
BENCH 8č FLOOR 

HELPERS-
GENERAL 

Vanderceofc & Sons 
900 N. Kilpatrick Ave. 

(Use Iowa Str. entrance) 
Come in day or night 

> 

Nereikalingas patyrimas. Priim 
sime sąžiningus norinčius išmok 
ti. Siaurės vakaruos ir vakarų 
priemiesčiuose. Autom, gerai tu 
reti susisiekimui į darbą. Gau
sūs priedai, įskaitant ligoninę 
ir grupes apdraudimą. Užmoka
mos atostogos. ,',Sick leave". 

$55-$60 sav. 
ATEIKITE— 

Pirmadienį iki šeštadienio 
9*vai. ryto — 4 vai. po pietų 

KANE SERVICE 
510 N. Dearbom 

Room 508 

Turime nuolatini darbą gabiems vy
rams dirbti kepyklos bendrovėje. Pa
tyrimas nebūtinas. iSmokysime są
žiningus darbininkus. Geros darbo sq. 
lygos, Svari dlrbtuvP. Pradinis atly
ginimas. 

$1.50 f vai. 

Plius bonus už naktinį darbą. 

Kreiptis 

5324 S. Federal 
(2 blokai J vakarus nuo State St.) 

Ar jūs domitės pastoviu darbu, 
švaria patalpa ir darbininkų įver
tinimu ? 
TURRET LATHE OPERATORS 

geros darbo sąlygos, gausūs prie
dai, viršvalandžiai — geras atly
ginimas geriems darbininkams. 
Tremtiniai kviečiami. Turi suprasti 
angliškai. Susisiekite šiandien pa
sitarimui. 

BALFRE GEAR & MFG. CO. 
4711 W. Lake Street 

• MILLWRIGHTS 
(2nd and 3rd shift) 

• ELECTRICIAN 
(2nd shift) 

• LABORERS 
(Swing shift) 
(or rotating shift) 

Excellent starting rates. Good 
working conditions. Many li
beral employee benefits. 

Apply 8 a. m. to 4:30 p. m. 
Monday thru Friday 

NATIONAL MALLEABLE 
& 

STEEL CASTINGS CO. 
110 N. 25th Ave. 

Melrose Park 

į. 

• -

• 
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Ketvirtadienis, lapjcr. 20, 19&£ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

r? T 

BUDRIKO KRAUTUVES 4 0 METINIS 
PADEKAVONES DIENOS 

IŠPARDAVIMAS 

Šia proga Nudrikus duoda premijas pirkėjams kalakutą, 
žąsį su ko/nu pirkimu virš 45 dolerių ir aukščiau. 

Daugelis lietuviu yra įsitikinę, kad mažos krautuves Ir pradines 
krantinės moka už prekes daug brangiau ir negali pirkti tiesiai 
iš genijų išdirbys^ių; kad jos moka daug brangiau perkupciams 
ir todėl negali parduoti pigiai. Budrlko kapitalas ir didelis pirki
mas tiesiog iš žymiausių fabrikų padaro galimu parduoti daug 
pigiau. 

Budriko krautuvėje parduodamos prekes tokių iŠdtrbysČių 
kaip: Fullman, Kroehler, Simmons, Lloyd Sealey, General Kieč
iu.-. Philco, Dumont, Admiral, Kelvinator, Hoove^ Universal, 
Kembrandt. Lees, Bigelow, Armstrong, Thor, Bulovą, Klgin. 
Longines, Benrus, R. C. A. Victor, Community, Rogers 1847, 
Keep-Sake ir daugelis, kitu žymiu išdirbysčių, Fair Trade kaip 
nomis ir žemiau. '. 
Llnoleum grindims, visokių spalvų, 9 x 1 2 už $3,75* 
Karpetams valytuvai, rankiniai, po $4.95. 
Matrasai vatiniai, visokių, mierų, po $7.50 
M i talines Ir medines lovos po $7.50 
Mah.is.il, sprlnKsinial, po $15.00 
Supamos minkštos kėdes, po $14.50 

BUDRIKO KAURŲ IŠPARDAVIMAS 
SUTAUPYKITE 50% IKI 70% ANT BKOADLOOM, 

WILTONS IK AXMINSTERS! 

3 x 'i Vį pėdos grynų vilnų, re&. kaina $22.00, dabar $8.00 
5 X 9 pt'das, reguliari1 kaina $100, už $37.00 
<>x4.7 pėdos, refultart kaina $60, už $22.00 
1 x > 2 pSdų, reguliare. kaina $120, už ^ $30.00 
8 x 1 5 p§dų, reguliari kaina $260, už $00.00 
9 X 12 p*dų, reguliari kaina $125, už $50.00 
9 x 1 ' ) pedų. reguliarė kaina $275, už $125.00 
Labai dailiu spalvų, vertė* $12.00, $9.00,$7.00 vertes ketv. 

jardas, dabar tiktai jardas $3.00 
Naujas 7 kub. pėdų ši ldytuvas, garantuotai 6 metams . . . . $148.00 
Nauja skalbimui mašina $$8.00 
Prosyjimo mašina $68.00 
Elektrini s iuvama mašina $08.00 
Aliejum kūrenami šildymui pečiai $28.00 Ir auka. 
Anglimis kūrenami šildymui pečiai $28.00 Ir aukS. 
Porcelano ffu/.iniai pečiai $08.00 
l.a hai dailios stalui lempos po $4.95 
Auksiniai 14 kar. rankiniai 17 akmenų laikrodėliai po $29.50 
Kankiniai gold filled laikrodėliai po $10.95 
16 eolių i>av< ikslas televizijos po $99.50 

Dykai Keras didelis kalakutas su pirkimu virš $45.00 ir 
aukščiau. Taip pat rašoma plunksna ir Bali Polnt 

plunksna dykai visiems atsilankiusiems. 

Jos, F. Budrik i 
3241 South Halsted Street 

Tel. Vlctory 2-9542 Ir CAlumet 5-7237 
Krautuve atidarą nuo 0 vai. ryto iki !>:;?!> vakaro pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais Kitais vakarais iki H vai. vakaro. 
Nedclioinis uždaryta visų, dieną 

l 'as i-.II. n ii. i Garo ir Klektro* bilos užmokamos 
bo II.i.m ekstra mokest-lų. 

MIELIEJI LIETUVIAI AMERIKOJE! 
(Tęsinys) 

Iš šių išvardytų asmenų gali pa
sirinkti kokį nori asmenį ir jam 
pasiųsti Kalėdų dovaną. 

Šiugžda, Albinas, /2<K Salzgit-
ter-Lebenatedt, Dachsgraben 10, 3 
asmenys, bedarbis. 

Šležas, Bronius, /20/ Salzgitter-
Lebenstedt, Dachsgraben 11, 5 as-
I menys, bedarbis. 

Kokoschko, Juozas, /20/ Salz-
gitter-Bruchmachsen, Lager 17, 7 
asmenys, bedarbis. 

Barkauskaitė, Marija, /20/ Salz-
gitier-Lebenstedt, Dachsgraben 11, 
bedarbe. 

Stančiene, Fridą, /20/ Salzgit-
ter-Lebemtedt, Amselsteg 9, naš
lė su 2 vaikais. 

Kropaitis, Petras, /20/ Salzgit-
ter-Lebenstedt, Stahlstr. 86, 4 as
menys, TBC. 

Neimaniene, Emilija, /20/ Salz-
gitter-Lebenstedt, Dachsgraben 5, 
88 metų našle. 

Rupkalvtene, Anė, /20/ Salzgit-
ter-Lebenstedt, Dachsgraben 3, 61 
metų našlė. 

Kupcainienė, Marija, /207 Salz-
gitter-Lebenstedt, Grosse—leben-
stedterstr. 59, našle su 5 vaikais. 

Latnitienė, Aeota, /20/ Salzgit-
ter-Lebenstcdt, Dachsgraben 12, 
našlė, ligola, su 2 vaikais. 

Visockienė, Marija, /20/ Salzgit-
ter-Lebenstedt, Am Brinkė 35, 
džiovininkė, sanatorijoje. 

Vanagas, Oskaras, /20/ Salzgit-
ter-Lebenstedt, Margarittenstr. 4, 
džiovininkas, sanatorijoje. 

Brantas, Albertas, /20/ Salzgit-
ter-'Lebenstedt, Gross-Lebensted-
zerstr. 113, džiovininkas, sanatori
joje. 

Neustadto lietuviai. Adresas/24/ 
Neustadt Holstein, VVieksberg, U-
Bootschule Lager. 

Bendikaitė, Erika, kaulo TBC. 
Dubauskas, Juozas, invalidas. 
Eidukaitienė, Teresė, akla, su 

mažu vaiku. 
Eidukienė, Berta, našlė su 4 vai

kais. 
Breškys, Jonas, TBC. 
Esertas, Ferdinandas, senukas. 

Gunavienė, Marijona, ligonė. 
Kristonienė, Joana, akla ir kur

čia. 
kudzienė, Urte, sena ir ligonė. 
Kiaupa, Petras, 8 mažamečiai 

vaikai. 
Lileikienė, Amalija, ligonS. 
Latvys, Kostas, TBC, invalidas. 
Liekys, Antanas, TBC. 
Petkevičienė, Matilda, TBC. 
Pleškaitis, Pranas, senelis. 
Simanavičius, Julius, TBC. 
Slabukienė, Marijona, TBC. 
Snelienė, Erna, našlė su 5 vai

kais. 
Valentinas, Aleksas, invalidas. 
Vildaurienė, Ona, našlė, nedar

binga. 
Vaškys, Vytautas, TBC. 
Vasiliauskienė, Antanina, našle 

su 4 vaikais. 
Žilius, Andrius, TBC. 
Žemaitaitis, Mikas, senelis. 
Stelmokas, Motiejus, 2 asmenys, 

TBC. 
Jokūbaitis, Albertas 

Į I I . m . 

Pareigys, Jonas, invalidas. 
Lietuviai gyvenantieji: /24/ |Ham-
burg-Neugraben, VVohnlaf er Fisch-
beck. , 

Sližaitis, Jonas, 3 asmenys, se
neliai. 

Adubauskas, Jonas, invalidas. 
Juškevičius, Juozas, invalidas. 
Norvilą, Kazys, 4 asmenys, vai

kas ligonis. • 
Lipšys, Mikas, TBC. 
Karcrfitis, Antanas, chroniškas 

ligonis. 
Beikienė, Anė, senelė. 
Bazys, Pilypas, ligonis. 

I Grigas, Adolfas, invalidas, 3 as
menų šeima. 

(Bus daugiau) 

STANISLOVAS 
LANSBARKAS 

(Jyveno Kcwam*c, III. 

Staigiai mir6 nuo ftirdtcs lir 
ROS lapkr. 6 d.. 1952. 

Ginies sausio 2 d., 1891. 
Paliko dideliame , nuliūdimo 

žmona, tris sūnus ir 'viena duk-
torj. 

Priklauso prio Sv. Antano 
parapijos. Buvo palaidotas su 
bažnytinėm apeigom. 

Kva Imnsburkas 

A. A.. 
JIEVA SUSLOWICZ 

K \ / , l , \ l Slv M I l 
Gyveno 1119 \V. 123rd St. 
Mli^ lapkr. 19, 1962, 4 vai. 

ryto, sulaukus senatvės. 
Glmfi Lietuvoje. Kilo tft Čio

biškio parapijos ir miestelio. 
Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Kazimieras, sūnus Jokū
bas, marti Dorothy, duktė Ka-
tartna Mitek, žentas Stanislo
vas, aštuoni anūkai, šeši proa-
nūkal, brolio sūnus Liudvikas 
Kazlauskas su šolma, kiti r." 
mlnes, draugai ir pažįstami. 

Prlklausfi šv. Pranciškaus 
Draugijai. • 

Kūnas pašarvotas S. Lacha-
wicz koplyčioje, 10766 S. JMl-
chigan A ve. 

LaidotuvCs Jvyks šeštadlcn], 
lapkr. 22 d., Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydSta J Sv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už, vellonCs sielą. Po pa
maldi; bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

NuoštrdKiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šloso laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Kūnus, Dūk
to, Marti, žentas, Arnikai ir 
Proaiiūkai. 

la idotuvių direktorius S. T A -
chavvlcz. Tol. PUlman 6-1270 

Platinkite "Draugą" 

jDovanodami dabartinę 

J SCHENLEY 
. . . jūs1 žinote, kad duodate 

skaniausia degtinę 
per daugelį metų! 

P.8. <«ražk»J« dovanų dėžėje 
bo ekstra mokesčio 

B L E N D E D W H I S K E Y 8 6 P R O O F . 65% GRAIN N E U T R A L S P 
* SCHENLEY DISTRIBUTORS, INC., NEW YORK, NEW YORK 

• • 
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A. A. 
KAZIMIERAS KUGAUDA 

Mlrl lapkr. 18 d., 1962. .3:56 
vai. popiet, .sulaukės GS m. ainž. 

O-iinft Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Lltua-
nlea Ave. 

la idotuves jvyks penktadieni 
lapkr. 21 d., iš koplyčios 1:110 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstainus 
dalyvauti šloso laidotuvėse. 

Nuliūdo: Draugai. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-340 1 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaudą 
AVE A M E R I C A ! 

Vlado Vijeikio iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 

Imigranto išgyvenimų išpažintis 
KAINA 50 et. 

Pinigus siųskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos paštu. 

Užsakymus siųskite: 

" D R A U G A S " 
23S4 South Oaklcy Avraue Chicsgo S, Itllnoto 

tf 

Dangiškasis Tėvas atšaukė iš gyvųjų tarpo 

ALGUTĮ 
INGOS IR ALFONSO TAMOŠAIČIŲ 

mažutį sūnelį. 
Nusilenkdami neginčyjamai Valiai, liūdinčius Algučio tėvelius 

širdingai užjaučiame 
• 

BRIDGKPORTO (Conn.) TREMTINIAI 

tlolin F. Eudeikfc 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL YArds 7-1741-2 Ir Blshop 7-9481 

, 4330-34 South Calilornia Avenue 
Telefonas Blsbop 7-9719 
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

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

6812 SO. WESTERN AVR. 1410 S. 5 0 * AVE. 
CinCAGO, ELL. CICERO l l X . 

ORovebJU 6-0142 

HEmlock 4-2644 
TOvvnliall 3-2109 

" 

/ 

Budriko Kailio Valanda ki<kviono kotvirtadioiiio vakarą nuo 6:l»0 
iki 7 vai. vakare IK WHKC radlo stoties, 1460 kllocyclos. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IB 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
KąiinlngM Ir K»rantu<»tn.H darba> 
Aparatai m 'mokamai paimami Ii 

pristatomi | namus. 
DARBO VAI,ANIX>X: 6 v v . - H i v ' v 
^Atadtonlals: s v ryto—M» v vttR 
M. KiMkis, 4iI i ifi. Fmfdlnu 

Telel. Y A 7-l09t 

—— 

S O P H i E B A R Č U S 
I •, W<;KS stollt-s — l iau ja ISW 

PIUMAD. Iki l 'KNKTAD. 
9:45 IRI »:»» vai. ryto 

<.i š i \ i» M::IO |Rį 0::io IVJ.- I 
MKTl VIAKOS VAKARI'AiOS 

I I •«•-, |Mtt Stot ies l ' I K M A I I I I N K I 
vakare nno 7 iki H %al. 

RfiDIO PROGRAMA i 
>l i i l SO. ROCKWF.LIi ST. 

0ll!uttgq 20, III. HEmlock l - :U: i 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

PADĖKA 
Negailrstih^a mirtis IftskyrC 

Ift mOsiji tarpo mylimą »ūnų, 
brolj ir ftvogerj a . f a . Vytautą 
TarvalnJ. Nolaiku, patMum savo 
jaun.vHtės pavaHarj apleido..., pa 
likdamuH mus dideliam nuliil-
(iime. .lis nutilo amžinai !r nc-
Kuli atsidėkoti visiems, kurie jj 
lanke Ir visokiais būdais padėjo 
Jo sunkiojo ligoje. 

Mes, pasilikusieji solmos na
riai: motina - Tarvainiene Ir 
stisuo su ftvotferiu Kiaulenal 
nuoširdžiai dčko.hime \ įsiems 
uz visokeriopi; pagalbą Jo sun
kioje ligoje, o taip pat jam Įni
rus. x 

Reiškiamo nuoširdžią padč-
k;j: ftv. Antano paijipijos Ule-
bonul Ktin. Dr. Horeišiul. Skau
tu dvasios vadui kun. Hr. I>a-
giliui, kun. Simonaviėlul, kun. 
Kri.šėiuneviėlul, LalddtUvIg Dl-
rektoilui Chas. Htepanauekul, 
Juo/ui ir Katritiiii Hilslams, 
Juozui u ' l-ludvikal <*'erniaus-
kiiniH, Kunigundai Kodatienei, 
Valiui Mikalauskui. Vladui Pau 
luti Irenai Kairy t (d, Žolvyral 
liuknyte.l, Mildai svoi)aite|, l,u-
eijai l'uskepalallienei, Kugenl-
Jai Mulotienel. Jūratei PoeJurio-
nel ir vlsomn kitoms skautėms 
H skautams, visiems draugam^ 
Ir pažįstamiems. Negalėdami vi 
si> Išvardinti, dėkojame visiems, 
Kurte Ji lankO Ilgoje Ir vienu 
ar kitu būdu prisidėjo prie jo 
skausmą sumažinimo. Taip pat 
dėkojame visiems už Šv. Mi
šias, maldas, aukas, gSles, gar
bės sargybą Ir visą kitą patar
navimą, bei pareikštą #užuojau-
tą rnūsij mylimam Vytautui mi
rus. Dėkojame už gausą daly
vavimą Jo 'laidotuvėse Ir..palvi 
dėjimij. jj atnžlną poilsio"- vietą 

- kapines. 

Nuliūdusi 
H\ogerls. 

motina, sesuo Ir 

* 

PETRONĖLE JACKŪNAS 
iVIROftbAlTl 

Gyveno 401.1 H. Arteslan Ave. Tel. LAfayette 3-4«42 
Mirė lapkr. IB d.., t?»R2, 6 va.1. vak., sulaukus puses amžiaus. 

(ilniė Lietuvoje. Kilo lft Teisią apskričio ir miesto. 
Amerlkojo Išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, trys dukterys: 

Klena LubinienS, žentas Kazimieras, Sophle "VVlllimas, žentas \Val-
ter ir .loahanna Tokarz, ž<>ntas John. fctoptynl a-mkai. Pusseseres 
sūniis Alfonsas Analskls, uoftvienė Jleva Lubln, uošvis John To-
karz. giminaitė Barbora Kazln.leraitienė, jos duktė Sesuo M. 
Skolastika, kazimlorletė, kiti giminės, draugai ir pažjstami. 

Prlklaus'e Apaštalystės Maldos Draug., Tretininku Draug. ir 
buvo amžina narė šv. Kazimiero Akad. Rėmėją, TT. Marijoną 
Rėmėją ir l,abdarlą Sąjungos l>rauglją. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Liulevičlaus, koplyčioje, 41J48 S. 
Calilornia Ave. 

Laidotuves jvyks ?.eštad. lapkr. 22 d., iš koplyėios 8:80 vai. 
ryto bus atlydėta j Sekalto Prasidėjimo Panelės ftvč. rpu-apljos 
bažnyėią, kurioje jvyss gedulingos pamaldos už velicr»cx sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
da l \ \ an t i šiose laidotuvėse. f. 

• Nuliūdę: Vyras, Dukterys, žento).. Anūkai Ir kiti gimines 

LaldOtuvlą direktorius Julius Llubviėius. Tel. LAfayette «-:$f.72 

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

MAŽEIKA s EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6945 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
RKpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiato Jūsą namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambuiansij patarnavi
m a s y r a telkiamas 
dieną Ir* n a k t j . fU'l-
kale saukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 
floselando dalyse f r 
i 1 s o s e Chlcagoi Ir 
(nujaus patar-
iiaujain. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 West 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672 
10756 S. MICMIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. OURSKiS 
659 Wost 18th STREET Tel. SEeftey 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE " 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL^ Tel. OLymplc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
,3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18tb STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10621 S. MICIIIOAN AVE. Tel. COmmodere 4-2228 

ANTANAS M. PRILUPS 
8807 ». LTkUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS^rRUDMIN 
8819 4. Ll'rllAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4848 & CALIFORNI^ ĄVE. , Tel. LAfayette 3-3572 

L Į O T A R D W ft| U E R $ | r | $ ~~ 

1646 WEST 46tb STREET Tel. YArds 7-0781 
, « i 
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DIENRA5TTS DRAUOAS, CHICAGO, ILLINOIS 
~ — ~ ' • * 

Ketvirtadienis, lapkr. 20, 1952 

: ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

• 

Mtisij skautai JAV spau
doje. Ryšium i su šio rudens rin
kimais Bostono dienraščiuose 
buvo įdėta skautų nuotrauka. 

X Prof. muziko A. Pociaus'Joje yra nutraukti du lietuviai 

PRANCŪZIJOJE 

nuomone, negalima parašyti 
nei rimtesnio straipsnio muzi
kos klausimu, nei recenzijos, ne 
dirstelėjus į lietuvišką enciklo
pediją. Savo turtingoje biblio
tekoje, kurioje gali rasti net 
Lietuvos Universiteto lituanis
tinius leidinius, profesorius te-| _ apautu sąskrydis prie Nia-
turi tik 7 tomus Lietuvoj ne- g & r o g vyriaus. Skautininko 
baigtos leisti enciklopedijos. To ^ Krivulė.< p r a n e š a , kad 1953 m. 

(birželio gale — liepos pradzio-

skautai — Komas Šležas ir Ilrb 
sas kartu su dviem latviais 
skautais, dviem baltaisiais ir 
dviem negrais amerikiečiais 
skautais. Šia nuotrauka buvo 
primenama JAV piliečiams at
likti balsavimo pareigą. 

— LietuviM Moterų komite
tas prie Pasaulinio Motinų Są
jūdžio ruošiasi Tarptautiniam 
bazarui, kuris jvyks gruodžio 
mėn. pradžioje Paryžiuje. Lie 

CHICAGOJE rašytojas Al. Baronas ir akto- — Budriko Radijo Progra-
,rius V. Žukauskas; iš solistų— ma. Kiekvieną ketvirtadienį nuo 

dėl tas senas Amerikos lietuvis 
labai patenkintas, kad tokios 
enciklopedijos leidimas prade
damas Amerikoje, kad jis ga
lės turėti visą liet. enciklopedi
ja-

X Jonas Poška, J r., Dr. Jo 

gęs šią vasarą Northwestern 

je) prie Niagaros bus 3—4 die 
nų sąskrydis Lietuvos Skautų 
S-gos 2& m. sukakčiai paminėti. 
Jame dalyvaus skautininkai-
kės, vyresn. kautės, sk. vyčiai, 
jūrų skautai-tės ir akademikai 

tuvės jame dalyvaus atskiru sta m o n o p o l į , kontroliuo-
lu (standų), kuris numatomas d a m & R fe ^ ^ . ^ ^ 
dekoruoti liaudies meno moty-

f Paliko pustrečio miliono 
i Leopoldas Block, 83 m., mir-
\ damas paliko apie pustrečio mi-

PrieŠ pramones monopolį | liono dolerių. Daugumą turto 
Chicagoje vyksta didelė by-į u ž r a š g Chicagos švietimo labda- Į S o J . ^ ( 2 S 3 7 . 4 5 į K p . 

la, kurios metu vyriausybė no
ri įrodyti, kad Du Pont korpo
racija, gaminanti municiją ir 
chemikalus, išugdė anksčiau 
JAV pramonėje negirdėtą sa

vai* . 

— Dail. Bielskis iš Chicagos 
atvyko į Paryžių pagilinti stu
dijų. 

ITALIJOJ 
i 

no ir Albinos Poškų sūnus, bai- skautai-tės. Po sąskrydžio ten 
pat bus vienos savaitės sk. vy-

Universitetą, Evanston'e Bache-<čio ir kt. vyresn. skautų lavini 
lor of Science mokytojo laips-*mo stovykla. 
niu, buvo priimtas ir jau buvo 
įstojęs j Indiana University, 
Bloomington, Ind. tęsti toliau 
savo mokslą, bet Dėdė Šamo 
šaukiamas išvyko į kariuome 
nę lapkr. 18 d. 

X Styginis Kvartetas, kuria 
me groja mūsų žymūs muzikai 
Alf. Pauk&tys, Myk. Petmsevi 
citra. Vyt Jančys ir amerikiete 
Selina Rosen, ruošiasi specia 
liam savo koncertui, kuris jvyks 
š. m. gruodžio mėn. 14 d. Lietu 
vių Auditorijoje. Programoje 
bus klasiniai pasaulinių ir mū
sų kompozitorių kūriniai. 

X ViktutS KleivlenS, Tekliu-
te Griniene ir StefutS Vllūnle-
nė\ ateitininkės giedrininkės, pc 
sunkių operacijų jau baigia 
sveikti ir praėjusį sekmadienį 
jau dalyvavo Ateitininkių Giė-
drininkių susirinkime, įvykusia
me pas Aliciją Rūgytę. 

X Stasys Stočkus, kuris iš
tiktas širdies priepuolio staiga 
mirė praėjusį sekmadienį, yra 
brolis Onos Banienės, Pranciš
kos Baląndienės ir Marijos Ja
navičienės, kurios yra didelės 
Šv. Jurgio parapijos katalikiš
kųjų organizacijų veikėjos. 

X „Draugo" išleistame ka
lendoriuje, nepastebėjus korek
tūros klaidos, pažymėta, jog Pa 
dėkos diena yra lapkričio 20 d., 

Muz. M. Liuberskio vado
vaujamas New Yorko Skautų 
Vyčių Draugovės oktetas uoliai 
repetuoja ir ruošiasi pasirody
ti New Yorko visuomenei. Ok 

— Prof. Z. Ivinskis sėkmin
gai dirba Vatikano archyvuose, 
megzdamas plačius ryšius su 
Vatikano moksliniais sluogs-
niais. 

DID. BRITANIJOJ 
—Nottinghamo lietuviai. Spa 

lio 11 d. vakare DBLS Nottin-
hamo skyrius turėjo savo me
tinį susirinkimą, kurį atidaro 
pirm. Mašalaitis. Pakvietęs pir
mininku K. Kudlą, o sekretoriu
mi p. Matulaitį, pirmininkas Vai 
dybos vardu padarė išsamią me 
tinę veiklos apyskaitą. Pasiro 

Pr. Bičkienė ir J. Va/nelis ir 
muz. A. Kučiūnas. 

ros ištaigoms kiek mažiau kaip i ^ A , a u k i a J f i 
treMah. skuta žmona, ir V a k a r o d a t a ; „ k m o mtn 
dviems sūnums, bei dviems duk- L« . . ' 

nę imperiją. Vyriausybės advo
katams vadovauja Hotchkiss. 
Jis federaliniame distrikto teis
me prieš teisėją La Buy pareiš
kė, kad tai didžiausia tos rūšies 
byla, kada tik yra buvusi ir 
kad jos atsiradimas rodo, jog- priedas prie jų pensijos, 
vyriausybė turi drąsos kelti bal 
są ir prieš pramonės magnatus, 
jei jie nesilaiko išleistų nuosta
tų. 

terims. I 
Kas gi nenori studentiškai 

ČekiS pensininkams paslSokti, griežiant Siliūno or-
mokvtoiam* kestrui ir atsigaivinti šauniame 

Buvusieji Chicagos miesto moL b u f e t e ? 

kytojai, dabar jau išėję į pen- — Katalikių Moterų Sąjun-
siją, o tokių šiame mieste yra 
2,500, pradžioje gruodžio gaus 
čekius tarp $440 ir $700. Tai 
bus pragyvenimo pabrangimo 

Plečia civilinį apsigynimą 
Šiandien Chicagoje, Congres 

Areštavo 59 kartą 
Chicagos jaunuolį Edvardą 

Panczko, 3 L m., policija arešta
vo jau 59-tą kartą, nors jis dar 
nei kartą nebuvo teismo pa 

so 

smerktas. Kratų su juo areš-
•arKuen v n . ^ j c , .- t u o t a s i r j o d r a u g a s . A b u d u k a l 
viešbutyje, prasidėjo civm tinami netvarkingu elgesiu nio apsigynimo konferencija, į 

tetui priklauso St. Rasimas, A. do, kad, nors nemaža lietuvių 
Ilgutis, M. Ilgūnas, J. Lapurka, .išemigravo kitur, narių skaičius 
R. Kezys, R. Kontrimas, K. iper tuos metus iš 128 pašoko 

iki 132. Sunykus „Rūtos" me
niniam sambūriui, nebuvo nu
stota vilčių, o veikta ir toliau, 

yra tikrai gabus mędzio raižy- suorganizavo vyrų 

Kudžma ir L. Ralys. 
— V. Veselka, iš Detroito, 

tojas. Jo koplytėlės, lėkštės, |Q k u r | s ^ k a r t u g 
meniškai tautiniais ornamentais ^ . ^ ^ ^ fe & n g l ų p u ^ 
dekoruotos, tikrai sukelia kiek
vieno tautiečio pasigerėjimą. 

VOKIETIJOJ 
— Sunkiai nubausti lietuvio 

išdavikai. Spalio 25 d. vokiečių 
teismas Braunschweige nubau
dė du vokiečius už lietuvio V. 
Urbanavičiaus išdavimą sovie
tams po 3 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo. 

Urbanavičius buvo pabėgęs iš 
rusų kalėjimo, rado darbo vie
noje Braunschweigo drogerijo-
je, su kurios savininku, W. San-
dig susidraugavo. 1948 m. pa
baigoje Urbanavičių aplankė iš 
rusų zonos atvykęs vokietis G. 
Marschall ir perdavė jam ru
sų zonoje gyvenančios jo suža
dėtinės linkėjimus ir jos pra
šymą atvykti į zonos .pasienį 
pasimatymui. 

Urbanavičius buvo atsargus, 

kai. Valdyba džiaugiasi, kad baž 
nytinis komitetas, p. Maldučiui 
diriguojant, sudarė mišrą baž
nytinį chorą, kuris gieda lietu
vių pamaldų metu, o dabar in
tensyviai rengiasi Nottinghamo 
Vyskupo sutikimui. 

— M. Bajorinas apie DBI.S 
veiklą. Metiniame DBLS Not
tinghamo skyriaus narių susi
rinkime dalyvavęs C. Valdybos 
pirm. M. Bajorinas plačiai pa
aiškino apie C. Valdybos ir Lie 

kurią pakviestos dvi viešnios iš 
Londono. Viena jų — M. Ha-
milton — yra vyriausia mote
rų savanorių instruktorė civili
nio apsigynimo daliniuose, o 
antroji — Hilda Ham'mon — tu 
ri patyrimo ugniagesių brigadų 
organizavime. Chicaga nori būti 
iš anksto pasiruošusi galimiems 
karo pavojams. 

Svečias subadė peiliu 
Northwestern universiteto 

studentas R. Klorig, 20 m. am
žiaus, parsivedė į savo butą ma
žai pažįstamą sutiktą kitą 20 
m. jaunuolį J. McGrath. Jiems 
besikalbant svečias išsitraukė 
peilį ir keliais smūgiais sunko
kai sužeidė Klorigą. šiam pasi
sekė pabėgti, o pašaukta polici
ja užpuolėją areštavo. Vėliau 
buvo nustatyta, kad jis susir
gęs proto liga\ Sužeistojo stu
dento sveikata taisosi. 

Carpentier nugalėjo 
Barrettą 

Jau surinktais'galutinais da
viniais rungtynėse dėl Illinois 

gos 67 kuopa sekmadienį lap 
kričio 23 d. 2 vai. po pietų Gi 
mimo Panelės Šv. parapijos sve
tainėje rengia krutamus paveik 
sius. Bus rodoma Jumbo Movie 
programa su Cortoons ir mu-
zikalinėmis įvairenybėmis. įėji
mas vaikams 0,25, suaugusiems 
0,50. 

Nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti komisija — V. Leoną, 
M. Šrupšienė ir O. Ivinskaitė. 

Korėjoj sužeisti 
Beveik kasdien laikraščiai pra 

neša apie karo aukas iš chica* 
giečių tarpo Korėjoje. Vakar 
pranešė apie vieną žuvusį ir 7 
sužeistus. Lietuvių jų tarpe nė
ra.. 

> 

Baus už vandalizmą 
Chicagos miesto susisiekimo 

priemonėse iškabinti skelbimai, 
kad bus išmokėta $25 premi
jos už pranešimą tų CTA nuo
savybės naikintojų, kurie bus 
už vandalizmą nubausti. Baus
mės siekia iki $200 pinigais ir 
iki šešių mėnesių kalėjimo. 

— Kęstučio Klubo vakaras. 
Kęstučio Pašalpos Klubas lap-

| kričio 23 d. vakare rengia tra
dicinį vakarą Lietuvių Audito
rijoje. Statoma trijų veiksmų 
operetė „Viengungiai", kurią re 
žisuoja G. Velička. Orkestrui di
riguoja B. Pakštas. Tas pats or
kestras gros ir šokiais. 

9— Iz. Motekaitienė ir St. Ba
ranauskas, mūsų žinomieji solis 
tai, dalyvaus Kunigaikštienės 
Birutės Dr-jos ruoš. koncerte, 
kuris įvyks Liet. Kariuom. Šven 
tės išvakarėse, lapkričio 22 d., 
7 v. v. Liet. Auditorijoje. Abu 
solistai išpildys vien tiktai lietu
vių kompozitorių ir lietuvių liau 
dies dainas. 

tuvių Namų Bendrovės veiklą. sekretoriaus vietos lai 
C. Valdyba savo ve.klą nkmoja, b l i k o n ų k a n d i d a t a s 
ats žvelgdama į tris pagnndi- J r J" . . 6 * . . x 4. I Carpentier, gaudamas 9,332 bal mus programos punktus: a) at- . / V . ' • . . H m Y m W l l 

o iš tikrųjų Padėkos diena bus . n e v y k o p a t s b e t p a p r a šė savo 
lapkričio 27 d. | darbdavį ir draugą Sandig nu-

X Vincas Minelga darbe nu-jvykti ir patikrinti, ar viskas 
silaužė koją. Išbuvo kiek laiko? tvarkoje. Sandig nuvykęs susi 
ligoninėj. Sudėjus koją į gipsą, 
dabar gydosi namie. Jo moteris 

Agota Minelgienė yra darbšti 
narė įvairių organizacijų Mar-
ąuette Parke, ypatingai Mote
rų Sąjungoj. 

stovaudama lietuvius tarptauti 
nių organizacijų, baruose; b) 
gindama Lietuvos bylą ir c) rū
pindamasi savo narių reikalais. 
DBLS veikla, nežiūrint-narių su 
mažėjimo iki maždaug 1,300 
(buvo 3,000) narių, energingai 
varoma ir toliau. Daug rūpesčio 
yra su „B. Lietuvio" leidimu. 

— Nauja knygų leidykla. Lie 
tuvių Namų Bendrovė, susita-

tiko su rusais ir davėsi jų pri
kalbamas Urbanavičių išduoti., 
Marschall taip pat buvo rusų rusi su Vokietijos lietuvių bend 
užverbuotas ir jų į Braunschwei ruomene, nutarė sujungti kny-
gą pasiųstas. Tokiu būdu, grį 
žęs iš rusų zonos, Sandig ne tik 

gų leidyklas ir jas leisti kartu. 
Naujai leidyklai parinktas var-

X Prof. Pr. Skardžiaus straip 
snis apie lietuvių enciklopedijoSj \r paskatino, pranešdamas, kad 
reikalingumą, tilpęs „Drauge", Urbanavičiaus sužadėtinė zonos 
praeitą šeštadienį buvo per-pasienyje j 0 lauksianti ir kad 
tiektas per „Margučio" radiją.'jį sulaužiusi koją. 

X Dr. 8. Biežis, žinomas vii Dabar Urbanavičius buvo 
suomenininkas Chicagoje, per jau visai tikras ir, nieko blogo 

Urbanavičių nuramino, kad jis das - „Bendrija", šiuo metu 
galįs vykti į pasienį, bet jį dar L i e t u v i u- N a i m * B" v e s s p a U 8 ^ 

Balfą Vasario 16 gimnazijai, nenujausdamas, nuvyko su San-
Diepholzo, Vokietijoje, pasiuntė dig į rusų zonos pasienį. Cia, ei-
$240. Įnant keliu, iš krūmų iššokęs 

_ . . . . Marschall Urbanavičių smūgiu 
X Elzbieta Rudauskiene, p r i t r e n k § ir> nufltojusį sąmonės, 

Innc. tavernos savi- ^ ^ paf l r u s u s Marschallui 
ninke, praeitą trečiadienį šven
te vardines. 

X Mag. SedienS, Town of 
Lake kolonijos gyventoja, pa
aukojo $100 T.T. Marijonams ir 
ji tapo TT. Marijonų Bendra
darbių amžina nare. 

X Josephine ValavČienė, 5548 
S. Prairie av., dirbdama namuo
se nukrito nuo kopėčių ir sulau
žė peties kaulą. 

X Ignacas Panavas, 10617 S. 
Central Park, sunkiai susirgo ir 
išvežtas j Mercy ligoninę. 

rusai pažadėjo už tą žygį 4000 
markių, o Sandigui pažadėjo 
įtaisyti drogeriją ir gerai aprū
pinti jo šeimą. 

Vokiečių policija, sužinojusi 
apie įvykį, nusikaltėlius ilgai se 
kė. Vieną dieną, atvykus Mar-
schallui iš rusų zonos, jis ir 
nusikaltimo dalyvis Sandig bu
vo suimti, perduoti teismui ir 
dabar nubausti. Urbanavičiaus 
ir jo sužadėtinės likimas yra 
nežinomas. Rusai, pagavę Ur
banavičių, išvežė ir jo sužadė-

• 

ve spausdina net tris lietuviš
kas knygas, kurių tarpe St. Bū
davo „Loretos" antrąją laidą. 
Ateityje norima prieiti iki to, 
kad galima būtų kiekvieną mė
nesį išleisti po vieną lietuvišką 
knygą. Kartu su gausėjančiais 
darbais norima praplėsti ir 
spaustuvę. Jei sąlygos ir iš
tekliai leis, norima nusipirkti 
antrą linotipą. 

— Skaitykla Lietuvių Namuo 
se. Lietuvių ^amai neseniai nau 
jai išdekoruoti. Vienas jų kam
barys neseniai paskirtas skai
tyklai — bibliotekėlei. Skaityk
lą tvarkyti sutiko pik. Vidugi
ris, kuris pats gyvena Lietuvių 
Namuose ir atliekamu ' laiku 
triūsiasi apie knygas. Centrinio 
skyriaus narys Tadas Krivickas 
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minimai skaityklai atsiuntė do 
vanų 22 lietuviškas knygas. 

Skaityklą savo klube turi ir 
Nottinghamo lietuviai. 

sais daugiau, kaip demokratų 
kandidatas Barrett. Iš viso Illi
nois valstybėje Carpentier gavo 
2,196,327 balsus, o Barrett —-
2,186,995. 

Ugniagesių heroizmas 
Chicagos miesto meras Ken-

nelly, pagerbdamas 43 miesto 
ugniagesių heroizmą, išdalino 
jiems premijas, siekiančias tarp 
$50 ir $200, iš viso išdalinda
mas dovanomis $2,850. 
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• Tik pagalvokit — Kalėdos 
jau netoli. Laikas apsispręsti ką 
nupirksite artimiesiems. Užeiki
te pasitarti su J. Karveliu, 3249 
S. Halsted St., Chicago 8, 111. 
DA 6-1136. 

KAS, KĄ IR KUR 
— Ginčas dSl bičių. Ne visada 

kaimynai-ūkininkai gerai sugy
vena tarpusavyje. Jų tarpe ky
la įvairių ginčų, barnių ir net 
rimtų susipykimų. Dažnai' tokie 
ginčai kyla iš visai menkos prie
žasties: dėl į javus įbridusių gal 
vijų, dėl vištų, įlindusių kaimy
no daržan, ir pan. 

Linksmas trijų veiksmų nuti
kimas „Bubulis ir Dundulis" 
kaip tik ir atvaizduoja vieną iš 
tokių atvejų, kada dėl bičių 
avilių susiginčija du geri prie-
teliai ir kaimynai, šio veikalo 
autorius Antanas Rūkas labai 
vykusiai pavaizduoja Lietuvos 
ūkininkų gyvenimą, o parinkti 
aktoriai savo vaidyba skaniai 
prajuokina žiūrovus. 

šis bičių ginčas bus parody
tas scenoje gruodžio mėn. 6 die 
ną (šeštadienį) Hamilton Parko 
teatrinėje salėje, kampas 72-ros 
ir Normai gatvių. 

— Rašytojas J. Jankus, kaip 
anksčiau minėjom, dalyvauja 
Stud. At-kų Sąjungos rengia
mam literatūros ir muzikos va
kare. Apie didžiuosius rašytojus 
daug nekalbama.. 

Be jo, programoj dalyvauja 

6 iki 7 vai. vakaro iš stoties 
WHFC, 1450 kil. tenka gėrėtis 
puikia radio programa, kurią 
duoda Juozo Budriko Prekybos 
Namai Chicagoje, adresu 3241 
So. Halsted St. Tai vienintelė 
lietuvių kalboje programa su 
visai maža bizniška reklama, ta
čiau pilna gražių lietuviškų dai
nų, muzikos, poezijos ir juokų. 
Kas antrą ketvirtadienį yra vai
dinimas „Juokų romansas" — 
Uršulytės ir Kajietono nuoty
kiai. Pasiklausykite. N. O. 

— Priešadventiniai Šokiai pa
įvairinami aktoriaus Vitalio Žu
kausko jumoristine kūryba, į-
vyks po Literatūros ir Muzikos 
vakaro programos 23 lapkričio 
(sekmadienį) Sokolu salėje, 
2337-45 So. Kedzie Ave. 

— Nekalto Prasidėjimo fcv. 
P. Marijos parapijos Mokyklos 
Motinų Draugija lapkričio 23 d. 
2:30 vai. p. p. rengia „bingo 
party" parapijos salėje, Bright-
on Park. Visi svečiai tfus pa
vaišinti kavute ir pyragais, ne
mokamai. H. Barkauskas 

— Šv. Jurgio parapijos me
tinė vakarienė įvyks šį sek
madienį lapkr. 23 d., 5 vai. v. 
Ruošiamos šaunios vaišės. Pa
rapijos klebonas prel. B. Urba 
Šiuo metu yra susirūpinęs pa
taisymo, atnaujinimo ir staty
bos programos vykdymu norė
damas, kad pirmutinė Chicago
je įsteigta lietuvių parapija už
imtų jai prideramą vietą. 

SKELBKITfiS "DRAUGE" 
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Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 
V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

CONTINENTAL 
SAVINGS and IMN ASSOCIAtM 

4659 SOUTH PAULINA ST. YArds 7-0145-a 

-

Jurgio Akelio Orkestras Groja Šokiams! 
$60.00 Ir $25.00 pryial už gražiausias kaukes 

$28.00 pryzas už gražlauslę lietuviški kostlumt 
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Spaudos Balius ruošiamas gražiame Uidwest Viešbutyje, 
jo didžioji Šokių salė yra viršutiniame aukšte. Viešbutis yra ant 
Hamlin bulvaro ir Madison gatvės. (Hamlin Bulvaras randasi 
3800 i vakarus).* 

Pelnas skiriamas "DRAUGO" naujų mašinų fondui. 
Valiau bus paskelbtos pavardės žymiųjų žmonių, kurie bus 

teisėjai gražiausių kaukių ir lietuviško kostiumo. 
Bilietus užsisakykite iš anksto DRAUGO administracijoje. 

Biletų kaina $2.00 asmeniui. 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
MIDWEST HOTEL BALLROOM 
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