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Ispanija Afrikoje 
K. PATALAVIČIUS 

Mūsų bendradarbis Ispanijoje 
Braškant visam S. Afrikos I skaičius atremontuota ir sumo-

prancūzų protektoratui, pasida
ro įdomus Ispanijos Maroko klau 
simas. 

Istoriją pavartę pamatysime, 
kad Ispanija savo didžiausios ga 
lybės laikais dominavo ne tik 
šiaurinę Afrikos dalį, bet ir va
karinę. Iš visos tos ispanų turė
tos žemės šiandien amžiais ją 
žlugdę kaimynai jai daugiau nie 
ko nepaliko šitame Afrikos kam 
pe, kaip tik gabalą dykumos, kai 
tuo tarpu jos kaimynai prancū
zai nebežino kaip tinkamai iš
naudoti didžiulius savo Maroko 
ir kitų teritorijų plotus. 

Ispanija Afrikos nelaimę jau
čia savo pačios kūne, o gal ir 
laukia geros progos atsiteisti su 
savo buvusiais skriaudėjais. Ne
sunku pastebėti ispanų tautos 
nepasitenkinimą ir protestą 
prieš anglus dėl Gibraltaro, o 
Afrikoje ispanai mielai rastų 
reikiamo susipratimo su savo 
kaimynais. 

Muzulmonai ispanų politika 
Afrikoje labai patenkinti, ypač 
dėl milžiniškos pažangos kultū
roje, pramonėje, prekyboje, ka
nalizacijoje, o labiausiai žemdir
bystėje. Madridas iš kailio ne
riasi, kad tik kolonijoms nieko 
netrūktų, kad jų Marokas save 
ekonominiai apsirūpintų. 

Franco vyriausybės patikėti
nis Afrikoje gen. Garcia Valino 
pabrėžė neseniai pasakytoje kal
boje, kad Ispanija taip stengiasi 
vairuoti Maroko žmonių reika
lus, jog jie netrukus patys suge-

derninta. Beveik visos šios mo
kyklos skiriamos vien tik vieti
niams gyventojams. Pagaliau 
statomos dar kelios mokytojų 
seminarijos, kelios ligoninės ir 
keli tūkstančiai darbininkams 
bei šiaip neturtingiems gyvena
mų namų. 

bėsią savo reikalus tvarkyti. Is- trijų asmenų regentų tarybos at-
panų Marokas gal neturtingiau
sias pasaulio kampas, o Ispani
jai trūkumai irgi jau seniai pa
žįstami, tad malonu pabrėžti, jog 
ir sunkiose ekonominėse apysto-
vose daug ko atsiekta. Valstybi
nis Ispanijos bankas 1952-53 me
tų išlaidoms Afrikos reikalams 
paskyrė 920 milionų pezetų (apie Mindszenty sergąs širdies liga ir 

Farukas neprašęs 
anglų pagalbos 

LONDONAS, spalio 15. — 
Anglijos užsienio reikalų minis
terija paneigė vieno Egipto laik 
raščio teigimą, kad buv. karalius 
Farukas prašęs Anglijos karinės 
pagalbos gen. Naguib sukilimui 
numalšinti ir savo sostui apsau
goti. 

Žinią paskelbė nepriklausomas 
Kairo laikraštis Al Akhbar, dar 
pridėdamas, kad Farukas už tą 
savo žygį būsiąs teisiamas kaip 
krašto išdavikas. 

Anglija atmetusi Faruko pra
šymą Trumano ir Achesono pa
tarimu. 

Netikęs regentas 
KAIRAS, spalio 15. — Spe

cialiu Egipto vyriausybės nuta
rimu paleisti iš kalėjimo visi, 
kurie buvo nuteisti ryšium su 
1946 m. įvykdytu finansų minis
tro Amin Osman nužudymu. 
Tais laikais buvo susitelkusi gru 
pė asmenų, kurie pasiryžo žu
dyti visus britams palankius po
liškus. * 

Egipto armija pranešė, kad iš 

. 

Sudanas laukia konstitucijos 

, 

•v 

Iš degančio Korėjos fronto. Sąjungininkų mortyrl ninku dalinys, apsistatęs smėlio maišais ir kitomis 
kliūtimis, bando atmušti į vieną kalvą bekopiančiu* kinus. v (INS) 

šauktas pulk. Mehanna už savo 
konstitucinės kompetencijos per
žengimą ir pradėjimą kištis į po
litiką. 

Mindszenty serga 
VATIKANAS, spalio 15. — 

Gauta žinių, kad kardinolas 

25 mil. dol.). šios sumos skiria
mos daugiausiai ūkio reikalams. 
Švietimo reikalams išleista irgi 
nemaža pinigo. Privatūs ispanų 
kapitalai Afrikoje viršija vals
tybinius. Pav. veikia dvi priva
čios hidrotechnikos bendrovės, 
kurių kapitalas viršija 300 mi
lionų pezečių. Kitos privačios 
akacijų plantacijos bendrovės 
indėliai bei tur tas viršija 100 
milionų. Turint galvoje, jog čia 
kalbama apie vieną iš labiausiai 
sausros kankinamų Afrikos kraš 
tų, nesunkiai suprasime, jog van 
dens problema, kanalizacija ir 
dirvų bei pievų laistymas liks 
vienu iš opiausių ir neatidėlioti
nų darbų. Daug šioje srityje jau 
atsiekta, Įdedant daug darbo ir 
pinigo. Vandens sukoncentravi
mui vartojama užtvankų siste
ma, nes tai vienintelė išeitis to
kioje vietoje, kur bemaž visus 
metus nėra lietaus. 

iš Budapešto kalėjimo esąs iš 
vežtas į provinciją ir patalpin
tas apsaugoje viename privačia
me name. 

• Korėjos meno turtai išveža
mi saugoti į Honolulu muziejų 
Havajuose. 

Prašys (atlyginti 
už lėktuvą 

YVASHINGTONAS, spalio 15. 
— Maskvai bus pranešta, kad 
jos lėktuvai pašovė prie šiauri
nės Japonijos krantų neginkluo
tą JAV bombonešį ir ne Rusi
jos vandenyse, bet atviroje jūro
je. Be protesto pareiškimo bus 
paprašyta apmokėti už lėktuvą 
ir atitinkamą kompensaciją žu
vusių lakūnų šeimoms. Nesitiki
ma, kad Rusija tą reikalavimą 
patenkintų. 

Kodėl čekai 
*> neturi bulvių? 

FRANKFURT, spalio 15. — 
Prieš porą metų Čekoslovakijos 
radijas šaukė, kad bulvių derlius 
buvo mažas todėl, jog JAV lėk
tuvai apkrėtė bulves vabalais. 
Šiemet irgi bulvių nėra, bet prie 
žastis jau kita — šiemet kalti 
ūkininkai, kad nevartoja sovie
tiškų ūkininkavimo metodų. 
Kaip apsidžiaugtų ūkininkai, 

• *»• 

Aliantai pradėjo pulti Korėjoje 
Puolimas vyksta "geležiniame trikampyje" Kumhwa 
apylinkėse.—%*Baltojo! arklio" kalvos kinai nebeatsieme 

SEOULAS, spalio 15. — Pietų korėjiečiams stipriai įsikibus 
t „Baltojo arklio" kalvą, už 17 mylių į rytus nuo jos kiti sąjungi
ninkų daliniai pradėjo savo puolimą Kumhwa apylinkėse. 

Puolimą remia, artilerija, tan 
kai ir aviacija. Pirmieji taiki
niai buvę lengvai paimti, nes 
priešas, atrodo, puolimo nelau
kė. Vėliau atsipeikėjęs pats pra 
dėjo pulti. 

Po 7 dienų ir 8 naktų kinų puo 
limo kovos prie ,,Balto jo arklio" 
kalvos yra susilpnėjusios. Var
tus į Seoulą iš ridinamojo „ge
ležinio trikampio" korėjiečiai lai 
ko stipriai užrėmę. Perorganizuo 
ta 9-ji P. Korėjos divizija, 8-sios 
armijos vado gen. Van Fleet tei
gimu, sukirto 35-jam kinų kor-
pui mirtiną smūgi. Bent jau trys 
kinų divizijos yra tiek iškapotos, 
kad kovai be esminių papildymų 
nebetinka. Šis kinų korpas yra 
laikomas geriausiu, todėl korė-

kad kitą rudenį Prahos radijas j i e č i ų iajm e j imas yra ypatingai 
praneštų, jog bulvių trūksta to-1 įsidėmėtinas. 
dėl, kad ūkininkus tvarką ko
munistai nieko nenusimano apie Kovų atnaujinimas „geležinis-
bulvių auginimą ir kad k o m u n i s | m e trikampyje" yra reikšmin 
tinė ūkio tvarka niekada negali 
bado išvengti. 

Karines vadovybes eme kapotis 
Marinų vadas teigia, kad aviacija nesulaikė priešo tie

kimo. — Laukiama karšto aviacijos atsakymo 
VVASHINGTONAS, spalio 15. — Grįžusio iš Korėjos marinį 

vado gen. Shepherd kritiškos pastabos apie aviacijos visagalybę 
vėl, turbūt, sukels barnius tarp atskirų ginklo rūšių vadovybių. 

Juk taip dar neseniai aviacija 
niovėsi su laivynu už pirmenybę 
dėl kreditų paskirstymo. Abi gin 
klų rūšys laikinai buvo paten
kintos laimingai supuolus jų rei
kalavimams su gera kongreso 
nuotaika nesigailėti pinigų nė 
aviacijai nė laivynui — visi ga
vo tiek, kad turi paprakaituoti 

2emės ūkis per 10 metų taip k a i p tiksliai kreditus sunaudoti, 
čia pažengė, kad sunku patikėti, Bent porą metų vyko tylus 
jog per tokį laiką tiek daug pa- g i n č a g d e l m a r i n ų vado vietos di 
daryta: surasti nauji dirvože- džiųjų žvaigždžių tarpe. Aviaci-
miai, išdirbti ir paversti našio- j o s > 'laivyno ir armijos štabų vir 
mis dirvomis ten, kur anksčiau gininkai, kurie yra apjungti po 
buvo karšti dykumų smėlynai ar j jungtinio štabo viršininko kepu-
uolėti nususę laukinio tipo kal- | r e > n e n orė jo šalia savęs turėti 
neliai. Vien tik vynuogynais ir m a r i n ų vado lygiomis teisėmis, 
figomis kasmet apsodinama arti Kongresas išsprendė ginčą pasi-
1200 hektarų. Alyvų irgi daug [rinkdamas aukso vidurį: marinų 
sodinama. Kad apsigintų nuo j v a (jag y r a lygiateisis, kada spren 
saulės kaitros, daug kur sodina- džiami marinų reikalai. 
mi riešutai, eukaliptai. Praėju 
šiais dviem metais naujieji me 

sus savo sandėlius karo medžia
gomis, nes aviacijos vykdomi už
frontės bombardavimai negalėjo 
to darbo sutrukdyti. Nėra taip 
lengva griauti kelius ir gaudyti 
kiekvieną sunkvežimį, kaip tai 
vaizduoja aviacija savo sekma
dienio pasiskaitymams skirtoje 
propagandoje. 

Jis pripažino, kad bombarda
vimai padaro priešui nuostolių, 
tačiau jie negali priešo tiekimo 
pakankamai suardyti, nes prie
šas gerai organizuotas ir atstato 
apgriautą kelią beveik tą pačią 

gas, nes čia daugiausiai yra, tur 
būt, sutelkta priešo jėgų. Tuo 
tarpu niekas neskelbia nė savo 
nė priešo planų. Sąjungininkų 
perėjimas į puolimą „Baltojo 
arklio" kalvą apgynus galėtų šį 
tą sakyti — šie lokaliniai susidū
rimai gali privesti prie didelio 
masto mūšių. 

Taisys programą 
Rusijos kompartijos 

... 
MASKVA, spalio 15. — Sovie

tų Rusijos komunistų partijos 
kongresas pritarė centro komi
teto patiektam naujam partijos 
statutui, išbraukė iš pavadinimo 
bolševikų vardą ir išrinko komi
siją naujai partijos programai 
surašyti, nes senoji jau nebeapi-
ma pasikeitimų tarptautiniuose 
santykiuose ir pačios Rusijos 
ekonominiame bei socialiniame 
gyvenime. 

Komisijon išrinkta 11 asme
nų: Stalinas, politbiuro nariai ir 

dieną, kada jis yra sugadinamas.' ministerio pirmininko pąvaduo-
Pranešimai apie sunkvežimių su 
naikinimą, jo nuomone, irgi esą 
perdėti —nėra tiek lėktuvų, kad 
būtų galima sunaikinti impozan-
tiškesnį kiekį sunkvežimių. Jei 
menki bombardavimų rezultatai Dabar gen. Shepherd lankė 

delvnai aoėmė kelias dešimtis K ? vyrus Korėjoje ir ta proga K o r ė j o j e , kur keliai menki ir 

dos atstovais, jis pareiškė, kad 
priešas Korėjoje paliaubų dery-

tūkstančių hektarų. 

Ispanų Maroko švietimui ir ki 
tiems kultūriniams reikalams 
paskutinio dvimečio plane išleis- bų metą išnaudojo nepaprastai 
t a 41 *£ miliono pezečių. Pirmoje, gerai — pertvarkė ir kovingu 
vietoje pastatyta kelios dešim-į vienetu padarė jau visai sulam-
tys puikių modernių pradžios ir dytą ir demoralizuotą kariuome 
vidurinių mokyklų, didelis jų !nę ir, kas svarbiausia, pripildė vi 

pą. Korėjos pamoka esanti aiš
ki ir išvados prašosi be diskusi
jų. Aviacijai šios pastabos tik
rai nepatiks. Tokio esąs aviaci
jos sekretorius Finletter rengia
si marinų generolui atsakyti 
šiandien. 

tojai Beria, KaganoviČius, Ma 
lenkovas ir Molotovas, Pravdos 
redaktorius Pospielovas, plana
vimo komisijos pirmininkas Sa-
burovas, ekonomistas Rumiance-
vas, statybos medžiagų ministe-
ris Judinas, Suomijos - Karelijos 
„prezidentas" Kuusinen ir tūlas 
Česnakovas. Komisija savo dar
be vadovausis nauja knyga „Sov. 
Rusijos socializmo ekonominės 
problemos", apie kurią prieš kon 
gresui susirenkant ilgą komen
tarą parašė pats Stalinas. 

Perėjo nelaisvėn kinų 
pulkininkas 

PUSAN, spalio 15. — Pas pie
tų korėjiečius perėjo kinų arti
lerijos pulko vadas pulk. Chang. 
Spauda praneša, kad jis pabijo
jęs arešto, nes nugirdęs, kad iš 
Kinijos armijos būsią išvalyti 
visi buvę Chiang Kai-sheko ka
rininkai. 

I 

Amerikiečiai išeina 
iš japonų sostines 
TOKIO, spalio 15. — Gen. 

Clark iškelia iš Ispanijos sosti
nės visus amerikiečius karius į 
gilią provinciją, kad japonai kas 
dien neprisimintų, jog sostinę 
vis dar valdo amerikiečiai. 

Nuo lapkričio 1 d. įsigalioja 
administracijos pertvarkymas, o 
iki kitų metų kovo 15 d. visos 
amerikiečių įstaigos ir šeimos 
bus apleidusios Tokio miestą. Čia 
liks tik pats gen. Clark ir jo ma
žas štabas. Visi dabar užimti na
mai bus grąžinti savininkams. 

Armijos štabas ir jos įstai
gos bazuosis Camp Zama, apie 
50 mylių nuo Tokio į pietus nuo 
Yokohama; laivyno komanda 
bus Yokosuka bazėje, o aviaci
jos — prie Tochikawa, 25 mylios 
nuo Tokio. t 

Tokio vėl liks Japonijos diplo
matiniu, politiniu ir kultūriniu 
centru — bus pašalinta viskas, 
kas galėtų priminti, jog jis ka
da nors buvo okupuotas. 

Notą del Kennan 
Maskva atmetė 

MASKVA, spalio 15. — So
vietų vyriausybė paliko prie sa
vo nusistatymo, kad JAV amba
sadorius Kennan melavo kalbė
damas apie diplomatų įzoliaciją 
Maskvoje ir todėl negali sugrįžti 
į Maskvą kaip sulaužęs seną dip
lomatinį paprotį. Sovietų vyriau 
sybė todėl atmeta valstybės de
partamento aiškinimą ir klausi
mą laiko baigtu. 

Kennan iš Maskvos formaliai 
nėra atšauktas ir valstybės de
partamento sąrašuose .tebefigū-
ruoja kaip ambasadorius su dar
bo vieta tuo tarpu Vokietijoje, 
kur jis informuoja ką reikia Ru
sijos reikalais. 

• Airijos laisvės kovotojas, 
dabar ministeris pirmininkas, 
De Valerą vakar sulaukė 70 me
tų, bet praleido dieną ligoninėje, 
kur gydytojai bando išgelbėti jį 
nuo visiško apakimo; 

Sąjunga su Egiptu, britų dominija a* pilna nepriklau
somybe? — Egiptas daug pralošė vienašališkai paskel

bęs Faruką Sudano karaliumi 
KARTUM, spalio 15. — Jei iki lapkričio 8 d. nė Egiptas nė 

Anglija nettžprotestuos, Sudanas turės naują konstituciją, kurią 
anglai suredagavo, o sudaniečių atstovai pritarė, ir kuri suteikia 
Sudanui plačią autonomiją vidaus reikaluose. 

60 metų Sudaną teoretiškai 
valdo Egiptas ir Anglija sutar* 
tinai, tačiau faktiškai vienintelis 
šeimininkas ten yra anglų guber 
natorius. Kol Egipte buvo Faru
kas ir Wafdo partijos vyriausy
bė, Egiptas sutraukė visas su
tartis su anglais ir teigė, kad vie 
nintelis Sudano valdovas yra 
Egiptas. Anglai pasinaudojo ju
ridine suirute ir pakišo Sudanui 
autonomiją, o vėliau ir nepri
klausomybę, jei pats Sudanas to 
norės. 
i Konstitucijai įsigaliojus, bus 
rinkimai į dviejų rūmų parla
mentą. Mažesnę dalį senato na
rių skirs gubernatorius, kuris 
lieka Sudano administracijos gal 
va su labai dar plačiomis teisė
mis. Ministerį pirmininką rinks 
parlamentas, o ministerius, ku
rie turi būti sudaniečiai, skirs 
gubernatorius. 

Šis režimas ir vyriausybė yra 
pereinamojo pobūdžio, nes vy
riausybės svarbiausias uždavi
nys bus išaiškinti būsimąjį ir 
nuolatinį Sudano statusą: jung
tis su Egiptu, tapti britų domi
nija ar visai nepriklausoma vals
tybe. Pirmoji galimybė esanti 
nebegalima. 

Gen. Naguib paėmus Egipte 
valdžią, jis ir jo grupė parodė 
noro kalbėtis su britai* dėl Su
dano ir Kaire tarp Egipto, An
glijos ir Sudano atstove įvyko 
jau daug pasitarimų. Jei britai 
sulaikytų Sudano konstitucijos 
įsigaliojimą, tai būtų ženklas, 
kad derybos vyksta visiems pri
imtina kryptimi. Dabar jau le
miamą žod| tars Anglija ir pa
tys sudaniečiai, nes Egiptas pra
rado daug prestižo vienašališkai 
paskelbdamas Faruką Sudano 
karaliumi. Sudaniečiai dabar ge
riau pasitikės anglais, negu Egip 
tu. 

Parama Titui 
BELGRADAS, spalio 15. — 

Jugoslavija gavo JAV, D. Brita
nijoje ir Prancūzijoje kreditus, 
iš kurių padengs savo užpirki
mus tose valstybėse iki 1953 m. 
liepos 1 d. JAV davė 78 mil. dol., 
D. Britanija — 12 M> mil. dol. sa
vo valiuta, o Prancūzija ~ 81/2 
mil. dol. irgi savo valiuta. Atro
do, kad tai yra paskola, apie ku 
rios sąlygas nieko nekalbama. 
JAV duoda Jugoslavijai ir ka
rinės pagalbos, tik neskelbiama 
kiek. 

Rinkimų fronte 
VVASHINGTONAS, spalio 15. 

— Prezidentiniai kandidatai po 
savaitgalio poilsio vėl pasileido J 
keliones. 

Gen. Eisenhower iš Denver, 
Colorado, lankė VVyoming, Okla-
soma, Texas ir Lousiana, iš kur 
atskrenda kalbos sakyti New 
Yorke. 

Prez. Trumanas šiandien vėl 
išvyksta J 3 dienų kelionę po 
Naująją Angliją — ją užbaigs 
didele kalba Brooklyne šeštadie
nio vakare. Pasakys šioje kelio^ 
nėję ir vieną kalbą Bostone. Po 
kelių dienų pertraukos lankys 
Pennsylvanią ir N. Jersey. Dar 
vieną kelionę atliks prieš pat rin 
kimus po krašto vidurį ir ją 
baigs savo gimtinėje, kur pasi
liks iki balsavimo dienos. 

Stevenson vėl leidžiasi į vaka
rus ir į pietus, ypač ten, kur su
kilo demokratų gubernatoriai 
dėl civilinių teisių ir aliejaus 
laukų nuosavybės. Ten jau buvo 
gen. Eisenhower ir pažadėjo vis
ką, ko tik pietiečiai nori — ne
sikišti į jų reikalus. 

Britų parlamentas 
atnaujino sesiją 

LONDONAS, spalio 15. — 
Britų parlamentas vakar susi
rinko senosios sėsijd¥ baigti ir 
žiemos sesijai pasirengti ir visi 
tuoj panorėjo iš Churchilio su
žinoti ką nors apie atominių 
ginklų bandymus prie Australi
jos krantų. Premjeras atsiprašė, 
kad negalįs patenkinti atstovų 
smalsumo, nes pats dar nieko ne
žinąs. 

^Izraelio kariškiai atvyksta 
į Jugoslaviją pasimokyti 'karių 
apmokymo metodų. O gal parti
zaninių veiksmų? 

• Japonijos angliakasiai nu
tarė streikuoti 2 dienas. Reika
lauja pakelti atlyginimą 12 proc. 
Jei reikalavimo nepatenkins, 
streiką kartos. 

Kalendorius 
Spalio 15 d.: šv. Teresė Avi

lietė. Senovės: Kirbaidas ir Ina. 
Spalio 16 d.: šv. Jadvyga. Se

novės: Geluonis ir Tautgirdė. 
Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, šaltoka. Tempe
ratūra pakilsianti iki 54 laips
nių. 

Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:11. 

-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Meksikos atstovas, paskutinės Jungtinių Tautų sesijos pir

mininkas, vakar atidarė septintąją sesiją apgailestaudamas, kad 
sutarimo pasaulyje vis dar nematyti. Nauju pirmininku išrinktas 
Kanados užsienio reikalų ministras Pearson. 

— Gen. Eisenhotoeris vakar atšventė 62 gimtadienį Houston, 
Tescas, kur jis yra gimęs. Karingoje kalboje ragino pietiečius su
kilti prieš demokratų administraciją ir šį kartą pasukti respubli
konų pusėn. 

— Gen. Ridgway vakar atvyko į Londoną. Apsauga buvo di
delė, bet jo pasitikti neatvyko nė vienas komunistas. 

— Atlyginimų stabilizavimo komisija vakar pradėjo svarsty
ti naujas angliakasių darbo sutartis, numatančias atlyginimų pa
kėlimą 1.90 do. dienai. Vietomis angliakasiai pradėjo streikuoti, 
bet be Levois oficialaus įsakymo. 

— JAV delegacija parems Azijos ir arabų valstybių pasiūly
mą įrašyti į JT dienotvarkę Maroko ir Tuniso ginčą su Prancūzija 
dėl daugiau laisvės gavimo. Tuo tarpu žinoma, kad JAV palaiko 
klausimo diskutavimą, tačiau dar neaišku kaip balsuos diskusijas 
užbaigus. 

—- Grupė JT sekretariato tarnautojų amerikiečių, senato fco-
misijos pakviestų pasisakyti apie savo santykius su komunistais, 
į tuos Mausimus neatsakė. Kiti net iš komisijos narių darbo ne
tiesioginiai pasityčiojo. Gavosi įspūdis, kad keli yra buvę, o gal 
net ir dabar esą komunistai, 

— Prahos radijas skelbia, kad JAV numetė parašiutais du 
šnipu Prahos apylinkėse. Šnipai nužudę kelis čekų pareigūnus ir 
vienas šnipas taipgi $uvęsk 

v 
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Skyrių veda psktn. ALFAS VALATKAlMS, 
Adresas: 2115 W. 50th S t , Chicago 9, Illinois. 

Dar kartą pranešame • 

SKAUTININKE IR SKAUČIŲ VYRESNIŲJŲ VADOVIŲ 
KONFERENCIJA 

S. m. spalio men. 18 — 19 die 
nomis P. L. S. S. Skaučių Sese
rijos Vadija šaukia skautininkių 
ir skaučių vyresniųjų vadovių 
konferenciją, kuri įvyks VVind-
sor, Canada (prie Detroito) 

SKTN. L, J. KONČIUS *H 
B. S. A. PAREIGCNAS 

Bostono liet. skautų vietinin
kas aktn. Liudas J. Končius, 
šių metų pavasarį baigęs Bosto-

Šita konferencija yra labai I n e T u f t s C o l lege B A > laipsniu, 
reikšmingas įvykis naujai per- v i g ą v a s a r ą praleido dirbdamas 
sitvarkiusios Seserijos gyveni- a m e r ik ieč iu skautų vasaros sto-
me, todėl Seserijos Vadija tiki- yy^i^e __ Loon Pond Camp 
si, kad skautininkes ir vadovės p r i e L akeville, Mass. Ten pat 
šitas Seserijos pastangas įver- : s t o v y k i a v o 9 neužmirštamas die 
tins, ir, ne pasigailėjusios laiko mQ i r 3 5 j 0 v e d a m o s vietininki-
bei vargo, skaitlingai toje kon
ferencijoj© dalyvaus. 

JAV gyvenančios skautinin
kes ir vadovės, vykdamos į kon
ferenciją, privalo su savim pa
siimti žalią DP kortelę (tos, ku 
rio3 turi baltą arba kurios kitos 
spalvos kortelę, turi pasirūpinti 
specialų Kanados sienos perėji
mui leidimą iš vietines emigra
cijos įstaigos), o pilietis turi pa 
siimti pilietybes dokumentus. 

Konferencija prasidės š. m. 
spalio mėn. 18 d. 10 vai. ryto 

jos skautai. Toje stovykloje 
sktn. L. J. Končius tapo labai 
populiarus amerikiečių tarpe 
kaip "Doc Lou", nes pavyzdin
gai vedė stovyklos ambulatori
ją. Dabar jisai gavo pasiūly
mą iš B. S. A. - Boston Coun-
cil, Inc., dirbjti profesinį skauti
ninko darbą. Lapkričio pradžio
je sktn. L. J. Končius pradės 
dirbti, kaip 2-jo So. Boston — 
Roxbury distrikto (tunto) Fleld 
Executive — reikalų vedėjas. 
Šiame amer. sk. tunte yra re 

P A 3 N - . * / YORKO SKAUTUS 

New Yorko Skautai vyčiai su
darė oktetą, kuriam vadovauja 
muz. M. Liuberskia. Oktete dai
nuoja: St. Rasimas, Alf. Hgu-
tis, J. Lapurka, M. Ilgūnas, R. 
Kontrimas, K. Kudžma ir L. 
Ralys. 

New Yorko tunte netrukus 
pradedami skiltininkų kursai. 
Kursams program4 paruošė ir 
jiems vadovau- vyr. skltn. R. 
Kezys. Lektoriais bus vietos 
skautinnkai ir skautų vadai. 

F33TONTO SKAUTŲ 
PASTOGfUE 

DLK Kęstučio draugovės 
draugininko pareigas perėmė 
vt;r. skltn. Vytautas Černius, 
gyv. 21 Market St., Cambridge, 
Mass. Paskutinėje si^« draugo
vės sueigoje darbščiam skilti-
nįnkui Česlovui Kiliuliui buvo iš 
kilmingai įteiktas Pažangumo 
Ženklas. 

Vyr. skltn. A. Banevičius 
energingai ruošia "Lapinų" bū
relį vyčio įžodžiui. "Lapinams" 
pašnekesius skaitė sktn. I. Kon
čius ir sk. vytis vyr. skltn. P. 
Bliumas. 

STATO VEIKALE 

Vasario 16 šventės proga vyr. 
skautės ir skautai vyčiai rengia 
visuomenei 3 veiksmų vaidini
mą iš gyvenimo pavergtoje tė
vynėje. Veikalas dar niekur 
nevaidintas. Režisuoti maloniai 

ATSISTATYDINO 
Clevelando vietininkijos vieti

ninkas sktn. Zenonas Dučmanas 

* Persijos katalikai 
Neseniai Persijoje buvo įkur-

pasitraukė iš einamųjų pareigų.: ** V™0^ k a t - Akcijos grupė 
Naujuoju vietininku paskirtas ; P r i e š v - Z i t o s 8 e a e n * mokyklos, 
jūrų sktn. Vladas Petukauskas. 
Jo adresas: 1319 E. 89th Str., 
Cleveland, Ohio, telef. RA 1-
9936. 

SRNmiADABBIV /INIAI 
"Skautybis Kelio'* redakto-

j-iui . persikėlus kitur gyventi, 
m o šiol visą medžiagą prašo
ma siųsti: A. Valatkaičiui, 2115 
V/. 50th Str., Chicago 9, 111. 

I I E U E H 8 SKAITYTOJAMS 
Dėl prieškalėdinio skelbimų 

Grupei priklauso apie 20 jaunų 
persiu katalikių. Didelis jų drau 
gių nekatalikių skaičius būsti
nės pašventinimo proga pareiš
kė savo simpatijas jų pradeda
mam darbui. 

Patiriama, kad Apaštališka
sis delegatas Persijai prel. Pap-
palardo padarė vizitą minist. 
pirm. Mossadegh. Nuoširdaus 
pasikalbėjimo metu apaštališka
sis Delegatas atkreipė min. pir
mininko dėmesį į problemas, ku 
rios liečia katalikų mažumą ir 

Tol. ofiso H E . . 4-6609, rez. PR. 8-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1057 W. Oarfield Blvd. 

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

išskyrus kctvirtad. ir sekmad. 

Tel. ofiso VI. 7-6583, rez. R E . 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VA L.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Treeiad. ir sekmad. ofisus uždarytas. 

ftestad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
llezkl. 3241 W. 66th PUkCĖ 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir fccflt. pagal sutarties 

antplūdžio "Skautybėa Kelias" k u r i o m s m i n . p i r m < p a r o d ė p a 

kuri laiką ture* būti spausdina- l a n k ų n u a i 8 t a t y m ą . 
mar, mažesnes ap mties. 

h išmintingiesiem, 
pasitaiko... 

Bristolio, Pa., ugniagesių vir
šininkas Cl. Hagermann inspek
tavo priešgaisrinio aliarmo įtai 
są ir neatsargiu jį patraukė. 
Staiga atskubėjo 20 jo žinybos 
ugniagesių, atrasdami paraudu
si iš susigedimo 3avo vadą. 

Trys ketvirčiai miliono 
laiškų 

Kai vysk. Fiilton Sheen, vie
nas iš geriausių JAV kalbėtojų, 
per televiziją kalbėjo į įvairių 
miestų klausytojus, per 9 mė
nesius gavo 749,200 laiškų. 
Apie 40% jų buvo parašyta ne-
katalikų. 

Milionas darbininkų 
Prancūzijos katalikų darbinin 

kų sindikatai (unijos) jau turi 
sutraukę daugiau kaip milioną 
organizuotų darbininku. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2316 We»t 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YAKD8 7-9778 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
P R I S T A ' 

VVindsor Croatian National Ho-1 gistruota ir Bostono liet. skau-
me, 2520 Seminole Str., Wind- tų vietininkija. Prieš pradeda-
sor, Canada. Iš JAV atvyku- mas šią tarnybą, nuo rugsėjo 
šios konferencijos dalyves iš j 15 d. jisai vyksta 45 dienoms 
anksto registruojasi Detroite \ visiems B. S. A pareigūnams 
pas sktn. Buknytę, 2157 Scot- i privalomus kursus — National 
ten Str., Detroit 9, tel. TA 6- Training School of B. S. A. Tai 
0962, arba pas stttn. Kodatiene, bus jau 158-ji tų kursų sesi-
117 Tyler Str., Highland Park j a — Mortimer L. Schiff skau-
3; Michigan, kuri taip pat rū- ,tų rezervate prie Mendham, N 

ApKft 
VISOKIŲ nfiM V 

sutiko žinomas aktorius p. Brin Į MED ŽIA GĄ 
ka. 

• • . 

APDOVANOTAS ESTŲ VYR. 
SKAUTININKAS 

utini v 
w 

pinsis nakvynės ir kitais kon 
ferencijo© reikalais. 

Kanadoje gyvenančios konfe
rencijos dalyves praneša savo 
traukinio atvykimo laiką p. Ja
nuškai, 1133 Moy Str., VVind
sor, telef. VVindsor 49447. Vi
sais konferencijos reikalais Ka
nadoje maloniai sutiko rūpin
tis p. %Januška ir p. Petruitis. 

Psktn. A. UalaiKastieite, 

PLSS Seserijos Spaudos 
Skyriaus Vedėja 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS DR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbą* 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v 
šeštadieniais. 8 v. ryto—1" v. vak. 
M lUMKl'K. 41 l t So. Franclseo 

Telef. Y A 7-1099 

Eątijos Skautų organizacijos 
40 metų sukakties proga, Esti
jos Skautų Vyriausias Skauti
ninkas Michelsonaš, didelis Lie
tuvos skautų bičiulis laisvaiųe 
gyvenime ir tremties metais, 
apdovanotas Padėkos Ženklu. 

J. Šiems kursams išeiti sktn. 
L. J. Končiui paskirta $265.00 
stipendija, Pastaroje kursų se
sijoje bus apie 60 klausytojų iš 
visų JAV kraštų. 

Šis jaunojo entuziasto pavyz
dys turėtų paskatinti ir kitus 
mūsų skautų vadovus susidomė* 
ti panašiu darbu. Esama skau
tininkų, kurie yra gilwelistai ir 
turi augštojo mokslo diplomus. 
Ar verta jiems vargti fabri
kuose, jei gali gauti tarnybą 
Boy Scout3 of America organi
zacijoje? Toje, per pustrečio 
miliono narių turinčioje, skautų 
organizacijoje dirbdami, jie tu
rės daug progų stiprinti lietuvių 
vienetų veikimą šiame krašte. 

« 

VYR; *XAtfnNINKES 
ATSTOVE 

Vyriausiajai Skautininkeį dr. 
D. Kesiūnaitei pristačius, nutar 
ta, kad jai pačiai negalint daly
vauti Pirmi jos posėdžiuose, ją 
atstovaus v. s. Ona Zailskiene. 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
* »• • . i 

STAStS LITWINAS, Prez, 
9089 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlcfory 2-U7* 
APKAiNAVIMA IR PREKIŲ PR1 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINU ATIDARYTA kasdlerr nu< 
8 vai. ly to Ik t $ vai. vakaro h 
šeštadieniais Iki 8 vai. vakaro 

MOftKKNAUS ftOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeišait&i ir 
(i r*« ;i i r i alt&s- Lazauskienės 

3IS0 S. HaNira St. 
Tel. OAlumet 5-9389 

I'II maml mnkinint: nlnnad.. antrad 
treeiad. ir r*rkts 1 f,uo 6 v iki 8 v.v 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-8526 
DR. G. J. BYLA1TIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer A ve. 

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

Sefttad. 1—6 p. ro. 

Ofiso telefonas Vlrginia 7-1886 

DR. AL. RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

keikia stiklus ir rčmus. 
4701 8. D&men Ave., Chicago, 111. 

fetuklto — \A. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, sestad. 
10 ryto iki 4; trečlad. Ir sekmad. 

tik susitarus 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUS f OME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

•»«»»' 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

l e l . Virgiui* 7 7097 

rf~ 
- * t ^ -
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• • • Čiurlionies Ansamblio Koncertas 
s i l s i A D I K N Į SPALIO 18, 8 VAL. VAKARO 

Stephen FoHter Memorial Hali, Oakland, Pltfcburgh 
Rengia: U f c t U V f O KAMBARIO r iTTSBI 'ROHO 

IN1VKRSITP.TK KOMITETAS 

THE NEW T i , , 
0 0 F Y0U CAN SEE...DuMont gh&& you moret 

Clinton 
TELES£T+ 

ONLY 

DuMont CLINTON 
17-inch rectangular DuMont tube. Contemporary all-
tuood cabinet with modern Plextone Inu h in brackon 
brovvn or blond. Builtin antenna. 

/ • • 

FULL DUMONT OUAUTY 
AT LOVVEST PRICE! 

• FARTHER, CLEARER PICTURES! BETTER 
TONE! UHF.PROVISION TOO! 

• CUSTOM-CRAFTED CABINETS at every 
DuMont price! 

• "PICTURE GUARD" cheeks interference! 
• NEW ELECTRONIC CIRCUITS perfect the 

pieture! 
• DUMONT SELFOCUS* TUBE. Automatic 

focus! 
• MATCHED SIGHT AND SOUNDI 

• 

SUMOKI 
•Trod.MoHk 

<H 
M ( . I ! U I 1 THAVEL Bl IIKAI' 
Z451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL Tol. YArds 1-S278 ir 79 

K E L I O N E S : 

S 

LĖKTUVAIS, OELEŽINKK-
IIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
»' 'Miphi.iiiif i.ii. e M ., \ >«<<-. t >« i. ni< ir Hiitvai'kome visu* MII kelione surldtns 
i l . i i a u y II III M K l-I^Tl VII, KK%HII, Pi ldome ari<levHu». Kcliou«'> 
planuoklte iš anksto kith-mH metam*. Anksčiau už/SlsaKykitr blletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gfttlsife vietas. IMek-
tlninl hiU'tus pas rims nemokėsite liranfclau ir iftvenK^Ite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nef ( geležinkelio stotĮ ar aerodromu, ne> 
vLsa tai atl iksite vienoje vietoje — i*AK MUS. 

' m . • • • 

DuMont BEVERLY DuMont VAKEFIELD 
31*. Fine mahogany OT 21". Fine raabogany or 

\Sm£?eneera"BuiUiu SStSrvence"'BuiU* in y ^ ' u * * t ^¥lurf: utTduHtUi^ 
**fm"Stei!llSr 'iŠl'A **&• T— •*£*•"•**! ęrwukot**yfi*t'h. Lim«d ook and blond m*d,l grieti sUgh$l, hifh;. Prtcu $ub}-t u chsn* 

TELEVIZIJOS 
- LENGVAIS IftMORflJIlVIAIS 

J u m s Visados a p s i m o k ė s p irkt i lelevi/.i .jos 
aparatą is patyrusios, sąžiningos krautuves 
— iš BUDRIKO, kur yra užlaikoma 3 patyrę 
mechanikai ir kur Televizijos parsiduoda ge
riausių išilirliys&u ii.iuji modeliai su pilna 
garantija. 

T P r i i m a m e m a i n a s j0.su radiją, g r a m o f o n ą , 
• armoniką , p laną Ir d u o d a m e d ide le nuola idą . 

Jeigu jusy TV neveikia, patelefonuokite 
u VIctory 2-0542, Budriko meolianikas jums 
;; sąžiningai sutaisys. 

\ 

JOS.F.BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street telef.: VIctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais Iki velumes. Nedftllomls^-- uždaryta. 
Budriko Radle Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 6 Iki 7 vai. vakaro iš 
stoties VVIIFC, 1450 kilocycleą. 

am i r iiiuufcin M •• i "• • i '•,l "•"•• 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10448 So. Michigan Ave. 
VAI'.: (iSHkyruH scfttad. Ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
nešiau, priima tik pagal susitarimą. 

Rečiu*.; ios:?s Ko. \ \ a h n s h Ave. 

Tel. oiiso VI. 7-0600, rez. VL 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(.S|Mf. mot<Ti| linos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

VAI..: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. 

Tel. <Lso YA. 7-1166, rez. I)A.6-112« 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halstod ir 35-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1--4 vai. 
Ilcz. 3247 8. I M»;i{\ l . l> AVtt. 

• I ! • • » II • • • I M ' • • • ! • ! • I — — — — • • • | I • — ^ — 

Tel. ofiso FI ;; or.iid, buto CO 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MKLKOSi: PARK, I L L 

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

Of. GK. 6-4b20, rez. Hllltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 \Vesi Marąuette Itd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak." 
Treeiad. ir fceštad. pagal sutartj 

Tel. ofiso VU. 6-8838, rez. It K. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

s (I , I i :Ti:VIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2 — i p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečlad. ir sešt. uždaryta 

QRovehlH 6-1595 . 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV LIGV SI'KC-IALISTfS 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

Tel. ofiso YA. 7-0654, rez MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
OflMO lel. Itl-.llntiee 5-4410 

Ke/lil. ti4ef. GKovchlll 6-0017 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečlad. Ir sestad. pagal sutarti 

nninii.MJi u v i tar-̂ 

Ofiso Ir buto tel. OL. 9-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v. v. 

Rtltas 1832 So. I Ui h Ct. 

Telefonas RKllaneo 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSIC1AN and SURGEON 

(LIKTI'VIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. % 4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Treeiad. pagal sutartj 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukito K Kdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR QHIRURG£ 

4146 S. Archer Ave, 
VAL. Kasdieh popiet nuo 12-2:30 v. 
VaU. pirm., antr., ketvlrt. (1*8:30 v. 

TreOiadienj tik susitarus 

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

DR. FRANK C. KWINN 
(K VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. I*Hky*rus trečlad. ir šeštad. vak. 
Tol. oliso O R. 6-5399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesiau) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Tree. ir Seat. 2—4 p. p. Sekm. utfdar. 

D/. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie California Ave.) 

UlOOMtlfa PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. Sestad. nuo 
2 lkl 4 y. Trečlad. pagal susitari\\\ų. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1H21, 
Jei neatsiliepia — Vlneeunes 6-3900 

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

VAL. nuo. 2—4 ir 6—8; trečlad., ses
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso VA. 7-47OT, rez. PIt. 6-19S0 

Jei neatsilieps virštnlneti telefonai, 
Įmukite MJdway 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rpec. chirurgines Ilgos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p.. Sešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Rez.: RO 2-2SS7 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2284 

Tel. ofiso HE. 4-2183, re*. PR. 6-8181 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines Ilgos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir G—8 vak. 
Šc.štad. 2—4 p. p. Trečlad. iv 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnubc 6-1125 
Buto — WAlbrook 5-6691 

DR. A. VAtyS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso PR, 6-S448, re*. HE. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. Ir sestad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA. tt-0257, rez. I'R. S-S059 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
lie/.ld. SSOO S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Otl.̂ Ms ir akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo S iki R, tre-
čiad. nuo 10—12; šc.štad. 10—3 p. p. 

r.giutniinuojn Pritaikė 
Aki:l Akiniu* 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKU' SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. pirmad., antrad., kctvirtad., 
penktad. 9 : 3 0 - 1 2 ; 1:30—8 v. v. 
trečlad. uždaryta, š c*ad . 9:30 iki 

12; l:3o iki 6 vai. vak. 
< Anai (i-0523 Plalt llldg 

Teleroiias OLympiu 2-4278 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr.. ketv. 10-12, 2-6.7-9 p.p. 

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

VAL.: pirm., treč., fieSt. 3—8 p. p. 
penkt. io—12 ryto 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

IMletnlmo valandos pagal susitarimą 
4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 

Truput) į rytus nuo f s l i f orn ia 
Tel. YArds T-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2721 VVest 7Ut St. 
PrlPmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehilI 8-U785 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą, 

telefonu. 
Telefonas GRovehilI 0-3642 
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SUBSCRTPTION RATES 
|8.00 per year outslde of Chicago 
$9.00 per year in Chicago & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
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KAS LAUKIAMA AUSTRIJOJE 

PRENI'MERATA: 
Chlcagoj Ir Clceroj 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
IV.SUMIV.IO 

Metams 
- $9.00 

$8.00 
$11.00 

H motų 
$6.00 
$4.60 
16.60 

8 mftn.. 
$2.76 
$2.60 
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Rinkiniu belaukiant 

ir gyvenime 
DR. J. DAUGAIIJS 

Premija ui mokslo veikalą 

AP telegramų agentūros ko
respondentai patiekia žiupsnį 
žinių iš dabartinio Austrijos 
gyvenimo ir nuotaikų, kurių 

* svarbumas praftyte prašosi 
bent suglaustai apie tai pa
kalbėti. 

Kremliui įsitikinus, kad visos" 
Vokietijos pajungimas savo 
tikslams, dabar jau neišdegs, 

už humanistinių mokslų knygą 
(teologijos, filosofijos, literatu-

kloro, visuomeninių mokslų ir 
kt.). Premija nebus skaldoma. 

PO TRIJŲ SAVAIČIŲ 
Nuo vakar dienos iki prezidentinių JAV rinkimų beturime 

lygiai tris savaites. Kandidatai išsijuosę dirba, kalba, rašo, ža
da ir vieni kitus puola. Jų šalininkai nervuojasi ir karščiuojasi. 
Taip esti prieš kiekvienus rinkimus ir tai yra visai natūralu, 

Nors abi puses daro drąsius pranašavimus savo kandidatų 
naudai, tačiau bešališkai žiūrint į visą kampaniją, tuo tarpu dar ; Veikalas "Aidų" redakcijos ad-
sunku pasakyti, kuris iš kandidatų bus laimėtojas. 

Tuo tarpu būtų galima tik tiek pasakyti, kad respublikonų 
kandidatas gen. Eisenhoweris, atrodo, yra stipresnis negu 1948 
metais buvo gub. Dewey. Jis yra pažymėtinai populiaresnis. 
Jį vejasi gub. Stevensonas. "Specialstų" politikų manymu, jis 
turės stebėtinai daug dirbti, kad pasivytų Eisenhowerį. Šito 
pasiekė prez. Trumanas 1948 metais, nustebindamas visą kraš
tą, nustebindamas net patsai save. Panašių progų turi ir Ste
vensonas. 

LEMIANTIEJI KLAUSIMAI 
Brazdžionis apie poezijos 

Šioje rinkiminėje kampanijoje, jos literatūroje ir kandidatų antologiją 
kalbose figūruoja visa eilė labai nepopuliarių klausimų. 

Trečiojo pasaulinio karo grėsmė kabo lyg Damoklo kar-1 B. Brazdžionis "Aidų" 8 nr. 
das ir tai neigiamai veikia tiek į politinį, tiek į ekonominį krašto patiekia išsamų straipsnį apie 
gyvenimą. Pozicijos žmonės tikėjosi, kad dar prieš rinkimus Aisčio ir Vaičiulaičio redaguotą 
bus pasiekta taika Korėjoje. Bet karas ten eina. Taikai vil
čių nėra. Besitęsią mūšiai daro nuostolių: dideli mokesčiai, vy
rų ėmimas kariuomenėn, žūsta nemažai vyrų ir šiaip jau ne
tikrumais tenka gyventi. Bet tuo pačįu kartu tenka turėti ir 
tai galvoje, kad karo metais, paprastai, darbai gerai eina, at-1 r y v e n 4 0 kif u o a e k a r š i u o s e 
lyginimai pakyla, kainos augštos ir civilinių žmonių medžiaginė ! š į a p u g g e l e 2 i n § s u ž d a n g o s _ 1 2 . 

buvo fcusiimta peržiūrėti visą 
"Aidai*', TT. pranciškonų lei- l raudonųjų politiką Austrijos 

džiamas žurnalas, paskelbė \ atžvilgiu. Austrija, kurios geo-
skirs premiją už lietuvių moks- grafine padėtis rodo, kad ji yra 
lo veikalą, išspausdintą atskira p a t i kryžkelė veik visų Euro-
knyga ar periodinėje spaudoje p o s karinių įvykių, šiuo metu 
1951 ir 1952 metais. Premijos i y r a okupuota visų keturių p a - j 0 A. V. Zakharovo,* kuris ne

is —- $500 ir ji bus skiriama įjggų . Įdomu, kad rusai okupa-} atvvksta tuščiomis. Vietiniai 

riausiais pažadais ir pasiūly
mais. Austrų valdžia žvelgda
ma į padidėjusį nedarbą ir ma»-
žėjantį eksportą | vakarus, ne
gali atsispirti siūlymams dau
giau mainikauti su rytais, nors 
tas ir kaip vakarams nepatin
ka. Jausdami turėsią darbo, 
kraštan jau atvyko iš Maskvos 
įvairių maskoliškų "patarėjų" 
prekybos klausimais. 3e to, 
padidėjo ir rusų civilių, kurie 
vis daugiau pareigų perima iš 
sovietinės armijos. šį mėnesį 
Austrijoje laukiama sovietų 
prekybos ministerio pavaduoto-

KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 
m 

Su partizanais koncentracijos stovykloje 
K. BOBERTAS 

• • • • I I I I i i i n i 

dyd 
ve ketvirtą dalį visos austrų1 te-

Įritorijos, per visus septynius 
ros, meno, istorijos, kalbotyros, pokario metus pakentė, anti 
geografijos, archeologijos, fol- komunistiniai nusistačiusią vi 

sos Austrijos vyriausybę, visose 
keturiose zonose, čia nemažai 
prisideda ir Katalikų Bažnyčia, 

resu (A. Vaičiulaitis, 85-64 144 Ljungdama veik visus 7,000,000 
St , Jamaica 35, N. Y.) turi bū- 'auatrų gyventojų, kurie yra gi 
ti atsiųstas iki 1953 metų vasa- l i a i p r i s į r į š ę p r į e a&Vo religijos, 
"o * d. | T U O būdu sudarydama tikrai 

Iki šiol premijos beveik išim- k i e t o k ą kevalą komunistų bet 
tinai tebuvo skiriamos už dai- kurioms užmačioms, 
liąją literatūrą. Nauja iniciaty
va mokslų srityje — labai svei- "Laukia" sk«čio 
Mntina. Dar 1951 m. amerikiečių pa

rama Austrijai siekė $190 mil., 
gi 1953 m. ji bus tik $70 mil. 
Mažėjanti parama, be abejo, 
atsiliepia ir ekonominei stabili
zacijai. Mažėjant dolerinėms 
įplaukoms, ton vieton grūdasi 
sovietiniai "geradariai" su įvai poezijos antologiją. Primena, 

kad ji apima 169 poetus su 828 
eilėraščiais. "Iš gyvųjų antolo
gijos poetų šiuo metu JAV-se 

gerovė žydėte žydi. 
Tiesiog sunku yra spėti, kuris iš šių čia suminėtų momentų 

daugiau turės įtakos į balsuotjus. Jei pirmasis — turėtų pa
sinaudoti respublikonai, jei antrasis — demokratai. 

KĄ KALBA PRAEITIS 
» 

Iš praeities vis tik šiek tiek žinome, kad nepaisant medžia
ginės gerovės, karai pakenkia tai partijai, kuri jo metu valdo 
kraštą. Kai 1916 m. buvo pavojų Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms būti įtrauktos į pasaulinį karą, Woodrow Wilsonas, 
aemokratų kandidatas, labai mažu balsų daugumu buvo išrink
tas prezidentu. 1918 m., nors administracija ir demokratų ran
kose buvo, kongreso kontrolė pateko respublikonams. O 1920 
m. rinkimuose, nepaisant to fakto, kad JAV suvaidino didžiau
sią ir galingiausią vaidmenį karo laimėjimo ir taikos atstatymo 
atžvilgiu, kad prez. W. Wilsonas, demokratas, iškilo kaip didis 
herojus ir taikos apaštalas, demokratų partija labai žiauriai 
pralaimėjo prezidentinius ir kongreso rinkimus. 

Prezidentas Rooseweltas, pradedant 1936 metų rinkimais, 
į kongresą vis mažiau savo partijos žmonių bepravesdavo. 1946 

m. rinkimuose kongreso kontrolė iš demokratų rankų visai iš
sprūdo. 

KANDIDATŲ KVALIFIKACIJOS 
Praėjusiais (1948 m.) rinkimais nebuvo karo, ir laikai bu

vo geri, todėl prez. Trumanas laimėjo. Kaip bus šiemet, kuo
met kariaujama Korėjoje ir kuomet to karo pabaigos aematyti 
ir, be to, kuomet esama trečiojo pasaulinio karo pavojų, Šian
dien dar nieko tikresnio pasakyti negalime. Mat, dabar ir res
publikonų veidas yra gerokai pasikeitęs, šiandien jau negalima 
sakyti, kad ji yra kažkokia "taikos partija". Ji jau ir nebe taip 
didelė izoliacionistė, kaip seniau buvo. Jos kandidato gen. Ei-
senhowerio užsienių politika tikrai nedaug kuo besiskiria nuo 
gub. Stevensono ar paties prez. Trumano vedamos linijos. To
dėl ir sunku yra pasakyti, kuris iš šių dviejų kandidatų pateks 
į Baltuosius Rūmus. Abu vyrai yra geri, kompetentingi. Abu 
turi daug stiprių draugų ir rėmėjų. Ir vienas, ir antras praei
tyje gerai užsirekomendavo kaip gabūs politikai, diplomatai ir 
administratoriai. 

Daugiausia kūrybos pavyz 
džių duota Donelaičio, Baranaus 
Ko, Maironio ( iki 30 pusi.). 
Mažiausias eilėraštis yra J. Chą 
dzinskio — tik dviejų eilučių". 

B. Brazdžionis sumini, kad lie 
tuvių pirmosios knygos, pirmoji 
poezija — buvo religinė, pirmos 
antologijos — giesmynai (pa
našiai ir kitu tau!tų). Populia
riausia lietuvių lyrinės poezijos 
knyga — Maironio "Pavasario 
Balsai", susilaukę 17 laidų su 
50,000 egempliorių. B. Braz
džionis pasigenda, kad į Poezi
jos Antologiją neįtraukta visa 

kelia reikalą paanalizuoti lietu
vių kultūrą antropologijos rė
muose. Pr. Gaidamavičius, pa
žymėjęs, kad mūsų tauta iki 
šiam laikui buvo daugiau pa
šaukta ne mistiniam, o martiro-
loginiam gyveninrui, patiekia ei
lę kritiškų pastabų apie stigma-
tizuotuosius, kurių Katalikų 
Bažnyčioje priskaltoma apie 70. 
Prof. J. Balys skelbia priėjęs 
išvadą, kad seniausios ir tikrai 

atvyksta 
komunistai jau senokai skelbia, 
kad "drg." Zakharov pasiūlys 
"puikiausių prekybos v galimy
bių". 

Pikti kenktai 

Rusų ekonominis sustiprė
jimas, matomai, yra nemažai 
svarbus ir vakariečiams. Pats 
prezidento Trumano specialus 

I ambasadorius Europoje, Wil-
liam H. Draper informavosi 
apie, padėtį lankydamasis Vie
noje. Jam buvo pareikšta, kad 
amerikiečių karino valdžia bi
josi sekančios žiemos, kuri ga
li būti gana kritiška. Bet ka
riškiai tikisi, kad, nežiūrint so
vietų pastangų, austrų koalici
nė vyriausybė sugebės išsilai
kyti nuo subyrėjimo. J.A.V. 
ekonominiai ekspertai bando 
galimybes padidinti krašto pro
dukciją ir mažinti pelną, tuo 
būdu skinant kelius didesniam 
auBtrų eksportui. Bet čia jau
čiamas austrų stambaus kapi
talo pasipriešinimas, nes jie ne
nori taip lengvai atsižadėti di
delių pethų. 

O rusų ir austrų komunistai 
dabar štai, kaip bando pakenk
ti kraštui: 

1. Galimai daugiau išpiešti 
austrų gaminių, milionų dolerių 
vertės, ypač iš rusų valdomų 

(Tęsiny*) 
— Vienas turtingų tėvų gimnazistas buvo užverbuotas stoti 

į komjaunuolius. Atrodė, kad jis uoliai tarnavo partijai. Tačiau 
taip nebuvo. Jis perduodavo žinias tiems, kuriems jos buvo rei
kalingos. Jų šeimoje dažnai būdavau ir aš. Ir vieną vakarą jų 
trobą apsupo istrebiteliai. Tuo metu kaip tik aš buvau pas juos, — 
tęsė patylomis gimnazistas. — Norėjau bėgti, nes buvau ginkluo
tas, bet pamatęs daugiau vyrų, turėjau pasiduoti likimui. Nebe
susigaudydamas ką daryti, ginklą ir granatą įkišau į pečių. Ūki
ninkas išėjo į kiemą ir pradėjo kalbėtis. Įėję rusai į vidų tuoj pa
klausė, kas aš esąs. Jiems paaiškinau, kad tėvai Rusijoje, o mane 
palikę. Kodėl neužsiregistravęs ir t.t. Aiškinausi jog dirbu visą 
laiką pas žmones, o dabar jau visą mėnesį čia dirbąs. Tačiau 
istrebiteliai nenusileido ir sakė, kad reikės dar pasiaiškinti mili
cijoje. Taip ir buvo. Protokolo surašymo-metu pasakiau išvežtų
jų ūkininkų pavardes, pas kuriuos neva dirbau, ir tokiu būdu, kad 
neužsiregistravau, gavau 2VL> metų darbo stovyklos, — baigė savo 
istoriją gimnazistas. 

Dažnai darbo stovykloje įvykdavo įvairių atsitikimų. Vieną 
dieną mūsų bendradarbis, kuris buvo priskirtas stogo dengimo 
darbams, lipdamas kopėčiomis paslydo ir nusilaužė koją. Atvažia
vęs sanitaras ir komisaras nusprendė jį išvežti į „ligoninę". Du 
sargybiniai nelaimingąjį palydėjo ir po poros valandų vėl išgirdo
me šūvius. Šį kartą nė vienas nepratarėme nė vienio žodžio, tik 
buvo nepaprastai skaudu ir pikta, kad mūsų priešai retina mūsų 
eiles. 

Vakarais visi melsdavosi, prašydami Dievo ištvermės ir pa
galbos. Kol žmogų nespaudžia vargas, tai jis ir poterius pamiršta 
ir Dievą, bet kai pamato vargą, tai tada šaukiasi Jo. 

ĮVAIRŪS PASISAKYMAI 
Vienu metu atvežė daugiau Kauno darbininkų, keletą tarna

vusių vokiečių kariuomenėje ir vieną pagautą už bėgimą per sie
ną, šis pasakojo, kad karo metu buvęs gen. Plechavičiaus armi
joje. Vėliau atsidūręs Belgijoje, o iš ten prancūzų zonoje, Vokieti
joje. Jis, paklausęs sovietų suktos propagandos, grįžęs Lietuvon. 
Kaune dirbo metalo fabrike. Mėnesiui gaudavęs 280 rublių. Už 
butą mokėjo 30 rublių, už maistą 150 rub., kitos išlaidos 60 rub. 
Likę dar 40 rublių mėnesiui. Per metus susidarę 480 rublių, bet 
iš tos sumos reikėjo apsirengti ir apsiauti. Darbo rūbai 85 rub., 
darbiniai batai 70 rub., baltiniai 35 rub., apatinės kelnės 14 rub., 
apat. baltiniai 13 rub., pirštinės 13 rub., kepurė 15 rub., kojinės 
13 rub., o kur dar žieminiai rūbai? Pamatęs kad bus labai sunku 
gyventi, nutaręs bėgti atgal į Vakarus. Tikslios vietos perbėgi
mui per sieną nežinojus, tad prie Lenkijos sienos ir pagavę. Sura
kinę lenciūgais ir t.t. Buvęs smarkiai sumuštas. Teismas buvęs 
Kaune. Kaltino už paslapčių nešimą Vakarams. Dabar jis turės 
čia būti 8 metus. 

(Bus daugiau 1 

# 

gražios lietuvių dainos turi tri* 300 fabrikų savojoje zonoje. 
jų eilučių posmą; gausiai duo
da jų pavyzdžių. Dr. J. Grinius 
svarsto filosofijos aktualijas, 
dėstydamas Jasperso egzisten
cinės metafizikos pagrindus. 
J. Banaitis, peržvelgdamas lie-

eilė kūrybingų žmonių, kaip A. t u v i ų m u z įkos raidą, iškelia su 
Baronas, B. Pukelevičiūtė, V. 
Būtėnas, A. Karvelytė, S. Pra-

kaktuvininko J. Žilevičiaus nuo
pelnus. A. Vaičiulaitis duoda 

puolenytė, J. Mikštas, L. Lėtas, labai vaizdų beletristikos gaba-
Al. Pagėgis ir dar vienas kitas. ,iglj i § lietuviško kaimo buities. 

Visdėlto Brazdžionis Antolo- ! Į d o m i K . Mockaus apžvalga apie 
giją augštai vertina, straipsnį žemaičių kultūrinį gyvenimą pra 
baigdamas: "Tai veikalas, ku- j eitojo karo metu. Panašias ap-
rio pasigedome jau Nepriklau- žvalgas turėtų duoti ir augštai-

Reikšminga sukaktis 
Šiandien sueina dvylika metų kai Amerikos Lietuvių Tary-' 

bos delegacija buvo priimta prezidento Franklino D. Roosevelto 
Baltuosiuose Rūmuose, kad išdėstytų bolševikų okupuotosios 
Lietuvos padėtį.* Tai buvo 1940 m. spalio 15 d. 

Velionis p. Rooseveltas ne tik maloniai priėmė delegaciją, 
bet nedvejodamas jai pasakė, kad Lietuvos okupacija yra tik 
laikinis dalykas ir kad ji, ar anksčiau ar Vėliau, ir vėl bus 
laisva ir nepriklausoma. Jis pagyre* lietuvius patriotus, kurie 
neužmiršta savo tėvų krašto ir rūpinasi jo visokeriopa gerove. 
Ir jisai pats neužmirštas tų kraštų (Belgijos ir Olandijos), iš 
kurių yra kilę jo protėviai, nors jie jau prieš suvirs" 100 metų 
persikėlė gyventi į šį kraštą. 

Tenka pasakyti, kad Alto delegacijos vizitas pas p. Roose-
veltą prieš 12 metų buvo didis paskatinimas Amerikos lietu
viams kibti į bendrą Lietuvos laisvinimo darbą. Ir jo žodžiai 
nebuvo tušti. Nepaisant didelio Kremliaus spaudimo, kad Wa-
shingtonas pripažintų sovietų smurtą, nei jis, nei prez. Truma
nas Maskvos reikalavimų nepatenkino, Lietuvos aneksijos ne
pripažino ir, esame tikri, ateityje nepripažins. Prez. Roosevel
to paskatintas Altas per dvyliką metų vieningai dirbo Lietuvos 
išlaisvinimo darbus. Tuo keliu jis eis ir toliau. Jis dirbs ir 
kovos iki pergalė bus pasiekta. 

somybės metais. Jis nusipelno 
to, kad būtų kiekvieno lietuvio 
pačių rinktiniausių knygų skai
čiuje. Suredagavimu ji prilygs
ta geriausiems tos srities kitų 
tautų veikalams. Džiugu paste
bėti, kad "Lietuvių poezijos an
tologija" šiandien yra daugiau
sia perkama knyga". 

Namai ant smėlio 

A. Audrius "Aidų" 8 nr. ap-
žvelga premijuotąjį J. Gliaudos 
romaną "Namai ant smėlio". 
Pažymi, kad knygos tema — 
vienas iš aktualiųjų gyvenimo 
momentų, ir tas sudaro sunku
mų jos apaipavidalinimui. Iškė-» 
lęs keletą priekaištų dėl veika
lo kompozicijos, dėl psichologi
nių momentų, apskritai veikalą 
vertina gerai, apie stilių atf iliep-
damas: "Atskirai minėtinas ir 
idomus Namų Ant Smėlio sti
lius, glaudžiai savo nuotaika 
sulietas su knygos nuotaika bei 
tipingu lygumų upokšniui ro
mano tekėjimu". 

Kultūros klausimais 

Naujasis "Aidų" numeris tur
tingas ne tik mūsų pirmaeilių 
dailininkų iliustracijomis (kaip 
Galdiko ir k t ) , bet ir vertin
gais straipsniais: Ą. Musteikis 

2. Didinti nedarbą. Tas pa
daroma užsakant gėrybes pri
vačiose įmonėse ir vis atidėlio-
jant mokėjimą. Tuo būdu, darb 
daviai priversti atleidinėti dar
bininkus. 

3. Išvengti mokesčių mokė
jimo. Rusų žinioje fabrikai at
sisako mokėti austrams mo
kesčius, kurių susidaro milionai 
dolerių. 

4. Teroru žeminti valdžios 
autoritetą. Neseniai sovietų zo 
noje komunistai "nacionaliza-

BILL K'S 
Mr. A Mm. Wm. Kareivai, 

Savininkai 

lauk 
.»» 

vo" vieną privatinę įmonę, 
čiai, suvalkiečiai ir kt. Dr. A. A tvykusi austrų policija išvijo 
Maceina primena, kad Pijus 
XII katalikų vyskupams uždrau 
dė prie savo pavardžių dėti pa
saulinius titulus —grafų, mar-
kyzų ir kt.; tas dekretas, kaip 
Maceina sako, tai yra pastangos 
apvalyti Bažnyčią nuo pasaulio 
vijoklių, kad hierarchai šviestų 
ne titulais, o savo dvasios ir ma 
lonės stiprybe. 

komunistinius "menedže
rius" iš to tekstilės fabriko. 
Bet panašūs įvykiai duoda 
daug progos raudonųjų teroro 
veiksmams. 

5. Įtikinti krašto^ gyventojus 
apie tariamai didelę prieškari
nę prekybą su rytais, kuri tik 

(NukeHa i i psi.) 

LIQU0R STORE 
AND TftP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

Didelis pasirinkimas 
importuotų 

^ 

i 
Jei n 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti JŪSŲ? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

= 
y/ 

Jr^ 3 = 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
2emos kainos, lengvi išmokėjimai. Tarime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldas ir &J 151 B 
Jūsų Užsakymą 

^ 

R00SEVELT FURMITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 84711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais Iki 8:80 
Atdara sekmadieniais nuo U iki 4:80 vai. popiet J 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
i 

Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigui i Chicago Savingt and Loan Associarion, kuri yra proporcionallai viena B 
•markiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Chieagoi. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

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

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

JOHN PAKKL, President 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
\ 

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

' 

- \ 
'• I M <**•*>*« 11' •• • ' • • • f l i iNf t i i ' l-r • I I 

' 

N 
/ 

y 



- I 

DIENRAŠTIS DHAUGAS, CHICAOO, ILUNOTP Trečiadieni*, spalio 15, 1952 

Priverčiamiesiems 
tirti Sov. Sąjungoje spec. 
Jungt. Tautų komitetui pabal-
tiečiai įteikė daug svarbios me
džiagos. Apie surinktus duome
nis PLG Amerikoje išleido at
skirą leidinj, kuriuo išsamiai pa 
vaizduojama faktiškoji padėtis 
okup. Lietuvoje in Sov. Rusijo
je. Duoti nuostatai, kuriais tvar 
komi priverč. darbai ir ištrau
kos iš kom. įstatymų, taip pat 
lietuvių ar Lietuvos piliečių, pa 
čių turėjusių išgyventi minimą
ją sistemą, akivaizdūs liudiji
mai. 

Nurodoma, kad Lietuvoje dar 
bo stovyklos veikia prie Šilutės, 
Klaipėdos, Telšių, Kauno, Vil
niaus, Pabradės, Pravieniškių, 
Gaižiūnų. I priverč. darbus 
Sov. Sąjungoje lietuviai buvo 
daugiausia tremiami į šias dar
bo stovyklas: Jakucko, Irkuc-
ko, Baikalo, Novosibirsko, Ara-

Brockton, Mass. 
EI Mažeikiene Bostone ir jc 

apylinkėse apsiėmė būti genera* 
neprigirdi. Šiuo metu, paleista* iįne Liet. Enciklopedijos atsto-
Sovietų kaip prancūzas, gyve-, v e . Pirmieji per ją užsiprenu-

Sovietai turi būti patraukti teisman 
darbams, Įstengia vaikščioti, neprimato ir 

na Strasburge. 

Rinkinio gale pridėti depor-

meravę yra šie: R. Jagminas, 
A. Dilba, M. Vembre, A. Bačiu-

tacijoms vykdyti slaptų instruk jlis> Bacevičius, A. Jurkštas, L. 
cijų vertimai. Ir didžioji užsie* I Mcreckyte, Z ialkevičius, J. 
nio spauda tiek lietuvių, tiek k t 
baltų pateiktus duomenis laiko 
svaria įrodamąja medžiaga. 
Šveicarų kai kurie laikraščiai 
kelia minti, kad vien tiktai u i 
Pabaltijy vykdomą genocidą So 
vietai būtų patraukti į viešą 
teismą kad ir iš Jungt. Tautų \ Z ^ Z , OM^VimSS^ 
tribūnos. (Elta). 

Baškauskan, St. Laurinaitienė, 
K. Milkovaitis, R. Žukauskas, 
V. Skobeika, Ai t . RadaViČius. 

Ii. Ei* 

Mes talaoUli v Iru firmų siuvamas 
mafttnap. RloM i'.nas darbas garan
tuotas. Išnuomojamos masinos Mes 
pertaisysime j eUKtrine JOsų kojl-

Philadelphia, Pa 
Lietuvių Enciklopedijos rei

kalu vietos lietuvių tarpe yra 
gyvas susidomėjimas. Kaip En
ciklopedijos gen. atstovas prof. 
J. Puzinas praneša, pirmieji pre 
numeratoriai buvo: kun. St. 

pasirinkimas VHT\< ••' ^Uifiro'- masinu. 
, SINOER SEWING 

M \ ( klINI 1 CO. 
42Ž2y2 Archcjr Avo. 

Budriko Krautuve 

lo, Sverdlovsko, Krasnojarsko,' R a i l a > j g v e d a s H K e m e k l i s , 
Archangelsko, Voskutos, Bykoo p r o f A J u r s k i s > A Gaigalas, 
my, Karagandos ir kt. | R r D į r r n a uskaš , Vyt. Čepėnas. 

Be masinių deportacijų, ir I I* E. 
šiaip kas mėnuo iš Lietuvos iš
vežama po 2,000-3,000 asmenų. 
Apie jų buvimą ir darbo sąly
gas paliudijo 3 pabėgę žvejai: 
L. Kublickas, J. Grišmanauskas 
ir E. Paulauskas (šių liudijimą 
patvirtino gen. kons. J. Bud
rys), iš Gaižiūnų kone. stovyk 
los ištrūkęs K. Bobertas (jo liu I 
dijimą patvirtino kons. Dr. P. I 
Daužvardis), po Voronežo, gar-1 

siuosius Liubiankos, Butirkų ir 
kt. kalėjimus išvalkiotas T. Sau 
liūs, dabar gyvenąs Amerikoje. 
Jis mate taip nat Sibiro" kone. 
stovyklas. Dr. M. Devenis pa
liudijo apie Kotlos ir kt. kone. 
stovyklų „tvarką", dr. A. Gar
mus — apie Pravieniškių žu
dynes, už Tėvą Fengerį paliu
dijo pagal jo pasakojimus prof. 
J. Brazaitis, kuris.renka Vlikui 
medžiagą apie deportavimus. 
Tėvas Fengeris, Lietuvos jėzui
tas, bolševikų suimtas 1940 m. 
ir vėliau paleistas, Gestapo bu
vo paskirtas gyventi Heilige 
Linden vietovėje, kur jį Sovie
tai 1945 m. pagavo antrą kartą 
Iš ten jis per Įsrutį buvo pa
siųstas j Kanasco stovyklą, prie 
Volgos. Nors jo darbo sąlygos 
buvo geresnes kaip kitų, bet 
vis tiek net ir dabar dar jis ne-

KAS LAUKIAMA 
AUSTRIJOJE? 

f Atkelta i* 3 pusi.) 
au-trams galinti išeiti į naudą 

Bet padėtį žiną amerikiečiai [ 
sako, kad panaši prekyba yra 
tarsi koks miražas. Veik kiek
vienoje sutarty, kurias austrai 
turi su ryt. Europos kraštais, 
komunistai yra latrai atsilikę su 
žadčtais prekių pristatymais. 
Tuo būdu ir iš "tų šiaudų, ne
bus grūdų". 

Bet sovietai, matyti, tik pra
džiai stengiasi kiek tenkinti au 
stru reikalavimus. Oficiali sta
tistika rodo, maždaug 20' [ pre 
kybos padidėjimą per paskuti
nius metus. 

NAMAMS RAKANDAI 

visų geriausių išdirbyseių: 

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 
KrautuvC atidaryta pirmadienio Ir 

ketvirtadienio vakarais iki vSlumos. 
NedSllomia uždaryta 

Budrikb Radio Valanda loidžiama 
kiekvieno kotvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. iŠ stoties WHFC. 
145o kitocycles. 

ALBIMAS BENIULIS 
ATLIEKA P E R K R A r S T Y M U S 

Ir {vairių daiktų pervežimas 
i Taip pat persiunčiame J užsionj 

pakie fi.ius įvairaus maisto. 
j Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tirt. r *r.tibe 6-3245 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Gerų vartotų mašinų 
nupijįintom kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaftow $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow $1395.00 
1919 BUICK 4 door 

Dynaflow . . . . $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door . £ $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

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

4 door , . 4995.00 
1918 STUDEBAKER 

4 door $875.00 

1948 NASH "600" Cp. $598.00 
1947 PACKARD 4 dr. $645.00 
1947 BUICK Super 

2 door $875.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 ĘUICK Super^ -

4 door $Z45.00 
1941 BUICK Super v 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują maginą 

turime visokių naujų 
• i " ••• 1 1 n • i 

v BUICK 
MILDA BUICK 

907 West 35th Street 
LAfayette 3-2022 

<!r 
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, IKNlNTELf: MKTUVISKA IŠTAIGA SOI III Sinfi.ll., 
KURI l 'ATAKVM.IA VISOKIŲ KffilU APDRAUDOSE! 

Mes atstovaujame atsakoiningas ainlraudoM kompanija*, todėl kiekvie
nas infisų kltjentas visados apnaugotas, jei kam Jvyksta kokia nelaimC. 
FIRE—AUTOMOBILI^LIAIULITIES—PREVENTION 

IR ACCIDENTS. 
6322 SOUTH 1VKSTERN AVE. Telet. PRospect 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

S 
Rimtas Kalvosukis 

Tokiai padėčiai esant, akylus 
vakarų stebėtojai nenuleidžia 
akių nuo įvykių Austrijoje. Bet 
kol vakarai neskubės su nauja 
parama, tol bus pavojaus, kad 
ir Austrija kurią dieną gali pa 
sidaryti sekančiu sovietų sate
litu. Pats austrų prekybos ml-
nisteris Josef C. Boeck-Grei-
sau išsireiškė, kad gelbstint 
krašto ūkį, austrai turi pre
kiauti su ryt. ir pietryčių Eu
ropos kraštais. Todčl reikia 
galvoti, kad amerikiečiai ras 
priemonių, kurios neprivestų 
austrų ūkio prie katastrofos, o 
labiausiai, kad austrų pagamin
tos gerybes neitų J sovietinius 
amiualua. A-h* 

• Skubius reikalus, ar pasta
bas užsirašome knyguten pieš
tuku ar plunksnakočiu. Didžiau
sias amerikietiškų ir vokiškų 
plunksnakočių pasirinkimas pas 
J. Karvelį, 3249 S. Halsted St. 
Tel. DA 6-1136. 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 VV. 23rd S t ; YA. 7-0841 
laikrodžiai elektroniškai patikrina 
ml Ir atnaujinami. Atatov>bca vlso»e 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. gcAtadlenlais nuo 

n>-x vai. vakaro. 

9 
<{r 

Mes gavome DIDŽIULI PASIRINKIME eilučių 
su dviem porom kelnių, rudeninių ir žieminių paltų — 

tikrai puikios 100% vii- j 
nončs medžiagos paskiau
sių madų ir spalvų. Kaina 
prasideda nuo 

$49-50 iki $85-00 
įvertindami Jūsų paramą 
praeityje, mes duodame 
Jums $10.00 vertės ku- j 
poną dėl kiekvieno virš ; 
nurodyto drabužio. Malo- g 
nėkite atsineSti šį kuponą 
kartu su savimi. 

Šie kuponai galioja 
tik iki spalio 18 d., 

1952. 

Kiekvienas nori pinip, vienok pinigai neauga ant medžiu 
Taigi ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITA ŠIANDIEN j ^ 
pas BRIGįHTON savings ir taupyk reguliariškai jE f 
ir pelningai. 3% normalus pelnas, išmokamas du 
kartu j metus. Indeliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brighton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer A ve. i vakarus nuo Callfornla Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Ptrmad., Antrad., Penktad. Ir ftefit. 

9:00 ryto iki 4:30 p. p. 
Trečlad. 9:00 ryte iki 12:00 v. d. 
Ketvlrtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

& 

S, Ine* 
4648-50 So. Ashland Ave., prie 47th gatves 

Vyraujanti vyrams rūbu krautuve Tonu of Lake kolonijoj 

MtlMų krautuve atdaru sekmadieninis nuo 10 vai. rytu tkl 4 vai. p.p. 
Ptrmad. Ir lietvirtad. a tdara iki 10 valandos vakaro 

.,-

SIS KUPONAS 
YRA VERTAS 

$10.00 PINIGAIS 
perjbutt bot kokia eilutę 

Aaron Sherman Inc. 

I 
SIS KUPONAS 
YRA VERTAS I 

i $10.00 PINIGAIS 
11 porkant bot kokf žiemini paltą 

i ' Aaron Sherman Inc. 
spal., 1962 

I 

| Galioja tik iki 18 d. spal., 1962 | | Galioja tik Iki 18 d. spal., 

I 
. : T 

I 

SIS* KUPONAS 
YRA VERTAS 

| $10.00 PINIGAIS 
perkant bot kokį rudeninį pa l t į 

Aaron Sherman Inc. 

I 

I 
Galioja tik iki 18 d. spal., 1952 

ŠIS KUPONAS 
YRA VERTAS PINIGAIS * 

1 0 % NUOLAIDAI I 
UŽ VYRŲ REIKMENIS AR 
ŠVARKELIUS (JACKETS) 

Aaron Sherman Inc. 
Galioja tik iki 18 d. spal., 1962 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI! ] 

Ss 

| Išpardavimas su 20% Nuolaida | 
Tiktai ribotam laikui 

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

P i rmad . i r Ke tv i r t ad . a t d a r a iki 9:30 vai. vakaro 

Southwest Fumiture Company 
6200 South VVestern Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos l&mokSjlmo sąlygos tiesioginiai be jokios kredito ištaigos 

^ • • ' ' • - t y 

Mes kviečiame aplankyti mūsų prekyba 
ir palyginti mūsų prekių kokybę ir kainas, 
kad ir su "didžiųjų", ištisus metus besitę
siančių išpardadvimų kainomis. Per trumpę 
laikę ištisa eile mūsų klientų įsitikino, kad 
mūsų prekes augštos rūšies, be užprašymo 
žemomis kainomis. 

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

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $49-5^ 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) $M.50 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $J9-00 
Rašomieji stalai, Walnut ar Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29 00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, Westinghouse 

6 kubiškų pėdų $|9Q.00 
mai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų i 

3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $99-00 

s, 
$l39-oo Walnut arba Mahogany spalvos 

2 dalių svečių kambarYo, Nylon Frize, 
minkšti baldai $ 139.OO 

Ant grindų pastatomos lempos $ | j . 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 spigiuosius" išpar
davimui 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. ryto iki 9:30 vak. 
Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais I i vai. ryto iki 5 vakaro. 

FURNITIRE m m , INC. 
ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telei5. VICTORY 2-422G 

^ 4* 

— i ' 
^ 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I 

Nnuji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse mėty! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 

\ • • 

ugi įssimokejimai. 

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

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

Kiekvieni^ auu*u» turėtų »iJit)kanuu* nuo pragyvenimo pinigtt 
taupyti ka* navaitę. 
taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto 
•nohilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalam* 
Kas turi snsltanpes pinigu, tas Jaučia**! saugesnis rr laimingesni* 
"nulėk taupyti šiandieni 

MUTUAL 3J*ratwm 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cnrmak Rd • Chicago 8, III 
Ktm JL KAZANAUSKĄ& ffu•Tet VI rgWo 7-7749 
Savingt Insured •» $10,000 by F . S . L I . C 

I I K T II V I S K A Į S T A I G A 

• 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

Draugo i> HM IWTO1»> visuomet puiki dovana. 
• i . i 

http://Sinfi.ll
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Politiniai rinkimai ir lietuviai 
ANTHONY J. RUDIS 

Rinkimų dienai artėjant, a-
biejų partijų legeriuose nepa
prastai pakilo propagandinė vei
kla. Visa didžioji spauda užvers 

teisėjo vietą. Tai nėra lietuvius 
patenkinantis sprendimas, ta
čiau po eilės metų demokratų 
partijos vadovybė pripažino rei-

ŽYMUS TKISfiJAS 

ta žiniomis apie prezidentinius; kalą duoti lietuviams vietą kan-
kandidatus ir jų kompanijų ap
rašymus. Eisenhoverio ir Ste-
vensono politinė kova, atrodo, 
visiškai nustelbė visų kitų šiuo
se rinkimuose dalyvaujančių 
kandidatų aktualumą. Tačiau 
mes lietuviai neturime išleisti 
iš akių mums labai reikšmingų 
vietinių Chicagos rinkimų, ku 

didatų sąraše. Ateinantieji bal
savimai turės parodyti kok| svo
rį lietuviai turi rinkimuose, o iš 
to seks ir lietuvių teisė į dides
nės politinės reikšmės tarnybas. 
Tai savotiškas lietuvių tautinės 
grupės politinis egzaminas. Jei 
mes lietuviai balsuodami vienin- - •-•-

Teisėjas Joseph Hermes, Back 
of the Yards didelis prietelis, 
pasižymėjęs teisėjas, kandida
tuoja j teisėjus demokratų są

raše, Chicagoje. 

gai už savo tautiečio kandidatu-
riuose oficialiai partijų išstaty-i rą paduosime daugiui balsų, nei 
tų kandidatų sąrašuose yra trys j surinks kiti tarne pačiame sąra-
lietuviai: Anthony A. Olis - į še esą kandidatai, tai tas paro-
Sanitarinio Distrikto patikėti- dys mūsų tautinį susiklausymą, 
nius (trustee), Anthony L. La- mūsų politinę jėgą. Vieningas 
pinskas ir Alfonse F. Wells į; lietuvių balsavimas už Alfonse MazOSlOS atomines bombos 
Municipalinio Teismo teisėjus. | F. Wells turės įtikinti demokra- j i j o j e n u m e s t o s atominės 
Pirmuosius du išstatė respubli-l tu partijos vadovybę kad ji kly- b o m b o g b u v o ^ ^ p&b&i303} 
konų partija, o pastarąjį - de-l do ignoruodama lietuvius. Lai-
mokratų. I mėjus šiuos rinkimus, būsimuo-

Visiems, kurie seka lietuvių se rinkimuose demokratų parti-
pastangas išsikovoti lietuviams ja taip pat taps sukalbamesnė, 
didesnę reprezentaciją valdžios įtraukiant daugiau lietuvių kan-
organuose, išsirūpinti, kad di- j didatų politinėms tarnyboms 

užimti. dėsnis lietuvių skaičiusi galėtų 
užimti politines valdžios tarny
bas, žinoma, jog vienos ar kitos 
tautinės grupės žmonių įtrauki
mas į balotą, tiesioginiai parei
na nuo tos grupės pajėgumo su
rinkti didesnį balsų skaičių rin
kimuose. Kurios tautinės grupės 
žmonės daugiau dalyvauja bal
savimuose, sutartinai paduoda
mi balsus už parinktą kandida
tą, tos grupės žmonės turi dau
giau progų būti įtrauktais į ofi
cialius partijų kandidatų sąra
šus. O, kaip žinoma, tik oficiali-

— — — — 

svėrusios beveik po penkias to
nas. Tik po vieną jų lėktuvas te-
nešė. Dabar, kaip praneša 
"Times", atominės bombos im 
tos daryti mažesnės ir patoges
nės. Jos tokios mažos, kad gali 
būti iššautos iš 11 colių patran
kos. Spėjama, kad jose tegali 
būti apie 24 svarai uranijaus ar 
plutonijaus. Turi dar būti koks 

Paštu apie moterystę 
Kanadoje, Ottavos mieste, 

veikia Katalikų Centras, duodąs j įhemikalas pradėti eksplozijai 
patarimus moterystės klausi-] i r t u r i b ū t i d a r t a r p a a s p r o g i . Į 
mais. Daugelis ir paštu kreip- m u i išsivystyti. Visas atominis I 
damiesi gauna atsakymus. Per artilerijos sviedinys gali sverti 
10 metų ta įstaiga taip išaugo, a p i e 4 6 0 s v a r ų 
kad jos patarnavimu jau pasi
naudojo 65,000 asmenys. Ir čia rusai 

Sovietų žurnalas „Nauka i 
Žizn" rašo, kad ne amerikiečiai. 

Mandagus 
Boise, Idaho kažkoks praeivis 

trenkė plyta į galvą Juditai ° rusU mokslininkai atidengė 
niame partijos sąraše kandida-1 Barnhart; tada arčiau į ją pasi- atomo paslaptis ir kad rusų fi-

žiūrėjo ir pratarė: "Atsiprašau, zikai pirmi sudarę urazano ato-
jūs esate ne ta". mo suskaldymo teoriją. 

tas turi vilties būti išrinktas. 

Ilgą laiką politinių partijų va
dovybės visiškai ignoruodavo lie 
tuvius kaipo nereikšmingą rin
kimuose grupę. Kaltė buvo tai, 
kad lietuviai, kaip atskira tau
tinė grupė, nebuvo pakankamai 
stipriai ir sutartinai pasireišku
si balsavimuose. Tačiau pasta
ruoju laiku Chicagos lietuvių 
tarpe pastebimas jau didesnis 
tautinis solidarumą*. Ypač ryš
kiai lietuviai demonstravo savo 
solidarumą nominuojant, o vė
liau renkant dabartinį apskri
ties iždininką. Joną B. Brenzą. 
Už John B. Brenzą buvo paduo
ta apie 50,000 balsų daugiau, nei 
už bet kurį kitą kandidatą tame 
pačiame sąraše. Aišku, kad tai 
buvo lietuvių balsai. Politinių 
rinkimų žinovai tą pastebėjo ir 
viešai pripažino. Po Jono Bren-
zos išrinkimo Rietuvių prestižas 
respublikonų partijos vadovybė
je žymiai pakilo. Ir rezultate 
šiais metais jau mes matome tos 
partijos kajididatu sąramuose dir 
lietuvius Anthony A. Olis ir 
Anthony L. Lapinskas. Jei lietu
viams pavyks ir šiais metais su
tartinu balsavimu išrinkti tuos 
du kandidatus, tai būsimuose 
rinkimuose tikriausiai lietu
viams bus užleista dar daugiau 
politiiiių tarnybų. Tokia yra rea
li politinės aritmetikos taisyklė. 
Mes turime giliai įsidėti į galvą, 
kad nei mūsų skundai, nei kalti
nimai partijos vadovybių, nei 
dejavimai mums daromomis 
skriaudomis, bet tik vieningas 
ir aktyvus visų lietuvių dalyva
vimas rinkimuose, t balsuojant 
už savo kandidatus užtikrins 
mums prideramą reprezentaciją 
valdžios organuose. 

Norėdamas būti bešališkas ir 
kalbėdamas čia nė vienos kurios 
partijos vardu, bSt tik kaipo lie
tuvis — turiu pasakyti, kad vi
siškai panaši padėtis lietuvių 
kandidatų įtraukime į demokra
tų partijos sąrašus. Per dviejus 
pastaruosius metus buvo daro-| 
mos pastangos, kad demokratų 
partijos vadovybė į savo kandi-1 

datų sąrašus įtrauktu lietuvius.1 

Bet visa tai buvo be jokiu pasė
kų. Tik šiais metais po labai 
sunkių žygių ir derybų ir labiau-' 
šiai dėka lietuvių parodytam! 
vieningumui balsuojant už John 
B. Brenzą — demokratų parti
jos vadovybė nominavo Alfonse 
F. VVells į Municipalinio Teismo 

dr 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais^ 
namų reikmenimis, televizija ir radio g* 

riausiomis išsimokejimo sąlygomis! 

\ 

Enjoy a houteful of heat with so little f u e l -
Furnace volume heat for the price of O heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

onse 
i s m o ^ -

Vladas Kiash 
K. of C. (Kolum
bo Vyčiu) narys 

4-to laipsnio 

T0WN OF LAKE 
UTILITIES 

1800-02 West 47th Street 
(kampas Wood S t r.) 

Tel. - LAfayette -3-7771 
• • " • ^ • ^ " " • ^ n m • » • • » ' » . JP 

GET the U. S. Royal Master's excfus/ve Royaltex Tread—-stop 
safely on slippery streets where tires never held before! 

OWN the revolutionary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edges! 

LOOK ahead to years of this super-safefy, completely renewable 
to give you up to twice as many safe milesl 

• 

N0W! for Your Present Tires! 
We ore allowing 

U. S. ROYAl DE IUXE 
»K« Dorehase of new, winter-sofe U. S.RoyaU. 

plūs generous 
allowonces for your present tobes 

RLIN TIRE CO. 
1400 SOUTH MMGAN - Tcl. - WFMer 9-2122 
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V & 

\ 

J 
/ \ 

/ 
\ 

^ 



-
\ 

v 

H T)IENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
— — 

Trečiadienis, spalio 15, 1952 
• •• • » 

ŽINIOS IS KITUR 
Pranešė apie vagystę 

Lydia Uachinsky, 1133 So. 
Richmond St., pranešė policijai, 

SAž'Kt^Lž'i':?/.:r.'.>;:.:::c FASSIFII D AND HEIP WANTED A D V E R T I m m s ~ : : : : : 
HELP WA^TElT— MOTERYS 

Mokykla negrams 
Savannah, Ga. miesto katali-

kad jai išėjus teatran, jos na- k a i a t i cja re naują augštesne mo 
mai buvo apvogti. įsibrovę plS- k y k l ą > s k j r t ą uk negrams mo-
šikai pavogę du rankinius laik- I kjniam3. 
rodžius, du žiedu ir kitokių bran | _ 
gmenų. 

Chirurgas nori arterijas 
dažyti 

IHN IJIIMUOJ AM A 

išnuomojamas Aviesus nileg. kamb 
vienam vvrul ar ved. porai, Gall-

l 
dr. Nevv Yorko chirurgas ««. apAl,(,ynia8. 

James Golden iškėlė idėją, kad 

mybS naudotis virtuvo; oentrallni* 

kaip namai ir automobiliai da- Bnuemojsml * <iidoii kamb Pn-
. . . nnl apstatyti Ir apSIldoml. $25.00 } 
zomi jų sustiprinimui, taip rei savaitę. 

I^Afayette 3-4798 kia dažyti žmonių arterijas ir 
venas ir jas dažais sustiprinti, „ ! 
. , , J . IŠNUOMOJAMAS apstatytas 8 kam-
kad jos nesprogtų, kraujas ne- parjų butas su vonia ir virtuve. Antį 
užlietų smegenų, nuo ko žmo- i • * * ™rantis tel-
nes arba paralyžiuojami arba uuiuflon s-ssia 
staigiai miršta. Tokiom nelaimės; , f t n n o n u > j n n m H > r, kamb! butas, no-
esą galima išvengti arterijų ir I apstatytas. Kaiu apšii.i i'aKeijiau.ia-

^ ° ** J ^ imt vidutinio am* , pora. Kreiptis pi! -
venų dažymu. 

Dr. J. Golden pasakė, kad 
jis jau tokį dažymą sėkmingai j 
išbandęs ant triušių, o kas tin-1 
ka triušiui, tai galį tikti ir žmo- i Arti 78-tos ir Union 2 ąug&tu 

!medinis namas. 8 kamb.; 2 vo
nios; karšto vandens šild.; alieji
nis apšild.; 2 autom, mūrinis ga-

• • • • • • • • • • • • • . 

HELP WANTED MOTERYS 

TYPISTS 
North w s t manufacturer bns per-
manent openlngs In several depart-
ments. Oood opportunlty for advaneo. 
ment for beglnners. Mod^rn oifbv. 

conc*nlal w6pkmg oojiaitlona. 

2649 N. Kildaie Ave. 

maino augate — 
•1M s. l4|flta st. 

"KKAL F.STATE 

gui. 

Eucharistine antologija 
Barcelonoje įvykusio tarptau

tinio Eucharistinio kongreso 
proga ispanai išleido eucharisti
nės kūrybos ir informacijų an
tologiją, pavadintą "Panis An-
gelicus". Ta pačia proga išleis
tas ir kitas leidinys — apie Eu-

ražas. Gali būti vartojamas 2 šei
moms. 

VIncennes 6-7070 

DĖMESIO 

NEPRALEISKITE PROGOS! 
Patarnavimas nemokamai 

"DRAUGAS" — geriausias lietuvių 
d te n rast'a, r.ietams tik !* dol.. o. s.n 
$4.50. 

"K. K. LAIVAS" — labai |domn.« 
religines ir tautinės minti.-s sava i t 
raAtis, metams tik 2 dol. 

•THK MARIAN" — . mėnesini* 
puošnus anglų kalboje Beinąs Žurna
las, metams t dol. 

Aiuos Ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratų, kiekvieną, sekm.dienį "Mū
šos"/ spaudos kioske prie Sv. Kry
žiaus bažnyčios Town or Lake lietu
vių kolonijoje. Siu laikraščiu atsto
vas i su uos jums pakvitavimus. 

$4,000 {MOKĖTI 
r> ir G kamb, 2-jų augstų marinti 
namas. 2 autom, garažas. Contralinis 
apšildymas. Rūsys. Visi patogumai. 
Abudu butus pirkėjas gali tuoj už
imti. Kaina pigi — $12.960. 

Saukite p. S ANGAI LA 
liAfay«4t« 8-8600 

4106 S. Francisco Ave. 
FELK F. GORDON & CO. 

1 % aukštu. 7 kamb. medinis namas: 
dideli kamb.: cementinis pamutus: 
krosnim apšild.. aliejum: didelis au
to, kuršio vandens šildytuvas: Karu
žas: F>i» pMu sklypas; arti 111 St. 
Ir Kedala. Kaina $8,700.00. 

, ios . K. PAI*fQt)IST 
10480 s. Morgan st . 

lihAerly 8-8008 

Kampas tflst ir Prince ton Ave. 
2 augštų Anūr. namas. 4 butai— 
viso 25 kambariai. Garu šildo
mas; stokeris. Kreiptis 

257 W. 61st Place 
Tel. MUseum 4-8110 

Turimo keletą vietų gabioms 
moterims „ ' 

DIOTAPHONE 0PERAT0RS 
Pageidaujamos patyrusios bet 
ims ir naujai pradedančias dirb 
ti. Darbininkų priedai. Proga 
progresuoti. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu. 

RIVAL PACKING CO. 
4500 S. Tripp 

LAiayette 3-0500 

REIKALINGA — VYRAI IR MOTERYS 

^ 

CIA YRA NUOLATINES VIETOS BUDRIOM MOTERIM 

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

1401 W. Jackson Blvd. SEeley 3-1045 
/r' 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta atei.im? Turime vietą 
tuojau pat gabiai 

STENOGRAFEI 
Pageidaujame patyrusios, bet imsime pramokusią naujai baigusią 
mokyklą. Malonios darbo sąlygos, įvairios pareigos kai tu su „sta-
tistical typing". Darbininkų priedai. Proga naudoti savo inicia
tyvą. Kreiptis asmeniškai ar telefonu — 

INLAND STEEL CONTAINER CO. 
4* 

Jei jieskote nuolatinio 
darbo, švarioje dirbtu
vėje, kur darbininkai 
yra įvertinami, tad 

. M I N T Z 
turi jums darbo 

ASSEMBLUS 
ANALYZERS 

ELECTRICAL TESTERS 

MUNTZ 
5 dienų savaite, darbinin
ku priedai, geras pradinis 
atlyginimas, automatiški 
algos pakėlimai. Kreiptis 
asmeniškai ar telefonu. 

1000 Grey Ave. 
į i Evanston, 111. 

DAvis 8-4610 
SHoldrake 3-1828 

Ar jūs jieskote pastovaus darbo, 
švarios patalpos, ir darbininko į-
vertinimo ? 

FEOERAL TOOL CORP. 
turi daug darbų dSl 

ASSEMBtY VVORKERS — 
DIENOMS 

(iki 48 I I IH. I I ) 

Patyrimas nereikalingas, bus priima
mi ir sąžiningi pradedą.. Gausus dar
bininko priedai — uždarbio pasidali
nimai. Mažai kainuoja kafeterla. Ge
ras pradinis atlyginimas. Turi kal
bėti Ir suprasti angliškai. 

8600 Pratt 
COrnelia 7-3060 

fMa yra nuolatinis darbas sąžiningai 
STKNO«RAFF.I 

Malonios darbo sąlygos; j vairios pa
reigos: vSslnlmas: 5 d. sav.: proga 
vartoti savo gabumus. 

SAUKIT K M U. 8MITH 
asmeniškam pasikalbėjimui 

IHlniborii 2-R420 

"DRAUGAS" AGRNCT L l"' 'r 

Geras pradinis atlyginimas su au
tomatišku pakėlimu. 
PLASTIC INJECTION MOLINO 

MACHINE OPERATORS 

/ 

Assistiitit lMM»Ukeei>er 
Permanent 6 day 40 hour week. Oood 
starting salary exeellent vvorklng con 
dltions many employee benefits. Hos-
pitalizatlon Pald vacation. 

Sce .Miss Gormun 
M I I N 8TIK PRODUCTS, INC. 

2011 8. Indiana Ave. 
( Ahmir t 5-H041 

I 
S 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už doleri galima buvo 

>irkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa-
ukoti šiUos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 

ikite šiandien pat kainomis, kurios buvo " 
ir įsitikinsite! 

i pa 
Uže 

DIENĄ 
80FA 

NAKTt - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

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

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDftJAS 

Abiejų kainos po $QQ M 
Nereikia įmokėti v O 

2318 ROOSEVELT ROAD ^ S i E S S * 
Atdara kasdien d Iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

/ 

Tuojau reikalinga 
C Ii K R K 

Turi būti gabi prie skaičiavimų ir tu
ri mokėti maSinraStj. Geros darbo 
sąlygos, jvairios pareigos Imsime ga
bia naujai pradedančia dirbti. Kreip
tis asmeniškai arba telefonu. 

GLENDKNNING MOTOIUVAYS, 
INC. 

\ 2400 S. I romis 
N CAnal 8-3011 

Cia 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. 

gaukite Mr. Neurauter Šiandien. 

SUperior 7-6380 
Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu 

darbu su užtikrinta ateitim? 
Mums reikalinga 

STENOGRAFfi 
Patyrusi, bet priimsime ir pra

dedančią. Malonios darbo sąlygos. 
Jvairios pareigos. 5 d. sav. Gau
sūs priedai. Ateikite arba šaukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. 

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

CAnal 6-7500 

LIGHT MACHINE 
and 

HAND ASSEMBLY 
Electronic parts 

days 
MANDEX MFG. CO. ' 
2608 W. 16th Street 

Nuolatinis darbas gabiai 

MAŠININKUI — TYPIST 

55 E. Washington S t 
Tel. DEarborn. 2-2484 
2384 So. Oakley Ave. 

Tel. VIrginia 7-6640—7-6641 
BHMBH8UI.IUUUI 

• M I m t Patyrimai nereikalingas! Mes ap-
HELP WANTED MOTERYS mokysime. Naktinė pamaina. 48 

— • • • • - • — • — • — — — • • • — — • v a | gavaitej nuo 4 vai. pcl pietų 
Ar domitės nuolatiniu darbu su už- iki 12 vai. ryto. Ir 12 vai. ryto iki 
tikrinta ateitim? Tuojau turime vieta g v a l r v t o 
dSl 

TYPIST — Oeneral Clerlonl ! Daug darbininko priedų. Oeros darbo 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa- Kulygo*. Darbininko įvertinimas. Turi 
relgos. B dienų savaltP. Ims naujai kalbčtl Ir suprasti angliškai. Netno-
pradedamMą dirbti. Kreiptis asmenIA- kainas susisiekimas -nuo: Petsrson & 
kai avba telefonu —- Klmball — Lincoln & Peterson 

ART PIBLISHING COMPANY 
2509 W. Cermak Romi 

BIshop 7-5400 

Ar domitėn nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateitim? Turime keletu vietų 
dSl —• 

• STENOGRAPHERS 
• DICTAPH0NE 0PER. 
• RELIEF SWITCHB0ARD 
v 0PERAT0R 
• GENERAL CLERICAL 

(Will consider beginner) 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos. 5 dienų savaite. Gera trans-
portaclja. Šiandien saukite 

Pr.RSONNFIi MANAOF-R — 
lt Avmai ket 1-42.34 

FEOERAL TOOL CORP. 
% 

3600 Pratt COrnelia 7-3060 

Ar domitės nuolatiniu darbu. Sva
rioje dirbtuvėje, kur jlarblnlnkal yra 
j ve įtinami ? 
Tuojau pat reikalingi darbininkai 

BENDRAM DIRBTUVES 
DARBUI 

liendrl darbai kartu su „shipping". 
Patyrimus nebūtinas. Gerus darbinin
kus išmokysime. Hus klek 4r antva-
landžlų. Kreiptis — 

A.C.WEBER 
216 North Canal St. 

Jei domitės nuolatiniu darbu ir dar
bininkų {vertinimu... 

MOTOR SERVICE 
MAGAZINE 

TURI JUMS DARBO 

SECRETARY 
dirbti pas „advertising manager". Ma 
lonios darbo sąlygos, jvairios parei
gos. Proga vartoti savo iniciatyvą. 
Ims pramokusę naujai baigusią mo
kyklą. Kreiptis asmenl.škai ar telefo-

T MOTOR SERVICE 
MAGAZINE 

549 W. Washington Blvd. 
I Kanl . l in 2-0771 

T Y P I S T — 

GENERAL CLERICAL 
Nuolatinis darbas sąžiningai Jaunai 
moteriai. Malonios darbo sąlygos, J-
valrlos pareigos. B dienų savaitė, 
daug priedų. Imsime nauja! prade
dančią dirbti. Kreiptis asmoni&kal ar
ba telefonu. 

THE DELTA POWER TOOL 

3930 S. Winchcstor 

LAfayette 3-6673 

čia yra nuolatinis darbas gabiai jau
nai moteriai. 

Reikia patyrusios, bet imsime pra- M A Š I N I N K E I 
mokuse mokyklą baigusią. Malonios __ _ ^., -
darbo sąlygos. Jvairios pareigos, 6 B e n d r a m r a s t i n e s (liirltlll 
dienų savaite, darbininkams priedai. Malonios darbo' sąlygos, Jvairios pa-
Krelptis asmeniškai arba telefonu- r o l 8 r°n

8 ^SSSSf. ^SSSSSS- h ^ & i Ž . . .» n l n « V « gausūs priedai; priimsime ir prado-
" i M i. II įdančią darbą. Ateikite arba saukite 

asmenlftkam pasikalbėjimui, (l 'r i ima-
me vakarais pasikalbėjimui Jūsų pa
togumui. 1 
COMMONWEALTH LOAN CO. 

4013 Milvvauliee 
Kambarys 307 Mr. Dorlac 

AVenue 3-0443 

~HELP" "WANTED" VYRAI* 

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 amd 
group Hfe insurance 

Prof it sharing — 
Apmokami 
šventadieniai 

HELP WANTED VYRAI 

GENERAL FACT0RY 
MODERN PLANT 

lst and 2nd shifts Permanent; 
year round work. 

Opportunity for advencement 
Many employee benefits. 

ŪNI0N BAG 6c PAPER CORP. 
4545 W. Palmer 

(2200 North) 
CApitol 7-6000 

M E N for Factory 
• SUKAK OPERATOR 

• SLITTER OPERATORS 

• MACHINE HELPERS 

• ORDER FILLERS 

• STOCK HANDLERS 

• LIFT TRUCK DRIVERS 

• VVAREHOUSE 0LERK8 

See Mr. Muldoon 

STEEL SALES CORP. 
3320 S. Pulaski Rd. 

BIshop 7-7700 

Tuojau yra darbo 

ASSEMBLERS 
ANALYZERS 

ELECTRICAL TESTERS 

Geros darbo sęlygos, 5 
dienų savaite. Darbi
ninkams priedai. Geras 
pradinis atlyginimas. 

Automatiški algos pa-
Apmokamos atostogos kėlimai. Kreiptis asme

niškai arba telefonu. 

•"• py» pakaly krautuves. 
VYRAI IR MOTERYS' 

Assistant shipping elork, typing Is 
requlred and bllling experionce. Per
manent. 5 day — 40 hour week. 
Oood starting aalary and good work-
ing oondltlons. Hospltalizatlon and 
Insurance plan. 

See Mr. Jacobsen 

KOPPERS CO. 

3900 S. Laramie 

BIshop 2-1720 

or TOtviihalI 3-8100 

THE HEYER CORP. 
1850 S. Kostner AVe. 

CRawford 7-0130 

PROGOS '—' *6PTOOTUNITIE8" 

Pardavimui grosernė ir mėsos 

^ S ^ J U S ? * * 1 b U t a S "*" Ar domitžs nuolatiniu darbu, 
švarioje dirbtuvėje kur darbi-

YArds 7-8396 

IEŠKO DARBO 

——mm—— 

Vyras Jieftko dažymo, poplerlavimo, 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
VTrginla 7-2326 arba 

YArds 7-4895 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausia1 skaitomas 

atartu, dlenrafttis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 

Likerio krautuvg ir baras arti Ar
cher ir California. Įskaito 3 kamb. 
ir vonią; mažas įdėjimas kapitalo. 
5 metų sutartis. 

SAUKITE: 
BIshop 7-9473 

0 \>* INd* 
\ 

'S-SĄVit\<£> 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smalkiu skelbtam] 
skyriuje. Skelbimą galite perduot] 
telefoną: Vlrgmia 7-8640. 

ninkai yra įvertinami? Mums 
reikia 

DIESETTERS& 
TOOL R00M SUPERVIS0R 
Turi būti gerai susipažinęs su visais 
TOOT, ROOM darbais, turi bfltl pa
tyręs Tool & Dle Designlng. AugS-
čiausjas atlyginimas geram vyrui. J> 
vairūs darbininkų priedai. 

Kreiptis — 

Rock-Ola m g . Corp. 
800 N. Kedzle Ave. 

„The frlendly place to wor4c" 

Tuojau pat turime keletą vietų bend
riems fauriko darbininkams 

GENERAL FACTORY 
VVOKKERS 

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

nuo pirmad. iki penktad. 

1230 E. 92nd Street 

SHIPVVRIGHTS 

VVOOD VVORKERS 

and 

LABORERS 

U. S. Navy Minesvveeper 
Program 

HENRY C. GREBE & CO. 
3250 N. Washtenaw 

MU-NTZ 
1000 Grey Ave. 

Evamston, 111. 

DAvis 8-4610 
SHeldrake 3-1828 

R e i k a l i n g a 
Tuojau reikia gabiu vyrų dirbti prie 
sutvarkv'mo — pata'svmo vartotų au-

Marrled men 20-40 for drum sanding t o m o b l l l ų . 0 o r O R d a r b o 8 ą l y R o8 . Svari 
We need at once only good steady . . . . _ , , ., ., . 

1 dirbtuve. Geras pradinis atlyginimas. 
plius „bonus" už naktini darbą. Daug 
priedu. Kreiptis asmenlftkai — 

HOEFFEl GOY INC. 
9205 S. Wesiern Ave. 

reliable workers who want perma
nent employment for year round 
work. Apply ln person. 

AMKR1CAN AltOHKRY CO. 
Glaremkm Hllls. UI. 

(West of Hinsdale, maln line on Bur-
ilngton). 

Galite tuojaus gauti darbą 

MusiiiŲ Operatoriai 
Polishers & Grlnders 
Bendros Dirbtuvės Darbininkai 

Patyrimas nebūtlnaB, Išmokysime są
žiningus darbininkus. Geros darbo są
lygos. Svari dlrbtuvS. Gausūs darbi
ninkų priedai. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu — 

BRYANT ELECTRIC CO. 
1718 VV. Fullerton 

BUckingham 1-8778 

Reikalingas šoferis 
LAUNDRY DRIVER 

Geros darbo sąlygos, švari dirb-1 Vedęs. 25-40 m. amž. Geras dar 
bas. Geras Atlyginimas 

CAPITOL LAUNDRY 
/ 015 S. California Ave. 

tuve. Gausūs priedai. 

A t e i k i t e : 

ARNOID SCHWINN CO. 
1718 N. Kildare Ave. 

J 

Reikalingas rugines duonos ISvežio-
tojas. Turi kalbėti angliškai. 

Kreiptis — 

J0SEPH BARANAUSKIS 
, -3800 S. Emerald Ave. 

(Antrame augfite arba } taverną) 

PLATINKITE "DRAUGĄ."! 

BEEF B0NERS 
Dienomis darbas ir akordinis 
darbas. Unijos „scale". Ateiki
te pasikalbėjimui į Employment 
Office. 

UNITED PACERS, INC. 
' 1018 W. 37th S t 
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DIBNfcASTtS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

= 

PREKYBOS RŪMU DARBU APŽVALGA 
Lithuanian Chamber oi Commerce of Illinois 

susirinkimas 
Dariaus ir Girėno svetainėje apdedant mokesčiais taip vadi-

spalio 8 d. jvyko pirmas šį ru- namą asmens turtą (Personai 
denį Lithuanian Chamber of property). Dabar asmens turto 
Commerce narių susirinkimas. 
Pirmininkas Anthony J. Rudfe, 
atidaręs susirinkimą, padare 
trumpą šių metų Prekybos Rū
mų darbų. apžvalgą. Pavasarį 
organizacija buvo surengusi me 
tinį banketą Bismarck viešbuty 
je, kur dalyvavo ir Illinois val
stybes gubernatorius ir dabar 
tinis demokratų partijos kandi
datas į prezidentus Adlai Ste-

mokestis nustotomas vienodas 
visoms turto rūšims. Žemes 
sklypai, namai, automobiliai, 
baldai, drabužiai, brangenybes, 
akcijos ir pinigai apdedami vie
nodu mokesčiu. Pakeitus kon
stituciją, atskiras turto rūšis 
galima apdėti skirtingais mo
kesčiais. » 

Po pranešimo pirmininkas 
Anthony J. Budis susirinkimo 

Mesti tad kaltinimą Liet. Fronto 
žmonėms, kad jie "su tokiu pat 
lengvumu išėjo iš VLIKo, kaip 
anksčiau jie buvo išėję iš krikš
čionių pclitikos vienybės" — tai 
yra V. Bgd. žodžiai.— reiškia pra
silenkti su istorine tikrove. Lie
tuvių Frontas, ne kas kita*, ap-
jungo Lietuvoje okupacijų metais 
katalikus. Toks jis norėjo būti Ir 
tremtyje. O kad senoji generacija 
neišsiteko jo rėmuose, tai yra jos 
dalykas, už kurią mes jos nei pei
kiame, nei giriame. Vienas augš-
tas Bažnyčios asmuo man nese
niai yra rašęs: "Liet. Frontas su
siorganizavo tada, kai Kr. Demo
kratai praktiškai neegzistavo. Aš 

kad 

tiktai ankstesnio prel. M. Krupa
vičiaus padaryto pasiūlymo pakar
tojimas ? 

5. V. Bgd. teisingai rašo, kad 

T 
REDAKCIJOS P A S T A B A 
Iš prof. A. Maceinos laiško ma

tyti, kad Frontininkai suklydo lai
kydami Kr. Demokratus mirusiais, 

"kylys tmi baisią jėgą". Deja, ĮTam tikros garbės jiems teikia, 
toki • teigimai, kad Liet. Fronto 'kad jie prie šios klaidos prisipa-
žmonės "griauja principus ir or-''žįsta. Tačiau mažiau garbingas 
ganizacljas", kad pas juos "leng
vai atsisakytas principingumas te
oretiniame politinio darbo supra
time netruko pasireikšti beprinci-
pingumu ir politiniame darbe" 
kaip tik ir yra anasai baisios jė
gos kylys: jis skelia, bet ne vie
nija. Vadinti žmone3, kurie gynė 
ir gina Krikščionybę visur ir visa
dos, kurie kovoja už Bažnyčioc 
visišką laisvę valstybėje, kurie 

buvau pradžioje tos minties, nau n e į rjetuvoje, nei tremtyje nepa-
Liet. Frontas atsistoja Kr. Dem. 

venson. Rūmai išleido informa- dalyviams, kurių būta apie 150, 
cine knygą apie Chicagą — Chi demonstravo labai įdomų kul-
cagos Vadovą. Vasarą buvo su tūrinį, spalvotą filmą "Ameri

kos derlius". Tai tikrai nepa
prasto grožio ir turinio filmas. 
Jame pavaizduotas Amerikos 

ruošta Lietuvių Golfo diena, ku 
rioje dalyvavo daugiau kaip 
šimtas žaidėjų ir apie 200 sve
čių. Pirmininkui teko dalyvauti dirbančiųjų tarpusavis priklau-
Clevelande Amerikos Lietuvių somumas. Labai sumaniai paro 
Ekonominio Centro šauktoje 
konferencijoje, kur buvo aps
varstyta visa eile aktualių Ame 
rikos lietuvių ekonominių prob 
lemų ir užmegsti tampresni ryšiai 
su kitų Amerikos miestų Lietu
vių Prekybos Rūmais. 

Sekretorius Adolfas Baliūnae 
pranešė, kad pastaruoju laiku į 
rūmus įstojo 12 naujų narių 
ir dabar organizacijai priklau-

domi darbai žemės ūkyje, med
vilnes plantacijose, gyvulinin
kystes ūkiuose. Gyvai ir įdo
miai pavaizduoti miško darbai, 
anglies, geležies ir kitų metalų 
bei mineralų kasyklos. Pagaliau 
filmas baigiamas moderniškos 
automobilių gamybos įmonės 
paveikslais. 

J susirinkimą buvo atsilankęs 
Lithuanian Chamber of Com-so 224 lietuviai biznieriai ir pro , 

<, * r\ V !merce of Illinois garbes narys 
fesionalai. Organizacijos turtas _ , *» ^. . \ 

. . . . . advokatas Anthony A. OIis. A. grynais pinigais banke ir valsty! J _ 
bes paskolos lakštais sudaro įRud_ls P e l y d a m a s p. 01] pri-
$9 958 13 mine, kad šiais metais A. Olis 

Programų vedėjo pavaduoto- kandidatuoja perrinkimui į Sa
jas Vytold C. Yasus susirinki- J*8™11* D l * t r i k

T
t o Patikėtinius, 

mui pristatė vakaro kalbėtoją * e t o \ d a r d u L
A

ietuV11* * " * / -
De Paul Universiteto profesc |b ,0 « ™ « : « * • ****** ***** 
rių Mr. Lawrenc* Ryan. Prane-1 į * i r A , f o n s e W e U s ^ r a k a n " 
šėjas nušvietė Illinois valstybės I d l d a _ t a i l Municipalinio teismo 
konstitucijos pakeitimo projek-j *****>*: P

f
l r m m i n k a s Anthony 

tą, liečiantį pajamų apmokesti- J ' R u d l s k v i e t § l i e t ™ u s *>*!• 

vietoje. Deja, nelaimingas VLIKas 
prikėlė daugeli 'mirusiųjų*, iš
šaukdamas visą šią nelaimingą 
fermentaciją ir tarp mūsų" (1952 
nu kovo 24 d.). Šio augšto dva
siškio mintis yra visiškai teisin
ga, Ir čia, o ne kur kitur, reikia 
jieškoti dabartinio skilimo šaknų. 

4. V. Bgd. rašo: "Jau tada (po 
suvažiavimo Bad Cannstadte, Mc.) 
M. Krupavičius suprato momento 
rimtumą ir kvietė jaunuosius (šie 
"jauniai") turi jau arti 50 metų 
Mc.) dėtis j bendrą darbą, pasiū
lydamas jiems pirmininkavimą ir 
atsisakydamas savo organizacijos 
vardo." Kur ir kada šitoks pasiū
lymas buvo padarytas, man nėra 
žinoma, nors JĮ viename savo laiš
ke mini ir pats prel. M. Krupavi
čius (1952 m. vas. 21 d.). Tačiau 
kai aš š.m. geg. 13 d. pasiūliau 
per prel. L. Tulabą susijungti 
Liet. Frontui su Krikšč. Demo
kratais tomis pačiomis sąlygomis, 
būtent, naujo politinio vieneto 
"pirmininką skiria LF centras, o 
vicepirmininką KD centras" 
(punktas 1), tai šios sąlygos ne
priėmė nei pats prel, M. Krupa
vičius, nei KD suvažiavimas. O ar 
šis susijungimo projektas nebuvo 

sidavė jokioms laicistinėms vilio
nėms, — vadinti šiuos žmones 
griaunančiais principus ir atsisa
kančiais principingumo reiškia 
paisyti ne tiesos, bet įspūdžio ma
sėje. Graikai tai vadino demogo-
gija. Kaip tai pavadinsime mes, 
krikščionys ? 

Tikėdamasis, Pone Redaktoriau, 
kad Jūsų laikraštis iš tikro patar
naus šiam opiam klausimui nu
šviesti, reiškiu Jums gilią pagar
bą. Jūsų 

A Maceina 
• 

Skclbkites "Drauge" 
i PHPI'P • m 

• T E L E V I Z U A • KADJO • ŠAL-
OYTirVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • I L G I N T O VAI * ( I R O N -
R R S t PLOKSTKLKS ( R K C O R O S ) 
• NAMO R E I K M E N Y S I R T.T. 

WE!SS APPLMCE 
P I L N A S T l l l i E V I Z I J O S IK RADfO 

A I T VIINAVIMAS 

4057 So'ith Archrr Avenue 
T e l YArds 7-8666, Chirago 32, III 

nimą, KalhStojo nuomone, da
bartiniai konstitucijofe nuosta-

ttm 

yra vieno augšto Bažnyčios as
mens apgailestavimas, prof. M 
pagirtas, kad "nelaimingas Vlikas Į, Programc 
prikėlė daugelį, mirusiųjų". Mums 
atrodytų, kad čia pasireiškė ne 
Vliko silpnybė, bet jo jėga. Būtų 
gera, kad jis ne tik "Kr. demo
kratus", bet ir visą Lietuvos ne
priklausomybę prikeltų. 

Iš klaidingo Kr. Demokratų 
"palaidojimo" kyla ir kita prof. 
klaida, būtent: f r. atstovavo vi
sus katalikus. Jis rašo: "Tuo me
tu Liet. Fronte dalyvavo visi ka- Į 
talikai, nesiskaldydami į jokias 
grupes." O gretimame sakinyje 
čia pat jis pastebi: "Tačiau seno

sios katalikų partijos generaeijos i skelbiama an ne.. Iš syk p. M. sa-
šiame sąjūdyje nebuvo". Mums j ko, kad nep. pol. programa ten 
atrodo, kad šis antrasis p. Maoei- 'nebuvo paskelbta, o keletą eilučių 
nos sakinys yra teisingesnis. Ar [vėliau jis rašo apie savo veiklą 
jis neprieštarauja pirmesniam jo Bad Connstadte šiais žodžiais: 
teigimui mes suprasti nesugebama "aš pasisakiau už Lietuvių Fron-

Tas pat prof. M. "minties jud- tą, kaip nepąsaulėžiūrinj sąjūdį." 
rūmas" yra pastebimas ir klausi- Mums atrodo, kad šis pastarasis 
me ar nepasaulėžiūrinės politikos prof. M. pareiškimas yra teisin-

Bad Connstadto buvo gesnis. Red. 

I 

suoti uz savo tautiečius. 

Po susirinkimo viai dalyviai 
tai neleidžia išleisti įstatymo, i buvo pavaišinti skaniais užkan-
kuris įvestų tikslesnę tvarką džiais ir kava. A. B. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI 
Mielasis Pone Redaktoriau, 

Jūsų laikraštyje V. Bgd., kalbė
damas apie politinį katalikų vi
suomenės suskilimą ryšium su 
Liet. Fronto išstojimu iš VLIKo 
(žiūr. straipsnį "Žmones ir prin
cipai'*, "Draugas* 1952 m. rūgs. 
22 d.), pastebi, kad šis suskilimas 
"faktiškai yra įvykęs Bad Cann-
stadto suvažiavime, rodos, 1947 
m., kur prof. Maceina paskelbė 
savo nepasaulėžiūrinės politikos 
programą". Kadangi šiuo teigimu 
esu įjungiamas į skaldytojų eiles, 
leiskite tad, Pone Redaktoriau, 
padaryti man keletą pastabų. 

1. Kai 1941 m. lapkričio 10 d. 
grjžau iš Berlyno į Kauną ir pra
dėjau dalyvauti Liet. Fronto posė
džiuose, radau šį sąjūdį jau per
ėjusį į pogrindį ir bebaigiantį su
siformuoti. Tuo metu Liet. Fronte 
dalyvavo visi katalikai, nesiskal
dydami į jokias grupes. Tačiau 
senosios katalikų politikų genera
cijos šiame sąjūdyje nebuvo. Bu
vo stipraus pagrindo manyti, kad 
jie yra užleidę vietą jaunesnie
siems, nes tai buvo pavojingas re
zistencijos metas. 

2. 1941-44 metais Liet. Frontas 
įsitvirtino lietuviškojoje visuome
nėje: jis leido pogrindinę spau
dą ("J laisvę"), paruošė savo 
programą, suorganizavo karinius 
dalinius, esmingai dalyvavo VLIKo 
sukūrime. Nė viena senoji kata
likų politinė grupė Liet. Fronto 
veiklos Lietuvoje nekvestijonavo 
ir savosios neorganizavo. Visai 
katalikų rezistencijai Lietuvoje 
vadovavo Liet. Frontas. 

3. J tremtį Liet. Frontas atkilo 
iš Lietuvos susiorganizavęs ir re
zistencijos darbe patyręs. Kas 
tad įvyko Bad Cannstadte? Ten 
buvo paskelbta ne "nepasaulėžiū
rinės politikos programa", kaip 
teigia V. Bgd. (tai buvo padaryta 
žymiai vėliau "Mažajame Židinyj" 
ir "Aiduose"), bet ten buvo spren
džiamas klausimas, kaip organi
zuotis lietuviams katalikams trem
tyje: pasilikti ir toliau vienin
giems Liet. Fronto rėmuose, kaip 
buvo Lietuvoje, ar atgaivinti 
Krikščionių Demokratų partiją ir 
tuo būdu eiti dviem keliais. Dr. 
P. Karvelis, skaitęs suvažiavime 
patį pirmąjį referatą, pasisakė už 
Krikšč. Demokratų partijos atgai
vinimą; aš pasisakiau už Lietuvių 
Frontą kaip nepasaulėžiūrinį sąjū
dį, kuris tačiau visiškai gali pa

tenkinti ir katalikų reikalus, ne
neigdamas tačiau nė dviejų kelių. 
Štai mano paskaitos užbaiga, su
traukianti suvažiavimo problemas: 

"Visos kalbos apie vieną par
tiją (o šių kalbų suvažiavime 
buvo labai daug, Mc.) gali bū
ti prasmingos tik tuo atveju, 
jei Krikšč. demokratai neatsi-
kurs. Tuomet naujojo sąjūdžio 
Liet. Fronto, Mc.) durys bus 
atviros visiems katalikams. Jei
gu krikšč. demokratai atsikurs, 
bus dvi partijos, kuriose kata
likai dalyvaus. Vienos ar dviejų 
partijų raktas glūdi krikšč. d& 
mokratų rankose" (1946 m. 
/ne 1947 m., kaip spėja V. 
B g d / , geg. 13 d.). 

Krikščionių demokratų partija 
atsikūrė dar tais pačiais 1946 me
tais per Kristaus Karaliaus šven
tę Scheinfelde ir tuo būdu prado 
jo antra kelią, kuris Lietuvoje re
zistencijos metais buvo žinomas. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
IS W » K " btutte* - - iwi i*a ISiHl 

PIRMAI>. Ik'. PUNKTAI) 
8 :4* ik*. «:3(> t a j , r y t e 

flrc#TAl>. ttMl Iki V.<*0 vai. ry to 
METl 'Vrf ' .KOS VAKAKl 'AKOS 

Iš los |mt stot los F a i M A D I U N I O 
v a k a r e n u o '« Iki S vai. 

RflDIO PROGRAMA 
\\2l M>. R«JCiKWNL.L. 8T. 

C h t « W o 89. 111. HlOmlock 4-2418 

SIUVAMOS MAŠINOS 

, RAŠOM. MAŠINĖLĖS 
Kaunamos gor iaus iomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4t70 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

VESTUVINIS NUOTRAUKOS \ 

Aukštos Rūšies Fotografijos 

M A 

PETRAS JANKAUSKAS 
Gyveno 3220 S. I.owo Ave. 

Mlro spal io 18 d., 1952, 7:30 
vai. \ ak . . Hulaukcs 71 m. Bui i 

GimS Uotuvojo . Kilo is Pa
nevėžio apskr ič io . 

Pasi l iko dtdol tame nul iūdimo 
draugui ir pužstami . 

Kūnas paša rvo ta s Antano M 
Phi l l ips koplyčioje, 8807 Li tu-
an iea Ave, -

Laidotuves jvyks penktad ien i , 
spal io 17 d., is koplyr ios 8:Hl> 
vnl. ryto bus jjtlydetjis Į Sv. 
Ju rg io parapi jos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedul ingos pamal 
dos už velloniost siela. P o pa
maldi ; bus nulyfletus j šv. K a 
zimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
g imines , d r a u g u s ' ir paŽJstamus 
da lyvaut i ftiose laidotuv6so. 

Nu l iūdę : h r u u g a i . 

l a i d o t u v i ų d i r ek to r ius Anta
nas M. Phil l ips . Tel. YA 7-3401 

-

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVES 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU T A R N A U J A , 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nes šios įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmones turi 40 metų j 

1 patyrimo šioje prekyboje. | 

Kada ateina reikalas pirkti i 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVI A IR PATOGIA 

s SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

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

MCSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
KDVAUDAS J. U LIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2-181 

P A D Ė K A 

VKRONIKA 
MARCINKEVIČIENE 

m i r ė 1t>r><2 in. riurs6jo men. ;{<» 
d. Ir buvo palaidota spalio 4 d. 
sv. Kazimiero k a p i n ė s e J o s 
va rdu mioAird^ią padCką re i l -
k ian ie : kup . kl» -bonui pr«latui 
B, Urbai ; kun. A. Z a k a r a u s k u i 
— už a t l i k t a s visas bažnyt ines 
apelKas ir palydėj imą J kupl
i u s ; kun. R K ' l p š a i ir kun . A. 
Valančiui . 

Nuoširdžiausia padėka reds-
kianu! laidotuvių d i r ek to r iu i 
Antanu i M. l ' liillips. kur i s visu 
n u o š i r d u m u padėjo m u m s mo
ra l ia i ir ma te r ia l i a i p<'iKyvonti 
liddosį ir rūposėius lojo skau 
džioje valandoje', ir iški lmingai 
p;ilydėjo musiji brangia mamytę 
ir sesute ) amžino poilsio vlel;t. 

Dėko jame £v. Mišių a u k o t o 
j ams , grabi ieš iauis . visiems pa 
i r i skns i ems nrums užuojau ta a r 
in;itrri;jlial m u s pa I <inusieins Ir 
visioms la idotuvėse da lyvavu
siems. 

O tau, brangi Mamyte ir S« 
Hute. tebUna lengva si t r emt i e s 
ftemolf. 

Nul iūdę: Duktė , sesuo Ir ki t i 
g iminės . 

N U O UŽSISENBJUSIŲ 
• 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRV ODOS LIGŲ l 

Tie. kur io kenėia nuo S E N t ; AT 
VIHt,; Ir KKAIM.21Ų ŽAIZDŲ, jii 
negali ramia i sėdėti ir n a k t i m i s mie 
goti , nes Jt; uiU»lsen*juslos Ifcitdat 
n*ožti ir s k a u d a . Kati paša l in t i tų 
niežėjimą ir s k a u d ė j i m e šonu a t 
virų Ir skaudančių, žaizdų, uždeki te ] 
DKOULO Oin tment . Jo g y d o m o P Į 
ypa tybes pa lengvins jūsų skaudėj! - | 
mą Ir galėsi te r amia i miegoti nak- I 
tj. Var tok i te j) ta ipgi nuo skaudžiu 1 
nudegimų. J i s t a ipg i paša l ina niežė
j imą Ilgos, vad inamos PSOR1A8IS. 
Taipgi paša l ina peršėj imų ligos, vadi
n a m o s ATHTdOTl'VS KOOT, sus tabdo 
džiovinimą odos ir perplyftlma t a rp - » 
plršeiu. J i s y ra t i n k a m u s var to t i nuo 
džlūstanėios ir suski lus ios odos. Jif 
yra ge ra .gyduolR nuo visu, laviršlnių 
odos ligą. LHOtJLO 
Oin tment su te iks Jųm 
pagalbų nuo n u v a r 
gusių, p e r š t a m ų l r 
nležlnčlų kojų Lopu-
lo O in tmen t y r a pa r 
d u o d a m a s po 76 e t . 
fi.,26 Ir $3.50. P i rk i 
te vais t inėse Chloago 

' i r apyl inkėso ir Mll-
waukoo, a r b a a t -
s iąskl to monoy o rde 
ri | — 

LKGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago S4, UI 

MUlbcrry 5-3694 ' 

KAZIMIERA B A R T I i s l S 
( V A l i A V h i f T f ; ) 

Gyveno 3105 W. 39th Plaee . 
Tel. V l rg in ia 7-1438 

Milė spalio 18 d,. 1!»&2, S 
vai. vak., s u l a u k u s (i3 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Kau
no apskrb ' io , Varnių miesto. 

Amer iko je Išgyveno 44 m. 
Pasi l iko d ide l iame uul idimo 

sūnus Aptanąg, d u k t ė Helen 
Zuba\vs':i , yentas l,ouis, an i lkė 
I Mane, bt<)lįs Adomas Valavl-
elus, sesuo Helen Labut i s su 
šeima/. Kiti g imines, drųugal Ir 
pažjstuml. LlotoVoje liko sesuo 
Ona Mant r lmieuė su šeima. 

PriUlausė Šv. Klsbietos Draug. 
Kiiuas paša rvo ta s J o b u P\ 

Kudeikio koi>lyeloje, 4 H 0 Bo. 
Gal i f innia Avo. 

Laidotuvės jvyks ponktad. , 
spalio 17 d., iš koplyėlos S:30 
vai. ryto bu.s, a t l ydė ta ) Nekal 
to Pras idė j imo Pane lės šve. pa
rapi jos ba/.nyeią, kur ioje jvyks 
gedul ingo* pamaldos n* velio
nės siela. Po pamaldi ] bus nu
lydėta j įSv. Ka/. imlero kapines . 

Nuoširdžiai . kvieėlame visus: 
glminetl, d r a u g u s ir pužjs tamus 
da lyvaut i šiose la idotuvėse. 

Nullflde: Sūnus , Duktė*, fcen-
tiws, Anūkė , Urolis, Sesuo ir kiti 
u imių f s . 

Laidotuvių d i r ek to r iu s . lobu 
l<\ l-iudolkis. Tel. YArds 7-1741 

hMN 

KAZIMIERAS 
RASIMAS 

Mnrshflcld A v e , Gyv. 8 > 49 S 
tel. KA 3-7119 

Mirė spal . II d. 195: m., 
9:15 vai. vak., su l aukęs 48 m. 

Gimęs Chteago, Illinois. 
Pas i l iko d ide l iame nu l iūd in i ) 

mot ina Anelė, pagal tėvus Dau
gi rda i tė , sesuo Angel ine Poley 
ir švogeris Andrcvv ir Ju še ima; 
Dantei, T lmotby ir Ka tb leen , 
brolis Aleksandras , 3 dėdės : 
J o n a s Ras imas , An tanas Dau
g i rdas ir Juozapas Szymkio-
wlest, puseserė;; ir pusbrol ia i : 
Angeline Chejlevvski, Stanis lova 
Kasimas , Juosapaa Ras imas , 
M r. ir Mra. Raymond Kermu1, 
Air. ir Mrs Rober t K r a u s e su 
še imomis ir Milda Daugirdas-

pr ik la t iP l pr ie Chicagos Lio-
tuvių Draugi jos . 

K ū n a s paša rvo ta s An tano M. 
Phi l l ips koplyėioje, 8H07 Litu-
an iea Avo. • l ia idotuvės Jvyks 
ketvl r tad . , spal . 18 d. Iš koply
ėlos 8:30 vai. ryto bus a t lydė
tas j £v. J u r g i o p a r a p . bažny
čių, kur ioje jvyks gedul ingos 
pama ldos už velionio sielų. Po 
pamald i ; bus nu lydė tas j Šv. 
Kaz imiero kapines . 

Nuoširdžiai kvieė lame visus 
gimines, d r a u g u s ir paž į s t amus 
da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : Motina, Sesuo, Bro 
lis, Dėdės, Pusbrol ia i , Pusėse -
ros ir ki t i g imines . 

Laid. d 1 rėkt , Ant. M. 
lips, tel. YArds 7-3401. 

Phl l -

m m 

w*»y* | . 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
-t •avtninkp n* , 

SI. Casimir Monnmcnt 
fompany 

3914 West t l l t h Street 
"ienas Blokas nuo Kapiniu 

Oldžlauftlafl Paminklam* 
f*\nnų Ph»lrlnklma« Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

Gaukit du gerus uldarbiua Tcasmiet 
UMkrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

l»radėkit m $1 • Pridėkit kiek norite, 
,k*«U E o n u 

UNIYFRSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION. 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

s i 
Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nno • ryto 
iki 4 valandai vakarf. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. cakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai ryto iki 3 vai. p. p. 

John F. Eutleikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel YAnte 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMIIULANCE D I E N ^ IR NAKTĮ 

i r i» 

6812 1410 S. 50tt» AVE. 
CICERO. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

S O WESTERN AVIL 
CHICAGO, ILL. 

GRovehiU 64)142 

UEmlock 4-2644 

TOwnhaU 8-2109 

—4- Š 

5ffl 

LIODĖSIO VALANDOJ 
šaukiu 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
BKpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

— — — 

SEKANTIEJI YRA N AKIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
, LAIUOTUVIU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainbulansų p a t a r n a v i 
m a s y r a t e l k i a m a s 
d iena Ir n a k t i. R e i 
ka le Sauki te 
mus* 

Mes t u r i m e koplyčias 
I tov ' iamln da lyse 1 r 
v i s o s e Chicagos 
tu*>jaIIS p a t a r -
i ia i i jam. 

ir 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd PLĄCE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. _ . PUllman 5-1*70 

\ . PETRAS P. GURSKIS 
659 Wost 18th STREET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50t»i AVE., < H i :KO I I I . . Tel. OLympic 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED, STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephone V Arda 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. IMK HKJAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITU ABI IC A AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. tlTUANltJA AVE. Tel. YArda 7-1188—1139 

JULIUS LIULEVI4IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayeti# 8-8572 

"~LE0NARDA$T EŽERSKIS 
1646 VVEST 4(Jth STREET Tel. YArds 7-0781 

• * ^ir-isitfflsnaBrKijK; •imtw<wir'--"^ s . w*>~t *» 
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IŠ ARTI IR TOLI 

X šv. Mykolo parapijos, 
North Side, kur klebonu yra 
kun. P. Gasiūnas, šv. Cecilijos 
ir šv. Juozapo draugijos paau
kojo $25.00 ir įrašė a. a. Zig 
mantą Bagentavich, kuris ligos 
metu nepasiėmė pašalpos iš mi-
nStų draugijų, į Tėvų Marijonų 
Statybos Fondo amžinus na
rius. Statybos valdyba reiškia 
padėką toms draugijoms už au
ką ir paramą. 

X Tėvų Marijonu Bendradar 
biu Chicagos apskrities mėnesi
nis susirinkimas įvyks šiandien, 
spalio 15 d., 8 vai. vak., tuojau 
po rožančiaus pamaldų, Aušros 
Vartų par. salėje. Svarbus susi
rinkimas — ruošiamės prie Si 
dabrine* Draugijos vakarienes, 
kuri bus lapkričio 16 d., 6 vai 
vak. šv. Jurgio parapijos sa
lėje, Bridgeporte. 

X Robertas ir Julija Balčiū
nai susilaukė sūnaus. Robertas 
Balčiūnas yra karo veteranas. 
Jo motina Mrs. Marcelė Balčiū
nienė ne tik abu savo sūnus — 
Robertą ir Albertą gražiai iš
mokė lietuviškai kalbėti, bet ir 
Roberto dukrelę Marytę, ir jos 
naujagimį broliuką šnekina aug 
štaitiška tarme. Balčiūnai yra 
„Draugo" skaitytojai. 

X Albinas Valentinas mini 
25 metų literatinės kūrybos su
kaktį. Pirmutinioji kūryba pa
sireiškė poezijoje ir greitai at
kreipė į savo lietuvius. A. Valen 
tinas pasižymi jumoru, plačia 
vaizduote ir stiliaus gyvumu. 
Jis yra žemaitis, gimęs Skuodo 
miestelyje, Kretingos apskr. 

X TSvu Marijonų Bendradar 
biu draugijos sidabrinė vakarie 
nė ruošiama lapkričio 16 d. 6 
vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
salėje. Tikėtai jau platinami. 
Svečiai bus pavaišinti kalaku
tiena. Skyrių pirmininkės tikė
tus platina. Tikimės, kad rėmė
jai atsilankys į draugijos 25-tą 
vakarienę. 

X J. Vilkaitis, K. Kleiva, P. 
Gaučys, dr. G. Valančius ir P. 
Grybienė tarėsi pastarosios bu
te Lietuvių Bendruomenės A-
merikoje Chicagos apygardos 
laik. komiteto įkūrimo reikalu. 

X Haunstettenieclų, Diebhol-
zo gimnazijos rėmėjų grupėje 
įvyko pasikeitimų. Vieton Iva
nausko Stepo, tos grupės nariu 
pasižadėjo būti Vasiliauskas 
Fridas. 

X W. J. Stankūnas, buvęs 
fotografas, kelioms dienoms bu 
vo atvykęs į Chicagą, dabar gy
venąs nuosavame ūkyje netoli 
Plymouth, Wisc. 

X Leonas Burlevičius ruošia
si susituokti su Elena Bacevi
čiūte. Abu šv. Jurgio parapijos 
nariai. 

X Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje pakrikštyta Liuda Su-
zana Grublesky. 

X B. Brazdžionis, A. Gustai
tis ir H. Kačinskas tikrai gra
žiai pasirodė žodžio meno pro
gramoje praeitą sekmadienį. 

X Pr. A. Garmus, aplankęs 
Kanadą ir New Yorko lietuvių 
kolonijas, grižo J Chicagą. 

X Roseland Jaunų Moterų 
klubas ruošiasi pavaišinti Balfo 
vakaro, įvykstančio spalio 19 d., 
dalyvius skaniais valgiais. 

X Chicagos Balfo 3 skyrius 
surinko savo vajaus metu nuo 

A. J. VALSTYBĖSE 
—Moteris šiandien ir ryto}— 

tai bus vedamoji mintis Moterų 
konferencijos, kuri įvyks lapkri 
čio 2 dieną, Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyno patalpose. Put-
nam, Conn. Kalbėtojais pakvies 
ti žymūs katalikų visuomenes 
vadai. Moterų konferencija pra 
sidės 11:00 vai. pamaldomis, 
12:00 vai. bus pietūs, o 1:30 
vai. posėdis. Posėdžio metu me
ninę programą atliks mergaičių 
pensionatas. J konferenciją kvie 
Mamos visos Naujosios Angli
jos katalikes mergaites ir mo
terys, vietines ir ateives. Ypač 
šviečiamos dalyvauti buvusios 
.r esančios katalikes vadoves at 
vykusios iš Europos. Norima 
aptarti šių dienų visoms katali
kėms rūpimus klausimus. 

Šią konferenciją sukviesti ė-

KANAD0J 
— Šeštadienine mokyklą Mon 

trealyje šiuo metu lanko 80 mo 
kinių. Šiems metams išrinkta J 
tėvų komitetą: Aipelienė, Zubas 
ir GrybaltienS. Mokykloje dirba 
mokytojai: A. Ališauskas, mok. 
vedėjas; J. Juknevičiene, B. Lu 
košovičiene ir Pakulienė. 

— Lietuvių Akademinio Sam
būrio Stipendijų ir Pašalpų Fon 
das artimoje ateityje numato 
skirstyti pašalpas Montrealio u-
niversi te tuose studijuojantiems 
lietuviams studentams. 

— Atvyksta Brooklyno spor
tininkai. Spalio 28-29 d. Mon-
trealyje viešės Brooklyno lietu
viai krepšininkai ir stalą tenisi
ninkai, kurie turės varžybinius 
susitikimus. , 

įi- Vaikų kaukių balius. Lie
tuvių katalikių Moterų draugija 

PAUERBfi MRS. DIXON Trumpai iš visur 
-Kieto sprando vyras. Erich 

Chicagoje 

Slpm 

• 

Mrs. Shenvood Dixon (dešinėje), IlUnoi9 gubernatoriaus pagel-
bininko žmona pila arbatą Mrs. D. Kamin (kairėje), Mrs. A. 
Abbot Rosen, ir Mrs. Victor Schlaegsr per parengimą Ambassa-
dor viešbutyje. Parengimą suruošė Mrs. Dixon garbei Sherwood 

Dbcon for Governor Independent Citizcns Committee. 

— $50,000,000 vajus. 1953 m. 
sausio men. prasidės „March of Ollenhauer, gimęs 1901 m., nau- D i m e g > , k a d mAA M 

jas Vakarų Vokietijos somade- m ^ ^ f < m d ą k o v a i g u 

mokratų partijos pirmininkas, i , i i u m i j t A m e rikos 
užėmęs mirusio Schumacherio ynigtyUgop 
vietą, nėra toks tigriškas kaip 
Schumacheris, bet kieto spran
do vyras. Bet jis pakartojo 
Schumacherio senus: „ne". So-

r— 70 Chicagos gydytojų pra 
eitą trečiadienį pradėjo medici
nos kursus ir kursai tęsis iki 
lapkričio 12 d. Kursai būna tre-

cialistai dar tebėra priešingi tai č i a d i c n i a i s 

kos sutarčiai su Vakarais, yra _ ^grų laikraščiai remia 
priešingi Schumano planui. fSteven80I1. chicagos, New 

— Sustabdė automobilį, mirė" York, Memphis ir Detroit negrų 
nuo širdies atakos. Edward Con, laikraščiai remia gub. Steven-
nelly, 48 metų, 547 N. Laeming 
ton, Local 73 Gteneral Service 
Employes (AFL) unijos Vedė 

šono kandidatūra į prezidentus. 
— Kiek pašauks į kariuome

nę? Illinois valstybėje gruodžio 

mesi iniciatyvos Amerikos Liet. spalio 19 d. 4 vai. p. p. ruošia 
K. Moterų Sąjunga. j vaikų kaukių balių parapijos sa 

lėje, Montrealyje. 

VOKIETIJOJ 
— L. Vyčių koncertas New 

Yorke. New Yorko apylinkės 
Lietuvos Vyčiai 1952 m. sausio 
12 d. rengia nepaprastą koncer- Į Atgyja skautai Vokieti jo
tą. Koncerto programą atliks je. „Skautų Aidas" rašo, kad po 
ivi didžiosios Amerikos lietuvių Į emigracinių sukrėtimų Vokieti-
meno pajėgos: Ona Kaskas, pa-' jos rajone vel atkunta lietuvių 
garsėjusi Metropolitan ir Euro-1 skautų vienetai. Be pasigėrėti
nos operų artistė, ir Algirdas 
Brazis, naujoji Metropolitan o-
peros žvaigždė ir dabar bepra-
ledąs šioje New Yorko operoje 
savo antrąjį sezoną. Šie du ar
tistai ruošia ypatingai įdomią 
programą lietuviškų dainų, ope 
rų arijų ir kitų melodingų kūri
nių. Tai bus meninė puota, ku
riai lygios dar nėra buvę New 
Yorke. 

Kad duotų mūsų publikai pro 
?os pasiklausyti šių artistų ža
vėtino dainavimo tikrai koncer
tinėj nuotaikoj, rengimo komi
tetas pasamdė didžiulę Brook-
lyn Academy of Music salę, kur 
yra dainavę patys didžiausieji 
pasaulio artistai. Salė turi pui
kią akustiką ir yra labai leng
vai iš visur pasiekiama. (Beveik 
prie pat durų privažiuoja visos 
trys subway linijos). 

Visas, pelnas nuo koncerto eis 
a. a. Norkūno Atminimo Fon
dui. 

X Komp. Juliaus Gaidelio va 
dovaujamas Bostono vyrų cho
ras š. m. lapkričio 16 d. rengia 
pirmąjį koncertą So. Boston, 
Mass. Koncerte dalyvauja J. Ra 

nai veikiančio „Aušros" tunto 
Diepholze — Vasario 16-sios 
Gimnazijoje, sukruto skautai 
Luebecke ir Lebenstedte. 

Vokiečių skautai (BDP) par
ėmė lietuvių skautų skiltn. A. 
Černiaus ir skiltn. V. Birietofe 
kelionę Romon. Su Bremeno vo
kiečių skautų „Wilking" draugo 
ve du lietuviai skautai šią va
sarą puikiai stovyklavo tarp
tautinėje skautų stovykloje 
Liuksemburge. 

PRANCŪZIJOJ 

na namuose. Jos ištekėjo Už 
artglų. Viena iš jų — Mrs. Ona 
Jonės — nors gimusi ir augusi 
Anglijoje, puikiai kalba lietu
viškai ir mielai bičiuliauja su 
sutiktais lietuviais. 

— PLB suvažiavimas Londo
ne. Iš PLB atstovų pranešimų 
Londone suvažiavimo metu pa
aiškėjo, kad Belgijoje 1947 m. 
buvo per 1,200 lietuvių. Paskum 
lietuvių skaičius ėmė tirpti ir 
šiuo metu beliko vos 250. Dau
gumas išemigravo į JAV, Ka
nadą, Australiją, kiti grįžo į Vo 
kietiją, vienas kitas stojo į pran 
cūzų svetimšalių legijoną. Ke
liolika lietuvių Belgijoje dirto 

dalis gyvena britų zonoje — 4, 
342. Viso jie sudaro 122 apylin
kes ir seniūnijas. Daugumas lie 
tuvių yra nedarbingi, o ir galį 
dirbti sunkiai gauna bet kokį 
darbą. 

Trečiąją suvažiavimo dieną 
buvo svarstomi šie reikalai: a) 
bendro visiems Europoje liku
siems lietuvianis laikraščio klau 

— Anglijos lietuvių krepšiniu 
kų gastrolės. Rugsėjo 13-21 d. 
Prancūzijoje lankėsi Manches-
terio „Kovas" eilei rungtynių 
su Paryžiaus, Havre, Cabourg, 
Turcoing, Mezieres, Autun, Nil-
vange ir Fangeres prancūzų 
krepšinio komandomis, kurias 
visas pralaimėjo (Paryžiuje 58; 
79). Šiomis savo gastrolėmis 
Manchesterio lietuviai krepšinin 
kai ne tik kad nepateisino lau
kiamų vilčių, bet ir niekuo ne
pasitarnavo lietuviškai repre
zentacijai. Tokiu atveju, iš anks 

ne , k u r v i s i š i e n e n o r m a l u m a i 
įtartinai ilgai užsitęsė. Ir bur
žuaziniai nacionalistai, esą, la
bai retai demaskuojami. 

sunkioje metalo pramonėje, Ii _ Biurokratija ir korupcija. 
kusieji dirba anglies kasyklose^ T a r y b i n § spauda „dikčiai" ra-

Vokietijojc šiuo metu yra T,- š o i r s k e l b i a tarybinės adminis-
707 lietuviai,^ kurių didžiausia t r a c i ; j o s s tebėtinos biurokratijos 

ir korupcijos pavyzdžių iš rugia 
piūtės LTSR. Pav., nurodomas 
vienas kolūkis Švenčionių ap
skrityje „Kibirkštis", kur trys 
javapjūvės, bet, kadangi nebu
vo suspėta jų laiku suremontuo
ti, nebuvo dalių, rugiapjūtė bu
vo atlikta rankiniu būdu. 

— Tiek tik tepajėgė. Valsty 
binė Grožinės Literatūros Lei
dykla praėjusiais metais tepa
jėgė išleisti 94 psl. V. Mickevi
čiaus-Kapsuko „Apsakymus ir 
atsiminimus", kurią bolševikiš
koji „Tiesa" priėmė palankiai. 

— Susirūpinusi kompartija. 
Lietuvos kompartija susirūpi
nus, jog jų organizacijai išsiplė
tus, jauni komunistai lengvabū
diškai priimami, bet neauklėja-
mi. 

2INIOS IŠ OKUP. 
LIETUVOS 

—*A1. Varkulevičius pyksta, 
kas gi iš tų kompartijos kon
ferencijų, jei niekas nekreipia į 
jų nutarimus jokio dėmesįo. Ir 
svarbiausia, jog ne dėl inteli
gentijos, bet dėl „politinės pa
dėties" pačių darbininkų tarpe. 
Nurodomi visi didesni fabrikai, 
kad juose agitacinis darbas yra 
labai apleistas. Už tai pylos duo k a n d i d a t a s j s t a t e ' s attor-
dama kompartijos vadams Kau1 

jas, buvo rastas miręs savo au* mėn. pašauks į JAV kariuome-
tomobilyje praeitą pirmadienį. | nę 2,558 vyrus, įskaitant 1,381 
Greičiausia jis mirė nuo širdies į iš Cook County. 
atakos, kai jis sustabdė savo' — Mirė darbe. Thomas M. 
automobilį ant užsisukimo prie Casserly, 39 metų, susirgo dar 
4358 Fullerton. 

— Sugrįžo į Montecasiną. 
Montecasino vienuoliai paleido 
savo laikinas patalpas ir sugrį
žo į dalinai atstatytą vienuoly
ną (Italijoje), kuris karo metu 
buvo visai sunaikintas. 

\ 
— John Gutnecht, demokra-

simas; b) knygų leidimas; c) 
bendra kultūrinė veikla ir d* 
tampresnio ryšio ir nuolatinio 
bendradarbiavimo galimumai. 

Kalbant apie laikraštį kilo 
eryvų diskusijų, Jei būtų nusi
statytai „B. Lietuvį" laikyti vi-
sų Europos lietuvių laikraščiu, 
turėtų būti pakeistas 30 vardas 
jis pats padidintas, įvedant nau 
jus skyrius, paskirtus atski
riems kraštams ir nusistatyta 
kad kitų kraštų liet. bendruo
menės turėtų gauti teisę daly
vauti sprendžiamu balsu laik
raščio leidime ir tų bendruome 

ney, praeitą pirmadienį paneigė, 
kad jis turėtų kokią tai simpa
tiją komunistams ar raudonojo 
fronto organizacijoms. 

— Charles A. Rane, buvęs 
specialus tarėjas 9 didiesiems, 
tyrinėjantiems nusikaltimus, pa 
reiškė praeitą pirmadienį, kad 
per „naktį" grįš į miestą gemb-
linimas, jei prieš gemblinimą 
priemonės bus sušvelnintos. 

— 60 perlų rado oysteryje. 
Peter Kalamaras, restorano ša

be, ir mirė nUo širdies atakos. 

vininkas, Keyport, N. J., viena
me oysteryje rado 60 perlų. 

—Bėga iš sovietų zonos. Rug 
sėjo mėnesį iš Rytų Vokietijos 
į Berlyną atbėgo 14,000 asme
nų, rugpjūčio mėnesį atbėgusių 
buvo 15,000. 

— „ K i n o d i e n a " V i s o s e B e l -
gijoa vyskupijose gruodžio 14 d. 
bus organizuojama ,J£ino die
na". 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZUS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL, 
TeL WAlbrook 5-9209 
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to neapskaičiavus savo jėgų, ar 
Mass. Koncerte dalyvauja J. Ka y e r t a k t i a m b a s a d o r i a u t i kra ™ščio leidime ir tų oenaruome-
jauskaite viena iš žymiųjų' __ ž i n o m ą a ukštu krepši-jnh* atstovų pritarimu skinamas 

nio lygiu ir įvairiausiomis tarp
tautinėmis sportinėmis gastrolė 
mis?! Tuo labiau, kad čia lie
tuviai krepšininkai turi labai ge 
rą vardą. 

lietuvių pianisčių ir Algirdas 
Brazis, Metropolitan operos ba 
ritonas. 

X Spaudos kioskas, prie Šv. 
Antanos parapijos bažnyčios, 
Detroit, Mich., po vasaros atos
togų vėl pradeda veikti nuo spa 
lio 19 d. Ten bus galima gauti 
ne tik įvairių lietuviškų knygų, 

DID. BRITANIJOJ 
Leeds lietuviai. Šitame di

džiuliame ir gražiame mieste įsi 
bet taip pat užsiprenumeruoti (kūrė nedidelė liefuvių kolonija, 
„Draugą", „Laivą", „The Ma-
rian" ir kitus katalikiškus laik
raščius ir pratęsti jų prenume-
ratą. 

jo redaktorius, kuriam betgi 
darbas nebūtų varžomas ir jis 
redaguotų savarankiškai. Nutar 

TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

' "'"""""TipHll 
l i f ied englneers' service) 
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— Kupiškyje, sakoma, šiais 
metais atlikti dideli pertvarky
mo darbai — „atremontuotas* 
viešbutis", įrengta universal. 
parduotuvė. Pastatyta daug gy 
venamųjų namų. 

— Tik šiais metais. Kaune 

ŠAUKIAMAS 
Amerikon Lietuviu Komitetas Remti Adv. A. OIJ ir Adv. A. I-apins-

ki) 8PAMO 17 dl<mi. 8 vul. vakare, Dariaus Girfno l»o«to didžiojoje 
salėje, 4410 So. VVestern Ave., šaukiu JUBBTVVMŲ SISIRINKIMA-

Susirinkime bus įvairi programa, kurioje kalbės ADV. ANTANAS 
OMS kandidatas i>errliukimui J Sanitarifo* Dlstrikto trustees ir ARV. 
ANTANAS IiAPINSKAS kandidatą* i miesto telHČjus. 

Re to. programoje bus rodoma idomi filmą apie* dileagos Sanitary 
Ristrikta. IfiiuiMs yra nemokamas. 

Visi lietuviai, kurie nori išuirsti svarbias kalbas tr pamatyti J.lomia 
filmą yra kviečiami atvykti f si susirinkimą. 

RAN KURAITIS, Komiteto Pirmininkas 

r ^ = ^ 

ta „B. Lietuvį", leidžiamą DB-'nuo 1939 m. nebuvo išleistas 
LS, toliau leisti, bendradarbiau 
jant su Europos liet. bendruo-
menSmis. 

—. Halifaxo lietuvių kolonija 
žymiai sumažėjo, tačiau lietu-

joks telefonų abonentų sąra
šas. Pakėlus triukšmą, jį pa
galiau šiemet išleido. 

— Traukiniai vėluojasi. Tran 
sporto skyriaus viršininkas A. 
Loščininas skundžiasi, kad nuo-

X Jurgio Šlekaičio paruoštą 
Balio Sruogos „Milžino paunks
nę" ateinantį sekmadienį, spalio 
19 d., 3 vai. Lietuvių auditorijo
je vaidins Lietuvių Teatro ak
toriai: L. Barčaitč, Ir. Nivins-
kaite, K. Gandrimas, V. Juod
ka, J. Kelečius, A. Minelga, V. 
Petrauskas, J. Raudonis ir V. 
Valiukas. Vaidinimas bus atlik
tas koncertine forma, palydi
mas Blekaičio komentarais. Ta
tai įvyks B. Sruogos 5 metų mir 
ties sukaktį minint. Įėjimas ne
mokamas — visi kviečiami at
silankyti. 

X Balio Sruogos 5 metų mir 
ties sukakties minėjimas su me-

gegužės mėn. $1,136.72. Vaikš-jnine programa ruošiama spalio 
čio jant po namus gauta iš 39119 d. 3 vai. p.p. Lietuvių Audi-
Mtn. $784.87 aukų. 

•tšr 
tori joje. 

kurios skaičius laikui bėgant ne 
mažėja, nes Čia su įvairiais dar
bais nėra taip sunku, kaip kur 
kitur. 

Po ilgos pertraukos rugsėjo 
28 d. vietos ir apylinkės lietu
viai palyginti gausiai susirinko 
H. Rosary bažnyčioje, kur iš
klausė kun! J. Kuzmickio Mišių 
ir pamokslo. Bažnyčioje pirmą 
kart dalyvavo ir keletas seno* 
šios emigracijos lietuvių, kurie 
pirmąkart turėjo progos daly
vauti lietuvių pamaldose. 

— žino apie savo t6vyne. 
Prieš keliasdešimt metų iš Lie
tuvos į Angliją atkeliavo Jonas 
ir Agota Pranclullal) kurie po 
kurio laiko apsistojo Leeds. Jų 
šeima buvo nemaža, nes augino 
kelis sūnus ir kelias dukteris. 
Po kiek laiko Jonas ir Agota 
Pranciuliai su savo sūnumi Sil
vestru mirė. Liko dar keli vai
kai. Vienas iš jų užima paly
ginti augštą vietą britų saugu
me, kelios dukterys tebegyve* 

vių veikla dar visai nesunyko. i l f t t t r a u ^į n i a į vėluojasi, hera 
Rugsėjo 14 d. Ukrainiečių salė 
je jie paminėjo Tautos Šventę, 
sutraukę gražų būrelį lietuvių, 
šiai dienai pritaikinta paskai
tą skaitė DBLS Bradfordo Apy 
gardos Valdybos narys V. Ig-
naitis. Meninėje dalyje pasiro* 
dė jaun. skautės Liuda ir Bi
rutė ZabitaitSs, padeklamavu
sios gražių eilėraščių. Gražiai 
pasirodė ir S. Ramanauskas. 

Po oficialaus minėjimo buvo 
pasitarta aktualiais reikalais. I 
DBLS metinį suvažiavimą atsto 
vu išrinktas R. Giedraitis. Pra
vestos rinkliavos Tautos Fondui 
ir Centro steigiamai Savišalpos 
kasai. Valdybos vardu kalbėjęs 
A. Balys pranešė, kad valdybos 
nariai yra pasiryžę aplankyti vi 
sus lietuvius, kalbindami juos 
užsirašyti nariais į savo orga
nizaciją. Pirmieji lankymo re
zultatai geri. 

Halifaxo skyriaus valdybą 
šhio metu sudaro: K. Mereckis, 
J. Bružinskas ir A. Balsys. 

drausmės ir dažnai būna avari
jos. 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

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

Kini. V. Bagdanaviclus, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina ^ 
2334 So. Oakley Av©>, Chlcago, UI. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Spalio 16 d. 6 vai. 30 m. v. skaito 

T. Dr. J. Vaišnora, MIC., tema: 
Lietuvių laikraščiai Vokietijoje. 
1 Spalio 16 d. 7 v. 3 Om. v. skaito 
V. Radžiu*, tema: Reportažas. 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

\ 

Taupykite Standard Federal 
Savings & Loan Association 
— saugiausioje taupymo 

, įstaigoje. 

Turtas — $90,000,000.00 

Atsargos Fondas — $8,000.000.00 % 

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas 
* 

Įstatuos valandos: Kasdien nuo 9-toa ryto lkl 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-toa valandos ryto Iki 8 vai. vakaro. 
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