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Švedai nesikreips j Jungt, Tautas 
i 

JUOZAS LIKŪ1S 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Sovietų „diplomatija" pasku
tiniu laiku rugiapjūtę pergyve
na. Protestavo prieš danus, kam 
jie, prisidėdami prie Atlanto 
pakto, „grasina" karu sovietam. 
Išvijo iš Sovietų Sąjungos JAV 
ambasadorių. Atsakė j Švedijos 
rugpjūčio 5 d. notą dėl sovietų 
ambasados tarnautojų Stockhol-
me šnipinėjimo — tai buvo ant
ausis švedų vyriausybei ir teis
mams. Spalio 8 d. sovietai vėl 
vožė antausin Švedijos vyriau
sybei, atsakydami į tos pačios 
rugpjūčio 5 d. notos antrąją dalį 
— švedų lėktuvų pašovimą. 

Tuo reikalu sovietų ambasa
dorius Stockholme Rodionovas 
įteikė Švedijos užsienio reikalų 
ministeriui tokio turinio raštelį. 

„1. Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerija 1952 m. lie
pos 16 d. notoje išsamiai išnagri 
nėjo aplinkybes, kuriomis švedų 
karinis Catalina tipo lėktuvas 
liepos 16 d. pažeidė Sovietų sie
ną, tuo aiškiai įrodydama, kad 
Švedijos vyriausybė mėgina iš-

svarbiausiojo kaltinamojo (En-
bomo) darbdaviai priklausė So
vietų diplomatinei atstovybei 
Stockholme. Notoje švedai griež 
tai atmeta rusų tvirtinimus, kad 
Enbomas ir kiti nuteistieji esą 
buvę „policijos agentai", aštriu 
tonu atmetamos ir sovietų insi
nuacijos prieš Stockholmo apy
linkės teismą. Žodžiu, švedai sa
vo atsakyme pakartoja sovietų 
ambasados visai be pagrindo pa
darytus užmetimus ir pareiškia, 
kad tokiomis aplinkybėmis toli
mesnis pasikeitimas nuomonė
mis tikslo nepasiekė. 

Kas gi lieka daryti švedams? 
Kaltinimai mesti prieš kaltini
mus. Sovietai paneigia viską ir 
kaltina švedus už neutralumo 
laužymą, melagingas žinias ir 
sąmoningą provokaciją. Opozici
ja (dešinieji ir liberalai) reika
lauja nenusileisti ir jieškoti efek 
tyvaus atsakymo. Dėl šnipinėji
mo opozicija 

REPUBLICAN 

DEMOCRATIC 

DOUBTFUL 

Kas Ir kur numato laimėjimą? Demokratų ir respublikonų centrų, vietinių veikėjų bei korespon
dentų žiniomis pasiremiant spėjama, kad juoda spalva pažymėtose valstybėse laimes demokratai, 
brūkšneliais pažymėtose — respublikonai, o dėl likusių spėlioti nedrįstama. Jose yra laimėjimo 
raktas. (INS) 

Vel areštuota 
Mossadegh priešų 

reikalauja, kadi TEHERANAS, spalio 14. — 
tuoj būtų imamasi priemonių su. Persijos užsienio reikalų minis-
siaurinti Sovietų ambasados tari tras praneša, kad vakar areštuo-

siginti tų neabejotinų faktų, jog! nautojų judėjimo laisvę, juo la-, ti 4 asmens (vienas atsargos ge-
" biau, kad užsienio diplomatai So j nerolas), apkaltinti su kaiku-švedų lėktuvas pažeidė sovietų 

sieną. Todėl Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerija ne
randa reikalo grįžti prie to klau
simo, tuo labiau, kad Švedijos 
vyriausybė savo rugpjūčio 5 d. 
notoje apsiriboja tik neįtikinan
čiai pareikšti, kad „sovietų prie 
kaistai nepakeičia įvykių raidos 
pavaizdavimo", nors tas įvykių 
eigos pavaizdavimas, kaip kad 
tatai paaiškėja iš ankstyvesnės 
B«ridiu Sajmigoą notos, visai nej 
atitinka tikrenybę. 

2. Savo rugpjūčio 5 d. notoje 
Švedijos vyriausybė iš naujo pa
liečia lėktuvo klausimą ir be jo
kių įrodymų pareiškia, kad So
vietų Sąjungos valdžios organai 
neparodė jokio susidomėjimo pa 
dėti minėto lėktuvo dingimo ap
linkybėms išryškinti. Toks pa
reiškimas iš Švedijos vyriausy
bės pusės neturi jokio pagrindo. 
Tuo įsitikinti užtenka prisiminti 
tik tą aplinkybę, kad vienas iš 
Švedijos štabo atstovų, kreipda
masis į Sovietų ambasados karo 
attache pavaduotoją užklausiant 
jį dėl švedų lėktuvo dingimo bir
želio 13 d., nesuteikė ambasadai 
reikiamų davinių apie lėktuvo 
dingimą, nenurodė net jo tipo. 

3. Nors Švedijos vyriausybė 
savo rugpjūčio 5 d. notoje ir pa
kartoja pasiūlymą tarptautinėje 
platformoje išnagrinėti klausi-

vietų Sąjungoje faktinai uždary
ti Maskvoje. Toji priemonė, anot 
opozicijos, parodytų, kad veiks
mu reaguojama į rusų metodus. 
O dėl lėktuvų pašovimo, tai ir 
čia yra vaistas — tuojau kreip
tis į JT. „Toks kreipimasis, ži
noma, nepakeistų padėties, bet 
aiškiau, negu kas kita parodytų 
mūsų laikyseną ir atkreiptų pa
saulio dėmesį dėl teisybės reika
lo", rašo „Dagens Nyheter". 

Spalio 9 d. buvo susirinkusi 
užsienio reikalų gomisija, kuriai, 
karaliui Gustavui Adolfui VI 
viešint Italijoje, vadovavo prin
cas regentas Bertelis. Opozicijos 
vadai reikalavo, kad klausimas 
būtų įtrauktas į JT dienotvarkę. 
Užsienio reikalų ministeris Un-
denas savo įžanginėje kalboje 
pareiškė, kad vyriausybė nema
no tiesiog kreiptis į JT, bet kad 
JT nariai bus apie painformuoti 
įteikiant jiems vadinamą mėly
nąją knygą ir kad jis pats pas
kiau reikalą pakomentuos per 
bendrąsias diskusijas. Opozicija 
vieningai laikėsi nusistatymo tie 
siog kreiptis į JT ir pabrėžė, kad 
yra didelis esminis skirtumas 
tarp komentarų debatuose ir tie
sioginio kreipimosi, reikalaujant 
klausimą įtraukti į dienotvarkę. 
Toks klausimo sprendimas tik

iną apie Sovietų Sąjungos sienos, riausiai rastų JT pritarimą ir 
pažeidimą birželio 16 d., bet aš .paremtų švedų poziciją. Iš vy 
esu iš Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerijos gavęs nuro
dymų pareikšti, kad Švedijos yy 
riausybės nurodymai rugpjūčio 
5 d. notoje į Jungtinių Tautų 
statuto VI skyrių ir antrojo pa
ragrafo trečiąjį poskyrį neturi 
jokio pagrindo, nes minėtame 
statute nurodyta procedūra ir su 
reguliavimo metodai pagal sta
tuto 36 paragrafą negali būti 
šiuo atveju taikomi. 

Aš esu gavęs nurodymų pra
nešti, kad Sovietų; Sąjungos už
sienio reikalų ministerija patvir
tina, jog ji dėl nurodytų priežas
čių neranda pagrindo imtis tarp
tautinės procedūros nagrinėti 
klausimą, susijusį su pažeidimu 
Sovietų Sąjungos sienos, kurią 
saugoti yra Sovietų Sąjungos 
neginčijama teisė ir Šventa pa
reiga". 

Pasinaudojęs Rodionovo apsi
lankymu, Švedijos užsienio rei
kalų ministeris įteikė sovietų 
ambasadoriui atsakymą j sovie
tų spalio 1 d. Jžulią notą dėl so
vietų diplomatų dalyvavimo šni
pinėjime. Savo atsakyme Švedi
jos užsienio reikalų ministerija 
griežtai pabrėžia, jog per teismą 
nekartą buvo patvirtinta, kad 

riausybės pusės buvo pabrėžta, 
kad kreipimasis į JT neduosiąs 
jokių rezultatų, nes JT nesančios 
joks teismas ir negalinčios pri
versti rusų — jos galinčios rei
kalauti tik tarptautinio teisinio 
organo įsikišimo. Opozicijos ly
deriai gana griežtai pabrėžė, kad 
JT esančios tarptautinis talkos 
ir teisingumo instrumentas ir to 
dėl esą visai natūralu ir svarbu 
kreiptis į jas tuo klausimu. 

Šis vyriausybės pareiškimas 
ir atsisakymas tiesiog kreiptis 
į JT sukėlė daug kartėlio opozi
cijos spaudoje; ypač piktai bu
vo puolamas užsienio reikalų mi 
nisteris Undenas. „Kas slėpėsi 
už visų tų ginčų, aišku dabar vi
siems. Kreiptis J JT būtų Rusi
jos erzinimas randant Vakaruo
se pritarimo prieš ją. Taigi, mes 
neturime kreiptis į JT. Undenas 
pareiškė, kad kreipimasis į JT 
būtų „drumzdimas" švedų teisi
nio nusistatymo* Jis yra pasiry
žęs „drumsti" šį nusistatymą 
kalbėdamas diskusijose, o ne pa

dais parlamento nariais sąmoks 
lininkavę „vienos svetimos at
stovybės naudai", (šį pastarąjį 
posakį vartojant paprastai turi
ma galvoje britų ambasada). 

Areštuotas atsargos gen. He-
jazi, kurį Mossadegh prieš mė
nesį išmetė iš karo akademijos 
viršininko vietos ir Persijos ka
riuomenės, turtingas Teherano 
pirklys Rashidian ir 2 jo broliai. 
Patirta, kad sąmokslininkai pla
navo pašalinti Mossadegh ir mi-
nisteriu pirmininku pasodinti at
sargos gen. Zahedi, žymų Per
sijos karininką, o dabar senato 
narį* 

Oficialus komunikatas mini 
Zahedi pavardę ir prideda, kad 
nuo arešto jį tuo tarpu gina par 
lamento nario neliečiamybė. Jo 
namai betgi jau yra policijos ap 
saugoje. 

Atsakymas persam 
būsiąs neigiamas 
LONDONAS, spalio 14. — 

Šiandien ar ryt anglai įteiks at
sakymą Persijai į paskutinę jos 
notą dėl derybų atnaujinimo są
lygų- Teigiama, kad atsakymas 
yra neigiamas i— nesutikta duo
ti 56 mil. dol. prieš derybų at
naujinimą. VVashingtonas Londo 
no nusistatymui pritaręs ir vėl 
pasiūlyta pradėti derybas Tru-
mano — Churchilio laiške pa
reikštomis sąlygomis. 

• Argentinos prezidentas, V. 
Vokietijos ambasadoriaus lydi
mas, atidarė automobilių moto
rų fabriką. Jis pažadėjo kiek
vienai darbininko šeimai duoti 
automobilį. 

Sovietai pranešė numušę lėktuvą 
Dindęs JAV bombonešis pašautas tarp Kurilų ir Japo
nijos. — Maskva teigia, kad jis šaudęs, bet jis buvo 

neginkluotas 
WASHINGTONAS, spalio 14, — Sovietai šį kartą patys pa

sisakė, kad spalio 7 d. tarp Kurilų salų ir Japonijos Hokkaido sa
los pašovė JAV bombonešį B-29. 

Bombonešis buvo išskridęs į] 

milioną savo gerai apmokytų ir 
apginkluotų karių. Kai Syng-
man Rhee tiek karių turės, bus 
svaresnis jo balsas ir politinėse 
tarybose. Tuo keliu jis eina at
kakliai, o aplinkybės jam pade
da. 

prie nieko. Anot Undeno, mes 
neprivalome imtis žygių prieš 
rusų ambasados tarnautojus -
šnipus. Mes turime reikalą itk 
ištirti, laukti, nesiginčyti, žo
džiu, leisti viską nusinešti šu
niui ant uodegos, čia išreikštos 
kraštutinės svyravimo pasėkos, 
mėginimas surasti laisvą tarpeli 
tarp kėdžių, kas kaip tik ir buvo 
būdinga Undeno užsienio politi
kai. Ten mus nuvedė plepalai, 
kad mes lygiai svetimi JAV, 
kaip ir Rusijai, kad ,taip elgda
miesi mes padarysim rusus demo 
kratais. Nesiginčykime, nesi
kreipkime į JT, kurių reikšmė 
mažoms tautoms taip buvo giria
ma, leiskime rusams ir toliau 

eilinę apmokymo kelionę ir buvo 
neginkluotas. Žuvimo metu pa
laikė ryšį per radiją su Hokkai
do sala ir buvo matomas ant ra
daro ekranų. Bet tuo pačiu me
tu radaro ekrane pasimatė ir 
svetimas nežinomos kilmės lėk
tuvas — po to nieko nebeliko ra
daro ekrane ir Igktpvas negrįžo į 
bazę. Lėktuvo JbūSm buvo aišku, 
kad iš Kurilų bazės pakilęs sov. 
lėktuvas pašovė B-29 ir kad jį 
pašovė apie 15 mylių nuo Japo
nijos kranto. Tą spėjimą vėliau 
patvirtino ir ant vandens rasta 
aliejaus dėme. 

Nelaukdama pasiteiravimo, 
Maskva šį kartą pirmoji įteikė 
notą su melaginga lėktuvo žuvi
mo istorija. Kaip ir reikėjo lauk 
ti, Sov. Rusijos vyriausybė tei
gia, kad JAV lėktuvas pažeidė 
sovietų teritoriją prie Juri salos 
(viena iš Kurilų grandinės salų), 
atsisakė nusileisti sovietų aero
drome ir pradėjo šaudyti į sovie
tų lėktuvus, kurie atsakė į ame-

Chiang partizanai 
nusiautę 3 salas 

TAIPEH, spalio 14. — Chiang 
įstaigos praneša, kad partizanai 
atėmė iš komunistų tris salas 
prie Chekiang provincijos kran
tų (apie 220 mylių į pietus nuo 
Šanchajaus). Sunaikintos 3 Pei-
pingo karių kuopos. Ar salose 
pasilikta, šaltinis nepraneša. Tik 
prideda, kad gauta karinio gro
bio. 

Šnipų skundai -
atmesti 

VVASHINGTONAS, spalio 14. 
— Augščiausias,Teismas atmetė 
atominių šnipų Juliaus ir Ehtel 
Rosenbergų (vyras ir žmona) 
apeliacijos skundus ir juodviem 
mirties bausmė turės būti įvyk
dyta New Yorko Sing Sing ka
lėjime, jei prezidentas jų nepa
sigailės ar kitaip nepasiseks by 

P. Korėjos tikslas - didele armija 
Syngman Rhee nenori paliaubų dabartinio fronto 

vietoje 
INDIANAPOLIS, spalio 14. — P. Korėjos vyriausybė aiškiai 

kovoja už savo stiprios kariuomenės sudarymą ir Korėjos karo 
baigimą ginklo pergale. 

vės sieną" nukėlus? Gal tos pro 
žinių tai aišku ir iš P. Korėjos b l e m Q g d i m M i r palengvės, 
ambasadoriaus čia legionieriams £ t u r ė f l £ £ * 
pasakytos kalbos. ' 

Pereitą savaitę Seoule prasi
tarta, kad P. Korėja turi dabar 
bent jau 10'pertvarkytų, apmo
kytų ir apginkluotų divizijų, ku
rios aptarnauja šiuo metu apie 
pusę fronto, Paskutiniame susi-
rėmimensu priešu korėjiečiai pa
sirodė tokie pat puikūs kariai, 
kaip ir europiečiai, kada korė
jiečiai buvo tinkamai apmokyti 
ir gerai apginkluoti. 

Tai ypatingai pabrėžė savo 
kalboje P. Korėjos ambasadorius 
ir pridėjo, kad P. Korėja gali 
tuojau pridėti dar 750,000 vyrų, 
tik reikia juos gerai apmokyti, 
duoti jiems ne tik smulkiuosius 
ginklus, bet ir tankus, lėktuvus, 
artileriją ir kitą reikalingą ka
rinį inventorių. „Kiek korėjiečių 
bus tinkamai paruošta ir apgin
kluota, tiek amerikiečių bus ga
lima ištraukti iš fronto" — pa
reiškė amabasadorius. Šitas šū
kis JAV-se dabar labai populia 

Acheson pirmas 
NEW YORKAS, spalio 14. — 

Šiandien prasideda Jungtinių 
Tautų metinė sesija, kurios pir
mininku numatoma rinkti Kana
dos užsienio reikalų ministrą 
Pearson. 

Pirmuoju kalbėtoju bendrose 
diskusijose užsirašė JAV Valsty
bės sekretorius D. Acheson, kad 
galėtų užbėgti už akių Višins-
kiui Korėjos reikalais, kurie, nu
matoma, dominuos šių metų se
siją. 

Višinskis vakar vakare su Gro 
myko ir kitais atvyko į New 

rus lr"p.~Korėjos vyriausybė tą', * ^ J į * ^ ^ S S * ^ , ^ 
bylą, turbūt, yra laimėjusi. 

Sunkiau, bent šiuo metu, bus 
P. Korėjos vadams įtikinti sąjuri 
gininkus, kad paliaubos prie da
bartinių kovos linijų yra didelė 
klaida, kuri Korėją įvels į IV pa
saulio karą (trečias pasaulio ka
ras dabar vyksta Korėjoje), o 
Japoniją užkiš už geležinės už
dangos. P. Korėjos prez. Syng
man Rhee buvo aiškiai prieš pa
liaubų derybų užmezgimą ir rei
kalavo žygiuoti iki Mandžiūrijos 
sienos. Tada visi, turbūt, manė, 
kad senį Rhee patriotizmas bus 
fanatiku padaręs, o dabar, rei
kia prileisti, visi tylomis pripa
žino, kad tik Syngman Rhee tei 
singai galvojo. Tik kaip čia da
bar iki Yalu upės krantų „lais-

rikiečio ugnį. 
Nota baigiama griežčiausiu Į ninko Sobal (Rozenbergienės bro 

Belgijos rinkimai 
BRIDCELLES, spalio 14. — 

Pirmieji po 6 metų Belgijos sa
vivaldybių rinkimai, atrodo, at-

î « v̂ ~*;r.„A.u.~ 4. • i nešė laimėjimą socialistams ir 
los peržiūrėjimo teismuose at- . . ... J , v x MrijLti A *,!,*„*.« • i u J i i pralaimėjimą komunistam. Ypač naujinti. Atmestas ir jų bendri-, t , . ̂ . . • ,. ( : «£ 

protestu prieš. Sov. Rusijos sie 
nų pažeidinėjimą ir reikalauja
ma užtikrinimo, kad daugiau to 
kio atsitikimo nebus. 

Galima prileisti, kad bombo
nešis galėjo įskristi į teritorinius 
Rusijos vandenis, bet negalima 
suprasti, kaip jis galėjo šaudyti 
neturėdamas ginklų. Bet kaip 
įrodysi sovietišką melą, kada lėk 
tuvas guli jūros dugne? Stalino 
„sakalai" moka nusikaltimus da 
ryti ir bus medaliais apdovano 
ti. 

lis) apeliacijos skundas. Jis nu 
teistas kalėti 30 metų. Sobal pri 
sipažino prie savojdarbų ir liūdi 
jo prieš Rosenbergus, kurie kai 

žymiai laimėję socialistai Fla 
mandijoje, kuri paprastai bal
suoja už krikščionių demokratų 
partiją. 

Socialistai teigia, kad balsuo-
. 0 _ , _^.w, _ t . n u o t a i k o s y r a pasikeitusios 

tę neigė. Visi karo metu teikė . J* , . . ,,, —.įi,.-.--** u* 
1 . . . . v . jų naudai, todėl parlamente be-

atomines paslaptis sovietų špio- J* nažo kanalams. veik daugumą turį krikščionys 
demokratai turį paleisti parla
mentą ir skelbti naujus rinki
mus. 

met nepaprastai stipri, todėl ma 
noma, kad reikia laukti triukš
mingų pasiūlymų. • 

Maskvos sąlygomis 
PEIPINGAS, spalio 14. — Cia 

vakar pasibaigė Azijos ir Paci-
fiko tautų „taikos" kongresas, 
paraginęs Jungtines Tautas tuo 
jau padaryti paliaubas Korėjoje 
komunistų pasiūlytomis sąlygo
mis. Pasisakyta už penkių di
džiųjų valstybių paktą ir prieš 
Japonijos apginklavimą bei jos 
pavertimą JAV kolonija. 

• Tuniso radijo stotį pereitą 
Šeštadienį užpuolė nežinomi as
mens, manoma, kad nacionalis
tai. Sugadinę dalį inventoriaus. 
Pašautas ir vienas arabų šei
chas. 

• Airiją ištiko jau seniai ne
būta sausra. Saloje ėmė trūkti 
vandens. Racionuota elektra, nes 
nusekusios upės sustabdė hidro
elektrines jėgaines. 

Kalendorius 
Spalio 14 d.: šv. Kalikstas. Se

novės: Mindaugas ir Gendrė#-
Spalio 15 d.: Šv. Teresė Avilie

tė. Senovės: Kirbaidas ir Ina. 
Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, šalčiau. Tempe
ratūra pakilsianti iki 56 laips
nių. 

Saulė teka 6:02, leidžiasi 5:11. 

gal aiškius JT nuostatus kreip-1 bendradarbiauti su švedų komu-
tis į jas, kad jos imtųsi kokių nistais — ten mus kaip tik ir 
nors žygių — jis žino, kad pa-1 nuvedė mūsų sugriūti pasiruo-
starasis metodas pabrėžia mūsų 
liniją, o pirmasis gi nepriveda 

šus politika", baigia savo įžangi
nį liberalų „Dafrens Nyheter", 

Kinai pralaimėjo 
prieš korėjiečius 

SEOULAS, spalio 14. — Sep
tyni naktiniai puolimai vakar 
nębegrąžino kinams „Baltojo ar 
klio*' kalvos viršūnės, kurią stip 
riai užvaldė pietų korėjiečiai. Iš 
skyrus du urvus šiauriniame kal
no šone, visas kalnas yra korė
jiečių rankose. 

Tie septyni puolimai buvo ap
mokėti 510 kinų lavonų, apie 
tiek pat surinkta sužeistais. Vie
ną puolimą vykdė pilnas bataljo-
nas, bet korėjiečių ugnis jį visą 
sutraiškė. Pastebėta, kad kinai 
nebebuvo tokie karšti, nors bu-
vo kaitinami visokiais instru
mentais. 

Kinų padėtis tuo kebli, kad 
korėjiečiai gali ii šono apšaudy
ti slėn], per kurį kinai turi tiek
ti kovai žmones ir šaudmenis: 

Tiria personalą 
NEW YORKAS, spalio 14. — 

Senato vidaus saugumo komisi
ja nutarė patardyti amerikie
čius, tarnaujančius JT sekreto- Į — Septynios pietinės Illinois valstybės anglių kasyklos vakar 
riate, bet įtartus neištikimybe nebedirbo, nes kažkodėl sustreikavę* Letois unijai priklausą anglui-
savo kraštui. Tardymas vyksta kasiai. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

New Yorke. 

JT gen. sekretorius Trygve 
Lie išleido ta proga aplinkraštį, 
kuriame praneša tarnautojams, 
jog jie savo pareigas eidami nau 
dojasi asmens neliečiamybe, jog 
tos neliečiamybės patys negali 
atsisakyti ir kad pašaukti liudy
ti į senato komisiją nieko nepa
sakotų apie JT sekretoriatą, tai 
yra apie jų pačių sekretoriate 
dirbamą darbą. Tai reiškia, kad 
neatsakydami į tos rūšies komi
sijos klausimus negalės būti bau
džiami už senato įžeidimą. 

Tame pat aplinkraštyje pažy
mėta, kad JT tarnautojai nesi
naudoja asmens neliečiamybe už 
savo privačią veiklą ir neliečia
mybė nepadengia tų veiksmų, 
kurie padaryti prieš pradedant 
dirbti JT sekretariate. 

— Vienas Egipto laikraštis skelbia, kad buv. karaliui Faru-
kui rengiama byla iii valstybės išdavimą. 

— Centrinės kontržvalgybos viršininkas Bedel Smith vakar 
antiamerikietinę veiklą tiriančiai komisijai pareiškė, kad jeigu ir 
naujai išrinktas prezidentas taip saugos įstaigas nuo komunistų, 
kaip tai daro prez. Trumanas, tai kraštas galės būti visai ramus. 

— Anglijos maisto ministerija praneša, kad baigiama susitar
ti su Rusija dėl vieno mūiono tonų pašarinių grūdų pirkimo. Ru
sija gaus kaikurių mašinų. 

. — Angliakasių unijos konvencija Cincinnati vienbalsiai va
kar patarė savo nariams balsuoti ui Stevenson ir padėti jį išrinkti 
prezidentu. 

— Vakar pačioje Japonijos šiaurėje įsikūrė Pacifiką perskri
dę Ifl sprausminiai lėktuvai. Kelionėje jie buvo aprūpinami kuru 
iš lėktuvų - tankų. Atsimenant sovietų numuštą bombonešį, šis 
sprausminių lėktuvų įsikūrimas netoli Kurilų salų grandinės yra 
reikšmingas atsargumas. 

'— 8ią savaitę Japonija perorganizuos į kariuomenę 1^5,000 
policijos rezervo vyrų.t Visi daliniai turės lengvus tankus ir žval
gybinius lėktuvus. Dvi divizijos skirtos krantų apsaugai. 

— Prancūzija nesipriešinsianti Maroko ir Tuniso klausimų 
svarstymui Jungt Tautose, bet nutarimus, jei tokie būtų, laiky
sianti neprivalomus^ 

• > 

. 
• -

1 



-

=C t 

.' - i -
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DR. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
• '•rf=d=-«^ 4204 Archer Ave. Chicago HĮp* 

Burnos lu t r ik ima i ( 2 ) fa»»«« ir nušalimai dažniau-
šiai atsiranda, kad kūnui pri-

Prie straipsnio, tilpusio "Drau s t i n g a r i b o f l a v i n o a r k i t o k i ų r e i 

ge" apie burpos sutrikimus p i a - l k a l i n p j m a i s t i n i l | d a l i ų . 
eitą antradienį, čia reikia pnde- ] A t 5 i r a d ; m a s a n t i i e:Uvio pūs
ti dar porą pastabų. 

nedavalgymas gali vei pakirsti, kis dolerius per mėnesi. Galbūt, 
jiems sveikatą. Parama reika-'"kuri nors dktesne Amerikos lie-

Lengva yra žmogui suprasti, 
kodėl ant liežuvio atsiranda 

lėles — žaizdeles, lūpos išbėri
mą: yra, rodos, menkas daly
kas, bot turi savo reikšmę. Tai 

žaiždelė\ jei nuskilusio danties,; perspėjantis gamtos signalas 
aštri briauna liežuvį braižo, ar- ž m o g l i i k a d k - n u i k o t a - g t k l -

ba jei bekramtant maistą sau g a k a d k a s n o r g n e ^ e r o v i d u j e 

liežuvį įsikandi, arba jei su ašt- d a r o g i k a d s u m a i s t u y r a n e -

riu kaulu liežuvį perdun, ar su t y a r k a k a d j o 8 V e i k a t a i g r e s i a 

verdančia sriuba liežuvį nusiph- p a v o j u s i š m i n t i n g a s žmogus 
kini. Nesunku žmogui numany- t o k i u g g a m t o a Q i g n a l u s a u p r a n , 
ti, jei ant liežuvio atsranda u i r j i e š k o p r i e m o n i ų > k a i p a a . 
šankrinė (venerinė) žaizdele, y e i m i o kiti nesupranta,, S a u r t a -

linga. 
KumfertaitŠ Regina: 

su džiova ir astma du metai gu
li ligoninėje. Motina irgi ligonis. 
Regina įtariama kaulų 113. Šita 
susipratusi lietuvaite ir gera 
ateitininke mielu noru lanko lie 
tuviškas pamokas. IdSjoS dfau-
gai turėtų jai bent „Ateitį" už- j į vargo mokyklą neleidžia 
sakyti. Nuolatine parama taip j juos vokietina. Parama mokyk 
pat reikalinga. 

tuvių kolonija sutiktų pasiimti 
globoti visą Šią vargo mokyklą 

Reikia pasakyti, kad moki
niai vargo mokyklą lanko tik 
laisva valia, tod§l gaunama pa
rama juos paskatintų dar uo
liau lankyti. Augustdorfe yra 
viena lietuvių Seimą, kuri vaik* v e n t i t&. a d m ; n i s t , a c i j a ^ 
i varžo mokvkla neleidžia ir .___ L . , , . _ 

Jsikure raupsuotųjų 
lavoninėje 

Aviacijos kapelionas kun. A. 
Hofstee iš Seattle, Wash., kai 
baigė" savo karinę tarnybą, sa
vu noru pasirinko kapeliono pa
reigas apleistoje raupsuotųjų 
kolonijoje Filipinuose. Iš pra
džių nebuvo jam kur apsigy 

los lankytojams paskatintų ir { i ą j r k a g g i š d a i i „ a m a 
Paliurokalte Birute: Tėvas aną s e i m ą apsigakroti Remkt- i m k o m r a i j g u d 

tos penkios grupes Marijos Le
giono — apaštalaujančių asme* 

Tol. ofiso HK. 4-6690, rez. PR. 6-7339 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfięld Blvd. 

VAL: 1—4 lr 6—9 
šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. lr sekmad. 

Tcl. ritim* VI. 7-6688, re*. R E . 7-7888 

DR. BIUIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVVst Cermak Road 
jam raupsuotųjų lavoninę. Da- J ^ , 1 " 8 p0**1** •$. 7 ~ * v- v

4
ak-

* T "Trefilad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
bar *]is jau ten pastate bažny- seatad. tik nuo i—8 vai. popiet. 

Itoztd. 3241 \V. 66th 1'I.Aci. 

liko Lietuvoje. Birute su • t o t t - " * ' Hetuvttką moksleivija! 
V. 1*. na gyvena tik iš vokiškos nor-| __ .— 

mos. Bloga3 maistas yra Biru
tės nuolatinšs mažakraujystės i : t l ( Į / , N i i t i i v r n n 
prieŽastirtli. 

Riteris Brunonas: Tėvas ser
ga TB. Didelė šeima. Darbo ne
turi lr negali dirbti. Paramos n3 

Brunono brolis sergfc 

m 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 

bet sunkiau praežastį suprasti, i n e n o H g u p r a s t i > i r k a 2 k o d e l s i a 

jei žaizdelė ant liežuvio atsiran-1 m , g a l u t i n a , j o s v e ika ta nu
silpsta. • • I 

Atsiradus burnojs sutriki-
,mams, delsti neapsimoka, delsti 

da nuo tuberkulozo, ar fungoi-
dines infekcijos, kurią dažnai 
gauna nagų kramtytojai, pirš
tų paseilinto jai, ar šiaudelių 
v. , - . • r, / u yra rizikinga. Kas nežino, kaip 
čiulpėjai. Bet ne apie mechani- '" • . 

****̂ -J . F. " . , gau pagelbėti, tegul eina pas 
nes ar infekcines liežuvio zaiz- \ ... ° Z 
\ ° . ' „ x. sveikatos žinovą daktarą, ku-
delių atsiradimo priežastis čia , , . . ,/* ... . , . I ris duos tinkamų patrimų ir ap kalbama, tiktai apie burnoje su- . r . 

v . . . . saugos nuo gresiančios ligos, 
trikimus — zaideles, kurios at-1 • ° 
siranda dėl tūlų maistinių trū
kumų. 

Chroniškasis glossitas (liežu
vio sutrtkimai) gali pasireikšti 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausia J. K. - Ar galima už 

kaullj TB. Parama būtina. 
Steponaityte Valerija ir Ste

ponaityte Greta: Tėyas 'atsiskv 
re. Valerija ir Greta gyvena 
prie motinos. Maistas — "nor
mali vokiška norma. Valerijos 
sveikata bloga. Reikia paramos. 

Stanaityte Hilda ir Stanaity-
tS Irma: gyvena prie, tėvų, ku
rie seni ir jokio darbo neturi. 
Maistas tik vokiška norma. Mer 
gaitėms pripažinta mažakrau
jystė. Paramos reikia. 

Rašalas Jonas: Tėvas liko 
prie apkasų. Motina serga TB. 

8ąl lnlng*s Ir garantuotus darban 
Aparatai nemokamai paimami lt 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—1<> v. vak 
M. RIMKUS, 4119 So. Franctaeli 

Telef. Y A 7-10»» 

nų. 
Dabar" toje raupsuotųjų kolo

nijoje yra 1,598 pacientai. Ka
pelionas įsteigė augštesne mo
kyklą, vaikų lopšelį, parkvietė 
11 seselių pranciskiečių ir toje 
apleistoje raupsuotųjų koloni
joje prasidėjo naujas gyveni
mas. 

Tel. ofiso HK. 4-6849, rcz. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We»t 71st Street 
Vai. Firm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, trefi. ir šeftt. pagal sutartiems 
. 1 
Ofisas ir rezidencija — YArds 7-3626 

11K. O. i. BYLAIT1S 
Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 

DR. JONAS-VALAITIS 
Gydytojas ir chirargaa 
4038 So. Archer Ave. 

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

Sestad. 1—6 p. m. 

! % % M ^ W SKELBKITfiS "DRAUGE' 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 We*t 24th Street 
PriStnlmo lai k HM pagal susitarimą, 

telefonu 
YARDS 7-9778 

Ofiso telefonas VIrginia 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v. 
Trečlad. ir sekmad: tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrini! akis; pritaiką akintas, 

kctftn stiklas ir r€>mas. 
4701 S. Damen Ave., CMcago, 111. 

Saukite — TA. 7-73KI 
Priima: vakarais 6 iki 9, sostad. 
10 ryto Iki 4; tročiad. ir sekmad. 

t ik 'sus i tarus 

Tel. ofiso YA. 7-0654, re* MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So.' Ashland Avenue 
(antras augfttas) 

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

Ciurlionies Ansamblio Koncertas 
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 18, 8 VAL. VAKARO 

StepJten Fonter Memorlal Hali, Oakland, PlttNburgh 
Rengia: LIETUVIŲ KAMBARIO IMTTSHURaHO 

HN1VRRSITETE KOMITETAS 

— 

įvairiausiose formose, nuo pa- sikre-ti hemoroidu per patalynę Q y v e n a u k a v o k i š k o 8 flotmos. 
prasto sutinimo bei padidėjimo ar per seiles, kaip kad su vene 
spurgelių ant liežuvio, iki su- rinemis ligom's? (2) Turint ma 
vytimo (atrofija) visų liežuvio |7,ojo laipsnio hemoroidą, bet po 
papilių. Ir liežuvio sutrikimo į kietų vidurių pasirodant kraujui 
laipsnių gali būti visokių viso- ,ar būtina operacija, ar galima 
klausių, ir ligos eiga gali būti j išsigydyti be jos? 
greita, arba labai 15ta. Jei chro
niško gloHsito atsiradimo prie
žastis nėra mehariiška ar infek
cinė, paprasta.i teikian ligo
niui atitinkamą šviežią mais
tą (ne iš skardinių), niacino, 
vitamino B12, riboflavino ar fo-
likines rūgšties, galima sėkmin
gai pagydyti. .q ĄJkiM pi 

Kuomet žaizdele atsiranda-*ū-
pų kampe, mediciniškoje kalbo
je vadinasi "stomatitis angula-
ris". Toji liga pradžioje pasi
reiškia kaip nežymi raudona dė
me, ten kur lūpų kampai jun
giasi. Paskui lūpų kampas nu
munka, sutrūkin'eja ir šašas at-

Vts tkymas J. K. — (1) He-
moroidai nėra užkrečiama liga. 
(2) Pradžioje, jei hemoroidai 
yra nedideli, galima dažniausiai 

Tautinis susipratimas šitų mo 
kinių gana geras. Beveik jie vie 
ni užpildo tautinių švenčių pro
gramas. Vargo mokyklą lanko 
su dideliu noru, nežiūrint to, 
kad jiems tolimas keliąs | vo
kiečių mokyklą. Mokiniams ,stin 
ga lietuviškos spaudos. 

Apie Augustdorfo lietuvių 
vargo mokyklą rašome,, kad 

r ; 

pagydyti su injekcijų pagalba, tarp Amerikos lietuvių atsiras 
Ar reikia operacijos, ar nerei- jautrios sielos žmonių, kurie su 
kia, gali spręsti ir patarti tik tiktų šitiems mokiniams suteik

t a s gydytojas, kuris pącientn ti nuolatinę paramą bent po peri 
asmeniškai išegzaminuos. | ->v j 

i / " I . . . ' • L-ĮJĮT• "ii _!'JJI jrw» i 

Atsakymas M. M. — Mano fp „ 
nuomone, kad jūsų 79 metų am
žiaus tėvui jokių vaistų nereikia 
pašalinimui to karščio, kurį 
jis per keletą Tnetų vis nuola
tos jaučia. Priežastis tokios 
"karštumo" savijautos ga". būti 

M << Bl I I I I S I M V I I m U K A1 
>2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 ir 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname blletiiM, viešbučius lr sutvarkome visus su kelione surlžtns 
dalykus, T I I I I M I : L l t r r C V i y SKYRIŲ. Pfldbme a«devltus . Keliones 
planuokite Iš anksto kit iems metams. Anksčiau ufcd.saU.vMtr bllctus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, knd tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokesne brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes I M I . I K . S lankytis nei { ge le«nke l io stot* ar aerodromą, nen 
visa tai atl iksite vienoje vietoje — l'AS M i s . 

Tel. ofhio WA. 8-30G0, rcz. CO. 4-1187 

DR. Z, DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS Iri CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
YAJi.: (išskyrus flcfttad. ir sekmad.) 
Nuo I iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
ši^iau. priima tik pagal HtiHitarimą.. 

Il</.*...: lOUttK So. VYabush Ave. 

, T « l . OIIHO VI. 7 -0600 , rez . V I . 7 -7303 

DR, BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Nt>ee. moterį; 11<C«M ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kumpus Archer ir Cajifornia Ave. 
V A I,.: 2—4 lr 6—9 v. pi p. 

išHkyrus sekmadienius. 

Tel. ot:so YA. 7-1160. rcz. 1)A. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Hulsted lr 35-ta gatvfi) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
lle*. 3247 S. IMI i : A I D AVF. 

Tel. otiso I I 3-OCMJO, buto CO 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadvvay 
MftMlOSK FAItR, HJi . 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SI. 
Ofiso i ei. Iii -.Maure 5-4410 

Re/Jri. tolef. GRovcblll 0-0017 
Vaandos: 1—3 p. m. 6-—8 p. m. 
Trečtad. ir šeštad. pagal sutartį 

-r*r ~r 
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siranda. Jei tinkamai nesigydo- j psichine, bet taipgi gali būti \t 
ma, lūpų kampo sutrūkinėjimai j todėl, kad termoreguliatoriniai 
bei šašai gali plėtotis plačiau ir j centrai smegenyse (hypotala-
visą veidą apgadinti, gal šlykš-imus) senatvėje degeneruojasi. 
tūs randai atsirasti nuo fisūros Jei jūsų šeimos daktaras jokių 
bei šašų. 

Visokie lūpų suplyšimai, su-
vaistų neduoda, reiškia, kad nė
ra reikalo. 

M TREMTIES GYVENIMO * 
Augustdorfo Lietuvių Vargo Mokykla 

Dabar, kada viso laisvo Va- mas taip pat svarbus kaip ir 
karų Pasaulio lietuvių laikraš- gimnazijos išlaikymas, 
čiai daugiausia rašo tik Diephoi; A u g u s t d o r f o l i e t u v i ų v a r g 0 

zo gimnazijos šalpos reikalu ir 
kada Amerikos lietuviai renka 
lėšas tik gimnazijos mokiniams, 
ienka atminti, kad Vokietijoje 

mokyklą dfibar sudaro dešimts 
mokinių. Šitiems mokiniams tu
ri būti suteikta parama. Reikia 
pasakyti, kad Augustdorfo ne

pasiliko begaliniam skurdui ir ^ ^ g t o v y k l a s u d a r y t a i š l i g 0 

netikram rytojui daugiau k a i p ; n i ų [r n a š l i ų g u m d ž a i g v a i k a i S f 

du tūkstančiai lietuvių vaikų, kurių padėtis labai sunki. Čia 
kurių lietuvišku auklėjimu da- d u o d a m a k o n k r e t e s n e August 
bar beveik niekas nesirūpina. Ši d o r f o m w ų vkfgQ m o k v k l o s 

t i e v a i k a i , k u r n ė r a l i e t u v i š k ų a c > ž v a l e a 
mokyklų — o jų tik didžiosios, 
stovyklos teturi — dabar atsi-1 Balandyte ir Balandis Kd-
dūre vokiečių mokyklose. Lei-1 ftardas: Tėvas m i r ^ ž i o v a . Ed-
dimas mūsų vaikami nutautėti j gardas po dviejų rrie'tų gydymo 
yra bendras mūsų nusikaltimas į pasveiko. Vaikai, negaudami jo 
prieš lietuvių tautą. Lietuvybės ! kių priedų, gyvena tik iš vokiš-
išlaikymas dabar yra svarbiau-;! kos maisto normos. Nuolatinis 
šias mūsų rūpestis. Emigracijų < 
bangoms praūžus, devyni dešim 
tadaliai mūsų vaikų atsidūrė 
vokiečių mokyklose. 

Dabar klausimas, kodėl Pa
saulio Lietuvių Bendruomene, ki 
tiems vaikams nieko nepadeda. 
Mūsų Švietimo politika «turl būti 
reviduota. Parama turi.būti tei- i 
kiama visiems Vokietijos lietu
vių vaikams, kurių praradimas 
būtų didelis nuostolis lietuvių 
tentai. Vargo mokyklų išlaiky-J 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
3146 SO. HOYNE AVE 

'ivi. VIrginia 77097 

' 

Si 

Ŝ s 

Y0U CAN fcEE.. • DuMont gives you moret 

inton 
TELE8IT* 

*B9e m 

DuMont Ct lNTON 
17-inch rectangular DuMont tube. Contcniporary all-
wood cabinet with modern Plextone finish in bracken 
brown or blond. Built-in antenna. 

FULL DUMONT OUALITY 
AT LOVVEST PRICE! 

• rARTHER, CLEARER PICTURES! BETTER 
TONE! UHF PROVISION TOOl 

• 
• CUSTOM-CRAFTED CABINETS At every 

DuMont price! 
• "PICTURB GUARD" cheeks interference! 
• NEW ELECTRONIC CIRCUITS perfečt lite 

pieture! 
• DUMONT SELFOCUS* TUBE. Automatic 

forus! 

• MATCHED SIGHT AND SOUNDI 
-

nuMONT 
•Trod* Matt 

* - \ 
. ' ' 

DuMont RKVIU1Y DuMoni WAKI.I IF.I.O U U I T I U 8 1 1 
21". Fine mahogany or 21". Fine mahogany 6r i ^ ė 

JSiT v e n e e M ' Built'in HS2alrtveneer8,Builtln Ti4rMĄ,^Tmt ut ližo^^t 
"%«!*f«iiffl!iSr ****'* B*li» I"" * i **r«tį f mhow finUK. įimti o* $»4 blond *od<l £rfc»l tUghtfy Mgh,r. PrUtš ,ub]*ct M «*W 

TELEVIZIJOS 
LENGVAIS IsMOKfr IIM \IS 

* 
Jums visados jipsimokfis pirkti televizijos • • Priimame mainab* jflsų radiją, Rramof6ną, 

aparatą iš patyrusios, sąžiningos krautuves !1<; armoniką, planą ir duodame didelę nuolaidą. 
— iš SUDRIKO, kur yra užlaikoma 3 patyrę ^ . . 
meehanikal lr kur TMevi/iJos parsiduoda ge- ; Jeigu JŪSŲ TV neveikia, patelefonuokite 
rianslu Wdlrbysčių nauji modeliai su pilna \\<> Vlctory 2-9542, Budrlko mechanikas jums 
garantija. į į sąžiningai sutaisys. 

JOS.F.BUDRIKJnc. 
3241 So. Halsted Stffeet Telef.: Vlctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio lr ketvirtadienio vakarais IM veHimos. NedeHomfa — uždaryta. 
Budrlko Badio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare ritto 6 lkl 7 vai. vakaro iš 
dtotles WHFC, 1450 kiloeycles. 

= = = = = • • 

Of.- QR. 6-40^0, rCB. Hilltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAI.šAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 2423 VVest Marquette Rd. 
. VA I J. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 

Treriad. ir SoStud. pagal HUtartj 

I Tel. ofiso l'H. 6-3838, re/,. HE. 7-9199 

DR. A. JENKIN& 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( U K T I ' V I S GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

' VAL. kasdien iiuo 2—4 p. p. iiv 7:30 
iki I vai. Troeiad. ir ftoftt. uždaryta 

GHofehil l 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
I ValandOH: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 

susitarime i.šKkyruH trečiadienius 

2422 West Marquette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OI t. 2-1381 

DR. P. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th n „ Cicero 
Kasdien 10—12 ryto ir 5—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 V.v. 

Butas 1882 So. KM h Ct. 

Tolefonu.s KKlianee 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

( U r / n V I K GYDYTOJAS) ' 
3025 Went 59tfi Street 

VAI, ^ 4 popiet. 6:»0—8:30 vak. 
Trečiad. pagal HUtartj 

OfiHO telef. LAfayette 3-321 ft. jei 
neatHiliepia. saukite K Kdzie 3-2*<J8 

DR. ENIILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Aroher Ave. 
VAL. Kaftdlcn popiet nuo 12-2:80 v. 
Vu.U. p i n t i ; , i i n t r . , k o t v l r t . f>-8:K0 v . 

'JN-ečiK-tllejiJ t i k a i iHi turuM 

T. L oflHO VA. 7-5557, rez. RH. 7-4'JM 

DR. FRAHK 6. KWINN 
(KVlMf^lNSKAS) 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1651 We.st 47t.li S t r e e t 

lilGONIl'N PTIIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 r. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. Ir Soft tad. vak. 

Tol. ofiKo (IH, (i-r)3'.t!», l'K. fl-4732 
1 DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2429 West «3rd Street 
(kampan 63 ir Arteslan) 

VAU 2 - -4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak-
Tree! Ir fieftt. 2—4 p. p. fcJekm. uždar. 

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

VAL,. nuo 2—4 ir 6—8; treelad.. 6e&-
tad. lr sekmad. tik pagal sutinti 
Tel. ofiso YA. 7-4787, re*. FR. 6 - l t 8 0 

Jei neatsilieps virftmineti telefonaif 
naukito Mldvray 3-0001 

DU. FL. TALLAT-RELPftA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spcc. chtrurKines HKOS 

DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8 p.p.. šest. 2-4 p.p. 
Tol. Ofiso TO 3-0959 Re/,.: RO l - t M I 
Jei neatHiliepia Saukit CTOntrol 6-2294 

Tel. oflHO HK. 4-2128, rez. l'H. (i-Hlsi 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Hpec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdiei) 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
defitad. 2—4 p. p. Tročlad. lr 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube* 6-1125 
Huto — VVAlbrook 5-6691 

DR. A. VAtyS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tol. ofiso PR, 0-O440, rez. H t . 4-8150 

DR, F. 0. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Rd. 
VAI-, nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir Mtt&d. pagal sutartį 

Tol. ofiso VA. 0-0257, rez. PR. 0-0050 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- 1821 So. Halsted Street 

Ro/i<l. 0000 S. Arteslan Ai c. 
VAU 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 motų patyrimas 

j/m* 
mĘ0 

Tol. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
Ištaiso 

OII.MIN Ir akiniu dirbtu\e 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. riuo 6 iki 8, tre-
oiad. nuo 10— įjj; fieštad. 10—8 p. p. 

l-'.g/ainiiuioj;-. 
Akt. 

Pritaik< 
•" Akiniai 

DR. J. J. SMETARA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

A K U SI'F.ClAlilSTAvS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAI-., pirinad., antrad.. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. Y-
trečiad. u*d;uyta, šeStad. 9:30 iki 

12; L: 10 iki 5 vai. vak. 
< Anai 0-0.V2:t Platt Bhl« 

<«*ti«m —— 

' t 

... • - =5fc 

D/. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VTest 7lst Street 
(prie Callfornia Ave.) 

U a o N I U K PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9' v. v. Rftftad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą-

Susitarimui skanib. Gito. G-1321, 
J61 neatsiliepia — Vlncennes 6-3900 

Telefoną- . Ol.ympi<- 2 - 4 2 7 0 

DR. P. ATK06IUNAS 
DANTISTAS, 

1446 So . 4f>ih Cmirt , C'loero 
V A L . a n t r . , ko tv . 10-12 . 2-6 .7-9 p . p . 

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

VAL.: pirm., tro.č.., fteSt. 3—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. 6. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pajcal susitarimą 
4003 Aroher Avenue 

Truput] j 1-ytun nuo Cąlifornia 
Tel. l A r d s t -7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71 si St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

TclefoffHs <;HovehlU 0-07S5 

y 

i 

DR. AHTH0HY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

tHelonu. 
Telefonas Ultovehil l 0-»642 

-
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D R A U G A S 
THE LITinJANlAN DAILY FRIEND 

2334 S. oakley Ave., Chicago 8, 111. Tel. Vlr*lnln 7-6640; 7-6641; 7>6642 
EnterM aa Secofid-Claaa Matter Maroh 81, 1918, at Chicago, Illinois 

Undor thw Act of March 8, 1879. 

Memberof the Cathollc PreaaA*i'n 
Publlshed dally, *xc*pt Sunday»,# 

by the 
Llt.huanlan ' CatholH Presu Soclety. 
PRENUMERATA: Metams 
ChtcagoJ »r Clceroj |9.00 
Kttur JAV Ir Kanadoje 18.00 
Uftatenyje $11.00 

STTB8CRIPTTON RATES 
$8.00 per year outsida of Chicago 
$9.00 per year In Chicago & Cicero 
$8.oo per year In Canada 
I'̂ orelgn $11.00 per year. 

H metų 
$fv.OO 
$4.60 
$6.60 

t inCn. 
$2.76 
$2.60 
$8 .̂00 

1 niSn. 
$1.26 
$1.00 
$1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik IS ankstb susitarus. Redakcija ttl skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praAyma. 

Didieji kaltininkai posėdžiauja 
Maskvoje susirinkę posėdžiauja raudonlausi iš raudoniau-

siųjų komunistiniai vadai. Didieji to suvažiavimo' tūzai yra tik
rieji didžiųjų pasaulio nelaimių kaltininkai. Jei i\e jų piktieji 
darbai, pasaulis būtų daug laimingesnis. Ir dabartinis visuo
tinis komunistų partijos suvažiavimas sušauktas ne prablaivė
jimo ženklan, bet naujoms nelaimėms didinti. 

1939 metais komunistų partijos suvažiavimas nušalino "va
karietiškąjį" Litvinovą ir j užsienio politikos vairuotojus iškėlė 
didįjį rusofilą ir beatodairinį imperiailistą Molotovą. Maskvos 
vadai pagreitino antrąjį pasaulinį karą. Kur pasuks komunis
tinis pasaulis po šio suvažiavimo? 

Praeityje komunistų partijos suvažiavimuose dominuodavo 
vidaus klausimai. Dabartinis suvažiavimas žaibuoja kerštu lais
vajam pasauliui. Visi didieji kalbėtojai atvirai grūmoja Ameri
kai ir bo jokio dangstymosi beria žodžius "trečiasis pasaulinis 
karas". Tai dar nereiškia, kad sovietai karą tuojau ir pradės, 
bet jau paruošiamos nuotaikos, kad naujo karo galimybė labai 
didelė. 

JĖGOS PADEMONSTRAVIMAS 
Suvažiavimo dalyviams Stalinas pademonstravo, jog jis nie

ko nebijo. Suvažiavimo išvakarėse buvo išprašytas Amerikos 
ambasadorius Maskvoje Kenanas, pagyvinti karo veiksmai Ko
rėjoje, apšaudytas Amerikos lėktuvas ties Berlynu. Tie patys 
metodai dabar vartojami prieš Ameriką, kurie anksčiau buvo l 

pavartoti prieš dabar pagrobtus ir naikinamus mažuosius kraš
tus. Anuo metu, kai mažieji kraštai buvo grobiami, vakarų di-

• dieji lyg ir tylėjo. Kaip dabar jie prabils, kai toji pati dalia 
liečia jų pačių kūną. Ar bus pakankamai ginkluojamasi, kaip 
reikalauja bauginanti padėtis, ar dar vis tūpčiojant bus puo
selėjama "geros valios" politika, kuri tiek daug nelaimių atnešė? 

AGRESIJOS KELIU 
Iš Maskvos vadų kalbų mayti, jog ir toliau bus einama 

agresijos keliu. Visomis priemonėmis niekinti Ameriką ir skal
dyti vakariečių vieningumą bus pirmasis sovietų užsienio po
litikos tikslas. Kremliaus raudonieji vadai mato, jog drumsto 
vandens vakariečių pasaulyje yra nemaža. Stalinas gali mesti 
meškerę Azijoje, Artimuosiuose Rytuose, Jungtinėse Tautose... 

Spauda rašo, jog komunistinio suvažiavimo veidą Višinskis 
parodys spalio mėn prasidedančioje Jungtinių Tautų sesijoje. 
Maskva, patyrusi nevisišką sąjungininkų vieningumą Korėjos 
klausimu, pagyvino fronto veiksmus, norėdama tą nevienin
gumą dar padidinti. Amerikiečiai, Korėjoje sudėję didžiausias 
aukas, ragina ir kitus Jungtinių Tautų narius labiau įsijungti 
į Korėjos karą. Europos tautos nori jį greičiau baigti, bet ne
žino kaip. Nėra paslaptis, kad Anglija "taikos labui" sutiktų 
ir priverstine belaisvių repatriacija. Prancūzų kolonijų klausi
mas Vėl stato į labai keblią padėtį Amerikos delegaciją. Va
karų Vokietijoje ginklavimo klausimu dar netartas galutinis žo
dis. Visais klausimais Maskva kaltins Ameriką. 

Sovietai siekė ir siekia vis didesnio pasaulinio sąmyšio. 
Sąmyšiuose jie išeina laimėtojais, nes tie sąmyšiai yra jų su
kurti ir jie žino ko nori. Ir dabartinio komunistinio suvažiavimo 
kalbose didieji vadai savo karingais šūkiais parodė, kad tarp
tautinio sąmyšio bus siekiama su didesne energija ir sli dides
niu įžūlumu. St. Daunys 

Kope per brolių lavonus 

Politikos lauke 
K* ISr. 

/ Nemandagumo kursai 
komunistam* , 

i 

Iš visos Europos šeimos italai 
yra maloniausi atvykusiems sve 
čiams iš Jnugtinių Amerikos 
Valstybių. Italai sutikę svetį 
šypsosį, nurodo jam kelią ir 
gražiai patarnauja. Tokie daly
kai komunistus erzina. 

Praeitą savaitę, praneša Ro
mos "II Messaggero", Italijos 3 
milionai komunistų gavo aštrų 
memorandumą iš savo štabo, konsulas. Viea paprastai išduo 
Memorandume mokoma būti ne
tašytu, nemandagiu su tunerikie 
čiais. 

Štai kokios direktvyos komu
nistams duotos: komunistės mo 
terys turi nukreipti į šoną' sa
vo veidą ir nuduoti negirdint 
amerikiečių, kurie kalba į jas; 
komunistės mergaitės šokių sa
lėse "neturi eiti šokti.su ameri
kiečiais". 

Toliau memorandume pastebi
ma: traukiniuose ar autobusuo 
se "tikras komunistas, pamatęs 
amerikietį civilį ar kareivį, turi 
tuojau atsukti į jį nugarą, vi
sai nekreipti dėmesio į amerikie 
tį ir nerodyti jam jokio man 
dagumo. Jei amerikietis eina 
lydimas žmonos ar mergaitės, 
komunistų keleivis privalo nie
kada neužleisti joms savV) vie
tos. 

O kaipgi krautuvėse? Krau
tuvininkai turi amerikiečius pri 
versti laukti, patarnauti jiems 
paskiausiai, o "geriausiai visai 
nepatarnauti, sakant, kad rei
kalaujamų daiktų nėra". 

IŠVADAS REIKĖTŲ' GREIČIAU PADARYTI 
VYT. KASTYTIS 

Bene pati silpniausia Sovietų zmgsnį argumentavo vaikų atei 
Sąjungos vieta yra jos sateliti- timi, nes buvo gavęs įsakymą 
nių 'valstybių konsulatai, esan- '-grąžinti juos į Čekoslovakiją, 
tieji šiapus geležinės uždangos. Iš tos visos istorijos netrukus 
Nuo II-jo Pasaulinio karo pa-'išaugo kita — 'dar garsenė už 
baigos visa eilė konsulatų tar- pirmąją, kad Kanados spauda 
nautojų iš komunistų ar pro- I paskelbė visuomenei tikrą sen-
komunistų spėjo išvirsti į ar- saciją, jog, girdi, remiantis dr. 
sius antikomunistus. Blogiau- J. Mare3 tvirtinimu, Kanadoje 
sia, kad Maskva niekaip jų ne veikiąs naujas sovietinių šnipų 
jstengia susigrąžinti namo, iš tinklas, sudarytas daugiausia 
kur galėtų perkelti į Lubianką iŠ naujųjų imigrantų. Dr. J. 
ar bent jau uždaryti Sibiro kon Mares turėjo ^aug vargo, kol 
centracinėse stovyklose. Kaip pagaliau šiaip taip šį sensacin-
taisyklė — tokie atsivertėliai I g ą pranešimą spėjo užtušuoti, 
visada pasilieka užsieniuose, visą kaltę suversdamas kana-
Pirmasis jų žingsnis visada j diečiams žurnalistams ir savo 
būna tas pats — paprašyti vi- .liguistai žmonai. Jis pats išsi-
zos nuolatiniam apsigyvenimui I g y n ė tokio pranešimo spaudai 
tame pačiame krašte, kur buvo niekada nedaręs, nes tai esanti 

<t«m*«Mfm«fW<tttill«|«.<MMI •• 

KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 
Su partizanais koncentracijos stovykloje 

K. COBEftTAS . v 
v 

. • 

gryna nesąmonė. 

(Tęsiny.) 
Ūkininkai pasakojo, kaip jų žmonos ruošdavo dvylikos rūšių 

valgius, kaip jie atnešdavo šieno ir patiesdavo ant stalo, o Kalėdų 
rytą išdalindavo savo gyvuliams. Miestiečiai prisiminė Kalėdų 
eglutes ir dovanėles vaikams, o vienas kaimietis papasakojo net 
Kalėdoms pritaikintą pasakėlę. įsivyravo šventiška ir liūdna nuo
taika ir nė nepajutome, kaip pradėjome tyliai giedoti kalėdines 
giesmes. Jei mes Dievo neužmiršim ir Dievas mūs neapleis ir pa
dės vargą vargti. Matyt, mūsų giesmės vis aidėjo garsiau ir gar
siau ir me's nė nepajutome, kai prasivėrė durys ir sargybiniai už-
rėkė: ' 

— Kas čia per triukšmas! Musirengt visiems ir gult, — su
komandavo jie. 

Tačiau sargybinių triukšmą išgirdęs, komendantas su keliais 
sargais pats pribuvo ir paklausė: 

— Kas čia darosi? 
— Gieda giesmes, liepėm gult visiems, — paaiškino karei

viai. 
Laukan visi! — suriko komendantas, — tegul ten meldžia-

dama be jokio vargo. Tada Dabar Kanados spaudoje nu si, ir tegu prašo savo Dievą, kad nebūtų šalta 
ekskonsulas ar buvęs konsulato Į skambėjo trečioji minėtosios 
tarnautojas spaudai atskleidžia istorijos dalis: viena iš seniau-
kortas: girdi, aš jau seniai aių čekoslovakų organizacijų 
įtariau, kad anapus geležinės Kanadoje — Masaryk Hajl — 
uždangos nėra gyvenimo. Da-1 paskelbė atvirą laišką dr. J. 
bar gavau pakvietimą grįžti į Į Mares. Si organizacija yra aiš

kiai antikomunistinė. Tačiau ji 

Gatvėje amerikiečiui "niekada 
neduok patarimo ir nenurodyk 
kelio, tuojau nusigręžk ir paro
dyk nepasitenkinimą". Sporte 
"komunistas turi visados palai
kyti amerikiečių oponentus". 

Ir pagaliau nemandagaus el
gesio memorandumo išmintis pa 
brėžia, kad šios direktyvos turi 
įtikinti amerikiečius, kad "Ita-
'ijos jaunimas niekada nekoo
peruos su jais karo atveju". Ir 
nemandagios direktyvos liepia 
komunistams neleisti žinoti sve
čiams, kad tas purvinas elgesys 
buvo iš anksto suplanuotas. 
"Kiekvienas turėtų būti neta
šytas", sako memorandumas, 
"bet spontaniškai". 

Aštrus žodis 

Šiomis uienomis transliuotas (per Amerikos Balsą) atsaky
mas mūsų tautos išdaviko kalbai, pasakytai komunistų parti
jos kongrese Maskvoje. Šio atsakymo dalį mes čia ir įdedame: 

Sniečkus kalbėjo už Staliną, bet ne už lietuvių tautą. Ir 
ne pirmą sykį Sniečkus niekino ir žlugdė lietuvių tautą. 1941 
metais jisai matė Sibiran išvežamus savo artimus giminaičius 
su šeimomis. Kai jo sesuo verkė ir maldavo, kad jisai gelbėtų 
savo gaminaičius ir jų kūdikius, Sniečkus nusijuokęs tarė: "Išve
ža tik keletą kekšių ir kriminalistų. Nėra ko jaudintis". Taip 
jisai juokėsi, kada jo paties kūno ir kraujo giminę gyvuliniuose 
vagonuose vežė į vergiją ir mirtį. Vėliau, kai tas pats Snieč
kus su rusų durtuvais ir tankais grįžo į Lietuvą, tikroji jo mo
tina pabėgo į Vakarus nuo savo sūnaus. Tai tokį tautos išsi
gimėlį Kremliaus suokalbininkai pasirinko Maskvos kongreso 
tribūnoje pasistatyti pavergtai lietuvių tautai išdergti. 

Prieš aštuonerius metus, su neišpasakytu gailesčiu širdyje, 
senutė Marijona Sniečkųvienė bėgo nuo savo sūnaus. Ji ir mirė svarbi strateginė vieta, iš kurios 
svečioj žemėj, dūsaudama ir kalbėdama: "Dievas neišklausė galima suduoti smūgį Rusijos 
mano maldų. Jis mano paklydusio sūnaus nepašaukė iš sio pik- j širdžiai. Ir autorius pastebi, 
to pasaulio. Aš jau nebeturiu sūnaus ir niekados nenoriu ma- kad jam labai nemalonu pilti 
tyti nei jo, nei jo piktų draugų". ! šaltą vandenį į karštą oro ba-

Antanui Sniečkui tiek miela yra suokalbininkų ir vergin- |zės išgarsinimą. Bet jis vistiek 
tojų gaujos draugystė. Sniečkus Maskvoje neatstovauja lietu- p i i a vandeni, ar kam patinka, 

ar ne. De Seversky nurodo, 

Praeito sekmadienio laidoje 
"Chicago Herald American" įsi
dėjo majoro A. De Seversky, 
tarptautinio, aeronautikos auto
riteto, straipsnį apie oro bazę 
Grenlandijoj. Straipsnis pąvadin 
tas: Maj. De Seversky says: 
U. S. Arctic Air Base a Blun-
der". Toji bazė kainavo pusę bi-
liono dolerių. Maj/ Alexander 
De Seversky sako, kad ihule 
oro bazė buvo išgarsinta, kaip 

namus. Negi jūs manote, kad 
aš- būsiu tiek kvailas ir vešiu 
savo žmoną su su vaikais į ka
lėjimą!... 

'Kaip gi mes, atikomuništi-
niai pabėgėliai, turėtumėme 
žiūrėti į tokius atsivertėlius, 
susirūpinusius savo, žmonos ir 
vaikų sveikata? Praregėjimas, 
bendrai imant, yra sveikintinas 
dalykas. Jo sveikintinumo laip 
snis priklauso nuo valandų, sa
vaičių ir metų skaičiaus, kurio 
pareikalavo atsivertimas. Į kon 
sulatus užsienio valstybėse pa 
prastai skiriami gudrūs žmo
nis. Negabiems ir nesugeban
tiems mikliau galvoti tenai vie
tos nėra. Todėl iš visų praregė
siančiųjų būtų tikslu pageidauti, 

kad jie greičiau praregėtų, ne
laukdami dienos, kada komuni
stinė valdžia liepia grįžti į na
mus, nes šiaip gi visas jų pra
regėjimas dažniausiai yra tik 
baimės išdava. 
Čekai išsižada dr. J iri Mares 

Neperseniausiai į ilgoką pra
regėjusiųjų sąsašą pateko nau 
ja figūra — generalinis komu
nistinės Čekoslovakijos konsu
las Montrealyje dr. Jiri Ma
res. Jo istorija platokai nu
skambėjo Kanados ir JAV 
spaudoje. Gaudamas laikiną vi
zą pasilikti Kanadoje, jis savo 

viešai pasmerkia naująjį atsi
vertėlį kaip Čekoslovakijos ir 
Kanados priešą, neužgirdama 
Ottawos nutarimo, išdavusio 
laikiną vizą. 

Jis du kaltus buvo išdaviku 
Masaryk Hali organizaci

jos pirmininkas Gustav Pristu-
pa Kanados čekų protestą su
traukia į kelias eilutes: "Šis 
žmogus, dr. Mares, jau du kar 
tus buvo išdaviku. Kas gi gali 
garantuoti, kad jis juo netaps 
trečią kartą"... 1948 m., kada 
Čekoslovakijoje įvyko komunis 
tinis perversmas, dr. Mares pe
rėjo i komunistų stovyklą, iš
duodamas čekoslovakų tautą ir 
prezidentą Benešą. Dabar, atsi
sakydamas grįžti į Čekoslova
kiją, jis išduoda savo buvusius 
ponus — Komunistus. Čia Pri-
stulpa aštrokai pastebi: "Labai 
galimas dalykas, ateityje jis 
kada nors išduos ir Kanadą..." 

Minėtasis atvirojo laiško au
torius dr. Mares pastato labai 
nepatogų klausimą; "Kodėl, 
mielas daktare, viliojai čekoslo 

Kiti nespėjo net klumpių užsidėti, nė apsivilkt viršutinių rū
bų, kai kareiviai išvarė visus lietuvius, o rusus paliko vienus. 

Pirmąją JCalėdų dieną dirbome dar sunkiau. Vedant miškų 
kirtėjų grupę darbams, atsiskyrė du darbininkai ir pradėjo bėgti 
Neries link. Juos vijosi kareiviai, o sniego buvo daug. Atsiųsti 
kareiviai užėmė pozicijas, kad per užšalusią Neries upę neper
bėgtų į anoj pusėj esantį mišką. Matydami, kad jie yrą apsupti 
iš visų pusių, pasidavė likimo valiai, šiems lietuviams buvo pa
darytas greitas sprendimas. Ties stovyklos aikšte, kitoj pusėj 
tvoros, jiedu išsikasė duobes. Visi kaliniai buvo suvaryti į aikštę. 
Aplink buvo gausybė ginkluotų karių. Vargšai lietuviai turėjo iš
sirengti visai nuogai. Atrodė labai žiauriai, nes buvo abu kruvini 
ir sudaužyti. lAes stovėjome išsirikiavę, o lietuvių būrys buvo pa* 

i statytas tiesiai veidais prieš mirti pasmerktuosius. Kažkas iš 
mūsų būrio pasakė: — šiandien jie, rytoj mes! 

I Stovyklos .komisaras, stovėdamas išdidžioj pozoj, pratarė: 
; — Kas mėgins bėgti — visų laukia toks pat likimas. 

Ką toliau jis kalbėjo — nebegirdėjau, tik išgirdau, kaip su
tratėjo automatai ir pamačiau, kad komisaras nuleido vėliavėlę. 

Dviejų lietuvių — Aleksandro Vaidavičiaus ir Stasio Žirne
li ausko — kūnai jau ilsėjosi amžiname prieglobstyje. Virš jų kū
nų, it krauju pasruvusi raudona saulė, bėrė savo paskutinius Ka
lėdų spindulius. 

MOKINYS — PARTIZANAS 
Antrąjį Kalėdų vakarą radome mūsų barake dar šešis naujus 

lietuvius. Visi klausinėjome juos, koks dabar gyvenimas „laisvė
je", tačiau nieko geresnio jie negalėjo papasakoti. 

Atvežtųjų tarpe buvo ir vienas Kėdainių gimnazijos mokinys, 
turis buvo nuteistas 2M> metų. Jo tėvai ūkininkai. Gimnaziją lan-
Aė iš namų. Vieną pavakarę, grįždamas iš mokyklos, pamatė sto
vinčią mašiną prie savo namų. Tėvas davęs ženklą, kad neitų ar
tyn. Iš tolo stebėjo vežimą ir norėjo bėgti prie tėvų, tačiau tėvas 
vis neleidęs. Taip ir liko vienas. Daugiau į gimnaziją nebegrįžo, 
bet slapstėsi ir nutarė eiti pas partizanus. Kaip nutarė, taip ir pa
darė. Po ilgo apklausinėjimo, partizanų vadas leido pasilikti pas 
save. Užrišę akis nusivedė į sav* būstinę, kurioje kabėjo kryžius 
ir vytis. Jų būryje buvę 8 vyrai. Jie spausdinę laikraštuką, atsi
šaukimus ir sprogdinę traukinius. Kartą turėję pasitraukti iš 
Lietuvos ir buvo prisijungę prie lenkų, tačiau paskui vėl grįžo į 
Lietuvą. Sykį jų buvę apie 100 vyrų. Jie laukę einančio kariško 

koslovakijos rojų, jeigu pats 
jau seniai žinojai, kokio? ten 

•" (NukeHa f 4 psi.) 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI ' 
Baldas, ašldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracas, 

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

Mes Pagaminame Baidus Ir HJttffl 

^ 

vakus grįžti { komunistinį Če-j traukinio tarp Dūkšto ir Švenčionėlių ir susprogdinę kelis vago
nus, tačiau turėję ir patys nuostolių. O kitą kartą sėkmingai su
sprogdino Jonavos traukinukui bėgius, kuris turėjo pristatyti su
imtus ūkininkus į stotį. Paleisti ūkininkai išbėgiojo į miškus, o 
jaunesni įsijungė į partizanų gyvenimą. Buvo net iškėlę trispalvę 
vėliavą Kėdainių mieste. Tuo metu žuvo partizanas S. Gimnazis
tas dar daug pasakojo įvairių atsitikimų, tik bijojo, kad niekas to 
nesužinotų jam esant darbo stovykloje. 

Kartą karininkas paklausė gimnazistą: 
— Ar jūs negalėjote pabėgti į amerikiečių užimtą Vokietiją? 
— Gal ir buvo įmanoma, tačiau, kam brangi tėvynė, tas nie

kados nebėgs, — atsakė jis. . 
— Ar ilgai išsilaikys partizanai Lietuvoje? 
— Jie bus iki tol, kol bus nors vienas lietuvis, — ir išsitrau

kęs gerai paslėpto tabako pasiūlė mums. Mudviejų nustebimui — 
tabakas buvo suvyniotas „Į laisvę", šis laikraštukas išblaškė 
abejones, kurios buvo susidariusios apie gimnazistą. 

Tada mudu su karininku norėjom sužinoti jo suėmimo smulk
menas. Vieną dieną jis ir tai papasakojo: 

Pagal ei ūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu Krautuvu* 

2310 VV. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo U iki 4:80 vai. popiet 

• ^ (Bus daugiau 1 

vių tautos ir neina tautos pasirinktu keliu — Mindaugo, Gedimi
no, Kęstučio, Vytauto, Kazimiero ir Žygimantų, Valančiaus, 
Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio, Vaižganto ir knygnešių keliu. 

Laisvasis pasaulis žino, kad Antanas Sniečkus į kongreso 
tribūną Maskvoje kopė per savo brolių ir seserų lavonus. Štai 
po jo kalbos plačiausiai Amerikoje skaitomas New Yorko dien
raštis "Daily News" įsidėjo tokį paveikslą: iš kongreso tribū
nos gerai nusipenėjęs Malenkovas šaukia Ameriką kaltindamas 
"žmogėdrišku imperializmu", o po jo kojomis guli kaukuolių 
krūva. Ant jų įrašyti vardai: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, 
Čekoslovakija, Rumunija... Ir iš tų kaukuolių girdėtis balsas: 
"Klausykitės, kas ten Šneka..." 

Tai taip Sniečkaus kliedėjimus vertina Amerikos sąžinė — 
ir nelaimingos lietuvės motinos, Marijonos Sniečkuvienės sąžinė.., 

kad Grenlandijos oro bazę leng
vai gali subombarduoti priešas. 
Jei toji oro bazė priešo būtų su
bombarduota, labai sunku būtų 
ją atstatyti, o gal net ir visai 
negalima būtų atstatyti. ThUle 
oro bazė yra leduota, rūkais ir 
šalta tamsa apdengta. Ten kar 
tais vyrai tegali dirbti tik va
landą ar dvi per dieną. De Se
versky mano, jog JAV oro bazė 
arktikoje yra brangi klaida. 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
v 

Mei kviečiame lietuvius patlditi savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena H 
smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoi. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti Iki $10,000.00 by aa 
Ageney of tbe Uaited States Government. ^ 

Cbicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

\ • \ 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Avc. Chicago Phone GRovehiU 6-7575 

JOHN PAKEL, President 

Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uidaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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larplautims Krikščionių Dnnokra resas 
(Ii Dr. £. Turausko pranešimo) 

Šeštasis NEI (Nouvelles Equi buvo paruošti trys pagrindiniai 
pes Internationales) kongresas referatai. Pirmąjį referatą apie 
įvyko Frtbourge š. m. rugsėjo silpnybę ir tvirtybę krikščionių 
12 — 15 dienomis. Delegatų iŠ Europos demokratijose organi-
įvairių kraštų dalyvavo per 150. j eacijos plotmėje paruošė Ben-
Gausiausios delegacijos buvo venutU — Italijos parlamento 
belgų ir šveicarų, bet nemažai, narys; antrąjį — doktrinos plot 
dalyvavo vokiečių, italų, austrų,' m§je — prof. Robert Houben — 
olandų, prancūzų ir kitų. Be- Belgijos krikščionių socialines 
veik visos egzilines gru)pės taip partijos generalinis sekretorius 
pat buvo tinkamai atstovauja- j ir tretįjį - apie pavergtuosius 

ATVYKSTA 

mos, kaip vengrai, lenkai, čekai, 
lietuviai. Lietuvius krikščionis 
demokratus atstovavo dr. E. Tu 
rauskas ir kun. dr. J. Navickas. 

Kongresui pirmininkavo A. 
E. Schryver, buvęs Belgijos vy
riausybes narys ir dabartinis 
NEI pirmininkas. Pagrindine 
kongreso tema buvo: **Krikščio 
nių stiprybe ir silpnybe Euro
pos demokratijose". Šia tema 

kraštus 
nescou. 

nlmunas C. Ciora-

IŠVADAS REIKĖTŲ 
GREIČIAU PADARYTI 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
iš tikrųjų yra gyvenimo sąly
g o k V. Mat, būdamas genera
liniu konsulu, dr. Jiri Mares, 
iš tikrųjų Kanadoje gyvenan
čius čekoslovakus ragino grįžti 
į tėvynę, vaizduodamas ją "dar 
bininkų rojumi". Atsirado to
kių, kurie jo balso paklausė ir j pasaulinio "karo pabaigoje So 
grįžo... 

Kitiems rojus, -o jo vaikams 

Visi referatai buvo rūpestin
gai paruošti, gerai dokumentuo
t i ir jau iš anksto išsiuntinėti. 
Kiekvienu klausimu buvo pa
ruoštos išsamios rezoliucijos. 
Trečioji rezoliucija, kuri buvo 
paruošta dr. E. Turausko, kaip 
rezoliucijų komisijos nario, lie
čia pavergtuosius kraštus, tai
gi ir mums labai svarbi. Ji yra 
reikšminga dar ir tuo, kad buvo 
priimta vienbalsiai, atseit ir tų 
kraštų, kurie dabartinėse vy
riausybėse vaidina dominuojan
tį vaidmenį, č ia duodamas tos 
rezoliucijos laisvas vertimas. 

"NEI kongresas, įvykęs Fri-
bourge 1952 ,m. rugsėjo 12 — 
15 dd., atsižvelgdamas į tragiš-

Politinės papūgos 
Vienas lenkų kunigas turejtf 

dvi papūgas ir vieną iš jų pa
dovanojo ūkininkui už maisto 
produktus. Ūkininkas pakabino 
narvelį su papūga ant sienos 
iš gatves puses. Pamačiusi pra
eivius, papūga rėkė: "Salin ko
munizmas!" Netrukus politine 
policija atkreipė (dėmesį į papū
gos šūkį; ištardė ūkininką ir 
įsakė su "corpus delicti (su nu • 
sikaltimo įrodymu) atvykti į 
teismą. 

Išsigandęs ūkininkas nuėjo 
pas kunigą, gražino jam papū-

Korejiečių partizanų 
stovykloje 

Žurnalas "Far East" aprašo 
vieną benediktinę vienuolę, kuri 
turėjo pabėgti iš komunistų oku 
puotos Kinijos dalies. Kwangju 
stovyklose, kur buvo internuo
ti korėjiečių pr^tizanai su savo 
šeimomis, ji pakrikštijo 900 as
menų. Jos vardas sesuo Youn 
Maura. 

TADO BALCItNO 

Kiekvienas nori pinigu, vienok pinigai neauga ant medžiu 
j j g l Taigi ATIDAUYK TAUPYMO SĄSKAITA ŠIANDIEN 

J k _ pas fe R I G jH T O N savings ir taupyk reguliariškai 
ir pelningai. 8% normalus pelnas, išmokamas du 
kartu j metus. Indeliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brijjhtoii Savings and Loan Ass'n 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

!gą ir dejavo del teismo. Kuni-12*56 IV. 23rd S t ; Y\. 7-0841 
1 £ a s i i n u r a m i n o i r d a v ė i a m ( Laikrodžiai elektroniškai patikrti.a-

6 j į ' W l » " » w . J . i ml Ir atnaujinami. Atstovybės visos* 
k i t ą p a p ū g ą , k u r i ą j i s t u r ė j o I Čikagos lietuvių kolonijose. Darbe 

w.. . . . I vai.: 6-8 vai. vak. Šeštai!leniais mi' 
! neštis i teismą. ,„.« Vfti va^m 

|»vt. Arkadiy l ludovskly, bute* 
sovietu lakūnus, pabSgęi is bol-
sovlkij „rojaus", |stojos f .IAV 
kariuomene Vokietijoje, atvykstu 
į JAA'. »lis savo draugams l»asa-
ke: „Pirma karta savo gyvenimą 
supratau ka roiSkia laisvo". .Ils 
yra glme> Odesoje. (IKS) 

—— i II i 

vietų Rusijos buvo pavergti ir 
kurie turi išgyventi moralinę Ir 
materialinę priespaudą, kokios 
istorija ligšiol nepažino, pakar-

Cia ir yra pats silpniausias jtbtinai reiškia savo persekioja-
dr. Jiri Mares atsivertimo 'miems broliams visišką solida-

p r a - t t r a s 

ropos tautos nebus išvaduotos; 

8. Teikti visokeriopą paramą 
susitarimui ir bendriems pla
nams, paremtiems Vakarų krikš 
čionių demokratų, atstatymui 
ir pažangai pavergtųjų kraštų, 
jiems atgavus laisvę". 

Toliau NEI "kongresas nutarė, 
kad 1958 m. sausio men. būtų 

Jcą likimą 100 milionų gyvon- p a a kin tos laisvojo pasaulio krik Į 
tojų tų kraštų, kurie paskutirro | š c į o n į ų demokratų tautinės eki

pos suruošti "Maldų ir meditaci 
jų" dien'as, pavergtosioms tau
toms prisiminti. Kongreso me
tu buvo suruošta keletas priėmi
mų ir iš viso kongresas praėjo 

Te'smo salėje prokuroras 
norėjo išprovokuoti papūgą rėk 
ti "Salin komunizmas" ir tuo 
įrodyti ūkininko kaltę. Jis pats 
rėkė "Šalin komunizmas" ir 
įsakė visiems teisme tą pat da
ryti, bet papūgą ty¥;j>. Paga
liau kai salė , nurimo, papūga 
suriko: "Dieve, patenkink savo 
tarnų prašymą 
.n » 

I 
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ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PBRKKArSTYMUS 

Ir (vairių daiktų pervežimus 
Taip pat persiunčiame i užalenj 

paklę-.G.ius JvalrauH maisto. 
Kreiptis: 

2564 SO. HALSTED STREET 
Tel. r ' n a b e 6-824$ 

44)71 Archer A ve. j vakarus nuo California Ave. 
CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Penktad. ir gefit. Į Tręciad. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d. 

9:00 ryte iki 4:30 p. p. Į Ketvirtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

punktas. Kitus jis įkalbėjo grjž 
ti, o kaip jis atsiųstų į Pragą 
savo vaikus, kur jie turėtų bū
ti apšviesti komunistinio moks
lo šviesa, iš rojaus tuojau pat 
pasidarė pragaras. Dėl šitokio 
jo pasielgimo Gustav Pristupa 
padaro aiškias išvadas: "Toks 
savanaudiškas elgesys dar kar
tą paliudija, kąd dr. Mares 
visą laiką žinojo, kaip atrodo 
dabartinė Čekoslovakijos 'de
mokratija'"... 

Savo organizacijos vardu Gū 
stav Pristupa pasmerkia rta-
nados vyriausybę už tai, kad ji 
dr. Mares suteikė pabėgėlio 
vizą laikinam apsigyvenimui. 

iĮ Kanados vizų laukia šimtai pavergtųjų tautų būklės pripa 

rūmą; su pagarba prisimena 
tuos didvyrius ir kankinius, ku
rie aukojasi ir kenčia už krkiš-
čioniškąjį tikėjimą ir žmonijos 
laisvės idealus, kreipiasi į visus 
laisvojo pasaulio krikščionis de-
mokratus ir jiems siūlo: 

1. Niekados neišskirti i š sa
vo vyriausiųjų rūpesčių paverg
tųjų tautų likimo; 

2. Su visa energija prieštarau 
ti ir nesileisti į jokius kompro
misus su tautų pavergėju ir ne
laikyti pavargtųjų tautų ir žmo
nių politinio prekiavimo objek
tu; 

3. Priešintis bet kokiam ban-

jaukioje ir darbingoje nuotai 
koje. 

• - i • i • i • _ _ _ _ _ 

Nuostabu, kaip Kramtoma Guma 
f 

VUlurit) Laisvlntoja Veikla 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne ger? 
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Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

Pirmad. ir Ketvirtad. atdara iki 9:30 vai. vakaro 

Southw€st Furnitiire Company 
62410 South YVestern Ave.f priešais Sear's krautuvę 

Lengvos iamokejifho sąlygos tiesioginiai bv Jokios kredito Jstalgoa 

• Čia Ui paslaptis, kurią milijoną) 
imonlg patyrė apie KKION-A-MINT, 
t% modernia kramtoma guma — vi' 
duriu lalHvlntoJa. Taip. todBt P E E N -
A-MINT'O veikimas yfa taip nepa
prastai skirtingas! 

Čekoslovakijos antikomunistų, 
pabėgusių iš už anapus geleži
nės uždangos, bt t jiems vizos1 

labai sunkiai teišduodamos. 
Tuo tarpu atsivertusieji sovietų 
okupuotų kraštų diplomatai 
jas gauna be jokio vargo, nors 
jie daug metų buvo paskyrę ko 
munizmo tarnybai. 

Pavėlavusieji praregėti dip
lomatai ima prarasti abi kėdes: 
sovietinius ponus, kuriems jie 
tarnavo, ir savo antikomunisti
nius tautiečius, kuriuos jie 

Gydytojai suko. ka<i kiti vidurių lala-
vlntojai praduria veikti perdaug ank* 
• t t , . . jau pačiame skilvyje. xDldelta 
tokių vidurių laisvintojų kiekis su 
ardo virškinimą, pasalina sveikata* 

d y m u j , k u r i s S i e k t ų d a b a r t i n a s j Ir energijai rotkallngu maistą 
žmogus jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet švelnus FK10N-A-MINT yra kt 
toks. Pri imtas pagal nurodymus, jl» 
veikla dnNigiauslal apatlnftj viduriu 

I daly — pašalina tiktai atmatas, bot 
1 no gerą maistą! Išvenkite tos blo-

4. Galutinai išbraukti is savo - gtm savijauta*, vuriouite FUEN-A 
*..«.««:«wi^,-;^^« ^ L I ^ ^rt-»*;,ia I MINT ir !anskitPs gorai, pilni gyvy-terminologijos tokius žodžius, bgH N u H i p W k i t KIIKN-A-MINIM Kai 

ginimo, kaip teisėtos, pastovios 
ir galut inės; 

". kaip "satelitinės tautos'', "sa
telitinės valstybės", bet jų vie
toje vartoti "satelitinės vyriau
sybės"; 

5. Nurodinėti visiems į mo
ralinį ir teisinį nusikalstamumą 
tų1, kurie vykdo pavergtuose 
kraštuose prasikaltimus, prieš
taraujančius žmogiškumui ir im 

t i s akcijos Jungtinėse Tautose, 

noH nepakeltos 
tiktai MK; 

- dar 25c, 50c Ir 

IfFliCM-A-MTNTll 

o'į>rofi tab!ėremindef* 

open c sovings cecount, 
• • a •*' ' • • . ' • - V A 

this month ^ 
%M1 

K Ir JKr.O 

Gaukit du gerus uždarbius kasmet 
Užtfkrinkh taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

fradėkit su f 1 • Pridėkit kiek norite, 
kada noriu r 

• • • i i 

UNIVERSAL 

įkalbinėjo grįžti į komunisti- kad tokie prasikaltimai būtų iš 
nį rojų. Dr. Jiri Mares epizo- j vengiami ir sutramdomi; 
das yra pirmasis įspėjimas pra 
reg'čti ketinantiems diploma
tams iš už anapus geležines 
uždangos. Praregėjimą atidė
lioti tol, kol sovietinė valdžia 
paprašys juos ar jų vaikus su 
žmonom grįžti atgal į tėvynę, 
iš kur taip lengvai pasiekiamas 
Sibiras... 

6. Energingai pasipriešinti 
bet kurios rūšies tarp laisvų 
tautų ir žmonių skleidžiamai dis 
kriminacijai prieš pavergtąsias 
tautas ir jų gyventojus; 

\. Pakartotinai patvirtinti 
kad Europa niekuomet nepa
sieks politinės ir ekonominės 
talkos ir ramybės, kol Rytų Eu-

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V I S O K I A Ui NUJ 

M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY \ 
LUMBER CO. 

STASYS LITYVINAS, Prez. 
8089 8<x HAI^STTO ST. 

Tcl. Vlctory 2-1278 
APKATNAVlM* IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NKMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kaadlon nuc 
fi vai. lyto Iki 6 vai. vakaro ir 
AcfitadlenlalH Iki 3 vai. vakaro 

B ui i • •H"" i • |.i • ! ' M' ''• 

AND LOAN ASSOCIATION 
1800 SO. HALSTBD STR3EET CHICAGO 8, ILLINOIS 

Telefonas: HAymarkei 1-2028 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI! 
Mes kviečiame aplankyti mūsų prekyba 

ir palyginti mūsų prekių kokybę ir kainas, 
kad ir su "didžiųjų", ištisus metus besitę
siančių išpardadvimų kainomis. Per trumpą 
laiką ištisa eile mūsų klientų įsitikino, kad 
mūsų prekes augštos rūšies, be užprašymo 
žemomis kainomis. 

Leiskite mums patarnauti Jums vieną kartą ir Jūs 
liksite mfisų nuolatiniais klientais. 
PAVYZDŽIAI: 

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $49-50 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) . . . . . . . . $99.50 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $99.00 
Rašomieji stalai, Walnut ar Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29-00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, Westinghouse 

6 kubiškų p§dų $190°° 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $69 -00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

Walnut arba Mahogany spalvos $J 39.OO 
2 dalių svečių kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai Ą, $|39.00 
Ant grindų pastatomos lempos $l§-00 

Neleiskite sunkiai uždirbto dolerio veltui, pirkite tik 
įsitikinę perkamo daikto kokybe už realią vertę. Mes ne
prekiaujame menkaverčiais ar su brokų baldais, kad pirma 
pripildyti savo sandelius, o vėliau skelbti "pigiuosius" išpar
davimus ir mažiau nusimanančiam pirkėjui įkišti bevertį 
daiktą — aukšta kaina. § 

Teisingas patarnavimas ir be užprašymo kainos — 
mūsų įmones tikslas ir obalsis. 

PREKIAVIMO LAIKAS: 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryta iki 9:80 vak. 

Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

mmm CENTER, INC. 
JMONSS VEDĖJAS JUST. LIBPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telei'. VICTORV 2-4220 

^ 4* 
•S/~~ rszzA 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais • nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais u&daryta. Šeštadieniais* nuo 9 vai ryto iki 3 vai. p. p. 

.,,— — 

Goodyear Tires-Tubes 
• 

T l Rtti*: IK KI1AJ IsDIKKVSCH PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. VVILLARD BATTERIES 
NYLON FIBER IR PLASTINIS SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SPARNŲ (FENDKR) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Balzekas Motor Sa 
4030 ARCHER AVENUE. Chrysler — Plymoutk pardavėjas. Tei. VIrginia 7-1515 

ALBERT'3 numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainos beįmanoma cadvįgubinti, ^ionąis 
kainomis, kurios bu\fo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite! 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTJ - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklių 
ant* puikaus darbo rėmų. Parinkta is 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš .pavaizduotų pavyzdžių. Sofosrilovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

PELĖDA beldžiasi į Jūsų duris 
Tik kjf iSPJo 8 N r. Pe lMos 28 pi., HU priedu TCviSkCs Aida.*. 8 pi. 

J u o * tolpu virš 30 paveikslu, iliUHtnu'ljų. ftaržų. Daug juoki; i r . a p -
tušomoH įminu dienų aktualijos ifi politinio Ir kultūrinio JO'veninio 
Kaina 0.50 dol. 

I IK KA lšf>l(): 
Andersono Pasakos, 210 pi., Kaliniai iliustruota, kaina 2.00 dol. 
Haufo 1'asukos, antra dalis, Kausiai iliustruota, kaina 1.26 dol. 

AMtStt l&l IsJJl lSTA: 
l iauto Pasakos, pii ina dalis, (Karuvanas) gausiai iliustruota, 

kaina 1.S0 dol. 
A. Y lininis, ^oniaioiŲ sitemoje, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.50 dol. 
*VI?«los 1052-1958 metų komplektai, kaina 5.00 dol 
Baigiame spausdinti Pelėdos kalendorių »».">S niotams. Daug 

teljetonų, juokij. Priede karal ienes Michaldos Pranašystes ir nau-
jauslas sapnininkas su Poledos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurio užsisakys HLŲ knygų bent už 3.00 dol., Polėda iki 6ių 
meti) galo gaus dovanai. Adresuoki te 
I' I I. r I) X 8153 Ko. Malsted Kt. Chlempi 8, UI. 

^ 2 : 

Nereikia .jmokėti 

LIETUVIS STANLEy RIMKUS, VED£JAR 
ĘWBU 

2318 ROOSEYBLT *OA« x
nJįlį?S5i5rSS.. 

Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadienį 11 r. iki 3 
ftamgo praramerata - visnrau* įmiki dovana. 

ri 
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Antradienis, spalio 14, 1952 
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MOŠŲ KOLONUOSE 
mm—mmm—m 

Indiana 
• • 

Vakaras — koncertas. Vietos 
Balfo 95 skyriaus valdyba šių 
metų lapkričio mėn. 9 d. šv. 
Pranciškaus parapijos salėje 
rengia koncertą — vakarą. Pro 
gramoje dalyvaus stiprios meni 
nes jėgos solistai: P. BičkienS 
ir St. Baranauskas, taip pat ir 
vyrų kvartetas. Po mcnnės da 
lies bus dovanų paskirstymas, 
muzika su linksmai sakiais ir 
bufetas. Vakaro pradžia 7 vai. 
vakaro. Valdyba tikisi, kad į 
šį vakarą atsilankys gausiai lie
tuviškosios publikos ir duos gra 

ADOJE 
Windsor, Ont. 

SuvažinvMnas ir pobūvis 
Pasaulio Lietuvių Skaučių Se

serijos Vadija, tjendradarbiau-
patriotų pastangomis įsikūrė'dama su VVindsoro Lietuvių 
gailestingumo būrelis (20 žmo- Bendruomenes komitetu, š. an. 
nių) išlaikyti per ištisus metus spalio 18 — 19 dd. šaukia J. 
nuo rugsėjo 1 d. vieną lietuvių A. Valstybėse ir Kanadoje gy-

r, Ind. Cicero, 111. 
Gailestingumo būrelis 

£. m. rugpjūčio men lietuvių 

**'&:• - l=g*^^^^&^ > I I W . i ^ - % » u . ^ *i 
m \samĖ^ 

Vasario 16 gimnazijos Diephol-
ze mokinį. Būrelio Nr. 93. 

Mokytrjij Taryba šiam būre
liui paskyrė III kl. mokinę Lai
mą Kaži* akytę, gimusią Taura-

venančių skautininkių suvažia
vimą. 

Ryšiumi su įvyksiančiu suva
žiavimu, Windsoro Lietuvių B-
nes komitetac spalio 18 d. ren-

Igia linksma vakarį, kuris įvyks 
gCt mieite. R. kat tikybos. .. e ^ ^ -je_ 2 5 2 0 S e 

Burelj sudaro: ta P. Karą- m i n o ) e y ? k a r o d £ i a ? y a ) 
lius, Varnauskiene Jadv., Sida-; . 

žaus pelno, kurte bus pasiųstas ravičius Pr., švedas Jonas, Ju 
į Vokietiją negalintiems išemig 
ruoti lietuviams seneliams ir li
goniams. 

Susirgo. Tremtyje, Vokietijo
je, buvęs dienraščio "Minties" 
redaktorius St. Kalvaitis sun
kiai susirgo. Buvo priverstas 
atsigulti ligoninėn ir jam pada
ryta operacija. Operacija buvo 
didele ir ilga. 

Jau pasveikę, Bronius Andri
jauskas, naujakuris, kuris buvo 
sunkiai nervų liga susirgęs ir 
buvo VVê tfield sanatorijoje pa
talpintas, jau pasveiko ir grį
žo į namus. 

* 
Parapijos vakariene. Nebe 

toli jau ir parapijos vakariene. 
Biletai platinami ir paruošiamie 
ji darbai atliekami. Be to, te
ko nugirsti, kad vakarienės 
programos dalyviai smarkai 
ruošiasi. Vakariene bus spalio 
19 d. parapijos salėje. 

Matas S. Slėnis, senosios kar
tos lietuvis, veikėjas ir biznie
rius, kuris labai sunkiai susir
gęs, turėjo sunkią ir didelę vi
daus operaciją, po 3 mėnesių 
sunkios ligos pasveiko ir pradė
jo mėginti lankytis savo darbo
vietėje, kuri yra 3613 Ma.n St., Į 
Indiana Harbor, Ind. Jis turi 
laikrodžių taisymo dirbtuvėlę ir 
jų parduotuvę. 

Aldona Paukšteliene, nauja
kurė, prieš 3 metus atvažiavusi 
iš tremties į JAV, išlaiką reikia
mus egzaminus ir gavo teisę ati 
daryti Beauty Shbp. Dabar mo
terų grožio saloną perkėlė į 
naujas patalpas, 3809 Main St. 
Patalpa įrengta europietiškai, o 
langas papuoštas labai kukliai, 
bet skoningai ir lietuviškomis 
spalvomis. Jenas tirvydis 

vakare 
Skautiškos nuotaikos progra revičius Fel., Kazlauskas Vmc, 

_, .,. ' M . , . ; mą atliks Detroito skaučių Ga 
Vasiliauskas Kaz., Naida Juo-1 

zas, Pareigienė Danutė, Rimku
tė Bir., Vaitkevičius Vincas, 
Dumčiūtė Ona, Vaičienė Mare, Grigolaite Jadv., Slavinskaitė 
Adelė, Kizlauskionė Ona, Šūma-
keris Jon., Ališauskas Juoz., 
X. Y., Gužaitis Jonas. 

Būrelio reikalais; kreiptis į 
kun. P. Karalių, 1515 S. 50th 
Ave., Cicero, 111. L. S. 

Santayanos paskutinis 
noras 

• 
Filosofas Santayana, kaip ži

nome, paskutiniuosius savo gy
venimo metus praleido katalikių 
seselių globojamuose poilsio na
muose. Nors jis nebuvo katali
kai, bet prieš mirtį prašė, kad 
jo kūno nedegintų ir nelaidotų 
protestantų kapinėse, o palaido
ta bent nešventintoje katalikų 
kapinių dalyje. 

bijos" tuntas. 
Po progarmos vyks šokiai, 

veiks bufetas." 
Windsoro Liet. B-nes komite

tas malon'ai kviečia visus Det
roito ir VVindsoio lietuvius at
silankyti. 

Savo atsilankymu pagerbsite 
suvažiavimo dayves, skautiška 
programos nuotaika ir pats link 
smavakaris neapvils Tamstų. 
Lietuviu K-uūs Windsoro Apyl. 

Komitetas 
• 

Judantis Šaligatvis 
Akrone, Ohio, įtaisytas 85 pė

dų ilgio ir 2 pėdų pločio judan- j 
tis šaligatvis, kurs veža žmo- i 
nes. Tai padaryta bandymui. 
Jei pasirodys praktiška, numa
toma tokiu pož^niniu judančiu 
"diržu" pali *yti susisiekimą 
tarp Gran'j Central stoties ir 
Times Square New \orke. 

# 
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T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
namų reikmenimis, televizija ir radio ge

riausiomis išsimokejimo sąlygomis! 

Rochester, N. Y, 
! 

i 

Enįoy a houseful of heal with so little f u e l -
Furnace votume heat for the price of a heater 

VIOHEY BACK GUARANTEE! 

$1,500 Lietuvos laisvinimo 
akcijai 

Vietini?: At/T rkyrius šiomis 
dienomis ALT Centrui perdavė 
$1,500 čokį, tuo būdu iapildyda-1 
mas Rocbesteriui numatytą kvo \ 
tą piniginio vajaus plane. Si su- j 
ma sudaro pajamas iš Vasario 
16-sios ir liūdnųjų 1941 m. bir
želio men. įvykių Lietuvoje mi
nėjimų. 

Turint galvoje, kad Rocheste-
ris yra, palyginti, negausi lietu
vių kobnija, šitokių rezultatų 
buvo galima pasiekti tik sude
rintų pastangų ALT skyriuje ir 
lietuvių visuomenes susipratimo 
bei dosnumo dėka. Rochesterio 
pavyzdys yra dar vienas įrody
mas, kad Lietuvos laisv:nimo 
akcija turi neabejojamą plačio
sios lietuvių išeivijos pritarimą 
ir paramą. 

Antropologų ir etnologų 
kongresas 

Vienos mieste rugsėjo mėne
sy įvyko ketvirtas tarptautinis 
antropologų ir etnologų kongre 
sas, kurio pirmininkas -buvo 
Wilhelm Schmidt ir kurio ge
neralinis sekretorius - VVilhelm 
Koppers, abudr vieni iš didžiau
sių dabarties etnologų ir antro
pologų, Dieviško Vardo vienuo
lijos nariai. 

o . G A S HEATERS 

2JL GET the U. S. Royal Master's exc/us/ve Royaltex Tread — stop 
safėly on slippery streets where tires never held before! 

' -

• 

* 

* 

O W N the revolutionary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edgesl 

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

t 

8Vt*YBODY yir,;m$ tT-Q>ttY SltOM* HA? IT-
Off* TO,»»i^»onoi*..or THrr^bto noe* tfazum 
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Only Siegter's exclusive patonted 
TWO-lN-ONE HKATMAKER does i t -
Compare before you buy any heater! 
+Every ceht of vour MONEY BACKif your new 
Siegler heater doesn't deliver more and hotter heat 
at the floor outlet than any other comparable siu 
heater rcgardlesa of mokė or pricel 
I I I VOUI N l At I l t O l A l t l O* « • » • I I N I I I , C I N U AlIA. I I I 

ror \ifĄo\ - mukę i h i biegle* 'MATCH-TEST' at your d e a l e r -
See t r i t UIG 4 patented L V V E N T I O N S and plūs fėatures 

• HH'AJ KOOi;MlS.\ v-Bof -IMU BURNERS S -PORCHAIN tNAMU. HNl M 
fO.Jv.O^HfĄTMAKIS 4 wrr,«i ! MAfi uvA-1 *-*CAST IR.ON 'CONSTKUCTIOM 
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bo Vyčių) narys 

,4-to laipsnio 

T0WN OF LAKE 
imimts 

I8(IIMI2 West 471h Stmt 
(kampas Wood Str.) 
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« MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CfflCAOO, iLLtNOfs Antradienis, spalio 14, 1052 

Neramumai Bogotoje, Kolumbijos sostinėje 
* 

HELP WANTK1> MOTBKY8 

TYPISTS Nuolatinės politinės riaušes tas pabrėžia, kad iš viso namo j 
•provincijoje yra kasdieninis da- buvo nepaliestas tik altorius, ku ! 
lykas. Vadinamieji „bandole- rio nuotrauką laikraštis įdėjo \, N*"*™* *********** *™ ** 
riai" - plėšikai, kurie tikru- pirmadienio numerį. Cia mat pa, , T , a n f i n t ° ' , o n , n g" }* **™* < , p p n , t ' 
moję yra kairiojo sparno šamo- sireįakia užpuolikų „religiniai •"•**. 0 o 0 ( l «PP°rtTin,,v f o r **™nr°-
nmgas įrankis, nuolat apiplėšia jausmai.** i m*nt fo r t****^"- M p d *^ •***• 
arba išžudo policijos tarnauto- Buvo užpultas taip pat ir kito 'oongpniai vvorking oohjltfbnk 
jus, jų šeimas. Yra užimami iš- liberalų vado namas — de Lle-j I 
tisi žemės plotai, kad net jų tei- ras. De Lleras bandė gintis ap- OllFO MCl f t l PTOuIICtS 
sėti savininkai bijo įžengti. 2i- sišaudydamas iš revolverio. Bet) 

'l>fCA|!f»AN" 4GRNCY 
55 E. VVasnington St. 
Tel DEarborn 2-2434 

2384 So. Oakley Av©. 
Tel. Vlrginla 7-6840—7-6641 

nios apie „bandolerių" siautimą kai „Sujaudintieji" panaudojo 
pasidarė kasdieninių pranešimų dinamitą, tai de Lleras su savo 
tema ir niekas dėl to nesijaudi- šeima namus apleido, 
na. Ex-prezidento Lopez namuo-

Kolumbijos gyventojus pavei- j se, oficiozo žiniomis, padaryta 
kė š. m. pirmadienį rugsėjo 8 apie pusę miliono pezų nuosto-

2649 N. KUdare Ave. 

lio, o nuostolių bendroji suma 
siekia iki dviejų su pusę milio
no, to paties oficiozo tvirtinimu. 

dieną pasirodžiusi žinia apie 6 
dienos įvykius Bogotoje, o neri
mą sukėlė ir kairiųjų dviejų 
laikraščių nepasirodymas. 

šeštadienį, 6 dieną į Bogotą 
buvo atvežti laidoti-Tolimoje nu 
žudytų kelių kareivių lavonai. 
Po laidotuvių būrys piktadarių, ^ S r į t T S S i S i į S A 
kuriuos oficiozas „EI Siguo" va 

oms Turime keletą t vietų 
moterims 

DICTAPHONE OPERATORS 
Pageidaujamos -patyrusios bet 
ims ir naujai pradedančias dirb 
ti. Darbininkų priedai. Proga 

Kituose miestuose išeiną laik- progresuoti. Kreiptis asmeniš-
raščiai aiškina, kas buvo tie ak- kai arba telefonu. « 
tyvistai. Konservatorių laikraš-| 
čiai kaltina kairųjį sparną, pri 

HELP WANTKD — MOTERYS 

Geras pradinis atlyginimas su au
tomatišku pakėlimu. 
PLASTIC INJECTION MOLIHNO 

MACHINE OPERATORS 

Patyrimas nereikalingas! Mes ap
mokysime. Naktinė pamaina. 48 
vai. savaitėj nuo 4 vai. po pietų 
iki 12 vai. ryto. Ir 12 vai. ryto iki 
8 vai. ryto. 

C l A S S I F I E D A N D HELP W A N T E I) A D S 
HELP WANTKI> MOTERYS 

< ia yra nuolatinio darbas Dažininkai 
STENOGRAFEI 

Malonios darbo sąlygos, jvairios parei
gos; ventiliuojama ištaiga; 5 d. sav.; pro
ga vartoti uavb suR?Wjimtis. Šaukit** Mr. 
Smith asmrniSkam pasikalbėjimui. 

DEarborn 2-.r)42f> 

Asslstnnt lKKKkkoi'iMT 
Permanent r> day 40 liour week. Oopd 
Htartlng sulary excellent WOrktH| eon 
ditlons many omployeo iM-neflts. HOH-
pitallzutlon Pald vaoation. 

Reo MIMH Oorinnn 
KI.F.MN STIK PIIOIM'OTR, INO. 

2(111 K. Indiana A ve. 
< AluiiH't 5-6041 

HELP WANTE?) — VYBAJ 

TYPIST — fimoral Olorionl 
Malonios darbo sąlygos, Jvalrlos pa
reigos, r> dU-nų savaltP. Ims naujai 
pradedančią dirbti. Kreiptis asmenlfi-

Daug darbininko priedų. Geros darbo ' u a l arba telefonu r— 
sąlygos. Darbininko Jvertlnimus. Turi 
kalbėti Ir suprasti ungllskul. Nemo
kumas susisiekimas nuo: Peterson & 
Kimball — Lincoln & "Peterson — 
Knd of l>evon C'ar Line. 

dina „Bmocionados" — sujau ksimą, o liberalų laikraščiai kai 
tina konservatorius, kurių ran-, 

dintais, puolė dviejų liberalų k o g e d a b a r y r a ^ . ^ K & s ^ 

RIVAL PACKING CO. FEDERAL T001 CORP. 
4500 S. Tripp 

partijos laikraščiu redakcijas ir . k a l t i n i n k a i 
jas padegė, a g n y j e sKenao m - ' v i e š a i „ ^ . „ ^ 

nors oficiozas 
džiausio liberalo laikraščio „E ^ k a d d u t r i u k š m a ( J a r i a i „ 
T.emPo" redakcųa, o ta ip .pat 8 u j m t i 
ugnies krikšto paragavo įhus-, 
truotas „Ęl Espectador". Laik- J I l — — ^ 
raščiai praneša, kad „EI Tiem-1 PROGOS — OPPORTUNITIES i • • • 
po" redakcijoje buvo sunaikin- ~~ i v e j e , KUT d a r b i n i n k a i bend 

LAiayette 3 0500 

3600 Pratt COrnelIa 7-3060 

Ar jūs jieškote pastovėtas darbo, 
svarios patalpos, ir darbininko J-
vertinimo ? 

FEDERAL TOOL CORP. 
turi daug darbų del 

ASSEMBLY WORKERS —. 
DIENOMS 

(iki 48 metu) 
Patyrimas nereikalingus, bus priima
mi ir sąžiningi pradedą. Gausūs dar
bininko priedai - - uždarbio pasidali
nimas. Mažai kainuoja kafeierla. Ge-

tikrlnta ateit im? Tuojau turimo vieta ra* pradinis atlyginimas. Turi kal-
dfil bėtl Ir suprasti angliškai. 

3600 Pra t t 
COrnelia 7-3060 

i — — - - • • - — — -

Ar domitės nuolatiniu darbu. , sva
rioje dirbtuvėje, kur darbininkai yra 
{vertinami? Į 

Tuojau pat reikalingi darlrfnlnkal 

BENDRAM DIRBTUVES 
DARBUI 

HELP WANTED VYRAI 

GENERAL FACT0RY 
MODERN PLANT 

lst and 2nd shifts Permanent; 
year round work. 

Opportunity for advencement 
Many employee benefiU. 

UNJ0N BAG & PAPER CORP. 
4545 \V Palmer 

(2200 North) 
CApitol 7-6000 

Jei jieškote nuolatinio 
~£ \ darbo, švarioje; dirbtu-

fMa yra nuolatinis darbas sąžiningai 
STKNOOItAFKI 

J Malonios darbo sąlygos; jvalrlos pa
reigos; vėsinimas; 6 d. sav.; proga 
vartoti savo gabumus. 

SAUKITE MU. SMITH 
asmeniškam pasikalbėjimui 

IM j i i b o i n 2-K420 
, 

tos visos fotografinės mašinos, l f į dav imui grosernė ir mėsos 
o pirmadienio „EI Tiempo" nu krautuve. 4 kambarių butas už-
meris buvo spausdintas priva- P a k a | y k r a u t u v 6 s -
Cioj spaustuvėje ir tolimesnių 
Kolumbijos miestų nepasiekė. 

YArds 7-8396 

„Sujaudintieji" nesitenkino Likerio krautuvė ir baras arti Ar
cher ir California. Įskaito 3 kamb. 
ir vonią; mažas įdėjimas kapitalo. 
5 metų sutartis. 

SAUKITE: 
Blshop 7-9473 

redakcijos gaisru, kurio, pasak 
laikraščių pranešimus, net ne
leido gaisrininkams gesinti, bet 
dar dideliu įniršimu puolė libe
ralų partijos centrą, kur pada
ryta irgi nemaža nuostolio. Ta 
pat proga buvo užpultas priva
tus butus ex-prezidento Lopez, 
, . . . v . i Išnuomojamas Šviesus mleg. kamb. 
kuris pats tris minutes prieš i- j v l e n a m v y r u l a r ved . poral< QftU. 
s i v e r ž i m ą a p l e i d o SaVO n a m ą . j myb8 naudotis virtuve; centrallnls 
Pavyko taip pat žmonai su vai
kais pasislėpti. Namas buvo a-
pipleštas vandališku būdu. Ofi-

yra įvertinami, tad 

l ' N T Z 
turi jums darbo 

ASSEMBLERS 
• 

I M M O M I O J A M A ELECTRICAL TESTERS 

M U N T Z 
IftNTTOMOJAMAS apstatytas 2-Ju 

kamb. butas .su vonia — dviem vien
gungiam. Kreiptis po 5 vai. vak.. i 5 dienų savaite, darbinin-

CIOZO „ E I S i g l l O " k o r e s p o n d e n - SeSt.0 ir sekmadT visą" <liena. *3137 \V:.[ 1_„ „ . ' J 4 ! - f l r . s « f a # H « ? e taa įrnria K««« «,„M,im- i i«.. \42nd «• <2"aa augštas), LAfayetto i KM pneaai, geras praaims 
3-1705 . tas, kuris buvo nuvykęs į įvy 

kių vietą, vaizdžiai aprašo iš-! 
mindžiotas gėles sode, išverstas I IŠNUOMOJAMAS šviesus mieg. 
i~,.*..* v i j tr kamb. vienam vyrui ar ved. porai, 
laužytus baldus. Koresponden- i G a l i m y b e naudotis virtuve; cent-
knygas, sudaužytus indus ir su- i ralinis apšildymas. BOulevard 8-

9297. 

Budriko Krautuve I Tsnuom. 3 apstatyti kamb. vedusiai 
porai arbtt viengungiams nebrangiai. 
Šaldytuvas, kai-stus vanduo ij- kiti pa
togumai, tetikite: 

POrtamoutb T«itM 
i • i 

Išnuomojami 4 dideli kamb. pil
nai apstatyti ir apšildomi. 93B.OO j 
savaitę. 

i \ i a , . i t . 3-I70S 

atlyginimas, automatiški 
algos pakėlimai. Kreiptis 
asmeniškai ar telefonu. 

1000 Gtey Ave. 
I Evamston, 111. 

Dflvis 8-4610 
SHeldrake 3-1828 

NAMAMS RAKANDAI 

visų geriausių išdirbysčiu: 

Radijos, Televizijos, šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinos, Jewelry už .žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. 

JOS. F. BUDRIK. Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. VIctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir 

ketvirtadienio vakarais iki v«lumos. 
NedSUomlM uždaryta 

Budriko Radio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. iš stoties VVHFC. 
1450 kilocycles. 

lt F.Ali K.RTATE 

$3,000 fMOKftTI 

——— 

4 butų medinis namas; rūsy*; oont 

TuoJan reikalinga 
C I. E U K 

Turi bntl gabi n-i^ skaičiavimu l | tu
ri mokP*i mnsln-aMl. G^roa darbo 
pnlvjros. IvairinR narolcoa Trnsime Ra-

ralinis apSlld.; visi patogumi i ; $230 ^ia nau<al pradedančia d'rbtl. Kreip-
pajamos } m«n.; vlrft 6 kamb. butas 
pirkėjui. Kaina $14.700. 

Saukite SANGAItA 
FELIX P. GORDON & CO. 

4106 So. Francisco Ave. 
LA 3-3500 

. • — 

Arti 78-toa ir Union 2 augštų 
medinis namas. 8 kamb.; 2 vo
nios; karšto vandens šild.; alieji
nis apšild.; 2 autom, mūrinis ga
ražas. Gali būti vartojamas 2 šei-

i moms. 
VIncennes 6-7070 

4154 S. Albany $16,800 
$4,800 įmokėjus nupirksite šį 2-
jų butų mūr. namą. Apžiūrėji
mui skambinkite: 

ENglewood 4-7702 

tlH «Hpi«nl»kal arba t^lofonn. 
GTiKNDENNING MOTORWAYS, 

INC. 
2400 S. Toomis 

CAnal 0-3011 

VVRAI IR MOTERYS 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

SOTUS ALKANAM FADEK! 
AID OVFRSKAS, Inc.. 818S S. l lalstNt St., .Chic&go 8. tel. D A 6-3859 
Bendrove siunčia ma>to siuntinius } Vokietiją Ir kitus kraStuH. iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
ls Europos s a n d e l į . Pi lnas draudimas. Relkal . pilno slunt. sąrašo. 

Siuntinys Nr. S — $« .M 
4 «v. rūkytu lt.'.inių 
2 8v. k laul^c^ tauku 
2 nv margarino 
1 ov. kiaulienos ml 

^ : 

siuntinys Nr 12 — $0.10 
2 HV rūKyti^ lašinių 
2 av kiaulinių taukų 
1 av. derintos ' avos 
1 tv kakavos 
1 tv. Šokolado 
I «v. cukraus 

Siuntinys Nr. 19 — $9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 av. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
t sv. Šokolado 
4 H sv nukraus 
2 ganalal tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. $-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s'-, b. kviet. miltų $3.50 
9 av. gryn. kiaul. taukų $6.25 

Asslstant shipping elork, typinsr is 
required and billing experlenco. Per
manent. 5 day — 40 hour week. 
Oood starting salary and good work-
ing conditlons. Hospltalizatlon and 
Insurance plan. 

See Mr. Jacobsen 

KOPPERS CO. 

3900 S. Laramie 

Blshop 2-1720 

or TOuiiliail 3-8100 

IEŠKO DARBO 

č*ia yra puiki proga jaunai mote-
su gabumais STHNOGRAFKI — 
ram Jstalgos darbui. Malonios 

darbo sąlygos, jvalrlos pareigos; pro
ga vartoti savo gabumus. 6 d. sav. 
Alga pagal gabumą. Ateikite i Flerst 
Industrlal Prod.. 024 W. 2Gth Street. 
PAnube C-2930. 

čia yra nuolatinis darbas 
gabiai, jaunai moteriai 

STENOGRAFEI 

Patyrusi, bet priimsime ir mo
kytą pradedančią. Malonios darbo 
sąlygos, jdomios pareigos; 5 d. 
38% vai. sav.; gausūs priedai. 

Šaukite Mr. Neurauter šiandien. 

SUperior 7-6380 
— — — — — 11 II • — ~ — i — — 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim? 

Mums reikalinga 
STENOGRAPfi 

Patyrusi, bet priimsime ir pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, 
įvairios pareigos. 5 d. sav. Gau
sūs priedai. Ateikite arba šaukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. 

H. C. CHRISTIANS CO. 
1325 West 15th Street 

CAnal 6-7500 
i . . i i i •• 

UGHT MACHINE 
and 

HAND ASSEMBLY 
Electronic parts 

days 
MANDEX MFG. CO. 
2 6 0 8 W . 1 6 t h S t r e e t 

AUT PltBiJHItINfa COMPANY 
2509 W. O r m a k Roail 

HlMhop 7-5100 

Ar dOjplltea miolatlnlu darbu su už
tikrinta ateitim? Turimo koletą vletij 
del — 

• STENOGRAPHERS 
• DICTAPHONE 0PER. 
• RELIEF SWITCHB0ARD 

0PERAT0R 
• GENERAL CLERICAL 

(Wil l cons ider b e g i n n e r ) 

Malonios darbo sąlygos, Jvalrlos pa
reigos. B dienų savaltP. Gera trans-
portaoija. Slandlon ftauklto 

P F . R S O N N F I J MANAOF.R — 

HAymurkct l-42»4 

Jei domltPs nuolatiniu darbu Ir dar
bininku jvortlnlniUj.. 

MOTOR SERVICE 
MAGAZINE 

TURT Jl 'MS DARBO 

SECRETARY 
dirbai pas „advertising manager**. Ma 
lonlos darbo sąlygos, Jvairlos parei
gos. Proga vartoti savo iniciatyvą. 
Ims pramokuse naujai baigusią mo
kyklą. Kreiptis asmeniškai ar^telefo
nu. 

MOTOR SERVICE 
MAGAZINE 

549 W. Washington Blvd. 
FKnnklin 2-0771 

4 T Y P I S T — 

GENERAL CLERICAL 
Nuolatinis darbas sąžiningai Jaunai 
moteriai. Malonios darbo sąlygos, j -
valrios pareigos. F> dieni) savuitč, 
daug priedu- Imsime nauju i pradf-
danf-lą dirbti. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu. 

THE DELTA POWER TOOL 

3930 S. Winchester 

LAfayette 3-6673 

Hendrl darlwii kartu su „sblpplng".-
Patyrimas nebūtinas. Gerus darbinin
kas, iftmokyslmo. Hus klek ir antva-
landžh;. Kreiptis — 

A. C, WEBER 
216 North Canal St. 

BEIKAIJNGA — VYRAI m MOTERYS 

rf % 

CIA YRA NUOLATINES VIETOS BUDRIOM MOTERIM 

TYPISTS GENERAL CLERICAL 
Reikia patyrusiu; bet ims ir naujai pradedančias dirbti. Malo
nios darbo sąlygos, įvairios pareigos. Išmokysim dirbti prie 
ADDRESSOGRAPH MACHINE. 5 dienų savaite. Pilna eile 
priedų. Matykite' arba telefonuokite Mrs. SMALL. 

SEelcy 3-1045 1401 W. Jackson Blvd. 
"&• J-

NAYLOR PIPE CO. 
Reikia vyrų 
3-je pamainoje nuo 

11 vai. vak. iki 7 vai. ryto 
Patyrimas nebūtinas. Nuolati
nis darbas. Daug priedų darbi
ninkams. 

Hospitalizatiom aind 

group life insurance 

Prof it sljiaring — 
Apmokami 
šventadieniai 

Apmokamos atostogos 

Kreiptis j Employment Office 
nuo 9 v. r. iki 4 vai. popiet, 

nuo pirmad. iki penktad. 

1230 E. 92nd Stteet 

• - * ' - • fatįf W: **"* • • * 

HEI.P WANTKD — VYRAI 

t? 
Specialistai ir nespecialistai vyrai sustokite jieškoję. 

Čia yra jums: 
s 

BUFFERS 

Vyras jleSko dažymo, ponlerlavlmo, 
taisymo verandų darbrf. šaukite: 

V. VAITIEKUS 
Vlrglnla 7-2S20 arba 

YArds 7-4805 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes JIH yra plačiausia? skaitomas 

etuvlŲ ill^iiraštls, o skelbime 
aalna yra prieinama vištom*. 

O. D. GRINDER 

DRILL PRESS set-up 
(Sustatyt o jas) 

TURRET LATHE set-up 
and operate 

(Sustatytojas ir operatorius) 

Taip pat 
STOCK ROOM (sandelyje) 

SHIPPING ROOM 
(ISvežiojimo kamb.) m 

Skelbkites Dra^c" 

Turi būti patyrę. Dienų ir naktų pamainos, extra „bonus" 
naktimis. Nuolatinis darbas; puikios darbo sąlygos. Daug 
darbininkams priedų. Užmokamos atostogos. Ateikite 
pamatyti: MISS BROWN 

CUMMINS (MAGO CORP. 
4740 N . Ravensvvood i 

CARINTOT ASSFJMBTiKUS & BKI/T 
SANDF.IIK 

T"^xperlenced cm occanlona' tables. 
Bt^adv work. nll pald hon^f^s. 
CENTRAL PARLOR FRAMK 

MFG: co. 
1S11 W. 47th S t 

' ; SHIPVVRIGHTS 

WQOD VVORKERS 

and 

LABORERS 

U. S. Navy Minesweeper 
Program 

HENRY C. GREBE & CO. 
3250 N. Washtenaw ' 

PUNCH PRESS OPERATORS 
E X P E R I E N C E D OR WIIJ . TRAIN. 

DAY SHIFT ONLY. OVERTIME. 
VVORKINO CONDITIONS A R E 

FAVORARLE. OWN SET-UP HELP-
FUL, BUT NOT NECESSARY. 
"% ' AUTOMATIC INCREASES. 

/ 

ARGUS WIRE PRODUCTS 

1218 S. Western 

CHes. 3-2220 

Jei tnritv) parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smnlkhj skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Vlrglnla 7-H640. 

M E N for Factory 
I SHEAR OPERATOR 

I SLITTER OPERATORS 

I MACHINE HELPERS 

I ORDER FILLERS 
* 

I STOCK HANDLERS 
w U F T TRUCK DRIVERS 

» VVAREHOUSE CI.ERKS 

See Mr. Muldoon 

STEEl SALES CORP. 
3320 S. Pulaski Rd. 

Blshop 7-7700 
I I I • • • • • . 1 — • • M — L • ' ' - I — • I • • 

tuojau yra darbo 

ASSEMBLERS 
ANAIYZERS 

ELECTRICAL TESTERS 
• 

Geros darbo sęlygos, 5 

dienų savaite. Darbi

ninkams priedai. Geras 

pradinis atlyginimas. 

Automatiški algos pa

kėlimai. Kreiptis asme

niškai arba telefonu. 

M U N T Z " 
1000 Grey Ave. 

Evamston, 111. 
Dflvis 8-4610 

SHeldrake 3-1828 . 
* 

R e i k a l i n g a 
Tuolau rotkla fabllj vyrij dJrbtl prfo 
ni'tvnrVvmo — natal8vmo vartotu au
tomobilių, doros darbo sąlygos. Svari 
dirbtuve. Geras pradines atlygintma«. 
plius „bonus" už naktini darbą. I>aug 
priedų. Kreiptis asm.enlškal — 

HOEFFEL GOY INC. 
9205 S. Western Ave. 

• 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ''^ 
DUOKITE J Į KITIEMS, 

Reikalingas šoferis 
LAUNDRY DRIVER 

Vedęs. 25-40 m. amž. Geras dar 
bas. Greras Atlyginimas 

CAPITOL LAUNDRY 
915 S. California Ave. 

0oft ntp^ 
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FABR1 
Chicagoje, 3323 W. Cermak 

road, yra fabrikas, kur tedir
ba tik akli darbininkai. Jo ir 
vardas -

. KUR DIRBA AKLIUI! 
Akloji turi sužadėtini 

Net buvo gaila, kai pamačiau 
visiškai aklą, jaunute 21 m. mer 

Lighthouse for the . . . . v ~R 1 
& , ,, *. gaite Albertą Krzywonos. Dėl 

Kind. Drauge su k.tu tos ru- „ k a u ] i o H a k . 
sies labnku. esančiu 517 So. n u o k Q d j k Q _ į r 
Jefferson Stt. praeitais metais a k ) a b Q d a m a QB . f 
jie turėjo $204,646 apyvartos ir š t m o k K, H W J d s . 
aklieji uždirbo daugiau kaip x x. . v , . .. . .. , r ? ^ r ^ ^ » . . *.. ,. žūčių paimdama metalinių jtai-$120,000 atlyginimo. C.a jie su- ^ " & ^ 
deda labnkų pagamintas dalis \ p a s a k o j o , k a d l a isva-
gaudami daugiausiai darbo iš , a i k i u į £ " a k f a 

VVestern Electric o ta.pg. pma v a d i s „ ^ s e k m a . 
krepšius. Iš viso dirba apie 130 

mas nesibaigia su akių neteki- kad po pirmo mano pagalbos 
mu. Padeda jiems išspręsti pro laiško, pasiskubinote man į pa 

aklųjų. Perėjau per jų fabriką. 
Akys kitų pabalusios, kitų už
merktos, dirba tik apgraibomis, 
bet įpratę taip vikriai, kad net 
ima akordinį darbą. 

Aklas negras vedė aklą 
Elektrinių jungiklių dalis su-

dėstinėjo vienas negras, 32 me
tų amžiaus. Gyvena jis pietinėje 

dienj eina į bažnyčią. Gana daž
nai tėvelis ją automobiliu nu
veža aplankyti*sužadėtinį, kurs 
gyvena už keliasdešimts mylių 

blemas — ar jie gali vesti, kaip 
auginti aklą vaiką. Ji pati gy
vena prie vienos šeimos. Inte
ligentiška. Įstaigoje jai dažnai 
skamba telefonas. Ji aklųjų raŠ 
tu veda globojamų asmenų kar
toteką ir sako: 

— Mums gali telefonuoti bet 
koks aklasis iš Chicagos. Tele
fono numeris: BIshop 7-5252. 
Patarsime Sr padėsime. 

—•—J. Jrr. 

v 
Lietuviai Lenkijoje labai 

vargsta 

galbą. Aš ir mano šeimyna 
džiaugiamės gerais ir gražiais 
drabužiais ir batukais. Tokių 

Susirinkimai 
JIOTERŲ ŽINIAI 

Spalio 14 d. 7:30 vai. vak. Auš-

PITTSBURGH, PA. 
SVARBUS SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių Bendruome
nes (Lithuanian Community) Pitts 
burgh ir • apylinkės svarbus susi
rinkimas šaukiamas spalio 10 d. 

VISI KVIEČIAMI 
Dariaus-Girėno vieneto 271 

lėje, 1723 Jane St. Visi kviečiami. 
Valdyba 

PRANEŠIMAS 

nusipirkti mes negalime. Esu r o s V a r t u- parapijos mokyklos kam,2:30 vai. p.p. Lietuvių Piliečių sa 

as be sveikatos 62 metu ęr&JSLSliSgZ " '" """ " " " ' " " " 
žiaus, vyras mirė praeitą vasa-,sų narių prašom būtinai susirinkti. 
rą. Sūnus serga plaučiais ir me Į Valdyba 
tus gulčjo ligonfneje. Ateina 
žiema, dabar jar nebijosime j 
šalčių. 

Pasiliekame labai dėkingi. -Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. 
(parašas). .VVestern Av., vadovaujant pirm. 

-4 ,„ . , . . ' . , , ' Harriet Kamin. Marion Nares kvie 
Balfas nori kiekvienam vargs [čia narius ir svečius atsilankyti ir 

tančiam lietuviui padėti. O jų Pamatyti filmą, kuri bus rodoma 
daug yra ir todėl visų gerų lie- į a p i e 9 v a l vak" 

Birženų klubo sueiga įvyksta 
š. m. spalio men. 19 d. (sekmadie
nį) 3 vai. po pietų p. PuČio s ve- I 

imcrican Legion Auxiliary spalio 15 tainčje 2548 W. 69 St. Visi nariai 
d. 8 vai. vak. saukia susirinkimą kviečiami dalyvauti. 

Klubo Valdyba 

Lietuviai labai vargsta i^en-1 tuvių talka yra reikalinga. »:» 

kijoje. Ypač jiems reikia rūbų i 
ir avalynes. Balfas negalėda

mas... 
Akla baigč universitetą 

Sie fabrikai — „Aklųjų švy
turys" — yra drauge ir mo
kyklos: išmoko kaip vaikščioti 
šaligatviais su ta balta lazdele 
(mačiau vieną einantį lazdele 
braukiant šaligatvio briauną, 
kad nenuklystų), Išmoko kaip 
atvažiuoti į šį fabriką (moky
tojas nuvyksta į aklojo namus), 
išmoko aklųjų rašto, gabesni iš-

cialinį veikimą. 

mo, baigė New Yorko univer
sitetą ir dabar turi specialias 
pamokas akliesiems, kur jiems 
įkvepia mintį, kad jų gyveni-

t o del popierinių — išmoksta pa 
dalyje, be jpratęs,, . . ^ ^ .. 

žmonių padedamas, kas rytą 
čia atvažiuoja. Jau šešeri me-
tai kaip čia dirba. Susipažino 
su kita akla šiame fabrike, vedė 
ir užkalbintas dabar aiškina: 

— Man dabar labai gerai. 
Darbas užima* mintį, padaro lai
mingą. Aklieji čia vidutiniškai 
uždirba po $30 savaitėje, kai-
kurie su akordiniu darbu įvaro 
ir daugiau. Nuostabiai gražūs 
krepšiai jų nupinta. Pynimo (iš 
vytelių) skyriui vadovauja H. 
Jakobs. Seniau jis buvo dantų 
technikas, bet* 1939 m. nustojo 
regėjimo. 

— Pradėjau vėl iš naujo mo
kytis kito amato, — kalbėjo jis. 
— Negali gi tik sėdėti ir rū
pintis ar kur į skylę įlindęs lauk 
ti mirties. Turiu žmoną, vai
kus... 

Jis dabar kitus moko krep
šius pinti. Sako, kad iš atsiun
čiamų pataisyti senų krepšių, 
dirbtų japonų ar kitų, kurių 
šiuo amatu kartų kartos ver
čiasi, jie išmoksta daug naujų 
dalykų. 

Lietuvis — 25 neregys 
Aptikau ir vieną lietuvį — 

Stanislovą Jasiulį, gyvenantį 
Roselande. Jį čia kasdien atve
ža draugas automobiliu vykda
mas į darbą. Akių neteko*' per 
I Pasaulinį karą, kada jų laivą 
nuskandino ir kelias dienas ma
žame laively šalo vandeny. Jau 
25 metai, kaip nieko nemato. 
Cia uždirba 4 dol. per dieną, 
dar gauna pensijos, tai ir ver
čiasi. Namie sake klauso ra
dijo, išeina pas pažįstamus, sek. 
madienį matantis draugas nu
siveda į bažnyčią. Bekalbėda
mas jis pratarė: 

— Koriu įsikibt į stalą, kad 
matyčiau kur stoviu..., ir apgrai 
bomis susirado stalą. 

Netoliese senukas, 72 m. am
žiaus, pina krepšius. Jis jau 28 
m. kaip nemato: viena akis sa
vaime apaugo, sukietėjo, o kitą 
išmušė per užpuolimą plėšikai. 
Kasdien į darbą atvažiuoja, net 
dukart keisdamas tramvajų. Jis 
sako: 

— Tai nesunku. Chicagoje 
yra daug gerų žmonių. Jie pa
mato aklųjų emblemą — baltą 
lazdą -

nuo Chicagos. Su juo susipaži-1 mas atidaryti tenai savo jstai-
no aklųjų mokykloje. Balandžio gos, bent paskirais paketais j 
mėnesį bus jų vestuvės. Jis tu-'stengiasi jų vargą mažinti. Šią 
ri mažą parduotuvę. Metalinius pagalbą jie labai vertina ir iš jų ( ~ 
pinigus pažįsta apčiuopdamas, Balfas gauna gana daug padė

kos laiškų. Vieną charakterin-
gesnį laišką čia paduodame: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America 

105 Grand SI. 
BROORLYN, N. Y. \ 

Padėka už pagalhr*, 
Gerbiamieji malonūs i-ctuviai! 

Širdingai dėkoju už Jūsų pa
galbą ir dovanas. Jūs išsiun-
tot paketą birželio 16 d., o aš 
gavau rugsėjo 20 d. Širdingai 
dėkoju broliams lietuviams už 
pagalbą ir auką. Atrišdama pa
ketą, dėkojau Dievui, kad pa

skyrė del manęs mielaširdin-
gus prietelius. 

Brangios sesės ir brangūs 
moksta rašyti mašinėle. Chica- : broliai lietuviai. Toli jūs esate 
goję vienas aklasis De Paul uni- nuo šito krašto", bet jūs atjaučia 
versitete studijuoja teisę, o ki-'te, ką turime pergyventi šioje 
tas Loyolos universitete — so- | svetimoje šalyje tarp svetimųjų 

<:*£*&*•• •-AjflMtfv- '-%4MaMf- "*tį^*įįte • '->> i ; 

Kiekvienam lietuviui reikalin
giausia knyga a£ie lietuvišką 
sostine Amerikoje. 

* • * A 

CHICRCOS-
VADOVAS 

m 

Uždare paskutinį 
Į Jugoslaviją įjungtos Slovė

nijos sostinėje Ljubljanoje dar 
vis buvo leidžiamas vienintelis 
katalikų laikraštis "Oznanila", 
bet dabar ir tas uždarytas. 

$250,000 mergaičių 
kolegijai 

Chicagos kontraktorius Th. 
Byren testamentu paliko ket
virtį miliono dolerių &v. Pranciš 
kaus Ksavero mergaičių kole
gijai. 

Uždaros rekolekcijos 
Sierra Madre, Calif., tšvai pa-

sionistai turi uždarų rekolekci
jų namus, kuriuose vienu metu 
gali sutalpinti apie 78 asmenis. 
Per 20 metų čia rekolekcijas 
atliko net 37,330 asmenų. 

W* 

žmonių. Liūdna lluirfcs čia gy-
Daug čia akliesiems padeda venti. Trokštam ir laukiam, 

Kthel Jleeren, "kuri pati akla'kad galėtume grįžti į Tėvynę 
būdama, lėšų gaudama iš par- j Lietuvą, kur yra mūsų diedukų 
duodamų atviručių, iš dainavi- ir tėvelių kanai. 

Didelis mano džiaugsmas, 
• 

• TKM0V17.UA • RAPTO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LSTOINTCVAl • (IRON-

E l l S • PLOKŠTKLL8 (UECOHD8) 
• NAMC IlKIKMENYS IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
PILNAS TELKVIZIJOS IR IIADIO 

APT MINAVIMAS 

4057 South Archer Avenue 
Tri YArds 7-8666, Chkago 32, UI. 

-.— 

Užsisakykite baldus 
rimtai H lietuvių dirbtuves 

Pas mus galite nusipirkti Įvairiu rO 
atų baldus, aamų reikmenis: saldy
bių baldus, namų reikmenis: saliom 
Hotvo, miegamųjų setus \x kltua bal 
dus. 

AHCHEK AVENUE 
rtJHNlTURE CO. 

8av. JUOZAM KAZIKAlT'tt 
4140 Areher Avenue 

Tel. LAfayette 3-351* 
Prie.i Jslgydaml baldus patikrinkite 

— 
SOPfrilfr, B A R O « T « 

is woi:!i fltotff* • • ikram »:"M' 
PIRM/L- Ik! PiJ^TCTAD 

8:4^ (k« »:."».0 TS-I. r.rtc 
ftl^firrAl*. f iJfttJ iki 1»..»0 vai. ryt« 
Liirrrvrf ROS VAKARI -AKOS 

ift tc>» pat stotie-* P : R M A D I E N I O 
vakare nuo • Ckl 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 PO. ROi:RWELL ST. 

CntrftfO 2» 111 H^mlopk 4-211» 

SIUVAMOS MAŠINOS 

RASOM. M'AslNsU:S 
guvmamos ąerlauslomls sąlygomis. • 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 
_ - _ - . • _ - . — - . _ _ _ - _ - mbm Minu » ! » • » • 

9 MmmmiMmn yz: 

"Tai tobuliausias iki šiol Chicagos Lietu
vių tos rūšies išspausdintas leidinys" 
Knyga turi 248 psl. ir gausiai iliustruota. 
Knygos gale pridėtas smulkus Chicagos 
miesto planas. 

K a i n a $1.50 

"DRAUGAS", 

2334 So. Čakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

! 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI Iš 

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

Nes šios jstaigDs vadovybėje' 
tarnaują žmonas turi 40 metų 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

k r e i p k i t ė s į š ią 
, ERDVIA IR PATOGI* ' 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIU BENDROVĖS 

K R A U T U V Ę 

ŽINIOS IS KITUR 
Arabai tremtiniai 

Palestinoje žydams sukūrus 
Izraelio valstybę, karo išblokštų 
arabų atsirado net 880,000, ku
rie sudaro nemažą problemą. 
Norima padėti jiems įsikurti, 
kad galėtų patys sau pragyve
nimą užsidirbti. 

Katalikai Irane 
Iš 19 milionų Irano gyvento

jų katalikų yra 19,000. Nese-
! niai Apaštališkasai Delegatas 
aplanke premjerą Mossadegh,! kertinis akmuo. Iškilmėse daly-
kuris parode palankumą kata- j vavo Šv. Tėvo atstovas Abisi-
likams. nijai. 

Pirmoji seminarija 
Abisinijoje 

Abisinijoje greitu laiku atida
roma katalikų kunigų seminari
ja. Jau pašventintas pastato 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Rvenuo 
TeL YArds 7-11414 ir BIshop 7-9481 

* 4330-34 South Caliioraia Avenue 
Tele fonas B I s h o p 7-9719 
AMIUJIiANCK D I E N * I R N A K T | 

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

!5Į>v. ^ S E ^ ^ R ^ " > # ^ 

VESTUVINES NUOTRAUKOS Į 

Aukštos RJšies Fotografijos* 
M f i S Ų S P E C I A L Y B E 

PrecinPhotoStudioJnc, 
E D V A U 1 U 8 J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrgtnia 7-2181 

piva mus, gal jumu hua ekonomlSkla. 
U* p a d e d a . U k a i d e l užsisakyti tiestai U mūsų dlrbtuvS* 

darbo, tai čia žaidimas, hc dar-1 OJĮĮg**** **imm* Anoii u 

bas. 

P L A N I N G A S T A U 7 \ M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogui turJtq atliekamos nuo pragyvenimo pinigu* 
t a u p y t i k a s s a v a i t ę . 
Taupyti reikia) senatvei, vaiko mokslui, ^Įgijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvfima, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigo, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
Pradek taupyti iiandlea! 

/SAVINGS e dera 
ANO I O A N A S S O C I A T I O N 
2 2 0 2 W, Cermak R<L • Chicaflo 8. III LEOULO, Department D . , 
JOMN 1KAZANAUSKĄS, * • • • • UI Vi rglnio 7 - 7 7 4 / 5 6 1 8 YV. E d d y S t , G h l c a g o 8 4 , liL 

NUO UŽSISEN£JUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIB^J ODOS LIGŲ! 

Tie, kurio kenfia nuo SJJNŲ AT 
VIRt; Ir 8KAUL21Ų ŽAIZDŲ, JicHį 
IMKBY, ramiai sSflBtl Ir naktimis mie 
goti, nes }\) uŽHiHonSjusios IsisdOk 
niožtl ir skauda. Kad pasalinti tu 
niožfijima ir skaudėjimą, somj at 
virų h skaudančių žaizdų, u2d6kiti 
DKGIJLO Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins JOaų skaudėji
mą ir galSslto ramiai miegoti nak-
t|. Vartokite J| taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORtASlS. 
Taipgi pasalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLKTE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perptySlnnj, tarp-
j))rft<"-ti4. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
dŽlflHtanČlos Ir suskiliutios ortos. Jt^ 
yra g r i a gyduole nuo visų išviršinių 
odos Ilgų. LEGULO 
Ointment siitolks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perstamų t r 
nložincMų kojįj. Logu-
to Ointment yra par-
(iuodamas po 7;"i et., 
$1.25 Ir $3.60. Pirki
te valstinSse Clilcago 
ir apylinkėse ir Mll-
•vajukeo, a r b a a t -
siųskite money orde* 
r] i r* 

A. A-
JULIA MARKŪNAS 

«*Oyv©no 1809 H. 6otli S t , Ci
cero, 111. 

Mlr6 spalio II d., 1952, 4i:l5 
vai. popiet, sulaukus Iii m. 

(limo t'icuro, 111. 

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
tėvai Marijona (Malinauskaite) 
ir Jonas Mark Tinai, sesuo Man
elio Daniils, švotfins John ir ją 
Seimu, trys brothit: VVilliam, 
broliene lOlealior, Constantino 
ir Albrrt ir Jų Šoimoa, l)aug 
pusliroliij, piiKHi'StM-i.ų Ir kitų gl-
minių. 

Kūnas pafarvoluis Trikaus 
koplyvioj.-, U I o S. GOth Ave., 
t'iecro, UI. 

Laidotuves j vyks treč., spalio 
J n d., ift koplyėbis 8:3(1 vai. ry
to bus atlydėta j Sv. Antano 
parapijos ba/nyri;}, kuilojp j -
vyks goduliiiRos pamaldos už ve 
lione"s sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J ftv. Ka/.lmiero kj\p. 

Nuoftirdžial • -kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse. 

Nulliidc: Tovai, Sesuo, Bro
liui ir kiti gimliMV 

Laidotuvių direktorius A. Pet 
kus. Tel. TOwnhall 3-2109 

( • • n r i BII.S MU i m • • i ia-ni 

A. T A 

••» • " " * f f 

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

6812 SO. WESTEBN AVB. 1410 S. 5 6 » AVE. 
CinCAOO, H L CICERO, H X . 

GKoveblU 6-4)142 

HEmlock 4-2644 

• 

TOvvnhall 8-2109 

m J 
;":r .J. k '%• 

KAZIMIERAS 
KASIMAS 

Gyv. 8149 S. Marshfield Ave., 
tol. 11A 3-7119. 

M Iro spal. U d., 1862 m., 
9:15 vai. vak., sulauke.i 43 m. 

OiiuCN Chleatro, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdima 

motina Anelč, pagal tGvus I)au-
glrdaltP, sesuo Angeline l«'oley 
ir kvoserii Andrevv Ir jų le lma: 
Daniel, Tlmothy Ir Katbleen, 
brolis Aleksandras, 3 dčdSs: 
Jonas Kasimas, Antanas Dau
girdas ir Juozapas H/.ymkio-
wle/, puse.serC.i ir pusbroliai: 
AnKelinc (Miejlo\vski, Stanislova 
Kasimas. Juozapus Kasimas, 
Air. ir Mrs. Itaymond Kerner, 
Air. ir Mrs Hobert Kiaušo su 
Šeimomis ir Atilda Daugirdas. 

Priklauso prie Clileagos Lie
tuvių Draugijos. 

| Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu-
anica Avo. la idotuvės jvyks 
ketvlrtad., spal. IG d. IS koply
čios S:30 vai. ryto bus atlydė
tas j ,š!v. Jurgio parap. bažny
čia, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos Už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines. 

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvCso. 

\ n 1 h ule: Molina. ROSUO, llfO-
Hs, DPdfs, Pusbroliai, rusese -
i v . ir kiti gimines. 

loild. dlrekt. Ant. Al. Phil
lips, tel. YArds 7-3401. 

"llUDĖSIO VALANDOJ . 
šsnkitt 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Air Condit*on©d koplyčia 
BEpubUo 7-8600 — 7-8611 AirtomobiUams viela 

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

• M M mm 
SKKANTIKJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

l av ing , Intured to $10,000 by F . S . L L C M U l b e r r y 5 - 3 6 9 4 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
m> «»vinlnko m 

St Casimir Monument 
Company 

38U West l l l th Street 
dienas Blokas nuo Kapinių 

nMftkMtMan Paminklam* 
PhMM| Pft»lrii»kimaa Mlfeate 

felei. CEdarctest 3-6335 

Anibiilnnsij patarnavi
mas y r a telkiamas 
dieną ir n a k t į . Rei 
kale SuUkito 
M R 

M< > turimo koplyčias 
l inselando dalyse I r 
v i s o 8 e Chicagos ir 
tuojaus patar-
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
Ž3U We»t 23rd PLACE ' M . VlrginU ^•W^Z 
10156 S. MICHIOAN AVE. FUHOMUI 8-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West istli STREET TeL SEMey S-57U 

ALFREDAS VASAITIS-VAMCE 
144K South 501h AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

~ POVILAS i . RIDIKAS 
3854 S. HALSTED STREET 710 W. 18ih STREKT 

Telephone VArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
T e l . COmraodore 4 - 2 2 2 8 1 0 8 2 1 S. M I C H I G A N A V K . 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. UTUAMCA AVE. Tel . Y A r d * 7-84A1 

JURGIS F. RUDMIR 
8819 S. UTUANICA AVE. fel . t A f * 7-1188—1139 

~ ^ JULIUS LIULEVI6IUS 
4^48 S. CALIFORN1A A VE. Tel. LAfayette 3-3572 
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LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1040 W E S X *flth S T K K K T 
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X Tėvas Juozas Žaliauskas, 
salezietis, spalio men. 13 d. lai
vu „Conte~Biancamano" iš Ita
lijos (Torino) atplaukė j New 
Yorką. Jis atvyko į JAV ap
lankyti savo giminių bei prie-
telių. Kun. Zeliauskas paskuti
niojo karo metu daug pasidar
bavo lietuviškojo jaunimo labui 
Italijoje. Jis čia juos lanke, tel
kė krūvon, šelpė, globojo ir 
mokslino. Tada išleido ir lietu-
vių-italų ir italų-lietuvių kalbos 
žodyną lietuviams, atsidūru 
šiems Italijoje. Po karo toliau 
leidžia „Saleziečiu Žinias" (Nau 
ja antrašte „Saleziečių Dal 
sas"). Be to, jis telkia lietuvis 
kąjj jaunimą, dar pasilikusįjj 
laisvojoje Europoje, šv. Bosco 
gimta jin miestelin „Castelnuovo 
Don Bosco" prie Torino, kad pa 
ruoštų naujų auklėtojų beatsi 
kurinčiai Lietuvai. Kun. Zeliaus 
kas vyresniųjų paskirtas šios 
naujos, grynai lietuviškos įstai 
gos Italijoje, direktorium. 

Svečias, numatomai, išbus 
Amerikoje apie porą mėnesių 
ir apsilankys be New Yorko 
dar VVorcesteryje, Mass., Bos 
tone, Philadelphijoje, Chicagoj, 
Detroite, Clevelande ir kitur. 

X Jau sudaryta dramos kon 
kurso jury komisija. Lietuvi:; 
Kultūros Fondo laik. JAV Apy
gardos Valdyba jau galutina5 

sudarė paskelbto dramos veika
lui parašyti konkurso jury ko
misiją. Į komisiją pakviesti Lie 
tuvių Rašytojų Draugijos pa
skirti atstovai rašytojai Stasys 
Tanuilaitis ir Aloyzas Baronas, 
Lietuvos Teatro aktoriai Stasys 
Pilka ir Vytautas Valiukas ir 
Lietuvių Kultūros Fondą komi
sijoje atstovauti įgaliota jo vai 
dybos pirmininke Aldona Au-
gustinavičienė.' Šiuo metu ko 
misija jau pradėjo susipažinti 
su atsiųstais veikalais. 

X Robertą Phillips, Gimimo 
P. Šv. Parapijos 8 skyr. mokinė, 
laimėjo antrą premiją Morris 
B. Sachs televizijos programo
je. Su piano muzika ji buvo pa
sirodžiusi spalio 5 d., o premija 
buvo paskelbta spalio 12 d. Lai 
mėjo rankinį laikrodėli ir $40. 
Prie laimėjimo nemažai prisidė
jo lietuvių balsai, kuriems lai
mėtoja dėkinga. Robertą yra lai 
dotuvių direktoriaus A. Phillips 
brolio duktė. Muzikos ją mokė 
sesuo Bernarda. 

X Vyčiams įdomu, šį vakarą, 
spalio 14 d. 8 vai. vaį . Lietu
vos Vyčių salėj P. Zakaraitė 
darys pranešimą iš buvusio vi
suotinio Lietuvos Vyčių suva
žiavimo Daytone, O. Tai bus 
mėnesinis senjorų kuopos susi
rinkimas, kuriame kviečiami da 
lyvauti ir juniorai vyčiai, taip 
pat kviečiami visi norintieji įsi
rašyti į senesniųjų vyčių tarpą. 

X Matilda Emestine, gyve
nanti 7727 South Shore Drive, 

/ 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— I>r. J. Girnius skaitė pa
skaitą Rašytojų klubo susirin
kime, Bostone. Jo paskaitos te
ma „Amerikiečių tautos dvasia 
ir mes". Referato iškeltais klau-

( simais diskusijose dalyvavo ad-
I vok a tas A. šalna, J. Valaitis 

(Balfo dir.), iii/. Izblckas ir ki
ti. Susirinkime taip pat daly
vavo dail. A. Valeika, kuris 
šiuo metu gražina Norwood, 
Mass., lietuvių parapijos bažny
čią. Dail. A. Vaješka papasa
kojo \ apie mūsų dailininkų gy
venimą ir darbus €hicagbje. 

— Kun. dr. St. Valiušaitis, iš 
Long Island parapijos atvykęs, 
laikinai pavadavo Italijon išvy
kusį Brooklynb vietos įtalų pa
rapijos kunigą, šiomis dienomis 
paskirtas vikaru Brooklyno ait
rių parapijon. Jo adresas 98 

VOKIETIJOJ 
— Klek I ir tuviu Berlyne? Va

karinėje Berlyno dalyje gyvena 
net 18 lietuvių. Jie atrodo labai 
gerai, sveikai ir puikiai apsiren
gę, žymi jų dalis yra repatrian
tai iš 1941 m., ir dalis jų yra 
užsilikusių Berlyne iš 1944 m 
Dalis iš jų verčiasi prekyba 
kiti dirba, o kiti gyvena iš pa-' tarauja krikščionybei, bet taip 
šalpos.ir nė vienas iš jų nenu-; Pat ir prieš laicistinę dvasia 
siskundė savo ekonomine būkle. kl*ri po priedanga ar net krikš-
Kada kan. J. Končius jiems pa- toniškai „nudažyta", skverbia-
tarė emigruoti į JAV, Kanadą si į katalikų eiles, nešdama „a-
ar kitur, tai vienas iš jų pa-j kiplėšišką pažangiškumą ir per-

didelio prisitaikymo t ndenci-

GHICAGOS 2INIOS Trumpai iš visur 
— Ne tik prleS marksistinę 

ideologiją, bet ir prieš laicisti
nę dvasią. Msgr. Parente, šv. 
Sosto atstovas kat. un-to iškil
mėse Quebeque (Kanadoje), sa
vo kalboje, kuri plačiai buvo k o ' & i a u k a i P Pu s$ t o s sumos sūdė 
mentuojama, prieš viso pašau- 3° organizacijos ir draugijos, ki
lio universitetų atstovus griež- t a s suaukojo patys atstovai ir 
tai pasisakė ne tik prieš mark- j svečiai 
sistinę ideologiją, kiek ji prieš-

— Altui sukėlė $1,700. Chi-
cagos Lietuvių Tarybos metinėj 
konferencijoj spalio 12 d. Altui | 
— Iiietuvos laisvinimo reika 
lams sukelti per $1,700. t>au 

reiškė taip: „Mes čia gyvena
me raudonosios jūros saloj, šio
ji sala, t. y. langas, iš kurio 
prašvis ir prasiverš laisvė mūsų 
tėvynei Lietuvai. Todėl mes iš 
čia nemanome trauktis ir tik lai 
kui atėjus grįžti į Lietuvą". ( dicinos daktaro laipsnį ir pasi-' adv. Alf. VVells, Pr. Platkaus-

jas". 

— „Universitetinė kolegija". 
Paduvoje (Italijoje) veikia „U-
niversitetine kclegija", kurion 
priimami studentai, pasiekę me-

I Chicagos Lietuvių Tarybos 
vadovybę išrinkti šie veikėjai: 
kun. Ig. Albavičius, Elz. Samie-
nė, A. Valonis, Br. Tūbelis, Dr. 
P. Kisielius, St. Rauckinas, J. 
Dėdinas, T. Blinstrubas, Br. 
Budginas, V. Duoba, P. Jurkš-
tas, J. Linkuvienė, J. Mašiotas, 
A. Siliūnas, E. Mikužytė, J. Ta-
lalas, K. Burba, K. Deveikis, E. 
Eringis, K. Liutkus, J. Kondroš 
ka, Dr. K. -Drangelis, A. Valu-
kas, J. Gulbinienė, P. Grybienė, 

— Ekonominė būklė. Vakarų 
Berlyno būklė mažai skiriasi Richard St., Brooklyn 31, N. Y 

lanko įvairius Chicagos ir apy- UnmnnUMnhi 8 D a u dos k lau! n U O k i t ų m a t y t ų V o k i e t i J o s I * 
linkės klubus su * " ^ L 2 S 
prieš komunizmą. Ji renka me- ^ ^ ^ „ u n a m i Pravda, ' t U * e s P U l k l ° S i r ™ ° k l ° » " £ 
ižiagą knygai, kurioje iš bolše- ^ ~ į ™ J ^ bolševikų | ̂ m a ^ u t i pakankamai So-

kų okupacijos ištrukusiųjų f
IZ7J;!*!30^;L: z i L ^ ^ J£\*****w miesto d a l yj e (per 

pergyvenimais bus pavaizduo
tas komunizmo žiaurumas. Iš 

leidinių. Bostono spaudoje ir vi 
suomenėje keliamas balsas tuos 

lietuvių jau ji gavo parodymus1 leidinius iš knygyno bei skaityk 
prof. G. Galvos. 

X Bronė Pivariflnienė, Town 
)f Lake veikėja užsisakė aštuo-
įis biletus į redaktorių L. Šimu 
Ho ir Sakalo pagerbtuvių ban
ketą, įvykstantį spalio 19 d. Bis 
narek viešbutyje. 

X Stasė Kriščiūnienė, kuriai 
amputuotos abi kojos, dirba 
aeorge Barr Co. chemikalų fir
moje. Be to, ji šeimininkauja 
namie ir užlaiko savo sūnų Do
vydą. Ją aprašė „Sun-Times" 
;orespondentė Betty VValker. 

X Pasaulio* Lietuvių Archy
vas (2601 W. Marąuette Road, 
Chicago 29, UI.) prašo pranešti 
lavo adresą, kad galėtų nusiųs
ti prašyto atestato dublikato 
nuorašą Zenonui Burgardai. 

Iki šiol jau gauta šie veika
lai: Audronės Bus audra, Ožka
barzdžio Kanarėle ir šermukš
nio Audra virš tavernos. 

Pakartotinai primenama, kad 
yra skirtos dvi premijos: pir
moji — $500 ir antroji $300 
Veikalų įteikimo galutinas ter
minas: 1952 metų gruodžio m 
31 dieną. Veikalai siunčiami 
šiuo adresu: Jonas F. Daugėla, 
1863 West 47 st., .Cleveland 2, 
Ohio. 

X Vysk. V. Brizgys sekma 
dienį Šv. Jurgio parapijos baž 
nyčioje suteikė sutvirtinimo sa 
kramentą 225 asmenims. Iškil 
mėse dalyvavo pilna bažnyčia 
žmonių ir apie 20 lietuvių kuni 
gų. Ganytojas savo pamoksle 
priminė dabartinius kankinių 
laikus, priminė, kad net JAV-se 
yra tokių, kurie griauna vals
tybę, bet tokių nėra tarp ka
talikų. Geri katalikai, net ir ne-
piliečiai, visada bus teigiamas 
veiksnys krašto gyvenime. 

X Pagerbtuvių pokylis Leo
nardui šimučiui ir Ignui Saka
lui, dienraščio Draugo redakto 
riams, įvyksta š. m. spalio 19 
d., Bismarcko viešbučio VValnut 
kambaryje, Chicagoje. Kiekvie
nas nuoširdus lietuviškos spau
dos prietelis yra kviečiamas da
lyvauti šiame pokylyje; biletai 
kainuoja $5.50 asmeniui. Užsa
kymus galite siųsti Šiuo adresu: 
P. P. Cinikas, MIC, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, UI. 

los pašalinti. 
— Prof. J . Baltrušaitis, poe

to Jurgio Baltrušaičio sūnus, iš 
Paryžiaus atvyko į New Yorką, 
kur gyvens apie porą mėnesių, 
kaip New York Metropolitan 
muzėjaus direktoriaus svečias 
Liet. Patariamojoj grupėje spa-
lip 7 d. jis kalbėjo apie — lie
tuvių veiklą Eurgpoje. 

kampą pravažiuodamas ma
čiau) žmonių judėjimas silpnas, 
krautuvės menkutės, nes jiems 
ten labai trūksta ir maisto ir vi
sokių gėrybių. Rusų Berlyno 
miesto dalyje visas maistas ra-
cionuotas kprtelėmis, tuo tar
pu vakarinėje delyje vyksta laįs 
vai, kaip ir kitose Vakarų Vo
kietijos srityse,—pareiškė kan. 
J. Končius. 

Koks gyvenimas Vakarų 
Berlyne? Balfo pirmininkas 

šeštas metinis Krikščionis | prof. d r . k a n . j . B. Končius lan
kos Doktrinos kongresas įvyks
ta Bostone spalio 17-19 d. Nu
matoma įvairi programa Brad-
ford viešbučio patalpose. 

— Vyčių seimas ateinančiais 
metais bus Bostone. Tai bus 
keturiasdešimtas iš eilės vyčių 
seimas ir norima jį ypač gražiai 
surengti. 

— Balfo vajaus talkai Mas 
petho lietuviai netrukus suda 

kėši vakarų Berlyne ir pareiškė 
savo pranešime, jog Berlyne 
jaučiamas įtempimas ir kiekvie 
nas saugojasi pakliūti į sovietų 
„rojaus" dalį. 

ryžę verstis savo profesija mi
sijų krašte ir misijų gerovei 
Lapkričio men. minima kolegi
ja pradeda trečiuosius savo gy
vavimo metus. 

— Roosevelt sūnus ui Kisen-
howerj. John • Roosevelt, jau 

kas ir V. Užnys. 
— Kolumbo diena. Praeitą 

sekmadienį Chicagą paminėjo 
Kristoforo Kolumbo iSlipimą 
prieš 460 metų Waltmg saloje, 
Bahamas. Daugiau kaip 30,000 
asmenų dalyvavo parade, kurį 

— 16 .jaunuolių pabėgo. Pra
eitą sekmadienį iš Illinois vals
tybės lavinimo mokyklos, St. 
Charles, UI., pabėgo 16 jaunuo
lių. Du buvo sučiupti ryžių lau
ke. 

— Apiplėšė užeigą. Keturi 
banditai atėjo į taverną 3641 
So. Morgan, ir iš tavernos sa
vininko atėmė $800, kai jis bu
vo ten vienas. 

— Susižeidė galvą, Ralph 
Johnson, 15 metų, 6C«H Wood-
lavvn Park, smarkiai susižeidė 
galvą, kai jis žaidė futbolą prie 
37-tos h* Lake Shore. Nukentė
jęs nugabentas į Reese ligoni
ne. 

— Mirė restorane. Robert 
Simpson, 40 metų, l30j> Oak 
Evanston, skalbyklos troko vai
ruotojas mirė praeitą sekmadie
nį restorane, 1133 Bryn Mawr, 
greičiausia nuo Širdies atakos. 

niausiąs a. a. prez. Roosevelt! stebėjo kardinolas Striteh, ir 
sūnus palaiko Eisenhowerį, Re-j jis pasakė kalbą prie Kolumbo 
spublikonų prezidentinį kandi 
datą. John Roosevelt pasakys 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeišaitfei Ir 
Gripą 'iūnaitės- Lazauskienės 

3130 S. Halsteo s t . 
Tel. CAlumet 5-9389 

p a m i n k l o G r a n t P a r k . P a r a d a s i Prlmaml mokiniai: plnnad.. antrad, 
buvo Michigan gatvėje, apie pu ****• * * • * * * " " B v lk* 8 ™ 

kalbą lapkričio 2 d. už gen.' se miliono žmonių jį stebėjo. j 
Eisenhowerį New Haven, Conn., __ ji e§ko dingusios mergai-

— Va kokia laisvė? Kinijos 
komunistų pareigūnai įsakė 
Tingehow vyskupijos katali
kams pakeisti šv. Mišių kanono 
maldas, iš jų išbraukiant popie
žiaus vaizdą. 

tės Prieš savaitę dingo May 
Eizenga, 21 metų, insurance 
kompanijos raštininkė. Jos au
tomobilis rastas Tinley Creek 
miške, netoli 140 st. ir Harlem 
av. Praeitą sekmadienį ji buvo 
stropiai jieškoma tame miške, 

filmų centras Turkijoje, j bet tik šukos rastos ' 
Jungtinių Tautų auklėjimo, mo 
kslo ir kultūrinė organizacija-
įsteigė auklėjimo filmų centrą 
Turkijoje. Tas centras pradėjo 
gaminti auklėjimo filmas. 

Maurice Thorez, prancū-

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR LŠ TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

— Sėkminga veikla. CAKE z ų komunistvi general. sekreto-
organizacijos veikla Berlyne y- r i u g g r į § į Prancūziją už kelių 
ra sėkminga. Per mėnesį išda-, s a v a į c įų . j a u daugiau du me

tai, kaip jis gyvena Sov. Ru-

| TELEVIZIJOS BEI RAMO PARDAVIMAS IR TAISYMAS į 

' ' "ĮipSDl Cfllfflfl: 
(gualifiect angineers* servicė) jį 

Ferdinandas Tuska, Mas-
petho skautų vadas, persikelia 
gyventi į Arizonos valstybę. 

X Leo Oksas, praeito karo 
veteranas, kuris anksčiau gyve-, . .^na** 

,» . . , J J : . rys atskirą komitetą, 
no Chicago3e, dabar yra Fitzsi- J . 
mons ligoninėje, Denver, Colo-
'•ado. Jis turės ten išbūti ilgesnį 
1aiką. 

X Petras M. Sodeika, 1423 
So. 49 av., Cicero, 111., Morton 
Tunior College chemijos studen
tas, praeitą penktadienį išvyko 
• JAV kariuomenę. 

X Kun. Vincentas Endriūnas 
:š Elizabeth, N. J., dienraščio I 
.Draugo" paramai prisiuntė' 

oenkių dolerių auką. Ačiū! 
X Ona Flrantienė ir V. Šle

žienė ruošiasi išvykti iš Chica-, ninkas Rinkūnas, dr. Šapoka, 

— Toronte steigiamas Litua
nistikos Institutas. Lietuvių 
Bendruomenės švietimo Sky
riaus iniciatyva š .m. rugsėjo 
men. 4 d. buvo sušauktas li
tuanistų pirmasis susirinkimas 
aptarti Lituanistikos Instituto 
steigimo reikalą. Posėdyje da
lyvavo švietimo Skyriaus pirmi-

linta daugiau. 3,000 CARE pa-
kietų. Dalis yra persiunčiama 
net į rytinę zoną. 

i 

— Tėvas Klpas, S. J., buvęs 
lietuvių Jėzuitų Provincijos vir
šininkas, dabar gyvena Berly
ne* Jis rūpinasi ir lietuvių dva
siniais reikalais. 

sijoje, matyti, mokosi pas Sta
liną „išminties". 

— Sayed Saleh Lamlum, 23 
metų, Egipto teismas nuteisė 
iki gyvos galvos kalėjiman, kad 
jis prieŠinos žerilės reformai. 
Jis yra turtingos šeimos narys, 
kurio šeima turi tūkstančius ak 
rų žemės prie Kairo. 

— 18 traukinių į Liurdą. Šios 

infl c tr<~' '•* c+-t»ft r>*~„*r * *••* i 
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ros į Phoenhc, Arizona, kur ma 
10 praleisti visą žiemą. 

X K. Kazlauskas ir J . Milius 
atpirko iš kitų bendrasavinin-
kų Lietuvių Auditorijos valgyk-
ą* 

AUSTRALIJOJ 
— Skautų veikla. Tolimoje 

Australijoje—Brisbane, Queens I vasaros pabaigoje įvyko 79-31 
land, įsisteigė mišri skautų-čių. prancūzų piligrimų kelione } 
D. L. K. Kęstučio draugovė. Jai i Liurdą. Vyko net 18 specialių 
vadovauja draugininkas vyresn. \ traukinių. 
skiltn. A. Alčiauskas ir adjutan Prasidėjo valymai. Gruzi-
tas vyresn. skiltn. M. Rudys. j o g tarybinėje respublikoje pra 
Skautėms vadovauja — skiltu, gį^ejo nauji valymai komunistų 

' ^ 

VIENINTELE LIETUVIŠKA ISTAIOA SOUTH SIDfiJE, 
KURI PATARNAUJA VISOKIŲ RŪSIŲ APDRAUDOSE! 

Mes atstovaujame atsakomlngaa apdraudos kompanijas, todėl kiekvie
nas mūsų klljentas visados apsaugotas, jai kam Įvyksta kokia nelaime. 

FIKK—AirimiOBILE—IJABILITlES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6822 SOUTH YVESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

/ 

^ 

dr. Anysas, kun. dr. Gutauskas, 
mokyt. Gečas, O. GailiūnaitS ir 
Iz. Matusevičiūtė. , • 

Buvo svarstoma, ar, einant 
kitų kolonijų pavyzdžiu, yra 
steigtinas Lituanistikos Institu
tas Toronte. Visi dalyvavusieji „ n n i u a r e m t i V a g a r i o 1 6 _ g i o s 

partijoje ir valdininkų tarpe. M. Grigulevičiūte'. Turėta kele
tas laužų, kurie visuomenes bu
vo palankiai įvertinti. 

Ten pat susiorganizavo skau
tų vyčių būrelis, kuris vadu iš
sirinko sk. vyt | skiltn. R. Bud
ri. šis būrelis 'numato šelpti" Ii-1 LOYOLOS UNIVERSITETO, 

1 gonius, 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

aiškėjo, jog institutas turėtų a-
pimti tris skyrius: vidurinių 
mokyklų (gimnazijų), aukštes
nio laipsnio seminarų ir liaudies 
universitetų plačia prasme. 

Lituanistikos Instituto tiks
las yra palaikyti ir ugdyti tau
tinę dvasią jaunimo tarpe, rū-

X K. Vilkevičius grįžo į Chi-i - ^ • J . - * . , „,fl«s„„„i «Q^A;XI,S ^O IW 

casa Jis aolankė New Yorka l p o s f d y J e v i e n m & a i P ^ i š k e pa-1 G i m n a z i j ą b e i o r g a nizuot i litu 
cagą. Jis aplanke New Yorką, g e i d a v i m ą t o k į įn s t į tutą steig- i [ l i J Z I ^ . M . 
Brooklyną ir keletą vietų New .. I š p a r e i k § t ų n u o m o n i ų p a 
lersey valstybėje. 

X Jonas Selickas, vykdamas 
i Civic Opera darbą dangorai
žyje, paslydo gatvėje ir krisda
mas įlaužė" koją. 

X Kun. Edvardas Abromavi
čius, Visų Šventųjų parapijos vi 
karas, vakar atšventė" vardo die 
ną. Parapiečiai ir draugai kun. pintis lietuvių kalbos ir lietuvių 

X Dr. M. Gudaitis, kuris 
praktikuoja Kankakee, '111., li
goninėje, jau pasveiko. Toje pa
čioje ligoninėje dirba ir dr. Ba-
liunienė. 

Edvardą pasveikino. 
XK. Sėesnulevičius, »lr„ pa

rašė 2 studijas: „Dušmonių gi-
rinkija" ir „Suvingio ežeras". 

X Ona Laurinaityte iš Chi
cagos, Šv. Jurgio parapijos, įs
tojo į Nek. Pr. Seserų Kongre
gaciją, Putnam, Conn. 

X Stanislovas Mallon, lieta 
vis II Pasaulinio karo vetera
nas, gydosi Hines ligoninėje. 

Į kultūros išlaikymu ir tolimesne 
jų pažanga. 

Posėdyje dalyvavusiųjų pave
dimu buvo sudaryta komisija 
paruošti Lituanistikos Instituto 

anistinę mokyklą. 4 
— Bronius Zumeris su šeima 

persikėlė į Melborną ir įsikūrė 
nuosavame name. Jis aktyviai 
reiškiasi spaudoje, kurį laiką re 
dagavo „Mūsų Pastogę" ir da
bar yra Australijos Liet. Katal. 
Dr-jos pirm. Vokietijoje Br. Zu 
Jneris studijavo Freiburg i. Br. 
u-te ir buvo Stud. At-kų Dr-jos 
narys. 

— Kun. Juozas Kungys spa
lio 4 d. Melbourne sutuokė Pnan 
ciškų-Algį Raulinaitį sU Angele 
Staugaityte. Naujoji šeima gy-

statutą ir vidurinių m o k y k l U ; v e n s _ M e l b o u r n e s a v u o f n a m u , ° 
programas. Komisiją sudaro šie 
asmens: Dr. M. Anysas, mokyt. 
Gečas ir Iz. Matusevičiūtė. 

Komisija pažadėjo artimiau
siu laiku paruošti Lituanistikos 
Instituto statuto projektą. 

se. Tame pat mieste# gyvena ir 
prof. dr. P. V. Raulinaitis su 
šeima. 

PIKTINKITE "DRAUGĄ" 

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

Kun. V. Bagdanavičius, MTC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetlna 
3334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Paskaitos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go" nuo 6 v. 80 m. iki 8 vai, 30 m. 
vakaro. . 

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Spalio 14 d. 6 vai. 30 m. v. skaito 

prof. G. Galva tema: Viešosios 
opinijos tyrimas. • 

Spalio 14 d. 7 v. 30 m. v. kun. 
Dr. 4. Prun.skis skaito tema: Laik
raštininko pasiruošimas (bibliote
ka ir kartoteka) ir ranjeraščio 
technika. ' 

Spalio 16 d. 6 vai. 30 m. v. skaito 
T. Dr. J. Vaišnora, MIC, temft: 

j Lietuvių laikraščiai Vokietijoje. 
Spalio 16 d, 7 v. 3 Om. v. skaito 

V. Kadžius, tema: Reportažas. 

K a d r ū p e s č i a i a t e i t i m i b ū t i ; 

mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard FederaI 
Savings & Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

fc?n •«<*»*, '>-. -.•*.• I 

Turtas —- $30,000,000.00 *, 

Atsargos Fondas — $8,000.000.00 1 & # ^ 

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas 

įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto lkl 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto lkl 8 vai. vakaro. 

'rrečiadieniaia visai neatidaroma-

STANDARD FEDKRAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO 
ijĮlf^ 4192 ARCHIR AVI., CHICAOO 32 

PHONIt Vlrglnlo 7-1141 ' 

M 

1 


