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Kompartijos kongreso tikslai 
Asmenine diktatūra pakeista kolektyvine 

CHICAGO, ILLINOIS, * 
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Hooveris Svarino 
respublikonus 

Paprastai apie pasaulinius joti, kad Sovietų komunizmas 
įvykius gerai informuota švei- sudarytų išimtį. Be to, Rusijoj 
carų spauda turi ir gerus pub- nuo senų laikų yra madoje žu-
licistus, sugebančius giliau įdyti iškilusius politikus, 
įžvelgti į istorinių įvykių pras- Papildant "Neue Zuericher 
mę. {domu tad žinoti, ką mano 
apie Sov. Rusijos komunistų; 
kongresą "Neue Zuericher Zei-
tung". 

Dienraštis sako, kad po 13 
metų Stalinas sušaukė par
tijos kongresą ne Malenkovui 
avansuoti ar penkmečio planui 
patvirtinti, o formaliam parti
jos charakteriui pakeisti. Iki 
šiol kompartija buvo "organi
zuotas darbo klasės avangar
das", o dabar ji tampa "sava-

Zeitung" pažiūras į SSSR atei-
tj, tenka priminti, kad ne vie
na Vakarų Europos tauta ne
turi politinių žudymų ir teroro 
filosofijos; ją turi tik rusai. 
Ją sukūrė Bakunin ir jo moki
nys Nečajev, ją toliau gilino 
Tkačev. Leninas ir ypač Stali
nas praktiškai naudojosi ta fi
losofija savo diktatūroms kur
ti, tad galima manyti, kad ir 
Stalino įpėdiniai pasinaudos ta 
tradicine filosofija, norėdami 

M I D W E S T 
I N T E R - L I B R A R Y 

C E N T E R 
CHICAGO 

D R A U O A 8 
The Uttummum Dallr t t tof* 

Publtohed by th« UihuanUn C&tbollc 
PreM Boclety 

SSS4 80. (kkky Ave., Chtcafto H, I 
TdcpfloM — Vlrgtnu 7-••40-41 

Th* ICOM infiut-ntial Uthuanun Daily 
ta Anfrtct 

AN r»AILY P R I E N D 
v-rzrs VfS, SPAIJO (OCTOBER) 20, 1952 

* - » • 
Price 5 cente 

•HMM m—mmm*tm*mtĖ*mm-mn 
VOL. XXXVI 

noriška, kovinė, vienodai gal-1 savo konkurentus pašalinti iš 
vojančių komunistų sąjunga kelio ir tapti naujais Leninais 
sudaryta iš darbininkų, dirban- ar Stalinais. Ta filosofija, kū
čių kaimiečių ir dirbančios inte 
ligentijos." šis pakeitimas reiš
kia, jog pramonės proletaria
tas jau nebevykdo diktatūros, 
bet dalinasi valdžia su kitais 
dirbančiaisiais "partinės demo
kratijos" rėmuose. Su ta minti
mi siejasi politbiuro, kaip dik
tatūros reiškėjo, likvidavimas. 

Naujame kompartijos statu
te dažnai minima "partinė de
mokratija", kuri egzistavo prie 
Lenino, bet Stalino buvo likvi
duota ir tuo pakirstas partijos 
aktyvumas. Dabar partijos pa
reigūnai turės duoti apyskaitą 
savo organizacijai, neturi būti 
skirtumo tarp partijos pareigū
nų ir eilinio partijos nario, tu
rės būti leista valdančiųjų kri
tika ir savikritika; kiekvienas 
partijos narys turės teisę kiek
vieną klausimą perduoti disku
sijoms ir reikalauti iš valdan
čiųjų organų pasiaiškinimo iki 
centro komiteto imtinai. Kriti
ka turi būti "visiškai laisva", 
nereikėsią bijoti represijų už 
kritikos žodį. 

Šitaip atrodo teoretiškai nau
jas kompartijos statutas, bet 
praktiškai sunku įsivaizduoti, 
kad kas nors drįstų Staliną pa
kritikuoti ar keltų partijos ly
deriams nemalonius paklausi
mus. Statute pagaliau pasaky
ta, kad iš diskusijų neturi kilti 
frakcijos, tad tuo pretekstu 
partijos vadovai visada už
čiaups burnas oponentams. 

Naujas statutas turi aiškią 
tendenciją pagyvinti išvidines 
partijos jėgas tam, kad po Sta
lino mirties negalėtų kilti nau
ja vieno asmens diktatūra. 

Malenkovas yra buvęs asme
niniu Stalino sekretorium ir tu
rėjo progos pažinti kelius as
meninei valdžiai pagrobti, o 
Stalinas to nenorįs. Reforma 
daroma ne iš staigaus suprati
mo, kad demokratija yra geras 
dalykas, bet iš įsitikinimo, kad 
nė vienas iš Stalino artimųjų 
neturi pakankamo autoriteto 
savo konkurentams pritrenkti. 
Stalinui aišku, kad Malenkovas 
ir Molotovas imtų konkuruoti 
dėl Stalino posto užėmimo, o 
jų konkurencija būtų fatališka 
ir Sovietų Sąjungai ir komuniz
mui. 

Partijos statuto reforma, ži
noma, nemažina komunistinės 
diktatūros spaudimo į SSSR 
gyventojus, bet ji nustato ko-
legialinę diktatūrą, kurioje ne
bebūsią individų Lenino ir Sta
lino formato. 

Stalinas gali tokį planą turė
ti, bet ar planas bus po 30 mir
ties vykdomas — didelis klau
simas. Revoliucijų istorija ro-
ro, kad jų vadai vieni kitus iš
pjauna, tad tenka rimtai abe-

na remesi bolševizmas, turės 
būti bolševizmo mirties lėmėja. 

Vakar pagerbti 
, Draugo redaktoriai 

Apie 300 svečių susirinko 
Bismarck viešbučio VValnut sa
lėje vakar vakare pagerbti Le
onardą šimutį ir Igną Sakalą jų 
darbo sukaktuvių ir popiežiaus 
medalių priėmimo proga. 
Leonardas šimutis yra vyriau

sias dienraščio DRAUGO redak
torius per 25 metus, o Ignas Sa
kalas dirba DRAUGO redakci
joje per 35 metus. Abu redak
toriai neseniai popiežiaus Pi
jau XII apdovanoti "Pro Eccle-
sia et Pontifice" medaliais. 

Chicagos lietuvių katalikų or
ganizacijų vadai suorganizavo 
komitetą pagerbtuvių pokyliui 
surengti. 

Pokylyje prie garbės stalo sė
dėjo: J. E. vyskupas Vincentas 
Brizgys, Rt. Rev. Msgr. E. M. 
Burke, kardinolo Samuel Stri-
tch atstovas, prelatas B. Urba; 
John C. Fitzgerald, Loyola uni
versiteto teisių fakulteto deka
nas; Juozas Mozeris, vakaro ve
dėjas; Lietuvos konsulas Chica-
goje dr. Petras Daužvardis ir 
kiti. 

Redaktoriams jubiliatams 
pareikšta daug sveikinimų ir 
parodyta šilto nuoširdumo. 

Prancūzus atmetė 
Indokinijoje 

HANOI, spalio 20. — Indo-
kiriijos komunistai išmetė pran
cūzus iš svarbaus Nghia Lo 
miesto pakeliui į Raudonosios 
upės deltą. Ryšium su šio mies
to praradimu prancūzai turėjo 
pasitraukti ir iš kitų avanpostų. 
Komunistų kovos taktika ir 
ginklai buvo kiniški. Prancū
zai prarado beveik viską, ką 
pavasarį buvo laimėję. Jų avia
cija šį kartą nieko nepadėjo, 
nes komunistai puolė lietui ly
jant. 

NEW YORK, spalio 20. — 
Gen. Eisenhowerio prašomas, 
per radiją ir televiziją kalbėjo 
buv. prezidentas Hooveris, kaip 
pats pasakė, 40 milionų jaunų 
amerikiečių, kurie dar nematė 
respublikonų administracijos ir 
demokratų „melų" dėka turi 
klaidingiausią supratimą apie 
respublikonų partijos principus 
ir jos atliktus darbus. 

Susirankiojęs faktus Hoove
ris mėgino atsakyti į priekaiš
tus, kad: 

1, respublikonų partija vra 
privilegijuotųjų partija irVVall 
str. įrankis; 

2. respublikonų partija kalta 
dėl didžiosios ūkinės depresijos 
ir kad ji nieko nedarė .jai paša
linti; 
3. respublikonų partija yra re

akcionierių ir socialinės pažan
gos priešininkų partija; 

4. respublikonų partijos ad
ministraciją visada ėdė korup
cija; 

5. respublikonų partija negali 
išlaikyti taikos; 
6. respublikonai priveisė kraš

te komunistų, nes nesirūpino 
mažo žmogaus reikalais. f 

Turkai su anglais 
ryšius stiprina 

LONDONAS, spalio 20. — 
Čia užsienio reikalų ministro ly
dimas lankosi Turkijos premje
ras Menderes savo krašto ryšių 
su Anglija stiprinimo reikalais. 

Vizitą baigdamas spaudai pa
reiškė, kad Vidurinių Rytų ap
saugos organizacijos vadovybė 
turėtų būti tuojau sudaryta, ne
žiūrint kokie arabų kraštai pra 

sis turtingo* Egipto Žemvaldžių šeimos palikuonis nuteiktas1 

kalėti visą gyvenimą už tai, kad priešinosi dabartinės vyriausy-' 
bės žemės reformai, kuri jam paliko tik 200 akrų, o kitą įsakė 
perduoti nuomininkams. Cia Adly Saleh Lamlum mit:me sura
kintomis rankomis vedant į kalėjimą. Jam tekusi bausmė turi 
atgrasinti kitus žemvaldžius nuo priešinimosi sumanytai refor
mai. (INS) 

i 
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Sovietų blokas be sensacijų 
Lenkijote atstovas pakartojo senus pasiūlymus, o Višins

kis prie jų prisidėjo 
NEVV YORK, spalio 20. — Patiekdamas Korėjos taikos 

planą Jungtinių Tautų sesijai, Lenkijos atstovas jau parodė 
linijas, kuriomis vyks tuo reikalu visa sovietų bloko propa
ganda. 

Kalbėjęs penktadienio vaka
re, Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Skrzeszewski reko
mendavo tokj Korėjos taikos 
planą: 

1. tuojau išvesti iš Korėjos 
visą sąjungininkų kariuomenę 
ir Kinijos "savanorius"; 

2. tuojau abi kariaujančios 
pusės" grąžina viena kitai visus 
karo belaisvius; 

3. tuojau suvienyti Korėją. 
(Kaip tai padaryti, nieko ne
užsiminta. Bet kadangi pasiūly
mas Lenkijos, tai suvienijimas 
suprantamas komunistų sąly
gomis) . 

terijas, Anglijoje ir kitur sta
to apie 200 karinių bazių, ver
čia dirbti karo reikalams Ang
lijos, Prancūzijos ir kitų kraštų 
pramonę, kad pasirengtų karui 
prieš Rusiją ir sukliudytų tų 
kraštų gerovės pakilimą. Dau
gumą savo teigimų Višinskis 
parėmė ištraukomis iš JAV laik 
raščių, o kaikuriuos net gen. 
Eisenhowerio pareiškimais., 

Egipte tardomi spaudos žmones 
Teigiama, kad užeita ant špionažo pėdsakų. — Paneig

ti gandai apie respublikos įvedimą 
. KAIRAS, spalio 20. — Egipto armijos kalbėtojas teigia, kad 

užeita ant šnipų tinklo pėdsakų ir ta proga vėl areštuota keli de-
sėtkai „nepatikimų asmenų." 

Apie tai su spauda kalbėjęs 

Nenori Vokietijos 
PARYŽIUS, spalio 20. —Ra-

dikalsocialistų partija savo kon 
ferencijoje pasisakė principe už 

, Europos armiją Vokietijai da-
Visi tie pasiūlymai jau bu-. l y v a u j a n t > ^ ^ j o parlamen-

vo daryti pačios Sov. Rusijos ^ k a d j i a d a b o t ų > j o g Vokie-
Jungt. Tautoms ir per kinus , t i j a t o j e kombinacijoje nenu-
bei šiaurės korėjiečius paliaubų j konkuruotų Prancūzijos. Tokios 
derybose, bet vakariečiams bu-, baimės buvo pilni abu buvę 
vo nepriimtini dėl kitų juos ly-1 premjerai Heriot ir Daladier, 
dinčių nepriimtinų sąlygų. Ma- bet buv. krašto apsaugos minis-

sferoms, bet oficialiai apie tai 
nekalbama. Turbūt įtartųjų kal
tei išaiškinti buvo areštuota ir 

džioje prie jos prisidės, nes tik- apklausinėta visa eilė vietinių 

Atomįne energija 
pramones reikalam 

NEW YORK, spalio 20. J-
prieš valstyfcėS*' saugumą. A P l e at«min6s energijos panau-

Snibždama, kad įtartieji pri-!d oJ i m3 pramonėje bekalbant, 
klauso komunistų ir zionistų! pranešta, kad Atominės Energi-

karininkas teigė, kad iš tardy
mais surinktos medžiagos aiš
kėja, jog į špionažą yra įmaišy
ta viena«spaudos leidykla, kurį, 
atrodo, vedusi labai plačią veik 

rai neišmintinga toje pasaulio 
dalyje palikti skylę gynimosi 
sistemoje. Ši organizacija atei-

ir užsienio korespondentų, ku
rių dalis vėliau paleista. Pada
ryta krata net New York Ti-

tyje turėtų būti atsakinga už m e 8 korespondento bute ir areš 
Suezo kanalo gynybą. Jos suda- tuotas jo vertėjas. JAV amba-
rymą sutrukdė Egipto-Anglijos sadorius paprašė paaiškinimų. 
susikirtimas dėl anglų kariuo- ~ XT ., XJ . . 

Gen. Naguib dešinioji ranka menės išvedimo iš Suezo zonos. 

P. Afrika bandoma 
NEW YORKAS, spalio 20.— 

Anglijos ir P. Afrikos atsto
vams protestuojant, Jungt. Tau 
tų susirinkimas nutarė svarsty
ti P. Afrikos vyriausybės politi
ką spalvotųjų atžvilgiu tuo pre
tekstu, kad ji gali pakenkti tai
kai. 

Pačioje P. Afrikoje paskuti
nėmis dienomis spalvotieji su
rengė keletą kruvinų riaušių, 
neabejotinai turėdami galvoje 
New Yorko susirinkimą. Yra 
užmuštų ir sužeistų. 

P. Afrikos vyriausybė betgi 
yra pakartotinai pareiškusi, 
kad ji greičiau pasitrauks iŠ 
Jungtinių Tautų, negu leis kam 
nors kištis į savo vidaus reika
lus. 

ministerių kabinete paneigė 
gandus, kad Egipte bus panai
kinta monarchija arba kad Fa-

jos Komisija su Commonwealth 
Edison Co. planuoja pastatyti 
reaktorių elektros energijai ga
minti. Be jėgos reaktorius dar 
gamins kartu ir plutonijumą. 
Reaktoriaus pastatymo išlaidas 
dengsianti Atominės Energijos 
Komisija, kuriai reaktorius ir 
priklausys. Edison Co. mokės 
už energijos gamybos įrengi
mus ir jos įvedimą į dabartinę 
elektros energijos sistemą, ši 
pirmoji atominės energijos įmo 
nė, duodanti jėgą pramonei, 

ruko dinastija bus pakeista da- t a r n a U g b a n d y m o tikslams ir 
butinio regento princo Moneim a d g s i r u o š t i t a m l a i k u i > k a 
dinastija. Jis betgi patvirtino , a t o m i n g e n e P f f i i l l nebetar-

t . , 1 u i t i i j 11 1 Uit atUIIIlIlc t l l c l į į l i a , IlcUl.Ld.I-
gandą, kad juristai tiria klau-i ... „ . . JI 
simą ar yra pagrindo iškelti n a u s v i e n * k 'kariniams^ ; tiks-
Farukui bylą dėl krašto išdavi- l a m s l r k a d a atominis kuras 
mo, nes jis būk prašęs Anglijos1 nebebus kraunamas į stropiai 
ir JAV pagalbos Naguib r evo- l s a u S°J a m u s sandelius, šiai sta-
liucijai sulaužyti. j tysi.mai įmonei atominį kurą 

Wafdo partijos laikraštis Al!*"08. Atominės Energijos Ko-
Misri skelbia, kad Naguib Vy- "^ i ja . 
riausybė baigianti susitarti su Anglija dėl tvarkos būsimajam 
Sudano politiniam statusui nus
tatyti. Susitarimo pagrindan 
dedamas principas, kad pats 
Sudanas turi apspręsti savo li
kimą. 

Angliakasių algos 
sumažintos 

skva nori išimti Korėjos rei 
kalą iš Jungt. Tautų rankų ir 
palikti jį susitvarkyti patiems 
korėjiečiams, nes ji tikisi, kad 
jos įgaliotinis Nam 111 išmanev
ruos Syngman Rhee. 

Be Korėjos "taikos" Lenkijos 
ministras domėjosi ir pasaulio 
taika. Jai įgyvendinti jis pa
siūlė : 

1. penkioms didžiosioms val
stybėms sumažinti 1/3 dabarti
nes savo (karines pajėgas; 

2. penkioms didžiosioms vals
tybėms sudaryti taikos paktą; 

3) be jokių sąlygų uždrausti 
atominių ginklų naudojimą; 

4. ratifikuoti 1925 m. Gene-
vos protokolą, draudžiantį bak 
teriologinį karą; 

5. Atlanto paktą paskelbti 
nesuderinamu su JT charta (At 
lanto pakto nariai turėtų būti 
išmesti iš Jungtinių Tautų). 

Visi tie pasiūlymai ateina į 
JT ne pirmą kartą—ir šį kartą 
niekas jų nepriims. 

Šeštadienį kalbėjęs Višinskis 
nepridėjo nė vieno naujo pasiū
lymo nė Korėjos, nė kitais rei
kalais, tik pareiškė, kad remia 
visa tai, ką pasiūlė Lenkijos at
stovas. 

Višinskis tik paskaitė JAV 
apkaltinimo aktą, kurio tikslas 
buvo sustiprinti antiamerikietiš-
kus elementus Europoje ir Azi
joje. 

Pagal Višinskį, JAV žudo Ko-

Gen. Ridgtvay Londone su karalienės vyru (kairėje) ir prem
jeru Churchill (dešinėje) Pilgrimų draugijos bankete, kur Chur-
chill mėgino pavaizduoti būsimą karą, o gen. Ridgway kiek pra
skleidė uždangą nuo Europos gynimo planų. (INS) 

• 

Korėjos fronte 
SEOULAS, spalio 20. — Ki

nai vėl tiek sustiprino spaudi* 
mą į „Baltojo arklio" kalvą, 
kad pietų korėjiečiai turėjo 

-

tras Mayer pareiškė, kad tos 
kombinacijos nėra ko bijoti ir 
Vokietiją į koaliciją reikia į-
t raukti. 

Trumano pr iešas 
VVINCHESTER, spalio 20. — 

Virginia senatorius Byrd, dide
lis "trumanizmo" priešas, norįs 
likti Virginia demokratu ir to
dėl negalįs remti Stevensono, 
kuris ikšiol neparodęs, kad esąs 
nepriklausomas nuo Trumano. 
Antrasis Virginia senatorius, 
gubernatorius ir visi kiti Virgi
nia demokratų vadai palaiko 
Stevensono — Sparkmano rei
kalus. Byrd "maištas" negalė
siąs padėti Eisenhoweriui. 

• Japonijos angliakasiai strei
kuoja kitas 48 valandas, norė
dami iškovoti atlyginimų padi
dinimą. 

• Kitas lėktuvnešis Forrestal 
tipo pradedamas statyti JAV 
laivynui Brooklyno statyklose. 
Jam skirtas Saratoga vardas. 
To tipo lėktuvnešiai turi po 
60,000 tonų. 

Oras Chicagoje 
Spalio 20 d.: šv. Jonas Cantie-

tis. Senovės: Gedainis ir Saulė. 
Spalio 21 d.: šv. Uršulė. Se

novės: Tureitis ir Gilanda. 
Kalendorius 

Giedras ir šiam laikui malo
nus oras. Temperatūra pasiek
sianti 52 laipsnius. 

WASHINGTONAS, spalio 20. 
— Atlyginimų stabilizavimo 
komisija leido pakelti angliaka
siams atlyginimą ne 1.90 dol. 
dienai, kaip unija susitarė su j 
darbdaviais, bet 1.50 dol., nes 
tik toks atlyginimų pakėlimas 
nepažeis infliaciją žabojančių 
priemonių. Be 1.50 dol. asmeni-

šauktis vakar artilerijos pagal- n į o a t l y g i n i m o p a k ė l i m o p a t v i r . 
tintas susitarimas padidinti 10 bos. 

Kumhwa apylinkėse aliantų 
norėtos užimti kalvos visos už 

cnt. už toną mokėjimą anglia
kasių pensijų fondui. valdytos ir apgynimui pareng

tos. Jas savo rankose išlaikyti [ Angliakasiai paprašyti su 
norėdami kinai užmuštais ir su
žeistais neteko apie 20,000 vy
rų'. Vakar sunkieji bombone
šiai vėl puolė priešo karinius 
sandėlius Š. Korėjoje, nekal
bant apie paramą, kurią avia
cija teikė pačiam frontui. 

• Respublikonų senatorius 
Morse iš Oregon balsuos \iž Ste-
venson, nes Eisenhoweris susir, 
dėjęs su reakcionieriškiausiais 
JAV elementais. 

sprendimu sutikti ir streiko ne 
skelbti, bet vakar vakare J. Le-
wis žodžio dar nebuvo — jis vi
są dieną tarėsi su atlyginimų 
reikalais besirūpinčiu komite
tu. 

Bėgant streiko pasėkoms už 
akių, ūkio mobilizacijos įstai
gos uždraudė vakar išvežti ang
lį iš tų kasyklų, kurias streikas 
paliestų, jei unija apsispręstų 
už streiką* 

rėjoje karo belaisvius, mėto bak Į Saulė teka 6:09, leidžiasi 5:03. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Pasitraukė Suomijos vyriausybė, koalicijos partijoms nepa

jėgus susitarti dėl nuomų ir žemės ūkio produktų kainų. 
—Mirė JAV ambasadorius Airijoje F. P. Matthevos, grįžęs atos

togų į Omaha, kur jo šeima gyvena. Prieš paskiriant ambasado
riumi, Matthevos du metu buvo laivyno sekretoriumi. Jis buvo žy
mus katalikų veikėjas ir nuoširdus Airijos laisvės kovotojo De 
Valerą draugas. 

—Jugoslavijos žinių agentūros skelbia, kad Rusijos valdovai 
nutarė panaikinti kominformą, nes jis nepajėgęs įvykdyti nė vie
no jam patikėto uŽdavinM?-
' —Persijos užsienio reikalų ministerija jau įsakiusi savo atstO' 
vybei Londone pasirengti užsidarymui. Anglų ambasadai Tehe
rane bus liepta likviduotis tuo pat metu, kada persiškoji užsida
rys Londone. 

—Oub. Stevenson šiandien pradeda kampaniją savo paties Illi
nois valstybėje, o gen. Eisenho^er važinėja po Connecticut, Mas-
sachusets ir Rhode Island valstybes. Prez. Trumanas vėl atvyks
ta į Naująją Angliją. 

—Paryžiuje reziduoją užsienio spaudos atstovai patyrę, kad 
Prancūzijos vyriausybė šiais metais nesiūlys parlamentui tvirtin
ti Vokietijos suverenumą atstatančių sutarčių, nes dabartinis 
premjeras Pinay norįs pirmiau pasikalbėti su būsimu JAV pre
zidentu, o tik paskui apsispręsti ką tuo reikalu daryti. 

—Dr. Adenaueris vėl išrinktas savo partijos pirmininku tik 5 
atstovams pabalsavus prieš. Jo padėjėjais išrinkti parlamento 
pirmininkas Ehlers ir vokiškų žemių ministeris Kaisert 
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LIETUVOS ŽMOGUS ATKURIA BRAZILIJĄ 
Horacijaus Laferic nuostabus ryžtingumas 

JUOZAS PRUNSKIS 

SVEIKINASI SU KANDIDATU Į PREZIDENTUS 

Brazilija tik atšventė 130 me 
tų savo nepriklausomo gyveni
mo sukaktį. Šioje šalyje jau
čiamas stiprus gyvenimo pul
sas, paliai Minas Gerais kran
tus matosi gausūs laimes jieš-
kotojų būriai, kurie dairosi auk 
so klodų; bekraščiais Matto 
Grosso laukais rieda malkomis 
kūrenami lokomotyvai ir atkak
liai sukdami prieš srovę ratus 
varosi upėmis laivai. Brazilijo
je dar galima pamatyti jaučiais 
traukiamų dengtų ratų, kuriais 
važiuodami žemdirbiai jieško pa 
togesnes žemes įsikurti. 

Iš plantacijų 1 pramonę 

Brazilija veržiasi pažangos ke 
liu, tačiau tai nelengvai duoda
si. Vienas iš pagrindinių Brazi-

Ižiagoms, kurios pačioje Bra
zilijoje gaunamos. 

Būtinos reformos 

Tačiau tai Brazilijai buvo sun 
kus kevalas, nes vyriausybes pa 
jamos vis buvo nepakankamos 
ir vyriausybe vertėsi dauginda-
na popierinių pinigų spausdi

nimą. Tuo %\ tarpu ūkine* re-
a>rraoF > . V J būtinos. Pavyz
džiui Brazilijos geležinkeliai ne 
cik nepakankami, bet ir taip 
prastai organizuoti, kad apie 
JO'r maisto agaminių sugesda
vo, nes nebuvo reikiamo kie
kio vagonų juos pervežti. Gyvu
lių augintojai buvo laimingi, 
jei 3/i jų siunčiamų gyvulių pa
siekdavo paskyrimo vietą gy
vi, nes dėl vagonų ir organizaci 

lijos eksporto dalykų — kava. l jos stokos jie buvo siunčiami 
BeL pajamos iš jos — labai pri-j sugrūsti ir išbūdavo po kokią 
klausomos nuo užsienio rinkų dešimtį dienų negėrę ir neėdę 
kaitaliojimosi. Pačiame gi kraš 

Bostono miesto kemisionierius adv. Jonas OriRalins sveikinasi 
su dtmokratų partijos kandidatu gnb. Aūiai Stev.ns na, kuris 
jį yra paskyręs lietuvių demokiatų nacionalinio komiteto pir
mininku. Ad. J. J. Grigalius yra Lietuvių R. K. Susi vieni jim D ir 
Alto vice prezidentas ir žymus politikos veikėjas Massachusetts 

valstybėj. 
m . . . ,. 

mano žmona ir vaikai. Bet aš Paukštis padegė namą 
nejieškau populiarumo. Aš no-j 

. . SuA, .. - n - i Clevelande Capretta šeima ką n u įgyvendinti sveikus ūkinius ... u • A l 6 J " . f tik pabaigė savo namų remon-
dėsnius, kurių nepaisymas tau-, \ . , " "* 

tus, kaip jis sudegė, padaryda-

Kada atominę energiją 
naudos pramonėje 

Argonne National Laboratory 
išleido direktoriaus W. H. Zinn 
paaiškinimus apie galimybę ato
minę energiją panaudoti civili
niam vartojimui. Jis atkreipia 
dėmesį, kad šiuo metu atominės 
energijos gaminimas dar labai 
brangiai atseina ir kad kitomis 
priemonėmis ta reikiama ener
gija gaunama pigiau. 

Dabar daromi bandymai ura
nijų taip naudoti, kad iš sky
lančių jų , atomų susidarantis 
plutonijus būtų pakartotinai 
naudojamas, ir taip net penketą 
kartų ta pati medžiaga. Tai žy
miai atpigintų reikalą. Keletas 
bendrovių jau tuos reikalus stu
dijoje planuodamos pritaikyti 
civilinėje pramonėje. Dabarti
niais paskaičiavimais įtaisymas 
atomine energija gaminančios 
elektros jėgainės kainuotų apie 
$65 milionus. 

Tel. ofiso HE. 4-6099, rez. PR. 6-7833 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1057 W. Garfleld Illvd. 

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Acštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 
Tel. ofiso VI. 7-6563. rez. Itl). 7-786H 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečlad. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

fiefitad. ttlc nuo 1—3 vai. popiet. 
Remia. 3241 \v. 66th PLACE 

Tel. ofiso HK. 4-5849. roz. HE. 4-232. 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVcst 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, troč. ir Šešt. pagal sutarties 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą. 

telefonu 
YARDS 7-9778 

te kavos plantacijos gerokai nu 
alina žemę. Brazilai dabar labai 
susidomėjo, kaip atstatyti tą že 
mes našumą ir kaip savo kraštą 
nukreipti supramoninimo kryp
timi, nes tik iš čia galima tikė
tis didesnio šalies gerbūvio. Bra 
zilijoje pradeda virti naujas gy
venimas, bet čia dar yra daug 
nežinomųjų, visų pirma — nėra 
pilnai ištirti Brazilijos žemės 
turtai ir valstybė nėra tikra, 
kokių žaliavų atsargas dar gali 
slėpti jų plačioji žemė. 

Brazilijos vidaus gyvenimas 
persiformuoja, kaip apie tai pra 
neša „Post". Panaikinus prieš 
eilę metų vergiją ir trūkstamas 
darbo jėgas bandant papildyti 

Iš Lietuvos kilęs Laferis 

Padėtis iš dalies buvo kritiš
ka ir Čia atėjo paga*oon nau
jas finansų minieteris, iš Lietu
vos kilęs Laferis. j o tėvas, Lie

tas veda i skurdę, ir tiraniją. — 
Ypatingą o r a c i j ą jam pa

rodė Brazilijos banko direkto-
riusft arabas. Laferis' pats nu
vyko į parlamentą, kalbėjo dvi 
valandas ir laimėjo pritarimą. 
S u v a r ž i u s n a m ų s p e k u l i a c i j ą , 

tuvos žydas ,be cento kišeniuje pakilus pasitikėjimui pinigu, at 
1870 m. pasiekė Braziliją. Mes- sirado daugiau įnašų bankuose 
damasis j popieriaus, tekstilės ir paskolos ėmė daugiau plauk-
ir čerpių pramonę jis iškilo ga- j ti pramonės plėtimui. Laferiui 
mybos ir finansų pasaulyje. Jo ! dar teko rasti išeitį iš vieno 
sūnus, Horacijus Laferis, kon- > klaidingo paties prezidento Var 
servatyvus finansininkas, ir bu- j go potvarkio, kurs suvaržė už-
vo pakviestas tvarkyti Brazi-1 sienio firmų veikimą; ir pakirto 
lijos ūkį. Paskyrė jį preziden
tas Getulio Vargas, pastebėjęs 
jo gabumus, kai šis buvo vals
tybės finansinio komiteto pir
mininkas. 

mas $2,500 nuostolių. Gaisro 

KURIANAMAS ALIEJUS 

Aptarnaujamo pietinę ciiimu-u. 
priežastis: paukštis turėjo jo Aliejus krosnimi ir otmtralinlui ap-

. . . , , , " , . . . Šildymui. Punktualus patarnavimas. 
stoge lizdą, į kuri atsinešė de-

*v. , v*. . i Tel. LAfayette 3-0309 
gancią kažkieno gatvėje pa- į 

Vakarais HKmlock 4-6264 
mestą cigareoj. 

Ofisas ir rezidencija — TArds 7-3526 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 
DE. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Callfornla A v c . Siauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:30 p. m. 

Seštad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-118' 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VA L.: (išskyrus seštad. ir sekmad.) 
Nuo J iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak 
Heštad. priima tik pagal susitarimą 

Itrzlri.: 108.18 So. VVabash Ave. 

r ^ OKJS. 

Laferio planas 

imigrantais, daugelis kavos ū- Atsisakydamas infliacinių 
kio baronų sužlugo, tuo atpa- priemonių naujasis ministeris 
laiduodami nuo savo ūkinfcs, so- sugalvojo naują, vadinamą La-
cialinės ir politinės įtakod'fcraš- ferio planą: Juo buvo nutarta 
to gyvenimą ir sudarydami pro! tiems asmenims, kurie valsty-
gą iškilti imigrantų vaikams, 
kurie rodo daug iniciatyvos Bra 
ziliją supramoninti. 

Mašinos ir prancūzų kvepalai 

Po Antrojo Pasaulinio karo 
Brazilijos kasa buvo turtinga, 
net ir dolerių atsargos siekė a-
pie 800 milionų. Tokio gerbūvio 
paskatinti brazilai įsiveže ne
mažai svarbių pramones maši
nų, bet susigundė ir į praban
gos dalykus — amerikiečių au
tomobilius, prancūzų kvepalus, 
škotų degtinę. Korėjos karo pra 
džioje brazilai mane, kad jis iš
siplės į pasaulinj gaisrą, suska-

binių mokesčių moka po dau
giau, kaip $500, uždėti valsty
binę paskolą, siekiančią 15% 
nuo sumos jų mokamų mokes
čių. Už tą įnašą mokėtojas gau
na pažymėjimą, kurį gali pa
versti bonais, nešančiais 5c/o ir 
kurie valstybės bus išpirkti per 
20 metų. 

Be to — Laferis taip pertvar 
kė mokesčių rinkimą, kad su 
ypatingu rūpestingumu imta iš-
jieškoti mokesčius ypač iš stam 
biųjų mokėtojų. Dirbdamas su 
mintimi, kad brazilai turi pa
kelti gamybą, o ne kainas (ku
rios kasmet kildavo apie 20%) 

amerikiečių pasitikėjimą. Lafe
ris ir čia rado išeitį, paskelbda
mas, kad kruzeirio vertę nusta
tys pati rinka. Netiesioginiai 
tai atšaukė ankstybesnius pre
zidento suvaržymus Amerikie
čiams. 

Naujos viltys 

Pasitikėjimui sugrįžus, Tarp
tautinis Eksporto-importo ban
kas ir skyrė $15,000,000 pasko
lą gelžkelių pertvarkymui, $41,-
000,000 naujai elektros jėgai
nei. Achesonui lankantis Pašau 
linis Bankas paskyrė $37,500,-
000, du trečdaliu tos sumos nau 
joms jėgainėms, ir trečdalį — 
geležinkelių sumoderninimui. 

Laferis, po kietų varžybų, iš
ėjo laimėtojas su savo planu, 
kurs žada naują atkutimą Bra
zilijai. 

& Or^^r^puraųcc^JiaĄ 
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. IFMNTfrl .ro LIFTUVIAKA J&TA1GA SOUTH KlDfcJt, 
K i l t i PATARNAUJA V1SOKJU ItfAlU AlMHtAl l>< )S | . ! 

Me* atsto'vaujame atsakomlngas ii|Klraii<h>s kompanijas, todėl kiekvie
na* mūsų klijontas visados apsaugota*, Jei kam Jvyk.sta kokia nelaime. 

OTRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDfcNTS. 

6322 SOUTH VVESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

Tel. f "««o Vi 7-0r.n0. roz. VI. 7-7303 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

G \ i ^ Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
(SIMO. moterų, ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kumpas Archer ir Callfornla Ave. 

V A I - . : 2 - - 4 Ir 6 9 v . p . p . 
l n u k y i w« »<'kii>a.<li<-niUH. 

Tel 

S/' 

& 

to darytis atsargas ir greit pa 
stebėjo, kad ne tik sutirpo anks' »* valstybes biudžetą, kurs pir-
tybesnės santaupos, bet kraštas ! m a atnešdavo po ketvertą bilio 
pateko į skolas, siekiančias ket 

4 

virtį biliono dolerių. 
Brazilija pradėjo dairyti* 

nų kruzeirių nuostolio, dabar 
suvedė su 3 bilionų pelnu. Tai 
didžiausias perteklius Brazili 

j jos istorijoje. 

Dabar Brazilija pradėjo dai- Agitacija pir radiju 
- rytis j JAV su mintimi: kodėl 

tiek daug paramos teikiama Subalansavęs biudžetą Lafe-
buvusiems priešams: kaip Vo-1™ § m ė s i Priemonių prieš mfha-
kietijai, Italijai ir kt., o kodėl* CW- V i s i * P i r m a *» a P r i b o i > 
pamirštami buvusieji ir tebee-
santieji draugai, kaip Brazilija? 
Ypač juo$ uždegė gausesnė pa 

bankų kreditus, kuriais pasinau 

SVARBI ŽINIA R0SELAND0 
t i l t I U ¥ lAlViO . 

Artėjant LAPKRIČIO 4 dienos 
rinkimams Chicagos lietuviai su
judo politiniame darbe paremti lie
tuvius Jrandidatus. Roselando lie
tuviai neatsilikdami nuo kitų kolo
nijų SPALIŲ 22 dieną, (trečiadie
nį) 7:30 vai. vakare, Visų šven
tųjų parapijos salėje, 10806 So. 
HanasJh Ave. šaukia DIDELĮ LIE
TUVIU SI SIKpikl.VI V 

Susirinkime svarbiausiu kalbė
toju bus Adv. Antanas Olis, kan
didatas i Sanitary Distrikto trus-
tisus ir Adv. Anlana* Lapinskas, 
kandidatas j miesto teisėjus. 

Be to, bus rodoma įdomi filmą 
(movies) apie Chkagos Sanitary 
Distriktą. 

Visi Rofeelando ir^apylinkių lie-

• 

OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpima baldais, 
naniŲ n'ikmemmis, televizija ir radio ge-

riausiomis išsimokejimo sęlygomis! 

dodami daugelis vykdė namų J**}*1' ^ u n e nori išgirsti svarbias 
, . . , i - •• :Txti • l k a l D a s . susipažinti su kandidatais 

pirkimo spekuliacijas. Ištisomis i r pamatyti įdomią filmą yra kvie-
skola W kaimynams - Argen- 'avaitėmia jis ėmė kalbėU per j «ami atvykti j šį svarbų susirin 
tinai. Kai amerikiečiai palankio- | r a d i W agituodamas pramonin 
mis sąlygomis brazilams parda
vė du kreiseriu, o paskiau, kad 
būtų palaikytas jėgų balansas, 
kitus du pardavė Argentinai, iš 
brazilų pusės vel pasigirdo rūs
tesni balsai. Pagaliau juos iš-

kus mesti idėją, būk reikia ga
minti mažai, o kainas palaikyti 
dideles. „Kas duoda mažiausia 
kaip gali, už daugiausia, kiek 
gali paimti, tas blogas brazi
las", — kalbčjo jis. Jis agitavę 

girdo k JAV. Jos davė suprasti i P i r k č J u s d e r g t i s ' nepirkti, kol 
apie galimybes Brazilijai gauti k a i n o s n e b u s žmoniškos. Jo tik-
paskolą iš Pasaulinio Rekons 
trukcijos Banko, paskolą sie 

slas — kad būtų gaminama 
daug, pigiomis kainomis, kad 

kiančią pusę biliono dolerių, ta- P r e k ė s b ū u * v i a i e m s Paeinamo., 
čiau su sąlyga, kad tos Ufc* bū j a p k a r t a auganti, 
tų panaudotos gamybos pakeli- Į 'Kas dabar mane myli? 
mui, produktingiems investavi- j p r i c 6 ^ ^ ^ b a i 8 ą ne_ 
raams, pramonės mašinų pirki-; p a ž a n g i ų kapitalistų spauda. La 
mui ir tam panašiai, ir antra, j f eris savo artimiesiems kalbe-
kad pati Brazilija parūpintų ki jo: 
ta tiek lėšų darbo jėgai bei me-

Komiteto Valdyba 
Dan Kuialtls, Paul P. Pamheak 

• • • » . 

MODERNAUS SOK'O 
S T U D I J A 

A. Vil«lšaite>; Ir 
Gr'r* Wrart6s- Lazauskieuės 

, 3130 S. »ak»tea s t . 
TeL CAlumet 5-9339 

i'<t marei moklntot: nirmad., antiad. 
lre<Jlad. ir r inkta J. nuo 6 v. lkt g v.v 

Enfoy a houseful of heat with so little fuel -
Furnace votume heat for the Rrice of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

SIUVAMOS MASINOS 
ir 

KASOM. MAšINfiLfiS 
Miiiumuiot; K«>ri;iu.sli>nitH HĘlfęOmlB, 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blnhop 7-1045 

Kas myli dabar mane? Tik ^rka, tuî o, eiei.uuikuoj>i 

N OF LAKE 
UTIL IT IES 

k 
Vladas Klash 

K. of C. (Kolum
bo Vyčių) narys 

4-to laipsnio 

1800-02 Wcst 47th Street 
, (kampas VVood Str.) 

- LAfayette -3-7771 
• 

OI;HO YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

UK. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p .p . kas
dien i&skyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Re*. 8247 S. IMI K Al n AVK. 

Tel. oli-<> TI 3-0060, buto CO 1-0100 

DR. K. JABL0HSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MRliliOHK I AKU. III 

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

Of. GR. 6-4020, rez. Hilltop 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Weat Marqaette Rd. 

VAL. 2 - -4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Tre(Mad. ir šestad. pagal sutartį 

Tel. ofiso PU. 6-3838. rez. HK. 7-9199 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(MKTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 6Srd Street 

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

GKovehlll 6-1596 
DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuettc Rd. 

of i so ir buto tel. O L. 2-1381 
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. 

liula s t H:\-2 SO. Irtih V%. 

Telefonas HEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIKTI T VIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarlj 

. . . . - - . » • M i . . • • • • n. i i — — — n • • — — i i M , n . , 

Tol. ofiso ir blltO Ot,yni|uV '2-1159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th (•(., Cicero 
Kasdien 1—4 v. ir 6—$ v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 

Hirta, IIKM S(i, 49th Avc. ! 

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KKd/Je 3-2868 

DR. EI/IILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CSHIRURGfi 

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

Trečladionj tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6667. rez. RK. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINH 
(KVIKČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVV.st 47th Street 

LIGONIAM PKIIMA: Kasdion nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. ir šeštad. vak. 
• " » >' ' • ' 

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

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

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

Ofiso telefonas VIrginia 7-1886 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAI.,, kasdien nuo 2:«0 iki 8:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrinu akis; pritaiko akinius, 

k«irh; stiklus ir rčmus. 
1701 S. Damen Ave., CMcago, 111. 

šaukito — YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, ftestad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

rel. ofiso YA. 7-0654, rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avejiue 
(antras augStas) 

>FISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
i iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

saujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

llczki. tt'lvt. GKovehlll 0-0017 
Vaandos: 1—2 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. Ir šefitad. pagal sutartj 

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

/AL. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad.. ses-
ad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, roz. PH. 6-1930 
Jei neatsilffeps viršminStt telefonai, 

Saukite Miilway 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Si>oc. cliirurglnčs ligos 
DR. E. TALLAT-KELPŠA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 Wt>st 16th Street 

vai.: kasdien 6-8 p.p.. sėst. 2-4 p.p. 
Tol. Ofiso TO 3-0059 Rez,: RO 2-2387 
I ei neatsiliepia saukit CLntral 6-2294 

Tel. ofiso HK. 4-2123, rez. l'H.li-HIM 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta I 
Tel. ofiso: DAnube 6-1125 
Buto — VVAlbrook 5-6691 

DR. A. VAOS-LAROKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso l'K. tt-H 148, rez. HK. 1-3i;»o 

DR. F. C. MTINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir seštad. pagal sutartį 

" f 

Tol. ofiso CA. 8-0257, rez. P R 8-8859 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Re/M. 8800 S. Arteslan Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 imtų patyrimas 

Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

OfltMUI ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

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

t^/jiminuoja Pritaiko 
Akli Akiniu-

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKI^' SP |XIALISTA8 
1801 So* Ashland Avenue 

VAL. pirmad.. antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—t v. • . 
trečiad. uždaryta, seštad. »:30 Iki 

12; 1:30 iki 5 vai. vak. 
C Anai 8-0523 Plat i Bldff 

Telcfoilas OLytnpie 2-4278 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D"ANTISTAS 

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

penki. 3—6. 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted Str Chlcago 

VAL.: bi>m-. tree., šešt. 3—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo vulundon paRul susitarimą. 
4003 Aroher Avenue 

Truputi i rytus nuo Calitornla 
Tel. TArds 7-7772 

- ' 
P. 

• 

. • 

• . ; . 

D,. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prio Callfornla Avo.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. fteštad. nuo 
'i iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. (J Ko. 6-1321, 
M neatsiliepia — Vlncennea 6-3900 ^ 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
PriBmlmo laikas pagal susitarimą 

T«lef<mas Gliovehil l «-«7S5 

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

6822 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonas c; 1 loveli ui d-3«42 

• 

-
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įmones vaidmuo ekonominiame gyvenime 
ITALIJOS SOCIALINE SAVAITE 

Rugsėjo 27 d. Turine pasibaigė 25-ji Italijos socialinė sa
vaitė. Ji savo studijoms buvo pasirinkusi temą: įmonė 
šiandieniniame ekonominiame gyvenime. Vatikano valstybės vi-
cesekretorius vysk. J. B. Montini pasiuntė studijų dalyviams 
laišką, nurodydamas popiežių mokslą šiuo klausimu, paskelbtą 
įvairiomis progomis. Socialinių Italijos studijų generalinis sek
retorius, uždarydamas savaitės darbus, paskelbė jos studijų ne

iš vieno ir kito dokumento aiškėja katalikiškos visuo-

giamų bruožų. "Ji grasina prašalinti iš darbo betkurį žmoniš
kumo pėdsaką ir paversti jį tilt mechaniniu judesiu". 

Turėdama prieš akis šį pavojų, Turino Socialinė Savaitė už
dėjo pareigą visoms įmonėms daryti viską, kas galima, kad san
tykiai tarp dirbančiųjų butų pagrįsti humanizmu. Reikia vyti 
šalin iš įmonės pasyvią ir neutralią dvasią vieni kitų atžvilgiu. 
Reikią stengtis, kad kiekvienas ekonomins veikėjas, dirbdamas 
savo darbą, jame rastų akstino pareikšti ir tobulinti savo as
menybę. 

EKONOMINE VEIKIA IR VAKSTYBE 

Pabrėždama stipriai asmeninės iniciatyvos reikšme ekono
miniame veikime Turino Socialinė Savaitė nepasisakė už tai, kad 
ekonominį darbą imtųsi vykdyti, pati valstybė. Valstybė betar
piško įmonės vadovavimo darbo galėtų imtis tik tada, kai kitaip 
negalima teisingai pskirstyti prekes ar pareigas, kai reikia su
kliudyti atsiradimą privačių monopolių, kuriuos negalima pa
lenkti tarnauti visuomenės reikalams, kai trūksta privačios ini
ciatyvos ir kai prie to verčia saugumo sumetimai. 

Valstybė, būdama visuomenės reikalų sargyboje, neturi 
imtis paties ekonominio veikėjo vaidmens. Valstybė gali nu
rodyti ekonominiams veiksniams veikimo kryptį, juos suderinti 
ir paskatinti. Valstybė veikdama ekonominėje srity
je, turi vadovautis dėsniu, kad ji čia 'tik pa pildyto ja to, Jco 
trūksta. Yalstybė neturi imtis tų uždavinių, kuriuos gali atlikti 
individai, pavieniai veikdami ar laisvai susiorganizavę. 

Iš šios apžvalgos matome, kad katalikiškas socialinių klau
simų svarstymo būdas pasižymi didele laisve ir plačiu akiračiu. 
Liberalai — kapitalistai, paprastai, pabrėžia tik kapitalo inte-

LIKTUVIS KANDIDATAS 

zultatus. 
menės nusistatymas šiuo klausimu. Kadangi mūsų skaitytojai resus, o apleidžia darbininką ir vartotoją. Socialistai stipriai pa-
šiuo metu patys yra įvairių įmonių darbuotojai ir su šiais klau- ^ brėžia darbo teises ir visuomnės gerovę, bet apleidžia darbo įran-
simais kasdien susitinka, manome, bus naudinga kaikurias Itali- (kio ir vadovavimo principą. Komunistai taip stipriai pabrėžia 

(visuomenės interesus, kuriuos komunistiniuose kraštuose atsto
vauja valstybė, kad visiškai pavergia darbininką ir ekonominę 

jos socialinės savaitės mintis paskelbti. 
LAISVE EKONOMINĖJE KARYBOJE 

Pirmoji socialinės savaitės mintis, prie kurios verta apsi
stoti, buvo pabrėžimas ekonominio darbo laisvės. Socialinių stu
dijų savaitės dalyviai priėjo įsitikinimo, kad asmeninė iniciatyva 
yra pagrindinis ekonominio gyvenimo veiksnys. Ekonomine 
veikla yra visų pirma laisvos iniciatyvos kūryba, vistiek ar ji 
bus atlikta pavienio žmogaus, ar laisvai susiorganizavus. 

Kai šis principas yra tinkamai pasisavintas, tai juo pasire
miant galima išspręsti ir visus kitus su įmone susijusius klau
simus. Kai yra pakankamai akcentuota ekonominio veikimo 
laisvumas, tai jis nustaumia gerokai tolyn visokias* ekonomines 
būtinybes, kurių vardu tiek kapitalistai tiek komunistai grindžia 
savo prievartą, daromą darbininkui. 

Laisvę padėjus ekonominės kūrybos pagrindan, atsiranda 
galimybė kalbėti ir apie dorinio įstatymo vaidmenį bei jo reikš
mę ekonominiame gyvenime. Tada ne ekonominis alkis, bet do
rinis įstatymas gali nustatyti ribas iki kurių gali eiti pelno jieš- ] rius, jų šeimas, tarpusavį gyve-
kojimas. Tik išsilaisvinus iš ekonominės būtinybės įstatymo, ku- j nimą. Kaip ir galima tikėtis, ten 
ris slegia darbininką ir darbdavį, gali atsirasti vietos į ekono- . amerikiečiai pavaizduoti Dio
mine kūrybą žiūrėti kaip į norą tarnauti savo broliams, plau- Igiausios rūšies vagimis, alkoho

l ikais , paleistuviais, kyšininkais 
ir panašiais piktojo karalystės 
atstovais. Aišku, amerikiečiui 
žiūrovui vargiai ar teks* maty
ti bent vieną tų filmų, bet neten-

vadovybę. Katalikai, svarstydami gamybos klausimus, į juos 
žiūri taip plačiai ir giliai, kad atiduoda (kiekvienam, kas jam pri
klauso: ir darbininkui, ir kapitalui, ir darbo vadovybei, ir visuo
menės gerovei. Dėl šios priežasties katalikiškas socialinis moks
las randa šalininkų visose pusėse. Jis teikia patikimas gaires 
tinkamam ekonominio gyvenimo suorganizavimui. V. Bgd. 

• • kiantį iš krikščioniškai suprastos artimo meilės. 
ĮMONIŲ RCSYS 

Ekonominėje srityje žmogus savo veiklą pareiškia įmonėje. 
Įmonė yra tam tikras ekonominių veiksmų suderinimas, sie
kiant geresnių gamybos rezultatų, visuomenės reikalų rėmuose. 
Socialinės savaitės dalyviai atkreipė dėmesį į pagrindines įmonių 
rūšis. Pirmąjį dėmesį jie atkreipė į amatininko įmonę. Amati
ninko įmonei yra būdinga, kad darbas, jo organizavimas ir ka
pitalas čia yra valdomi vieno žmogaus, ar nedidelio žmonių skai
čiaus ir kad čia labiausiai pasireiškia dirbančiojo asmenybė. 
Amatininko įmonė yra gera atsakomybės ir techniškų sugebėji
mų mokykla. Ji duoda žmogui gerą progą pasirengti visuomeni
niams uždaviniams. Šias įmones reikia remti, einant kartu su 
socialinės pažangos reikalavimais. 

Ūkininko jmonė ekonomiškai ir sociališkai pakilusiuose kraš
tuose yra viena iš labiausiai išsivysčiusių įmonių. Neperdidelis 
ūkis yra vienas iš tvirčiausių sveiko socialinio ir dorinio gyve
nimo pagrindų. Kad tokiu veiksniu ūkis galėtų būti, reikia šių 
sąlygų: ūkis turi sunaudoti šeimos darbo jėgą ir pagaminti pa
kankamai pajamų kultūringam ir pažangiam šeimos pragyveni
mui bei jos kultūrinių pretenzijų aprūpinimui. 

Korporacinė įmonė modernioje ekonomijoje atsirado tam, 
kad ištaisytų ekonomines klaidas, atsiradusias iš prabangos dva
sios ir apsaugotų ekonomiškai nepajėgius žmones. Korporacinė 
įmonė stengiasi apsaugoti kiek galinti didesnę darbo vertę ir 
kartu kiek galinti pigiau parūpinti prekę savo vartotojui. Kor
poracinė įmonė savo narių tarpe vysto socialinį jausmą ir įpra
tina juos imtis atsakomybės ekonominėje, techninėje ir admi
nistracinėje srityje. 

Kapitalistinė įmonė, tokia kokia ji iki šiol yra išsivysčiusi, 
yra faktorius, kuris daug prisidėjo prie ekonominio progreso ir, 
nepaisant iki šiol neregėto žmonių skaičiaus padidėjimo, labai 
pakėlė jų gyvenimo lygį. Tačiau kildama iš individualistinės 
dvasios, kapitalistinė įmonė įvedė tokį dirbančiųjų traktavimą, 
kurį negalima laikyti žmonišku. Ji išugdė socialinius nelygu
mus, kurie dar iki šiai dienai tebelaukia išlyginimo. Dėl to, at
rodo, šiuo metu yra reikalinga rasti būdų suteikti daugiau tei
sių darbininkui įmonės gyvenime, atitinkančių jo dirbamam dar
bui, kad tuo jis galėtų pareikšti ir ugdyti savo asmenybę. 

EKONOMINIO VEIKĖJO ASMENYBE 

Nėra abejonės, kad ekonominis veikėjas turi turėti galimy
bės iš savo darbo gauti ne tik uždarbio ir pelno, bet ir geros pro
gos pasireikšti, kaip dvasinis veikėjas. Tačiau kyla klausimas, 
kaip tai padaryti. Popiežiai nepalaiko tos pažiūros, kad padie
nis darbininkas turėtų griežtą teisę vadovauti visai įmonės po
litikai. Tai būtų, pasak popiežiaus Pijaus XI, įmonės išdavimas 
pašaliniam ir atsitiktiniam vadovavimui. Šitokio reikalavimo ne
galima išvesti nei iš darbo sutarties, nei iš įmonės prigimties. 

Tačiau, jeigu darbininko dalyvavimo įmonės vadovavime 
negalima pagrįsti griežta natūralia teise, tai dar nereiškia, kad 
įmonės vadovybė negalėtų suteikti kaikurių teisių dirbantiesiems 
iš savęs, rašo J. B. Montini. Jis pamini, kad valstybė tokias 
teises suteikia darbininkams, leisdama pareikšti savo balsą ten, 
kur anoniminis kapitalas kliudo visuomenės gerovei. 

Vysk. J. B. Montini savo laiške iškelia konfliktą tarp ma
šinos ir darbininko. Nors mažina yra didingas išradimas ir la-

"Nekęslc Amerikos" filme 
Rusai turi pagaminę eilę f ii- ko, pažinęs blogą, korupcinę 

mų ("Susitikimas prie Elbės", į amerikinės karinės valdžios san-
"Berlyno žlugimas", "Slaptoji tvarką, jis keičia savo įsitikini-
misija") kuriuose, be jokio sai- |mus. Aišku, jis "nuvažiuoja" į 
ko, paprasčiausiu nekultūringu- ] sovietinį lagerį, prieš tai, žvelg-
mu vaizduoja „ amerikiečius ka- damas į krūvas "Lucky Strike" 

cigarečių, sukrautų prie genero
lo pastato, kuriomis generolienė 
perkanti vokiečių nuosavybes. 

Taigi, minėtasis ir "Slaptoji 
misija" filmai, 1951 m. buvo ro
domi ryt. Vokietijoje, Čekoslo
vakijoje ir Balkanų kraštuose. 
"Slap. misija" filme, tariamai į-
rodoma, kad amerikiečiai ir bri

ka ir abejoti, kad tiek eilinis, tai slapta rėmę Hitlerį kovojan-
tiek "ir valdančiosios klasės" I tį prieš Sovietų Sąjungą. Filmas 

buvo suktas 1948 m. ir dabar 
jis kišamas pagal reikalą į ata
tinkamas vietas. Tuo metu, kai 
Kaire ir visame Eigipte vyko 
antiužsienietiškos riaušės, filmo 
premjera buvo paskelbta pačio

j e riaušių vietoje. 

Savus nusikaltimus priskiria 
kitiems 

Juokas juoku, bet tokie fil
mai, visdėlto sudaro nesmagu
mų ir amerikiniu adresu. Gi 

amerikietis galėtų išreikšti tik 
panieką ir pasišlykštėjimą filmo 
kūrėjams. 

Kaip niekinami amerikiečiai 
Štai, "Susitikimas prie El

bės" taip paruoštas, kad įtikin
tų žiūrovą, kad amerikiečiai tė
ra tik kvailoki, prasigėrę ir val
domi išdavikų ir kraujagerių 
plėšikų. Tame filme vaizduoja
mas vienas generolas, kuris vo
gė vokiečių meno kūrinius iš 
muzėjų. J is pardavė vokiečiams "nekęsk Amerikos" propagan 
priklausantį mišką, grynai as
meniniam pasipelnymui, č ia ro
domas ir negras karys, begulįs 
gatvėje, primuštas savo baltųjų 
draugų. Didžiausiu patvirkėliu 
vaizduojamas amerikietis ryšio 
karininkas, kurio automobilio 
langai aplipdyti pornografiniais 
vaizdais. Jis nuolat dėl to susi
jaudinęs, jis girtas, jis vairuo
ja savo mašiną tarsi Texas dy
kumose. Tuo būdu, rodoma, ko
dėl tiek daug judėjimo nelaimių 
kalti amerikiečiai. Minėtojo ge
nerolo žmona, daranti puikiau
sią pelną "juodajame turguje". 
Tą biznį jai padeda tvarkyti tas 
pats ryšio karininkas, kuris 
visada laiku spėja pranešti "lei-
dei" apie atėjusį cigarečių ar 

. kavos siuntinį. Dar vienas ne
doras karininkas, savo metu, 
norėdamas greičiau susisiekti 
su kitoje pusėje Elbės stovin
čiais rusais, plaukia per upę, 
abiejose rankose po degtinės 
bonką laikydamas. O pats gene
rolas, veik visą laiką sunaudoja 
stebėdamas biržos biuletenius, 
skaičiuodamas akcijas, pelną. 
Gi "juodojoje rinkoje" besireiš
kianti jo žmona, pozuoja meni
ninkui, vilkėdama kažkurios 
ten imperatorienės prabangiais 
rūbais, irgi išvogtais iš kurios 
pilies. Matomas ir vieno vokie
čių miesto burmistras, kuris iš
kart su dideliu entuziazmu pa
sitikęs amerikiečių karius ir ne-

bai palengvina darbą, tačiau ji paskui save neša ir kaikurių nei- apkentęs rusų. Gi po kurio lai 
1 

dos tarnyboje, kuri paliečia veik 
visų pasaulio kraštų sostines, 
tie filmai vaidina gan rimtoką 
rolę. Juk visur pasauly rasime 
lengvatikių, kurie lengvai tiki 
viskuo, ką tik mato. Žinoma, 
daugumoje tik tokiems ir skir
ti tieji filmai. Savotiškai bū
dinga tai, kad visi nusikaltimai, 
kurie kasdien vyko ir tebevyks
ta visoje aplinkumoje, kur tik 
sovietų kariai įkelia savo nešva
rų batą, priskiriami amerikie
čiams. Reikia manyti, kad rusų 
filmuotojai tikrai neturėjo daug 
vargo bejieškant filmams siuže
to. Jų pašonėje juk ir vyksta 
kasdienės vaizduojamos scenos. 
Vietoje sovietinės, uždėjo ame
rikinę uniformą, na, ir gavo 
naują ginklo rūšį savoje propa
gandos tarnyboje. Bet tie, ku
rie matė tuos filmus teigia, kad 
jie. tikrai verti visiškai geros 
komedijos vardo. I r kaipo tokie, 
tikrai yra verti amerikinio Os-
car įvertinimo, diplomo (minė
tasis įvertinamas teikiamas kas
met už įvairaus turinio geriau
sius filmus). — A-is 

\ 
Toscanini Londone 

Dirigentas Artūro Toscanini, 
nuvykęs į Londoną, vadovavo 
išpildymui dviejų Brahmso pro
gramų Karališkoje Festivalių 
Salėje. Griežė Filharmonijos 
Orkestras. Toscanini susilaukė 
ypatingo pasisekimo* 

\ 

Alfonsas F. Wells-Vėlliis kan
didatuoja į Chieagos miesto 
teisėjo vietą demokratų par
tijos sąrašu. Jisai kandidatuo
ja į vakuojančią vietą, todėl 
jo vardą balote rasime pasku
tinėj vietoj. Teisininkas VVells 
turi Advokatų Sąjungos (Bar 
Association) rekomendaciją 

ir, aišku, lietuvių piliečių pa
ramą. * 

Sunku Kinijos katalikams 
Kaip toli siekia Kinijos ko

munistų prievarta, parodo šie 
faktai: kalėjime mirė du arki
vyskupai ir du vyskupai. Vie
nas arkivyskupas ir 14 vysku
pų tebėra kalėjimuose. Vienas 
arkivyskupas ir trys vyskupai 
yra namų arešte. Dvylika ar
kivyskupų ir 25 vyskupai yra 
ištremti. Iš 5,400 užsieniečių 
misionierių Kinijoje bepasiliko 
871. Iš 143 vyskupijų iri kitų 
bažnytinių padalinių dauguma 
dabar yra be vyskupų. Kinijoje 
dar yra likęs 580 kunigų ir vy
skupų, 58 broliai, 233 seserys 
vienuolės. Kinijoj yra 3,000,000 
katalikų ir jiems ateina labai 
sunkios dienos. 

Premijavo motino* knygą 
Larchmonte, N. Y., gyvenan

ti J. Killileą, Jr., susipažinusi 
su Christoferių sąjūdžiu, pa
kluso jų raginama rašyti ką 
nors gero. Ji jmrašė knygą "Ka 
ren", kur pasakoja apie savo 
pastangas išauginti mergaitę, 
kuri gimė beveik tris mėnesius 
prieš laiką, ir kuri nuo viršu
galvio iki kojų pirštų teturėjo 
9 colius. 

Ta knyga laimėjo Chistofe-
rių premiją ir pirmos laidos jos 
išspausdinta 35,000. Be to, 
Christoferiai jai paskyrė savo 
mėnesinę $100 premiją už 
trumputę istorijėlę apie tai, ką 
gero vienas pasiryžęs žmogus 
gali padaryti. 

Vadovaujančių komunistų 
s a u v a l e 

P. šestakovas "Pravdos" Nr. 
276 rašo, kad sovietuose yra ko-

s 
munistų, kurie mano, kad vie
nokia drausmė yra eiliniams 
komnistams, kitokia — jų va
dams. Vadovaujantieji asme
nys maną, kad jie nėra įparei
goti laikytis įstatymų, pasiduo
ti partinei ir valstybinei draus
mei. 

Net ir vadovaujantieji komu
nistų partijos komitetai, dažnai 
pataikaudami tokiai savimeuei, 
užtriną jų klaidas, nutildo jų 
kritiką. 

Apie tai daug kartų esame \ 
rašę, dabar tai pripažįsta pačių 
sovietų spauda. 

i, 

i 

Ar pakeis ką Maskvos 
nutarimai? 

Ryšium su pravedamais pa
keitimais komunistų partijos 
struktūroje "Pravda" Nr. 276 
rašo, kad ir po tų pakeitimų 
pasiliks "darbininkų klasės" dik 
tatūrinis režimas ir komunistų 
partija pasiliks vadovaujančioje 
padėtyje sovietų valstybėje. 
Taigi, keisis tik vardai, žodžiai, 
o pagrinde pasiliks tas pats. 

Ispanijoje jieško žibalo 
Grupė JAV mokslininkų Is

panijos šiaurėje pradėjo jieškoti 
žibalo versmių. 

a 
KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 

Su partizanais koncentracijos stovykloje 
K. BOBEBTAS 

(Tęsinys) 
I VAKARUS 

Manyje vis brendo mintis pamėginti laimę per sieną Vakarų 
link. Sužinojau, kad anas mokytojas mėgino pereiti sieną, tačiau 
jį sučiupo ir vėl nuteisė. Pagaliau, koks skirtumas, jį nuteisė, o aš 
savo noru pasirašiau sutikimo raštą. Jei pagaus, vistiek išveš 
į Rusiją. Pas vieną kaimyną, kurio vaikai lanko mokyklą, pasi
žiūrėjau atlasą. Grįždamas namo galutinai nutariau bėgti iš Lie-
tuvos. Parėjęs pasakiau mamai. Mano atostogos jau baigėsi. Ma
ma pridžiovino duonos ir atidavė viską, ką dar geresnio turėjo. 
Taip pat ir rankinį laikrodėlį, kurį laikė paslėpusi. 

— Duona, kurią tau įdėjau, yra brolio uždirbta. Viską, kas 

liko po tavo tėvo mirties, atidaviau tau. 
Pasiėmęs kuprinę, atsisveikinau amžinai su savo motina, kuri 

mane užaugino ir labai mylėjo. Čia praleidau visą savo vaikystę, 
jaunuolio amžių, o dabar turiu išeiti, nerasdamas savam krašte 
vietos. Komiteto raštinėje išregistravo, nes aš ėjau atgal į darbo 
stovyklą. Tik viena motina težinojo tikrą tiesą. Ji mane palydėjo 
iki vieškelio ir pravirko. Jos paskutiniai žodžiai buvo: 

— Vaikeli, neužmiršk Dievo! Melskis. Tegu saugo tave Die
vas šitoje kelionėje! 

Tai buvo ankstyvas rytas, kolchozas dar tebemiegojo. Su
spaudė širdį skausmas, norėjau grįžti atgalios, tačiau prieš akis 
pasirodė ilgi darbo metai bolševikų Rusijoje ir aš vėl stipriai pa
siryžau savo naujam žygiui. Kaip bus, taip, bet keliausiu. 

Pasukau į pietvakarius. Persikėliau per Nemuną keltuvu ir ėjau 
laukais. Turėjau pasiaiškinti keltininkui, bet jis patikėjo mano 
žodžiais. Kai kur dirbo žmonės prie rugių, kitur vėl sukinėjosi 
laukuose. Niekas neatkreipė dėmesį į mane. Naktį praleidau ru
gių guboje. Pamatęs viensėdį, kuris, matyti, dar nebuvo įjungtas 
į kolchozą, įsidrąsinau ir užėjau paprašyti valgyti. Radau seną 
moteriškę. Iš jos sužinojau, kad siena netoli. Bet ji tuoj prašė 
mane išeiti iš namų, kad kas nors nepastebėtų. Pastebėjau ir sar
gybinius. Slėpiausi, šį kartą jie manęs nepamatė. Paskui ėjau 
mišku, č ia pamačiau net 6 ginkluotus vyrus. Turėjau šliaužti į 
priešingą pusę. Tai buvo iš kelio. Buvau visas šlapias, nes vieta 
buvo labai pelkėta. Už bulvių lauko vaikščiojo vyriškis. Įsižiūrė
jęs pamačiau, kad jis ant kaklo turi pasikabinęs automatą. Reiš
kia, esu pavojingiausioje zonoje. Netoli turi būti Lietuvos — 
Lenkijos siena. Taip sulaukiau ir vakaro. Beveik visas drebėjau 
iš baimės. Tada jau šliaužiau pilvu. Ant plento vaikščiojo karei
vis, pastovi, paeina ir vėl grįžta atgal. Toliau vaikšto kitas ir 
t.t. Siena čia pat. Bijau net kvėpuoti, tiesiog nėra kaip ir paju
dėti. Kitoje pusėje sienos pamačiau žygiuojantį lenkų kareivį. 
Baisu. Juk ta pati valdžia ir ten ir čia. Užsirūkęs jis nuėjo tolyn. 
Tuo metu aš peršliaužiau sieną ir prisigretinau prie rugių gubos. 
Pirmasis pavojus buvo praėjęs. Už keliolikos kilometrų nutariau 
pailsėti. Paskui traukiau gilyn į Lenkiją. Maitinausi įvairiausio
mis daržovėmis ir žaliomis bulvėmis. Be to, vis dar turėjau ma
mos sudžiovintos duonos. Po ilgo laiko priėjau Oderio upę. Per 
upę plaukiau, nes pereiti nėra įmanoma, č ia sargybiniai vaikščio
jo žymiai rečiau, negu Lietuvos pasienyje, todėl ir pavojus buvo 
mažesnis. Upė buvo labai srauni ir vos VQS nepaskendau. Kojo
mis negalėjau pliauškėti, tad vanduo nunešė mane į šoną. Išlipus 
krantant mane nukrėtė drebulys, kad net suprunksčiau. Tuo me
tu staiga mane išgąsdino šiurkštus balsas: — Halt! 

(Bus daugiau^ « 

P L A N I N G A S TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS I 

Kiekvienas žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams, 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas Jaučiasi saugesnis fer laimingesnis. 
Pradek taupyti šiandieni 

MUTUAL 3 d era 
A N O l O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Ormok Rxt • Chicogo 8, M. 
JOHN 1 KAZANAUSKĄS, *«4.*TsL VI rglnlo 7-774? 
W v i n g * la»«S»«1 • • $10 ,000 by F . S . L L C 

a profitable reminder 

open a savings account 
* 

this month --

Gaukit du gerus uždarbius fcasmfet 
U&akrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

Padėki t tu $1 • Pridėkit klek norite, 
,naaa noriu 
p 

AND LOAN ASS0CIATI0N, 
1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8. ILLINOIS 

• Telefonas: HAymarket 1-2028 

Yalandos: Pirmadieniais, antradieniais Ir penktadieniais nuo f ryta 
j Įtt 4 valandai vakaro ' < ui.udieniajįa auo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Į Tr r / i tuJ in i iMi* taictai v i * (hr*i«(Uraxi*i*. »•>••*>• *• v ' ryte .><•• • .>• \ i 
•>-,v:nriF»<vwncHr»ir 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
— • 

Pirmadienis, spalio 20 d., 1952 

ttuviai studentai Frankfurto universitete 
ST. DAUNYS, Chioago, 111. f 

Didžiosios ir sunkiosios t rem- , tas , kur eina pagrindine susisie-
ties metu būrys lietuviškojo kimo arter i ja t a r p šiaurės ir nje 
jaunimo pradSjo, tęsė ar baigė tų Vokietijos ir kur nepapras

tai daug valdiškų įstaigų, atsi
s ta to greitesniu tempu. Centri-

studijas šimtmetiniuose Vaka
rų Vokietijos universitetuose. 
Šalia t remties vargų ir sunkių j nės stoties rajone karo pedsa-
pergyvenimų, šalia alkio ir skur j kų beveik nėra likę, bet prie ry

tines geležinkelio stoties su
griautasis rajonas dar nepalies
t a s — taip stovi kaip stovėjo 
1949 metais. Pragyvenmas pa-
brangęs. Studentui svetimša-

do kultūros istorikas ir tose 
rūškanose dienose r a s šviesų 
tašką: daug lietuviškojo jauni
mo pasisėmė Vakarų Vokietijos 
universitetuose sukauptos išmin 
ties ir atstatytosios Lietuvos I liui Frankfurte mėnesiui pragy-
gyvenimui pasiruošė valstybinin 
kais, visuomenininkais, moksli
ninkais. Ir šiandien Vak. Vokie
tijos universitetuose yra dar 

venti reikia apie 70 - - 75 dol., 
įskaitant mokestį už mokslą, 
knygas ir t t . Krautuvėse pre
kių perteklius, kurių didele da-

keliolika lietuvių studentų, ku-1 lis amerikoniškos. Bet pirkėjų 
rių puse bus grįžusi iš Ameri
kos studijų baigti. 

Frankfur to universiteto me
dicinos s tudentas Pet ras Žemai
tis, neseniai atvykęs iš Vakarų 
Vokietijos vizos reikalų sutvar-
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Evangelikai grįžta prie išpažinties 
G. J. JAKONIS, Vokietija 

S tu t tgar te leidžiamam evan- jas , prof. dr. Gaigalaitis jau 
gelikų laikraštyje "Evangelis- prieš keliolika metų vienoje 
ches Kirchenblat t" rašoma, kad evangelikų kunigų konferencijo-
vienoje evangelikų oficialioje je Lietuvoje pasisakė už indivi-
konferencijoje šiais metais dualinės išpažinties įvedimą į 
Flensburge, Vokietijoje, buvę evangelikų bažnyčią Lietuvoje, 
pasisakyta už individualės išpa- nors praktiškų išvadų tada, 
žinties įvedimą (t ikriau sakant , kiek žinoma, dar nebuvo pada-
grąžinimą) evangelikų bažny- ryta . Ta ip pat da r nežinoma, 

Mary Drlsmll , 10 metų, mliv 
\ n v York viešbutyje lino nu
mestos ei^arotes. Kuri KU\PW 
gąltr%. (INS) 

wmm •<> i i i » • • • • • • * 

Čioje Vokietijoje. 
Nenorima visa perimti, kaip 

kokias prakt iškas išvadas dėl 
ano Flensburgo pasisakymo jau 

katalikų bažnyčioje praktikuo- • padarė arba darys atskirų Vo-
jama. Tuo tarpu, esą, dar ne-1 kieti jos evangelikų bažnyčių 
manoma įrengti atskirų kiaušy- vadovybės, 
klų ir prakt ikuoti išpažintį "į 
ausį." Išpažintis bus klausoma 
zakristijoje a rba klebonijoje. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimu** 

Taip pat persiunčiame ) užalenj 
pakt*i6Mu8 įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. F Arabe 0-3245 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Stree! 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. WAIbrook 5-9209 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! REMKITE "DRAUGĄ"! 
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neperdaugiausia. Eilinis vokie
t is nepajėgus pirkimui. Viduti
nis darbininko uždarbis apie 
1,30 DM. Kainos viskam paki
lusios, palyginti su 1949 metais. 
Sunkios dienos rūkoriams. 20 j 

Pele išdavė 
Kuriais sumetimais] 

Išpažinties grąžinimas į evan-
y e n a s britų delegatas, atvy- | g e U k u b a ž n y č i ą evangelikų spau 

kęs iš „ taikos" konferencijos, j 
vykusios Čekoslovakijoje, atsi
vežė pelių, kokias, kaip ten bu
vo aiškinta, sąjungininkai var-

, to j a bakteriologiniam karui Ko 
kyti ir šiomis dienomis vel | l cigarečių pokehs vis d a 2 1 DM _ ^ ^ i n č i j a _ 
Europą išplaukęs, jūsų korės- Populiariausia rusui Auksinis ^ tf&m grįžo į 
pondentui papasakojo apie da-j doleris", šalia visos eiles pra- j . j u o s u s i d o m e j 0 Britų 
bartines nuotaikas Vakarų Vo-įmones ir prekybos turtuolių dar ^ s p e c i a l « t a i , tyrinėję 
kietijos universitetuose ir, ap-|Vis daug vargo ir skurdo ir eih- g r a u ž i k u s . J i e nustatė , 
skritai, Vakarų Vokietijoje. • nis vokietis negali kasdien so- ^ ^ ^ ^ 1 § g t e s i v e i s i a 

Su prasidėjusia emigracijos čiai valgyti. u ž G o l e ž i n d s U ž d a n g 0 s , ry tų Si-
banga stud. Pe t ras Žemaitis A m e r i k o n i z m o b a n g a l a b a i Į b i r c i r d 6 1 t o s ą jUngininkai jo-
prieš trejetą metų atvyko j p H n t a R e s t o r a n u o s e i r lokaluo- ! m į s negalėjo pasinaudoti bakte-
Ameriką, nutraukęs studijas : ̂  s k a m f c a u ^ m u z i k a k a i p 

Mainzo universitete. Pagyvenęs , C h i c a g o j e a r H c w Y o r k e > N e . 
Rochesteryje ir Chicagoje pra- j m a ž & ^ ^ ftnglų k a l f c a V o k i e J J ^ 
ėjusį rudenį Vėl grjžo \ Vakarų i u ž s i k r g t ę a m e r i k o n i z m o Pa* Amerikos filmų bendrovė 
Vokietiją studijų baigti. I ^ H mėgdžiojimu. Vasaros metu vy-! ruoSia filmą apie Mozę. Kaiku-
rė Frankfurte . Amerikos kon-1 ^ n e g i o j a u c t a i S | m edžiotoja is , ; rios scenos bus filmuojamos 
sulatai ne piliečiams Vakarų Vo j d r a m b l i a i s > m e škėr įo to ja i s iš- i Egipte. 
kietijojo vizos reikalų netvar- n t u tf i š t r a u k t u s ! ^ = r Z ^ ^ 
ko. A tonogų metu reikėjo vyk- ™ 2 £ N e a t s i l i eka ir mo- ~ ^ 
ti į Ameriką. Atlikęs visus for-

rijų platinimui. 

wflw#ww 

terys, Frankfur to gatvėse pasi-
rodydamos su amerikoniško ti
po mėlynomis darbinėmis kel
nėmis... 

Bud riko Krautuvė 

Akademinis jaunimas ryškes
nių idėjų neturi. Sportas, moks 

Jas ir geresnes vietelės jieškoji-

S 0 P H I E L A R C U S 
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malumus vėl išvyko atgal. 

Stud. Pe t ras Žemaitis pasa
koja, jog Vakarų Vokietijas 
universitetuose y ra Keliolika lie 
tuvių studentų. Frankfur to uai- \ 
versitete yra 5 lietuviai studen
tai, keletas jų Tuebingene ir po 
vieną kita kituose universitetuo- \ m a s s t o v i . P 1 ™ 0 ^ e l l e J e ' V

T
1' 

se. Vokietijos universitetai yra j * u r m a t ~ v t l d a u ^ k a r e i v i u ' J u 

perpildyti. Frankfur te apie n i e k d a t i e k n e s i m a t č i r t u o J a u 

7,000 studentų. Svetimšaliai. P° k a r o ' 
ypač atvykę iš kitų kraštų, j | Antrą kar tą a tvykus į Chica-
Frankfur to universitetą priima- gą, pasakoja stud. P. Žemaitis, 
mi nesunkiai. Vakarų Vokieti- ' šiukšlių nebepastebi, nes jų ne-
jos federalinė vyriausybė ir uni- j mažiau ir Frankfurte , 
versitetai siekia bendradarbiavi j 
mo su kitų kraštų universite
tais. Tam t ikras skaičius Vaka
rų Vokietijos akademinio jauni
mo siunčiami j kitų kraštų uni
versitetus, todėl j Vokietijos um 
versitetus kitų kraštų studen
tams durys nėra uždarytos. 
Kadangi visi universitetai labai 
perpildyti, tai Frankfur to uni
versi tetas lyg ir specialiai įparei 
gotas išklausyti svetimų kraštų 
studentų prašymus. Šiuo metu 
Frankfur to universitete be lie
tuvių studentų yra amerikiečių, 
prancūzų, rusų, ukrainiečių ir 
nemaža? būrelis iš oriento k ra š - ! 
tų. Turtingesnieji amerikiečiai 
yra įsikūrę Heidelberge. 

Svetimšaliai studentai Vaka-
i rų Vokietijos universitetuose ne 

jaučia jokio antagonizmo. Ne
retai profesoriai svetimšalį s tu
dentą nurodo kaip pavyzdį. 
Darbo sąlygos visiems viertodos. 

šiandieninė Vokie'.ija 

Šiandieninė Vakarų Vokieti
j a vienaip atrodo ten palikusiam 
negalinčiam išemigruoti t remti
niui. • Kitaip ją įsivaizduojame 
mes, emigracijos metu palikę ją 
atbundančią. Gal teisingesnė 
nuomonė bus to žmogaus, ku
r is ka r tu su mumis prieš t re
jetą metų ją paliko, porą metų 
pagyveno Amerikoje, vėl metai 
Vokietijoje ir vėl Chicagoje ar 
New Yorke. Stud. Pe t r a s Že-1 
maitis pasakoja, jog t a rp 1£4fl 
ir 1952 m. Vokietijos yra didelis j 
skir tumas. Miestų a t s t a tymas 
vyks ta pilnu tempu, tačiau bai
sieji karo pėdsakai paliks dar 
ilgesnį laiką. Frankf ru to miees-

NAM VMS RAKANDAI 

visij geriausių iSdlrbysėių: 
Radijos, Televizijos, Šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinos, Jevvelry už žemesnes 

doje plačiau nepagrindži.umas 
Šiaip a r taip, a r iš evangelikų, 
a r iš katalikų taško žiūrint, iš
pažinties grąžinimas į evangeli
kų bažnyčią y ra įdomus reiški
nys ir rodo tų dviejų krikščio
nybės šakų suartėjimą. Kai dėl 
motyvų, žymiuose evangelikų 
sluogsniuose teigiama, kad čia 
turėję į takos ir naujausieji psi
chologijos mokslai, teigiantieji, 
kad žmogus savo sielos ramybei 
a tgaut i privalo laikas nuo laiko 
išpažinties ir išrišimo (absoliu 
cijos). I r nekatalikai , būdavo, 
pripažindavę, kad katalikų baž
nyčia su išpažinties institucija 
itin a t i t inkant i net i r naujau
siems psichologijos mokslams. 

/ r Lietuvos evangelikai už 
tai pasisakė 

Tarp ki tko įdomu, kad žymu 
sis Lietuvos evangelikų veikė 

. ' . 
TADO BALCItJNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 ^ . *8rd St . ; YA. 7-084! 
Laikrodžiai elektroniškai patlkrtta 
nil ir atnaujinami. At»tov>l>es \ lso*e 
Čikagon lietuvių kolon1Jo*«. Dat h< 
vai.: 6-8 vai. vak. šofttadlenlala nu< 

10-8 vai. vnlfnro 

PARDUODAMU ANGLIS 1U 
P E Č I A I ALIEJŲ 

PERKRĄL'riTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 
#K-, ,"3SSBST'iBwfc»»> *t&* &m 

NUO UŽSISENfcJUSlŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRA ODOS LIGŲ! 

išmokėjimų. 

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

VIctory 2-9542 Tel. 
Krautuvę atidaryta plrmadlonio ir 

ketvirtadienio vakarai** iki vėlumos. 
NodeiiomiH uždaryta 

nudriko Kadio Valanda leidžiama 
kiokvirno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. U stoties WHFC, 
HM) kiloeycles. 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJ AUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvua, nertus, skalbiamas nušinas, lovas, matracus, 

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

Mes Pagaminame Baldus Ir !5Lufl W 

Tie. kurio koWia nuo SKNI,' AT 
VTRC Iv MKAITI.ŽIt' fcAlZDŲ. Ji« 

kainas kaip kitur ir ant lengvų! m «ar. ramiai scisti ir naktimis mie 
fcoti, nes i\) uŽsksenejuMlos žalsdo^ 
nM»žtl Ir skauda. Kad pasalinti t*> 
nl••ž61lm:i ir ska\»d?J1ma šonų at 
virų Ii skaudančių faildų. užd6klt« 
DI-IOUUO Dtntment Jo g y d o m o f 
vvatybSs palongv ;ns Jūsų skaudai -
m;\. Ir ga'SHlte ramiai miegoti naą. 
ti. Vartokite J) taipgi nuo skaudžiu 
nudegimu- « • talpgt paftalllna niežė
jimą ligos, va.lltuunos PSOUIASIH 
Taipgi pasalina P< rsejlma Ilgos, vartt 
i a m o i ATHLKTF/S FOOT sustabdo 
džiovinimą odos Ir perplySlma tat p 
plrMiu. .11« y f t t inkamas vartoti nuo 
ižhistančloa ir suskilusios odoj. J J 
v.a gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos ligų ŪBKH5LO 
Ointment suteiks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perfttamų i r 
nložinelų kojų. L.eR"-
lo Ointmont yra par-

! dtiodamas po 75 et.. 
I #1.8B ir J3.&0. Plrkl-
Kto vaistinėse Chicago 
! Ir apylinkėse ir Mll-
: waukoe, a r b a a t -
i siųskite money ordo-
1 ri J -

i 
IX), Department D 

5618 \V. Kddy St., Chicago 34, UL 
Mlllberry 5-8694 \ 

• 

Pagal Jūsų Užsakymą 

^ = 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANT, INC 
Lietuvių Krautuve 

2810 W. ROOSEVELT RD., Tel. 8 E 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo II iki 4:X<> vai. popiet. 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Geru vartotų mašinų 
nupigintum kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaf low . . . . $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaf low $1395.00 
1919 BUICK 4 dcor 

, 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 $995.00 
1918 STUDEBAKER 

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

2 door $875.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 
* 

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

I š lak i te mums patarnaut i J u m s vieną kar tą ir Jūs 
liksite mūsų nuolatiniais klientais. 

^ 

PAVYZDŽIAI: \ 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

LRtayette 3-2022 

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $49-50 
Porcelano (Jas Range (virimui krosnys) $89-50 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva a r gazu) $g9-00 
Rašomieji stalai, VValnut a r Mahogany $J9-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29-00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, Westinghouse 

6 kubiškų pšdų $199-00 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $99.00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

Walnut arba Mahogany spalvos $ 139.OO 
2 dalių svečių kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai $ 139.OO 
Ant grindų pastatomos lempos $19-00 

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

Teisingas pa tarnavimas ir be užprašymo kainos — 
mūsų įmones tikslas ir obalsis. 

PREKIAVIMO LAIKAS: 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ry to iki 9:30 vak. 
Kitomis dienomis 9 vai. ry to iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 11 vai. ry to iki 5 vakaro. 

FURNITURE CENTER, INC. 
IMbNES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telef. VICTORY 2-4220 

^ •4* 

SEGHETTI TU AVIM, UI l i t i \\ 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 ir 79 

KELIONES: 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname bU<>t*i.s, viešbiuMiiM ir sut\ark<»im> vtmus sų kelione surištus 
dalykus. T r l t l M t t LIKTI"VlĮ' SKYHlV. Pildomo afidevitus. Kelione* 
planuokite iš anksto kiliems metams. Anksčiau u/.«l*ak>'klte Idiotus kaip 
lčktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami olletus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes neivikės lankytis nei į geležinkelio stot• ar aerodrome m -
visa tat atliksite vienoje \ lėtoje — PAS MLS. 

i i— i • — — 

as 

Kiekvienas nori pinip, vienok pinigai neauga ant medžiu 
Taigi ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITA ŠIANDIEN | ^ 

pas B R 1G H T O N savings ir taupyk reguliariškai j E ? 
ir pelningai. 8% .normalus pelnas, ifemokamas du 
kartu į metus. Indėliai yra apdrausti iki $10,000. 

Briįhlon Savings and loan Assn 
4071 Archer Ave. \ vakarus nuo (Jalifornia Ave. 

CHARLES ZKKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
rnad., AntiRd., l'enfctad. Ir Seftt. j Tr<»člad. 9:00 ryto iki 18:00 v. d. 

D:00 ryto lkl 4:30 p. p. Į i<«tvirtad. '.):00 ryto lkl 8:00 vak; 
l 'en^l 

1 — • I 

per 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu horu priimami- Dividentai kas puse metų! Daug patar

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

ilgi išsimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Meights, Illinois 

) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
New York N. Y. Kenosha. Wis. 

Rudens vajus prasideda 
Didžiojo New Yorko lietuviš

kųjų organizacijų sudarytasis 
Balfo rudens vajaus komitetas 
galutinai aptarė vajaus tvarką 
ir jį pradeda spalio 26 d. Jis už
truks iki lapkričio 16 d. 

Pagrindinis vajaus tikslas 

Daromi remontai 
Iš tolo gal atrodd', jog Keno-

shoj viskas tyku ir apmirę, bet 

Hollywoodo naujienos 
šeštadienio vakaro televizijos 

programos komikai (NBC) Sid 
Caesar ir Imogene Coca, anga
žuojami vienam, t. y. jų pir
majam filmui, kuris bus suka
mas kitų metų pradžioje. 

Populiarioji Linda Christian, 
kuri vaidina naujajame Stanley 
Kramer gamybos filme „The 
Happy Time", šiuo metu ruo
šiama kitai rolei filme „Slaves 
of Babylon", kuriame vaizduos 
arabų princesę. Gi Broadway 

ten eina didelis judėjimas. Šiuo 
metu apie Šv. Petro parapijos 
pastatus eina dideli remontai. 
Kitais metais parapija švęs savo 

r-agrincunis vajaus u n « « . — 50 metų gyvavimo sukaktį, to- a r a u ų F l u u ; C D V . w „ 
jungtinėmis jėgomis surinkti dėl ta proga norime pasipuošti.| į ž y m y b e („The King and I") 
didesnį kiekį aukų, kad, dar Ant visų pastatų išmūryti nau- v,,, (fh****** *%« vasari vaidins 
prieš žiemą jos pasiektų Vokie-; ji kaminai, mokyklos bokštas 
tijos sanatorijose, senelių pr ie- perdirbtas. Šiuo metu taisomi 
glaudose, stovyklose bei priva- visi langai, durys ir atliekami 
čiai gyvenančius lietuvius. j kiti darbai. Užbaigus taisymu*, 

Per visą vajaus laikotarpį va- manoma pavasarį viską iš lauko 
jaus komitetas kviečia visus'pusės naujai perdažyti. 
newyorkiečius, kas kuo išgali, Atvyksta vyskupas 

šv. Petro parapiją lapkr. 26 prisidėti, kad aukų būtų surink 
ta kuo daugiausia. Aukoms su ta kuo daugiausia. Aukoms su- j a p l a n k y s v y s kupas Jo Excelen-
kelti bus vykdoma vidaus rink- į d ^ R A t f c i e l s k i i r t a p r 0 g a su-
liava aukų lapais ir dėžutėmis; t e į k s S u t v i r t i n i m o Sakramentą, 
vajaus užbaigai ruošiamas kon
certas, lapkričio 16 d. toje pat 
salėje, kurioje buvo Balfo va
jaus užbaigtuvės ir pernai, Lošt 
Battalion Hali, 93-29 Queens 
Blvd., Klmhurst, N. Y. Koncer
to bilietai jau atspausdinti ir 
platinami. Jų kaina 1.50 dol. 

Parapijos bazaras 
Šiuo metu sparčiai ruošiama

si prie parapijos metinio baza-
ro, kuris įvyks spalio 26 ir lapkr. 
2 d. šiemet gauta ypač brangių 
ir įvairių dovanų. Užsibrėžta šį 
bazarą padaryti kuo sėkmin-

Koncerto programa išleidžia- giausiu, nes didelės pajamos 
ma su savo pranešimais. Vieno j reikalingos padengti išlaidas, 
psl. kaina 20 dol., bet galima j kurios susidarys darant remon-
dalyvauti ir smulkesniais skel-1 tus. Laukiama taigi svečių is 

Yul Brynner, pavasarį vaidins 
naujame Bill Wilder gamybos 
filme. Artiste" Barbara Stan-
wyck dalyvaus eilėje naujų fil
mų — „Nearer My God To 
Thee", „Circle of Fire" ir 
„Branded Woman". O Walt 
Disney, pagarsėjęs savo piešto
mis pasakomis ar fantazijomis, 
ruošia naują seriją pieštinių fil
mų. Jo gamybos filmai visada 
mielai laukiami, tiek Vnažame-
čių, tiek ir suaugusiųjų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

. m 

bimais, atitinkamai pasirenkant 
vietą. Taipgi leidinyje bus pas
kelbti ir visi leidinio rėmėjai, 
paaukoję nemažiau dolerio. Be 
organizacijų ir prekybininkų, 
jame gali būti ir pavienių asme
nų sveikinimai. 

Naujovė šių metų vajuje bus 
tai, jog organizuojamos dova
nos ir laimėtojams paskirtos 
penkios piniginės dovanos: 75, 
50, 25, 15 ir 10 dolerių. Dovanų 
biletėlis kainuos 25c. Laimėji
mų paskirstymas įvyks vajaus 
užbaigimo koncerto metu 

Racine, Milvvaukee, VVaukegan 
ir Chicagos. 

Mirusieji 
Paskutiniu laiku mūsų para

pijoj mine sekantieji parapie- Į 
čiai Marijona Kiserauskienė, 
Jonas Vitkus, Konstancija Vel-
vikienė, Ona Juškienė ir Petras 
Vanagas. #« 

Giria pagalbą raupsuo
tiesiems 

Dr. Yves Biraud, epidemiolo-
ifr'nes tarnybos direktorius prie 

Įvairių vajaus skyrių komi- Pasaulines Sveikatos Organi-
sijos savo - darbą jau pradėjo, zacijos, veikiančios Jungtinių 
Joms reikalingi gausūs talki- Tautų gldbo^e, pagyre katalikų 
ninkai: aukų rinkėjai, loterijos pastangas padėti raupsuotie-
ir koncerto bilietų platintojai, 
programos skelbimų rinkėjai. Po 
vajaus bus paskelbta, kas ko-
kion talkon atėjo. Talkininkai į 
aukų rinkėjus kviečiami kreip
tis į savo artimiausius postus, 
kurie ir šiemet, kaip ir pernai 
veiks prie parapijų, organiza
cijų būstinių ir Balfo raštinėje. 

Komitetas. 

Omaha, Nebr. 
Sekmadienine lituanistine 

mokykla 

Lietuvių sekma lien nė mo
kykla spalio 12 pradėjo darbą; 
atvyko viso 38 vaikučiai. Mo
kytojais yra š e asmenys: Pet
ras Adamonis, Robertas Kos-
manas, Veronika Norkevičiene 
ir Feliksas Pabilionis. Visi seni I 
pedagogai savame darbe, todėl I 
tikimasi gerų vaisių. Visų tč-« 
vėlių prašoma savo vaikučius 
kiekvieno sekmadienio 9 vai. ry į 
to atsiųsti šv. Antano parapi-
nen mokyklon. Didžiausia padė
ka tenka mūsų kun. klcb. Juse-
vičiui, kurio prieglobstyje jau
čiamės drūti kaip "ąžuols prie 
Nemunėlio" lietuvybės palaiky
me bei jos ugdyme. O, be to, 
netenka pamirkti kun. Taut
kaus šiltų, bei patriotiškų min
čių, darant pranešimą prieš pa
mokslą apie atidarymą mokyk
los. "Kad čia yra daugiau ne
gu k»s nors nepaprasto, nes sa
vo tautos kalbą ir praeitį yra 
būtina pažinti. Tėvų pareiga 
žiūrėti, kad vaikučiai lankytų". 
Tad Omahos vaikučiai bei jau
nuoliai visi iki vieno sekmadie-
ninčn mokyklon! 

Sūduvos sarūnas 

šiems, atrasdamas, kad šioje 
srityje daug kas padaryta. 

• TELEVIZIJA • RADTO • SAL 
DYTUVA1 • S K A U D A M O S MA 
Š1NOS • LtfOINTVVAl % (IRON 
K K S e PLOKŠTEfifcS (UECORDS) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T 

VVE1SS APPLIANCE 
PILNAS T R I J K V I Z I J O S IR RADIO 

APT MINAVIMAS 

4057 South Archer Avrmre 
TYI. YArds 74*666, Ghicago 32, UI. 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI Iš 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVĖS 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MANAU KAINUOJA, 

Nes 6ios įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmones turi 40 metų 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
{vairius namų reikmenis, 

kreipkitės j šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIV BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

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

N§ 

L I E T U V I Š K A I 8 T A I O A 
• -

SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

R.R.PHTKIEWIC2 HtEl 

• • 

Sunkus darbas žnu/gų ats
pėti, oi sunkus. Matai tik sve
timą kaktą, o už tos kaktos 
yra p 

Jurgis J a n k u s . 1 ^ 

Išpardavimas su 20% 
Tiktai ribotam laikui 

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

Pirmad. ir Ketv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. vaka ro 

Southwest Furniturc Company 
6200 South VVestern Avev priešais Sear's krautuvę 
Lengvos t&mokejlmo sąlygos ttestoftalai b* Joktos kredito Istatgoa 

" ' " ' ' ' " • ' - - 1 " • - ' ' * 
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• Y . CET Ihe U. S. Royal Master's exc/u$ive Royaltex Tread — stop 
^ ^ safoly on slippery streets where tires never held before! 

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

LOOK ahead to years of this super-safety, completely renewdble 
to gi ve you u p to twice as many safe miles! 

MW! M • & ' * £ * * Ttttsl 
We are allowmg 

on the purchase of new 
^•.„ter-safe U. S. Royals. 

U. S. ROYAl MASTER 

plus generous 

U. S. ROYAL AIR RIDE 
U. S. ROYAL OE LUXE 

allov/ances lor yoor present tobes 

TIRE CO. 
1400 SOUTH WEbster 9-2122 

M) 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 
2-5; „asbestos" apmušimas; kok- 1% aukfttUt 7 k a m b t medinis narna*; 
l ių VOIliOS; v i r tuvė SU k a b i n e t a i s ; j dluell kamb.; cementinis pamatas; 
v e n e c i š k o s u ž u o l a i d o s ; n u o s i e n o s krosnim apslld., aliejum; didelis, au 

: : : r r ; r . r ; r . c L A s s m E i) AND HELP W A N T E D A D V E R TISKMENTS: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H 

iki sienos kilimai. Garažas. 9,800. 
4443 So. St. Louis Ave. 

CLiffside 4-7589 
7920 Indiana Ave. 

2-jų augstų mūrinis namas. Pajamos 
iŠ 8-Jų butų. Stokerls, karštu vand. 
apSild. Langams ftetreles. žieminiai 
langai. Namas puikiame stovy. S au
tom, mūrinis garažas. fceiyl mokes
čiui. Platus sklypas. Kaina 128,000. 
šaukite savininką. — 

TIUangle 4-9417 

to. karsto vandens šildytuvas: gara
žas: 50 p*dų sklypas; arti 111 St. 
Ir Ked*le. Kaina $8,700.00. 

.JOS. F. PA^JMQl'IST 
10439 S. Morgan S t. 

Hl \e t ly 8-8*09 

VYRAJ IR MOTERYS 

Delco Radio Div. 

General Motors 
Je i t u r u e pttrtluoU mt tAuuouu. 

u, piMaMiuitibkilo ^mulkių *kHb*mų 
* k j n u j c . Ske lb imą g a l i t e pertluou 

H E L P VVANTED — M O T E R Y S 

A r j ū s j i e s k o t e p a s t o v a u s darbo su s a u g i a a t e i t i m i ? 

C O M M E R C I A L C R E D I T CORP. turi k e l e t ą darbų dėl 

TYPIST — GENERAIT CLERICAL 
Mes manome, kad tie darbai yra gera proga mergaitėms įmigu
sioms High School. Siek tlok patyrimas yra reikalingas ir pa
gelbsti, bet nebūlinas, mums bus malonu padėti mergaitėms 
pradėti darbą tinkamai. 

Kaip dalis „nationwideM organizacijos, mes duodame atlygini
mą sulyg gabumais. Nuolatinis a lyginimo padidinimas. Daug 
galimumų pažangai, atostogos apmokamos, gausūs darbininko 
priedai. Bet kaip mažas vienetas didelės kompanijos, jūs galėsite 
džiaugtis dirbdami draugiškoje, giminingoje bendrovėje malo
niose aplinkybėse. Atvažiuokite arba skambinkite dėl pasitarimo 

COMMERCIAL CREDIT CORP. 
1525 E. 53rd S t 10 aukštas MIdway 3-3440 

G I R L S need at once for 
LIGHT FACTORY YVORK. STCADY JOBS HOURLY 

RATE. EMPLOYEE BENEFITS. (SEE MR. BONNEY). 

f ARL GORR COLORED CARD Inc. 
3837 W. Roosevelt Rd. 

— * 

-

, ' . / ' -

NEED 
MEN and WOMEN 

Day or £ £ for 

• ASSEMBLERS 
• INSPECT0RS 
f MATERIAL HAMDLERS 
• ST0CK MEN 
• LAB0RERS 
• MACHINE 0PERAT0RS 
• ANALYZERS 
• TĘST EQUIPMENT 

STRUCTI0N 
• TOOL and DIE MAKERS 

5750 W. 51st Street 
i 

POrtsmouth 7-3S00 
• — — — —tĄtmtfbmmmm 

HELP WANTKI> MOTERYS 

Mes turime kelete vietų 

TYPISTS — 
GENERAL CLERICAL 

Patyrusios, bet priimsime darbftčlas 
pradedančias. Malonios darbo sąly
gos, jvalrios pareigos. Proga daryti 
pažangų, šaukite, arba ateikite asme
niškam pasikalbėjimui. 

NATIONAL BISCIIIT CO. 
1018 VV. VVnslihigtoii St. 

MOnroe 6-5200 • 

1 1 

v 

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

MUNTZ* 
mri jums darbo 

ASSEMBLERS 
ANALYZERS 

IELECTRICAL TESTERS 

PARDAVIMUI 

^ _ . — - T z 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 kartu su „sta-
tistical typing". Darbininkų priedai. Proga naudoti savo inicia
tyvą. Kreiptis asmeniškai ar telefonu — 

INLAl\D STEEL CONTAINER CO. 
6532 South Menard Tek POrtsmouth 7-8100 

PARDUODAMA 
Alyva kūrenama KROSNIS 

„Norge", vartota tik 2 met., geram 
stovy, apšildo 5-6 kamb. Priedu 
alyvai laikyti 4 statinės. Kreiptis: 
2258-55 So. Oakley Ave. I aukštas 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka. 
ie* Jis yra'pla£iausia» skaitomas 

rtuvty dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem**. 

U N T Z 
5 dienų savaite, darbinin-
kų priedai, geras pradinis 
atlyginimas, automatiški 
algos pakėlimai. Kreiptis 
asmeniškai ar telefonu. 

oo&aa&c 
DRAUGAS' AGKNCY 
55 E. VVashlngton 8 1 
Tel. DEarborn 2-24H4 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrginia 7-6640—7-6641 
mttHĘSttmatBaatmaamaaiamm 

HELP VVANTED — VYRAI 

HELP VVANTED MOTERYS 

We have several Immediate 
openlngs for 

TYPISTS . 
Rxperlenced, but /N\\\ oonsider alert 
bogjnners. Pleasant working condl-
tions. Llberal employee beneflts. Per-
manent. Apply or call Mr Nelson 
for personai intervlew 

Hanimond Instrument 
Co. 

4200 W. Diversey 
HPring 7-4040 

Vyrai — Berniokai 

SHIPPING ROOM HELP 
Nereikia, patyrimo. Išmokysime sąži
ningus darbininkus. Geros darbo są
lygos; svari dirbt uvP. Visi darbinin
ku priedai. Ateikite arba ftauklte. 

NATIONAL BISCUIT CO. 

1018 VV. VVashington 

Monroe 6-5200 

HELP WANTED VYRAI 
l * # < W M . . i » . » . • • « » • • • • • • » » » 

Ar you looklng for a goo:l perma-
nent Job, wlth a good salary, among 
friendly people with pleusant work-
Ing oondlllons — in" your own neigh-j 
borbood ? We need experienoed of.ler> 
girls wlth typlng and general all 
around olfice ai 

Tuojau yra darbo 

ASSEMBLERS 
AlMYZERS 

abllity. ELECTRICAL TESTERS 
S H E R M A N Paper' . . . 

Geros darbo sąlygos, 5 Products Corporation 
2246 W. Pershing Rd. 

CUffsirto 4-7200 

> 

SS ~. 

P R O O F Y O U C \ N S E E . . . D U M 

THE NEVY 

: ^ 

1000 Grey Ave. 
I Evanston, 111. 

DAvis 8-4610 
SHeldrake 3-1828 

bnt gives you morel 

TELESET* 

DuMont CLINTON 
17inch rectangular Du Mont tube. Contemporary alU 
wood eabinet with modtjjn Plextoae tinish in braoken 
brovvn or blond. Built-in antenas. 

FULL DUMONT QUAUTY 
AT LOVVEST PRICE! 

• FARTHER, CLEARER PICTURES1 BETTER 
TONEI UHF PROVISION TOOI 

• CUSTOM-CRAFTED CABINETS at every 
DuMont price! 

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

pieture! 
• DUMONT SELFOCUS* TUBE. Automatic 

focus! 

• MATCHED SIGHT AND SOUNDI 
•Trod.Mart 

DuMont BEVERLY Du Mont WAKEFIELD 
21*. Fine mahogany or 21*. Fine mahogany or 
liraed oak ¥eneer». Built-in limed oak veneera. Built-in V^Z-rf- , Jijr *tLt> *£?. rh -..rTl!!* J t 
antena*. antenn.. tf*k Mm, ™6 W«U Mt llU^Ul^ 

OUMONT 
t^HJęr rUvml fmiM^Tmm±W»rrm^[*msk»g4»rĄ»i*k. Um* -kmdbUmimdįipiku tlithdy Mth*r. ttUu «*J«I f <**** % 

TELEVIZIJOS , 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

< 
Jums visados apsimokės pirkti televizijos t T Priimame mainais jusa radiją, gramofoną, 

aparatą iš patyrusios, sąžiningos krautuves < <' armoniką, planą ir duodame didelę nuolaidą. 
— Ik BUDRIKO, kur yra užlaikoma 9* patyrę Į j J! 
mechanikai ir kur Televizijos parsiduoda ge- >;; Jeigu jūsų TV neveikia, patelefonuokite 
riaušių išdirby učių nauji modeliai su pilna „ <• VIetory 2-9542, Sudriko mechanikas jums 
garantija. l t sąžiningai sutaisys. 

Tuojau reikalinga 
O L E R R 

Turi butt gabi prie skaičiavimu ir tu
ri mokSti maftlnrastj. Geros darbo 
sąlygos, Įvairios pareigos Imsime ga
bią pautai nradedancia dirbti. Kreip
tis asmeniftkal arba telefonu. 

GLENDENNING MOTORWAY8, 
INC. 

2400 R. Loomis 
CAnal 6-3611 

Turime nuolatini darbą gabiai 

BUHALTEREI 
Malonios darbo sąlygos, Jvalrios pa
reigos. Proga vdrtotl savo Iniciatyva. 
5 dienų savaite. Geras pradinis atly
ginimas. Skambinkite šiandien — 

SERVICE DAIRY 
PRODUCTS 

MIchigan 2-5950 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai jau
nai moteriai. 

MAŠININKEI — 
Bendram raštines darbui 

Malonios darbo sąlygos, Jvalrios pa
reigos Jskaitant kasininkes darbą — 
gausūs priedai; priimsime ir prade
dančią darbą. Ateikite arba Saukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. (Priima
me vakarais pasikalbėjimu'! jilsų pa
togumui. 

COMMONWEALTH LOAN CO. 
4013 Mllwaukee 

Kambarys 307 Mr. Dorlac 
AVenne 3-0443 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim? 

Mums reikalinga 
STENOGRAFfi 

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

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

CAnal 6-7500 

dienų savaite. Darbi
ninkams priedai. Geras 
pradinis atlyginimas. 
Automatiški algos pa
kėlimai. Kreiptis asme
niškai arba telefonu. 

M U N T Z 
1000 Grey Ave. 

Evanston, 111. 
. DAvis 8-4610 

SHeldrake 3-1828 

JO! . F.BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street Telef.: VIetory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. Nedėliomls — uždaryta. 
Budrlko Radio Valanda leidžiama' kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 6 iki 7 vai. vakaro Iš 
stoties WHFO, 1450 kllocycles. 

Turimo nuolatini darbą gabiai 

STENOGRAFEI 
Keikia patyrusios, bet imsime pra
mokusią naujai pradedančią. Malo
nios darbo sąlygos, Jvalrios pareigos. 
5 dienų savaite. Gausūs priedai dar
bininkams. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu — 

ALCON METAI, PRODUCTS 
CO., INC. 

1750 N. Kimball 

BElmont 5-5030 

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

2419 VV. Potomao 

IŠNUOMOJAMAS mažas butas, da
linai su baldais; t inkamas tik dSl 
dviejų žmonių. 7114 So. M * P i e w o o d 

Ave. GRovehill 6-8087. 

"pITOGOS — OPPOimiOTTIES 

Pardavimui groseme ir mSsos 
krautuvė. 4 kambarių butas už
pakaly krautuvgs. 

Y Arda 7-8396 

_ Rethkite "Draugę", 

č ia yra nuolatinis darbas sąžiningai 
moteriai. 

Pagelbininke BUHALTERfi 
Patyrusi, bet priimsime ir išmokytą 
pradedančią. Malonios darbo sąlygos, 
Įvairios pareigos įskaitant mašinra&tj. 
6 d. 40 vai. sav. — gausfls priedai 
{skaitant nemokamą ligoninę. Sau
kite arba pamatykite Miss C'-arr. 

F0RMAN MFG. C0. 
5353 So. State St. 

^ . OAkland 4-3006 
• 

HAND ASSEMBLY 
OPERATORS 

45 hour vveek; $1.05 
plūs piece rate. Apply 

TALON INC. 
210 S. Des Plaines 

Turimo darbą su gerom progom,' są
žiningom jaunom moterim 

STENOGRAFCM 
Pageidaujame patyrusių bet imsime 
ir pramokusias naujai pradedančias. 
Malonios darbo sąlygos, Jvalrios pa-
roigos. Gausus priedai. Geras pra
dinis atlyginimas. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu pas Mr. Baruch. 

BREMNER BROS. 
901 VV. Arthington 

MOnroe 6-087!) 

IEŠKO DARBO 

Vyras Jleftko dažymo, popierlavlmo, 
taisymo verandų darbo. Saukite: / 

V. VAITIEKUS 
Vlrginia 7-2826 arba 

YArds 7-4895 

KXPKRIKNCl:i> 
• Mattress i iii. i -, 
• Shipping & re<^'ivlng Hustlers. 

Steady. Good pay. Paid vacatlon & 
bonus. Intervlevv's between 9 a. m. 
and 11 a. m. 

S i M i V MATTItESS CO. 
003 N. Halsted 

SHIPVVRIGHTS ^ 

VVOOD VVORKERS 

and 

LABORERS 

U. S. Navy Minesweeper 
Program 

HENRY C. GREBE & CO. 
3250 N. Washtenaw 

Married men 20-40 for drum sanding 
We need at once only good steady 
reliable workers who want perma-
nent emplbyment for year round 
work. Apply In person. 

AMKRICAN AROHERY CO. 
Ourendon l i l l l s . 111. 

(West of Hinsdale, maln line on Bur
lington). 

Galite tuojaus gauti darbą 
Mašinų Operatoriai 
Polishers & Grinders 
Bendros Dirbtuvės Darbininkai 
Geros darbo sąlygos, švari dirb
tuve. Gausūs priedai. 

A t e i k i t e : 

ARNOLD SCHWINN CO. 
1718 N. laidare Ave. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ* 

DUOKITE *> KITIEMS. 

MEN V 
TRANSFORMER-

WINDER 
MACHINISTS 

2nd SHIFT 
Some experience necessary 

ASSEMBLERS 
No experience necessary will 

,train. 
Excellent working conditions. 

APPLY: 

General Electric Co. 
4860 VVest 47th St. 

Ar domitės nuolatiniu 
darbu su užtikrinta atei 
tim? 

RYERSON STEEL 
110 metų: biznyje 
Tuojau reikalingi 

Steel Warchousc 
Helpers 

Augštas atlyginimas, geros dar
bo sąlygos, švari dirbtuve. Gau
sūs darbininkų priedai. Ims D. 
P. Reikia suprasti anglų kalbą. 
Jokių interviu tšeštad., kreipki
tės pirmad. ir pasikalbėkite a-
pie savo ateitį su — 

\ 

J. T. RYERSON 
and SON 

2602 W. 16th Se. 
Tuojau pat turime keletą vietų bend
riems fabriko darbininkams 

GENERAL FACTORY 
VVORKERS 

Patyrimas nebūtinas, išmokysime są
žiningus darbininkus. Geros darbo są
lygos. Svari dirbtuve. Gausas darbi
ninkų priedai. Kreiptis asmeniftkal 
arba telefonu — 

CRYANT ELECTRIC CO. 
1718 VV. Fullerton 

BUckingham 1-8778 

Geras atlyginimas geriems vy
rams 
• Automobile Mechanics 
# Auto Parts Man 

Ford patyrimas pageidaujamas. 
Geros darbo sąlygos, švari dirb 
tuve. Dieninis ir naktinis. Atei
kite. 

B & XV MOTOR CO. 
840 VV. S5th S t 

YArds 7-6080 

PAINT SPRAYERS 
PERMANENT 

TOP VVAGES 

Good working conditions 

Advertising Metai 
Display G). 

4620 VVEST 19th STREET 

HELP VVANTED — WRA1 
^ 

Ar jieskote nuolatinio darbo kur darbininkai yra ivertinami? 
TIIREE DIMENSION CO. 

, turj jums toki darbą 
PUNCH PRESS OPERATORS 

Dieninis ir naktines pamainos. Geras pradinis atlyginimas, 
automatiški pakėlimai. Apmokami, šventadieniai ir atostogos. 
Kreipkitės šiandien asmeniškam pasikalbėjimui. Reikalinga kal
bėti ir suprasti bent kiek angliškai. 

^ : 

THREE DIMENSION CO. 
4S55 W. Addison 

I 

= ^ 

Čia yra nuolatinis darbas 
sąžiningiems vyrams 

KEPYKLOJ 
Nereikia patyrimo. Išmokysime 

sąžiningus darbininkus. Geros dar
bo sąlygos, švari dirbtuvė. Pradi
nis mokestis $1.50 j vai. plius 
"bonus" naktiniam darbui. 

Ateikite 
5324 SO. FEDERAL 

(2 blokai vakaruose nuo State) 

Skelbkites "Drauge" 
l 

• 

• 
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Pirmadienis, spalio 20 d., 1 DIENRAŠTIS 
I I 

AS, CHtCAGO, ILLINOIS 
= 

(IIICAGOJE 
Pirmoji 

dovana 
šio leidinio kritikines puses ir 
dėl kai kuriu, autorių kūrybos, 
kuri esanti ne nauja, bet atgy-

2odis> apie komikus 
Cicero moksleiviams ateitinin

kams rugsėjo mėn. 21 d. J. Krei 
Venas, Cicero Šv. Antano pra
džios mokyklos lietuviškosios da 

venta prieš porą dešimtį metų. i įe s vedėjas, nušvietė pedagogi
nėje šviesoje konūkus. Atsine
šęs visą glėbi komikų knygučių, 

Vargo mokyMėlėms tremtyje I T a č i a u ' k a i k u r i l * i š susirinku-
j šių buvo ir teigiamiau nasisaky-

Chicagos Lietuvių Moterų u m n L i t e r a t ū r o B Lankų". 
Klubas dar kar tą parodė tur į s 
t ikrai jautr ią širdį, ypač kai Bostono Rašytojų Klubo var-
liečiami Vokietijoj vargstant ie- du susirinkimą ir Chicagos R. 
ji lietuvių vaikučiai. Be kitų Klubą sveikinp Bernardas Braz-
dažnai reikšmingų aukų BALF' - d/ionis. 
ui, klubas per ilga laiką globo-i 
jo ir kelius našlaičius Vokieti-, . , » . M9 . , , joj Adv. Ant. Oho veikla 

Praeito trečiadienio susirin
kime mūsų gerbiamoji "firet! Sani tary Distr ikto preziden-
lady", nepamainoma veikėja ir t a s nuo 1950 metų y r a Antanas 
klubo garbės narė, Juzė Dauž- Olis. J i s vadovaudamas šiai 4»-1 ^Ovoti konkretybėmis, "o mo 
vardienė nupiešė t remtyje esan- taigai j au ant r i m<*ai kaip Veda j k R a ^ s i e k i a m a 
čių vargo mokyklėlių- liūdną taupymo programą, kurios dė- ( u g U v i m o 

padėtį. Savo jausmingoj kalboj ka sutaupė daugiau 14 milionų ^ . ^ . J f ^ ^ ^ ^ ^ 
perskaitė sąrašą tokių moky- dolerių valdiškų pinigų, 
kielių; kiek yra mokinių, ku- 1951 

Šios rūšies komikai idealizuoja 
jėgą. I jaunimo smegenis lei
džiami pavojingi nuodai, kurie 
įtikinėja, kad įėga, pati savai
me, teikia tiesą, gėrį ir grožį. 
Komikai žmogų gyvuli na, o gy
vulį žmogina. Daugybė komikų 

jis aiškiai įrodė, ko siekia ko- vaizdingai įrodinėja, kad žmog-
mikų kūrėjai. žudystė y ra visai papras tas da-

Pagrindinės jo kalbos mintys lykas. 
buvo tokios: ^ e t j r religinė šios rūšies li-

Komikų l i teratūra nuo knygų t e r a t ū r a m u m s v i s a i y r a s v e t i . 
literatūrom skiriasi tuo, jog ir 
labiausiai iliustruotose knygose 
iliustracijų tikslas yra padėti 
skaitymui, gi komikuose skai
tymas tik padeda piešiniui. Pie 
šiniai sukelia vaizdus ir prat ina 

lias išlavinti taip, kad j is galėtų 

ma. Daug teko maty t i piešinių 
kaip misionieriai moko ir auk
lėja Afrikos negriukus. Tai y ra 
vaizdai iš kovojančios kataliky
bės fronto. Deja, dar neteko 
matyt i nė vienos religinės komi
kų stiliumi parašytos knygutės, 
kurioje būtų pavaizduoti mūsų 
tėvynėje kovojantieji karžygiai, 
prie kryžiaus prikalti kunigai, iš 

Su komunistais negali 
bendradarbiauti 

"Paskutiniame prancūzų ko
munistų partijos vadų pasitari-
me, pirmininkaujant JacqUes 
Ducolš, buvo nu ta r t a sueiti į są
lytį „su krikščioniais darbinin- Pla*ln£ 

kais bei jų organizacijomis"., 
Prancūzų krikščioniškų darbi
ninkų organizacijų sluoksniuose 
pažymima, jog komunistai jau 
daug Kartų darė panašios rūšies 
bandymų, tačiau jie visi nepa
vyko, nes krikščioniškos dar
bininkų organizacijos nelaiko 
galimą veiksmingą bendradar
biavimą su komunistais. 

Eiliuota pasaka vaikam* 
d. m. pabaigoje mažu tiražu išlei

džiama eiliuota pasaka vaikams 
ŽVIRBLIAI INKILfiNUOS. 104 psl., 
ka isa 1.60. Norintieji Ją įsigyti, pra-
ŠC.IIH iki spalio 16 d. pranešti auto . 
riut (Potrai Pilkai, 426 13. 6th St., 
So. Boston 27, Mass.), ir ji bus re
zervuota. • Knygų rinkoje Ji nebus 

ama. 

N a u j a P e t r o n ė l ė s O r i u t a i t e s 
k n y g a l egenda 

" V I L I G A l L f t " 
išėjo iŠ spaudos. MeniSkai iliu** 
truota Pauliaus Augiaus raeiiio 
rėžiniais. Kaina $1.20 
Užsakymus su pinigai? siųskite: 

protaut i ne tiek vaizdais, kiek | k r ū t i n e S ^pieš tomis širdimis gy 

Tuo būdu komikai stabdo moki- n i a i w k U į t ū k s t a n č i a i kovojan 
metais sumažino dis- abstrakcijomis ( s ą v o k o m i s ) . 1 , . . . « a i n h l m i4 kpi in kanki 

n e m s niekas negelbsti, jų t r i k t o i š l a i d a s ^ 9 5 4 ^ 5 W e . j — J h M l l \ n m i k R 1 « t a b d o m i | p >*W *^įWJW 
niekas neatmena ir t. t . j r i a i s > 0 1 9 5 2 m e t a i s 7,106,306 

Klubas mielai priėmė Dauž- doleriais palyginus su 1950 
vardienės sugestiją, kad, netu- biudžetu. * 
rint progos pasirinkti specifinę. 
mokyklą, butų suteikta bendrai 
vargo mokyklų vaikučiams Ka
lėdų dovanėlė. Tam tikslui klu 

Atleido 103 nereikalingus ir 
net inkamus ta rnauto jus tuo su-iią dar pablogina ir tai , kad jų 

nių intelekto lavinimą bei bu- č į ų k a r ž y g i ų . Kpvojančių ir 
kiną protą. Šia prasme komi- m i r š t a n č i ų u ž pagrindines žmo-
kai y ra blogybė, vistiek, kas g a u g t e i s e g i r t i k s l u g _ m y l g t J 

juos begamintų. Komikų reika- D i e v ą į, T č v y n ę J u k t a i i r g i 

t aupydamas 226,000 dolerių per 
bas paskyrė $100.00, kuriuos metus. 
Daužvardienė pasiųs kam skir
ta. 

didžiausia dauguma leidžiami f r o n t a s » 
y ra kovojančios katalikybes 

vien pasipelnymo sumetimais. 
Išėmė Užpirkimo Departmen __ 

Dėlto ir pa tys kilniausi komi-

tą iš politinės į takos ir pasamdė i DIDELIS S U S I D 0 M U J M A S k a i ^ a ^ t u v i a m s visai sveti 
Reikia pasveikinti Chicagos užpirkimo agentą rekomenduotą 

Lietuviu Enciklopediją jau užsi-
mi. Nė vienaip jų nenori matyt i 

Lietuvi,, Moten, Klubą u i šį c i v i c Federation and Chieago r j r ^ » t o T T ^ Š * a X m i ^ **to« » i r K e r o * š 

gestą ir palinkėti j am toliau Association of Commerce. kan. J. Paskališkas, kan. V. Za- kos kovos. Del to ir mes pasi-
naudingos veiklos. I karauskas, kun. I. Albavičius, dr. stenkime prie tos piktos lltera-

Yra vilties, kad ir lietuvių Sumažino Į aHdr j tarnautojų j . Valaitis, M. Mackevičius, rašyt. . - n e F i a r t i n t i Nors ir ne 
naseks skaičių nuo 10S1 iki 368. I B. Babrauskas, M. Katiliškis, P. t u ™ * n r a i a r t i m i - wois ir ne 

įGaučys A. Baronas, dail. P. Au , tokie turt ingi mūsų mažiesiems 
Padidino dis tr ikto pajamas g iUs ir visa eilė kitų įvairių pro- skirtieji laikraštėliai, kaip "Eg-

daugiau 750,000 dolerių per me- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t lu tė" ir "Tėviškėlė", bet jie turi 
tus, vien t ik peržiūrėdami pir- 'Lietuvių Enciklopedija diena 

moterų organizacijos 
Chicagos Lietuvių Moterų Klu
bo pavyzdžiu ir Kalėdų bei ki
tomis progomis paskirs dovanė
lę t remtyje vargo mokyklėlėms k ė j ų kontraktus , kuriems buvo 
ir vaikų darželiams. 

— Nora Gugienė 

dienos auga. 
Liet. Ene. prenumeratos blan-

Lietuvių Studentų Klubo 
veikla 

Lietuvių Universiteto Klubas 
savo praeitame susirinkime iš
rinko naują valdybą: pirminin
kas Claude Lu th ; vicepirmi
ninkas — Leonard Anglis; pro
tokolo raštininkė — Irene Kel
ly; koresp. rast . Irene Zy-
zes; iždininkė -
nas ; sergeant-at-arms — Irene 
Smickus. 

Nors išrinktieji ui jms parei
gas tik 1953 m. sausio mėn., bet 
dabar norime jiems palinkėti 
sakmės. Naujai valdybai pa
gerbti ruošiama vakarienė kitą 
mėnesį. 

Sekantis klubo susirinkimas 
šaukiamas spalio 19 d. 3 vai. p. 
p. Sis susirinkimas bus spe
cialus, nes įvyks dviejų narių 
namuose. Ponia Anna Jagiela, 
kurios sūnūs F rank ir J im yra 
L. Studentų Klubo nariai, pa
kvietė s tudentus susirinkti jos 
namuose, 3052 VV. 33rd Str. Po 
susirinkimo ponia Jagiella pri
žadėjo parengt i puikų bufetą. 
Dėkojame poniai už nuoširdu
mą ir kviečiame visus narius at 
ailankyti ir linksmai praleisti 
dieną su savo draugais . Taip 
pat kviečiame į susirinkimą vi
sus jaunus lietuvius, kurie yra 
susidomėję klubo veikla. 

S. K. B. 
• t 

„Literatūros Lankai" 
Rašytojų Klube 

Paskutiniame klubo susirinki 
me dalyvaujant svečiams iš Bos 
tono: poetui B. Brazdžioniui ir 
rašytojui A. Gustaičiui kiek pla 
čiau buvo paliestas neseniai, pa
sirodęs neperijodinis kūrybos ir 
kri t ikos žurnalas — „Literatū
ros Lankai" . Žurnale, kaip ži
nome y ra susibūrę jaunesnio
sios kar tos rašytojai . Jį reda
guoja penki gyvieji1 poezijos an
tologijos „Žemė" dalyviai. Su
sirinkime buvo išsitarta, jog sa
vo išėjimą žurnalas vargiai pa
teisina, nes jo lygis neprašoka 
„Aidų", kuriuose bendradarbiau 
j a daugelis šiame žurnale rašan 
čių. Stiprėliau pasisakyta dėl 

būti mums brangūs už tai, kad 
jie aiškiai mums nurodo tą GE
RĄJĮ DIEVĄ, kuris ir dabar 
mūsų tautos kančias mato ir ku 
rio garbei visas mūsų k raš t a s 

parduodama dis t r ikto pagamin- k u g g a l i m a g a u t i p a s g e n a t s t 0 
t a t r ąša ir iš naujų sudarytų su-, v ą D. Veličką, 7838 So. Green St., 
tarčių su nuomininkais, kurie Chieago 20, 111. ir pas jo bendra-
nuomuoja dis tr ikto valdomą že- darbius: G Babrauakienę, 1436 S. 
m _ J 50 Ave., Cicero, 111,; Balj Braz-m S - džionį, 4040 So. Francisco, Chi- jbuvo pasipuošęs kryžiais, rupin 

Adv. Olio pasiekti rezulta- cago, 111.; Ig. Serapiną, 3225 So. tojėliais i r koplytėlėmis. C. K. 
tai kviečia ir k i t a s , Chicagos Union. Chieago, 111., ir "Draugo' 
valdžios įs taigas mažinti išlai- Administracijoje. , 
das. Esą, jei Olio pavyzdžiu vi- * v M U M * C| |C|D|VKIMAC 
sos įs taigos: lokalinės, valsty-! * " » » " * mmmmmmRm 

VINCENTAS TAMKUS 
Gyv. 6936 So. 'pairfield Ave, 
Mlr6 spalio l s d., 1952 m., 

9 : 4 6 vai. vuk., HulaukcH puses 
amžiaus. 

pltnfl Lietuvoje. Kilo is 
l i u k ų apskr., Kaišiadorių pa
rapijos, Mažonlų kaimo. 

l'asiliko dideliame nuliūdimo 
žmona Joscphine (po tėvais 
Chesmuke), sūnus Vincentas ir 
marti Julla, sūnus Stanley ir 
marti Helen,, anftkat Marjorie, 
Arlene Ir Marilyn, broliene Elz
bieta Tamkun, jos duktė Stef- -
la Karteli su aeima Ir daug 
kitu fftminių tr pažjstamij. Lie
tuvoje liko brolis, 4 seserys ir 
jų Šeimos. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Kvans koplyčioje. 6845 South 
VVestcrn Avenue. Laidotuves į-
vyks ketvirtadieni, spalio 23 d. 
Ift koplyčios 8 vai. ryto 1*IH 
atlydCtafi J Gimimo PanelČs 
^venelausioa parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks KcdulliiKOS pa
maldos už velionio siela. f»o y>a-
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vi»us 
gimines, draugus ir pą£}itamuf 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

\11ihui / .molu Stinfis, |Har-
| | M tr kiti giminč*. 

Laidot. dirokt. Maž«>»ka ir 
KvaiiH. tel. HEpubllo 7-8600. 

LIETUVIS 

^ ^ • H H H | 

"Žiūrėkite, tii tūkstančio mtty Ketu-
viSko genijaus kūrinys!" 

I>r. .T. Bnlys, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiiigu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime se
ną ir didele poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame lią eilių knygą "iš kaimo 

j kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Prano Vaičaičio žodžiais. Tas mūšy kai
mas šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvaizdą. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So. O a ^ y A v e n u e 

C H I C A G O 8, ILL. 
Užsakytos knveos siunčiamos paštu 

> « » « • + + « * . » • « • • * « « « • « • « » • • % « • • « « 
T E L E V I Z I J A BEI HADIO PAKDAViMiVS IR TAISYMAS 

I įj (guaUfted e^gl^eers , servtce) ! 
\t?.n v n+t,t * c* ^ t- .w»»^ *t *.•+* 

• • • • • • • • • 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Avenue 
T©L YArfte 7-1741-2 Ir BIsnop T-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMRULANCE D 1 E N * I R N A K T | 

binės ir federalinės pravestų to- 9-to Wardo Lietuvių Demokratų 
kias taupumo programas, būtų klubo valdyba šaukia mėnesini na-
,„.*„„.^«v>,> «^ w»;i;„«o; u^f u; ™1 susirinkime spalio 21 d. 7:30 
sutaupoma ne milionai, bet bi- v a | V i 8 flven\ųį parapijos sve-

Ruth Kriščiū- lionai dolerių, tuo pačiu nebūtų taineje. Visi nariai prašomi atvyk-
reikalinga kelti taksų, bet juor U į susirinkimą, nes teka aptarti būtų galima mažinti. svarbius klausimus. 

Parengimo komisija, priešakyje 
Tuos faktus iškelia visi Chi- su garbčs pirmininku p. St. Damb-

cagos amerikietiški laikraščiai r o ' r u c \ š i a
 0

d „ i d ^ masinį suairinki-
. ,& . . .V|. 0 mą spaiio 26 d. 3 vai. p. p. Visų 
įskai tant ir demokratišką Sun- š v e n t ų jų parapijos *saISje, 10806 
Times ir visi jie remia Adv. A. So. Wabash. Po įdomių paskaitų 
Olį. Bronius Budginas gausite nemokamai aiaus. 

Visi kviečiami į didžiulį susirln-
— Kiek išleido mokyklų ati- kimą. , - Juozas Skeivy*, 

ii. . m mT wi T » * * • - • klubo sekretorius 
' tohiiHanis? Noble J . Puffer, 

• ^ —II —.NII.M W W . I I * . • • • • • ! • • • I I I M — I I I . M • I-

Cook County mokyklų viršinin
kas, pranešė praeitą k e t v i r t a 
dienį, kad 1951 m. buvo išleis-! 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— isYvtatako — 

S i Casimir Momiraent 
Company 

H9t4 West l l l f h Streirf 
Vienas Blokas nuo Kapiniu 

nfcMUaasiM Paminklam* 
Plaa* Pasirinkimas MlssU 

Telef. CEdarcrest 3-633S 

Tremia estus 
Stokholmą pasiekusiomis iš 

ta $1,066,762 mokyklų vaikams Est i jos žiniomis, trėmimai ten 
už jų transportaci ją į mokyk- ' daba r įgauna naujas formas: 
las Cook County. $477,777 bu- ' išgabenami specialistai, ypač į 
vo išleista Chicagoje, o County ' tolimų uostu s tatybos darbus, 
priemiesčiuose t am tikslui išmo- Išvežtųjų gi šeimos pasilieka 
keta $588,975. ' ' ka ip įkaitai. 

HELI* VVANTED — V V KAI 

• » 

r^ 

ANIHONY B. PEIKUS 
IJODOTUVIŲ DIKE3KTORIU8 

6812 8 0 . W E S T £ B N AVI*. 1410 S. S^fV AVB. 

CHICAGO, ILL. a C E R O , l i L 

GRovehiU 6-0142 

HErolock 4-2644 
TOvvnhall 3-2109 

is 

i? . : ^ , 

Specialistai ir nespecialistai vyrai sustokite jieskoję. 
Čia y ra j u m s : 

O. D. GU1NDEK 

DRILL P R E S S set-up 
(Sustatyto jas) 

TURRET L A T H E »et-up 
and operate 
(Sustatytojas ir operatorius) 

B U F F E R S 

Taip pa t 
STOCK ROOM (sandelyje) 

SHIPPING ROOM 
(Išvežlojimo« kamb.) 

.t 

l 

Turi būti patyrę . Dienų ir naktų pamairtos, ex t ra „bonus" 
naktimis. Nuolatinis da rbas ; puikios darbo sąlygos. Daug 
darbininkams priedų. Užmokamos atostogos. Ateikite 
pamaty t i : MISS BROWN 

CUMMINS mum CORP. 
4740 N. Ravenswood 

S 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi butt^ 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

... . 

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

}N'>uRrD 1 
Tur ta s — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 \ \ ^ 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

J:<t;m;oM \ ;• i;> niio.-t: KuHdlon nuo 9-tos ryto lkl 4 vtit. po plotu. 
* KetvirtadionlalH nuo 6-toa valandos ryto Iki 8 vai. vakaro. 

'rročladlonlaUi vUal neattdarom»-

LIŪDESIO VALANDOJ 
Umkitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 
* Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 

' koplyčią arčiau jūsų namų. 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana 
• • • . . . - • ' ' . . . - . - 1 

.*$ * 

^t . 

-KHJ*..-.jLOAN ĄS>i>CIĄtloiSprV^ 
; ^ O f CHIC^OO 

. įįįk^ĄfffOf v i ' i»QmJ^il i l : 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS I 

AmfmlHfiPM patarnavi
mas y r a telkiamas 

diena Ir n » k t | . Rei
kale šaukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 

Knselando dalyse 1 1 
v i s o s e Chicagos 
tuojau* patar
naujant. 

i r 

STEPONAS C. LACHAYVICZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. VlrKinla 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. % FUIiman 5-1270 

^METRAS Ps GURSKIS 
659 \Vest 18th STREET Tel. SEele^ S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50tli AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telcphone YArds 7-1011 
H | » Į - „ - • - . - • - — , . , • • • - • - • . • • - . . . . - • . - - • , - . , , . , . , — . . . • • • • - - . _ . , Į || . . . . , Į, • Į — , . • Į . , . — — 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. M1CHIGAN \\l Tel. COramodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 8. LnUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

tf 

t: 

^ 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LNUANICA AVE. Tel. Y Aida 7-1188—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAIJFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-8572 

" LEOHARdAS A. EžERSKIS 
1646 WEST 4(;th STREET Tel. YArds 7-0781 

, W » i ^ » k l ' « l i i ' *«.•»*. « w u » » » >•* : . « . - • 
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DtfeNRA&ftS DftAtTGAS, CHTCAGO, ILLTNOIS 

I 

Pirmadienis, spalio 20 d., 1052 
=sr 

i mu 
IŠ ARTI IR TOLI 

Kun. 

DIB. BRITANIJOJ ' 
— Kulviečio koncertas B.B.C. 

ŠJ pavasarį Oldhame vykusiame 
muzikos konkurse dalyvavo ir 
mūsų tuatietis J. Kulvietis, ku-

R5klaitis,]ris laįm§jo pirmą vietą, gro-

PLB pirmininkų nutari-

ĮVAIRIOS ŽINIOS CYO 11,984 vaikams parūpino atostogas 
Neištesėti pažadai 

MIC, generalinis vizitatorius, 
lydimas Marijonų kongregaci
jos provinciolo kun. V. Atko-
čiaufc, MIC, praeitą penktadienį 
išvyko į Marianapol], Thomp
son, Conn. Kun. dr. K. Rėklai
tis į Romą išvyksta spalio 2& 
d. Queen Elizabeth laivu. 

X Vyskupas Vincentas Brfa-
gys spalio 26 d. 7:30 vai. vak. 
teiks Sutvirtinimo Sakramente 
Sv. Kryžiaus parapijos gražioje 
bažnyčioje. 

X Gydytojai Florijonas Tal-
lat-Kelpsa ir Eduardas Taliai-
Kelpša atidarė medicinos ofi
sus Cicero, UI. 

X Adv. A. F. Wells, demo
kratų kandidatas į teisėjus da
lyvavo Chicagos Lietuvių Tary
bos konferencijoje Lietuvių Au
ditorijoje. 

X Aldona Sakalaitė, red. Ig
no Sakalo duktė, dirbanti New 
Yorke, buvo atvykusi į tėvo pa-
gerbtuvių banketą. 

X Anastazija PuskunigienS 
ir Ona Kubiliene neseniai įsigi
jo puikų restorano biznį „On-
tario House", 158 E. Ontario 
str. 

damas akordeonu. Savo gabu 
mais jis atkreipė žinomų anglų 
muzikų dėmesį. Pirmasis J. Kul 
viečio koncertas per BBC radiją 
įvyks spalio 22 d. Neseniai jis 
lankėsi Londone, kur akordeo
nu įgrojo keletą plokštelių. Jei 
būtų geros darbo sąlygos, J. 
Kulvietis mielai apsigyventų 
Londone. 

— Grjžo is ligonines. Nuo sau 
•,io mėn. gydžiusi Middletono 
sanatorijoje, Birute šukytė rug 
sėjo 27 d. grįžo į \iamus Brad-
orde žymiai sustiprėjusi. Anks-

Mau B. Šukytė aktyviai daly
vavo lietuvių kultūrinėje veiklo 
je ir kelte kartus vaidino, sta-
ant „Vaidilą'4 ir k. veikalus, 
sveikatos ir sėkmės! 

mond, su didžiu kartėliu husiun 

klausimą, būtent, kodėl ir už ką 
jos sūnus dabar turi kovoti Ko 

mas. PLB pirmininkų suvažia- . ^ ^ a n t i ^ R e y 

vimo metu padaryti keh JSKK- ^ ^ AiAi.^ ,r/oTt|.15„ ^„a{„n 

mėtini nutarimai. Pirmiausia nu 
tarta sujungti Vokietijos ir D. 
Britanijos knygų leidyklas, ra
ginant ir kitas Europos leidyk
las prisidėti. Pasiryžta finan
sinių galimybių ribose pasikeis
ti menininkais ir kultūrininkais. 
Bendruomenės informuos kitas 
bendruomenes apie lietuvius vei 
kėjus, kurie kuria nors proga 
vyks į kitus kraštus, kad gali
ma būtų jų pasinaudoti jų pa
skaitomis ir k. šalinant knygų 
trūkumo kliūtį, nutarta pasi
keisti retesnėmis knygomis. 
Ruošiant jaunimo stovyklas, nu 
tarta kviesti į jas jaunimą iš 
kitų! kraštų ir sudaryti jiems 
prieinamas materialines sąly
gas. Stovyklas nutarta rengti 
D. Britanijoje ir Vokietijoje, 

Generolo kepure 
Buv. aviacijos šventės metu 

Detroite lankėsi ir aviacijos šta 
I I M M I M , . " ' 1 1 H I / . I U I- I I l f I M I M M . I M I I I ' — 

U vienam laikraščiui vieSą p a . ' b o v>rftininka« gen. Hoyt S. Van 
denberg. Jam beviešint geriau 
šiame miesto viešbuty; buvo pa 

Chicagos jaunimo organiza
cija CYO ketvirtadienio vakare 
buvo sukvietusi į Blacks'tone 
vigšbutj keletą šimtų laikrašti
ninkų, verslininkų, profesiona
lų, senatorių, teisėjų ir kitų 
jiems prijaučiančių. Iš lietuvių 

ko į rūmų penktą augŠtą, 36 
W. Randolph str., atrakino du
ris su peiliu ir įėjo į vieną kam 
barį, kur buvo priimami pini
gai „uždėti ant arklių". Ten šė

rė jojo. Jai atsake kažkoks Ri- l s i&?« t a 3° uniforminės kepurės. 
^v,o^ T nQ^„r, irusia ffon aii Matyt, ją pasisavino kuris suve-
i ^ i B S S S ^ A nyru mėgėjas. Kepurė, kuri bu- H« metu susipažinta su CYO, lošime. Policija konfiskavo $956 
mamai išaiškino minetąu kiau „ i ^ t - L i*,u*,i«i«. ' Vpikl« Al munimo oreanizaciia ir dėže. esančia už stalo. 

dėjo du vyrai ir priėmė „betus" 
dalyvavo red. J. PrUnskis. Vai-! per telefoną arklių lenktynių 

m m A ! T „ZTrlLZZ vo papuošta sidabro išsiuvinėji-! veikla, š i jaunimo organizacija ir dėžę, esančią už stalo simą. Anot 10, viena priežasčių * ' J < . . :. m^ui,^ 
yra i. ta, kad kariam, laimė- m a ' 8 - *£*<>* d a u S i a u $50. Į yra >Svy8«.u81 plai.ą a t l o t o s , ; 

L II-jj pksaulinį karą, šio kraš I k i *"*> "ienai neatsiradus ke- Sv.et.mo .r soc.alm.o ve.k.mo 
to politikai lengvapėdiškai pra- 'P u ™' Michigano Aero Klubas 
lošė taiką. Paskutiniojo karo n u t a r g s a v o ^ o m i s " " ^ k t i 
metu buvo žadėta laisvė vi- ? * ; Vandenbergui kepurę ku-
soms tautoms, bet šis pažadas, r i 3 a u >' 1 9 S l u s t a - * ™ K l u ^ 
kaip ir daugelis kitų, liko ne- nuomone, 3ei generolus atvyko 
ištesėtas... Lenkjja ir kitos Hit- Detroitan su kepure be abejo,, 
lerio aukos, buvo atiduotos, bet ,*" ^ P ™ ture;,o Ir išvykti. 
ne paimtos Stalino. Gi tuoj po 
. * Z • w*i *MfetIx4»< — Nankingo arkiv. Chu Chl 
karo pabaigos, kai amerikiečiai . . » i • v , * - • „„niXiQnoi„ +nm W ouvo suimtas ir patalpintas šoko gatvėse ir greičiausiu tem . *~ 
pu nusiginklavo, sovietų trupės; kąl«iman už tai, kad atsisakė 
žygiavo buv. laisvųjų kraštų so-1 b u t l * a l v a but ines kmų bažny-

nes kitur lietuvių yra nedaug. J g J ^ ^ ^ e g & m a p r i e I 6ios. Paskutinių iš Kinijos su-
Sekantį PLB pirmininkų šuva- ^ g į d l i s amerikie-1 grįžusių misijonierių žiniomis 

Dingusios mergaitės mlr-
T° '" • '? T'« ties paslaptis. Jau rašėm, jog 

programą. Jos suorganizuotas * • v . . _ . • J T * 
, , . 7 „ dingusi mergaite Dolores May 

moksleivių atostogų centras pra " s
 0 * . Oor w mn 

r . A ZUM E zenga, 21 melų,. 325 W. 100 
eitą vasarą parūpino smagias * • b e r a u s i kanale ne 
atostogas 11,981 vaikams, bok- " j ; J * * I^Bke.ausi U t t U ^ m 

• ~ «^u«;« ~**0\a tol Lemont. Poncija tyrinėja ši 
so programoje praeitais metais / * " 

į . . . , / 1 o n „ , , . „ įvykį ir jos. paskendimas dar 
aktyviai dalyvavo 20,343 jau- ' '* f .. Į 

,. . x į . «i *., x«n„ tebėra policijai paslaptimi, 
nuoliai tarp 7 ir 21 metų, šalia wcw t^ J t- * 

— Lentų kieme gaisras. Pra
eitą ketvirtadienį buvo kilęs gai 
sras Abbey Millwork ir Lum-
ber kompanijoje, 3722 North 

to jie žaidžia krepšinį, beisbo
lą, dalyvauja čiuožimo bei dvi
ratininkų lenktynėse ir t.t. 

Tjuri savo orkestrus, kurie 

X Antanas Rūkas dab^r 
daug dirba Vaikų Teatre, ruoš
damas pakartoti „Karalaitę Tei 
sutę". Veikalą norima pastaty
ti Ciceroje, 111., dar šiais metais. 

X Lietuviu Demokratu klu
bas 9-to ward spalio 26 d. 3 vai. 
p.p. rengia didžiulį susirinkimą. 
Visų Šventųjų lietuvių parapi
jos salėje. Taip pat bus ir įdo
mi meninė dalis. 

X Lietuvos Ckio Atstatymo 
studijų komisija išleido savo 
darbų šeštąjį sąsiuvinį. Jame at 
spausta dipl. agr. B. Bovilaičio 
studija „Duomenės ir pašarinės 
kultūros". 

X Sv. Kryžiaus parapijos so-
dalietes, kurioms vadovauja p 
E. Bučnytė, š. m. spalio 22 d 
8 vai. vak. rengia rudens madų 
parodą šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Rudens madų parodos 
rengimo komisijos pirmininkė 
yra Jean Tervainis. 

X T8VU Marijonų Bendradar
bių draugijos metinė vakarie
nė ruoSiama lapkričio 16 d. 6 
vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
salėje, Bridgeport, Brighton 
Parke vakarienės biletus plati
na pirm. A. Skrabutieuė, H. Sir-
vinskienė ir Jonas Kerulis. 

X Dr. Petras Kisielius, nese
niai išlaikęs gydytojo egzami
nus, šiandien (10.20.52) atidarė 
gavo ofisą 1435 S. 49 Ct , Gi-
cero, 111. Tai dar vienas gabus 
ir gerai išsimokslinęs 'gydyto
jas, pasiruošęs sąžiningai patar
nauti reikalingiems medicinos 
pagalbos. 

X K. šilinis, gyv. Rochester, 
N. Y., užsimokėdamas už „Drau 
go" prenumeratą, rašo, kad jis 
perskaitęs nuo pirmojo iki pa
skutinio puslapio jaučiasi lyg 
mokykloje sėdėtų ir daug pasi
mokinąs. Ta pačia proga jis 
sveikina laikraščio leidėjus ir 
redaktorius. « 

X Lietuvių Teatras paskutinį 
kartą šiemet vaidina „Anną 
Christie" spaho 26 d. 3:30 vai. 
vak. International House salė
je, (59th ir Dorchester). Veika
lą pastatė J. Šlekaitis, dailinin
kas A. Bielskis. Vaidina J. Ni-
vinskaite, Z. Venclauskaite, V. 
Juodka, V. Macieža ir V. Va 
liukas. Administratorius S. Ga-

— Išvažiuoja » JAV. Halifa-
*e kelerius metus gražiai gy-
jw«no A. Ciakas su žmona, 
dviem sūnum ir tekėjusia duk
terimi. Visą laiką ir jis, ir jo 
vaikai aktyviai dalyvavo vietos 
lietuvių kultūrinėje veikloje. Ir 
jo sūnus Vytautas ėjo tėvo ke
liais: dalyvavo vietos sportinin
kų ratelyje, daug kartų mesda
mas krepšį Halifaxo lietuvių 
-garbei. Spalio 21 d. visa p. Čia-
kų šeima vyksta į JAV, kur 
turi nemaža giminių. 

— | Kanadą. Iš Anglijos jau 
gymiai sunkiau įvažiuoti į Ka
nadą. Ten vykti gali tik tie, ku-

žiavimą nutarta sušaukti kitais 
metais Vokietijoje. 

— Susitiks su vyskupu. Not-
tinghamo vyskupas Edvardas 
EUis labai palankus kitatau
čiams ir pats labai domisi jų 
religine veikla. Jau anksčiau lie 
tuvių kapelionui pareiškė norą 
susitikti su lietuviais jų pamal
dų m e t u j r pasakyti jiems pa
mokslą. Dabar Nottinghamo 
bažn. komitetas su kun kapelio
nu ėmėsi iniciatyvos surengti 
šventę, kurios metu būtų ga
lima susitikti su garbingu sve-
f iu.. 

Serga. Londono ligoninėse 

čių sūnų šiandien kovoja laisvės 
ir teisybės vardan. 

jis esąs dar gyvas. 
Edenu. 

ne 
l ™ 2 2 1 ^ ^ 7 Tei ^ r g a keli lietuviai. Rimtai ser-tun giminių Kanadoje, j e i | o c l & ^ : „ „ i Q a ;„ tim7n<i 

giminės parūpina butą ir pra
gyvenimo garantiją. Spalio 11 
d. pas sūnų išvyko Eufrenija 
Gintautienė su dukra Julija. 

X Valerija Mozerienė, kuri 
persikėlė gyventi į Marąuette 
Park, šiomis dienomis rūpinasi, 
kad Tėvų Marijonų Bendradar
bių 21-mo skyriaus bingo pa
rengimas šv. Antano parap., Ci
cero, IU, pavyktų. Ji yra sky
riaus pirmininkė. Parengimas į-
vyks spalio 21 d. 8 vai. vak. 
po rožančiaus pamaldų, Šv. An
tano parapijos salėje. 

X Redaktorių Leonardo ši
mučio ir Igno Sakalo pagerb-
tuvių banketas buvo šaunus ir 
įspūdingas Bismarck viešbuty
je, Chicagoje. Bankete dalyva
vo daug žymių asmenų, kurie 
šiltai pagerbė spaudos darbinin
kus, kuriems Popiežius Pijus 
XII yra atsiuntęs medalius už 
jų gražią lietuvišką kultūrinę ir 
religinę veiklą. 

X Lietuvių Enciklopediją per 
2 savaites Chicagoje užsiprenu-

ga Antanas Gaigajas ir Juozas 
Degesys. Anksčiau, kai jauni
mui ėjo „Apžvalgos" laikraštis, 
J. Degesys buvo jp redaktorius. 

EGIPTAS^ 
— V51 gr|žo iš Prancūzijos į 

Egiptą. Prof. dr. Algirdas J. 
Greimas, prieš tris metus Pa
ryžiuje su dideliu pasisekimu 
apgynė valstybinį doktoratą ir 
dabar dėsto prancūzų literatū
ros istoriją Faruko 1-mojo uni
versitete Aleksandrijoje, vasa
rą praleido Prancūzijoje. Šią va 
sąrą dr. Greimas buvo pakvies
tas profesoriauti Sorbonos uni
versiteto prancūzų civilizacijos 
kursuose. Rugsėjo mėn. pabai
goje svečias grįžo atgal į Egip-
tą. 

— Nauji vaistai. Italų gydy
tojas Babudier skelbia išradęs 
naują penicilino rūšį, vadinamą 

Kas vyksta Bulgarijoje 
Vakarų pasaizy su nemažu 

dėmesiu komentuojamas nese
nas Sofijos radi jo # pranešimas 
kad Bulgarija bus - P « * * * * ^ Himū 

į sovietinę respubliką. Galvoja- 6 , f • 
ma, kad Rusija rimtai galvoja P*» n o s*-
visus savo satelitus įjungti į j — Studijuoja Michigano eže-
,Jaimingųjų" tarybinių tautų su'rą. Armijos inžinierių globoje 
dėtį. Betv kita dalis diplomatų pravedamos studijos — ką pa
teigia, kad čia tik eilinio bur-! darė vandens užplūdimas Michi-
bulo būta, norint įžvelgti, kokį gano ir Erie ežeruose, 
įspūdį vakarų tarpe paliks toji . _ _ 
žinia. • g 

Komentuodami Sofijos žinią, STATYBAI m NAMŲ 
didieji laikraščiai pažymi, kad PATAISYMAMS 
šiuo metu sovietai turi 16 sąjun i " i s i v ,* , M i ; 
ginių valstybių, kurių paskuti
niosios buvo buv. nepriklauso
mos Estija, 'Latvija ir Lietuva, 
kurios buvo okupuotos II-jo ka
ro metu.* 

jau išlavino 3.000 muzikantų, j av. Ugnis padarė $10,000 nuo-
Organizuoja jaunimo centrus,! stonų. 
kuriuos lanko tūkstančiai jau-Į __ 185 baudos tikėtai. Lt. 
nuolių. Turi suorganizavę ne- Frank G. Andrews, Evanston 
mokamą dantų gydymą netur- policijos susisiekimo skyriaus 
tingiesiems ir praeitais metais viršininkas, pareiškė praeitą 
CYO dentistai padarė 5,016 ope 
racijas. Yra speciali skautų gru 

Vi-Micentiną, arba — gyvąjį pe pg. Turi Sheil socialinių studi 
niciliną. Esą, jis išgydąs gripą j ų mokyklą, kurią praeitais me 
per keletą valandų. Tą vaistą j t ^ lankė 1,820 studentų. Mies

to centre turi St. Benet biblio 
teką. Kalėdų metu daugybę vai 
kų apdovanoja žaislais ir ska 
numynais. Turi terapijos centrą 

ketvirtadienį, kad 185 baudos 
tikėtai buvo išrašyti trečiadie
nio naktį dėl nesilaikymo auto
mobilių pastatymo (parkinimo) 
taisyklių Evanstone. v 

— Apiplėšė jieškantį darbo. 
Lufher Haris, 44 metų, iš Min-
neola, Fla., bedarbis troko vai-

vaikams, kur praeitais metais moto jas, buvo apiplėštas dviejų 

•t • 

MM0 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 

diplomatams diplomatiškai 
JAV ambasados tarnautojai, 

Manilos mieste, turėjo įprotį 
nuolat vėluoti į darbą. Ambasa
dos vadovams neliko kas dary
ti, kai kažkuriam jų, kilo gan 
originali mintis — paskelbti įs
taigos biuletenyje. Rytojaus die 
ną, oficialiame ambasados lei
diny buvo rašoma: „Mes pa
kartotinai buvome prašomi pra
nešti, kad įstaigos darbo valan
dos yra nuo 8 iki 12 vai. ir nuo 
1 iki 5 vai. po pietų. Daugelis 
mūsų tarnautojų pradėdavo dar 
bą tik 8,30 vai., bet tai matyt 
įvyko per apsirikimą, nežinant 
tikrosios darbo pradžios". 

suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
U* kit. organizacijoms. Paskaitos 
vra skaitomos ir diskusijos vyks-

meravo 169 asmenys. Jų tarpe \A lietuvių kalba. 

VISOKIŲ RC Al V 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER C(X 

STASYS LTTVVTNAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tei. VIctory 2-1272 
APKArNAVIM* IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAfiTINC ATIDARYTA kaadlen nuc 
8 vai. iyto Iki 6 vai. vakaro Ii 
AoštadJenlals Iki 3 vai. vakaro 

lankėsi 2,267 vaikai su kuriais 
tėvai turi auklėjimo sunkumų. 
Yra sudaryta speciali tarnyba 
nustatyti vaikų akių diagnozei 
ir pagerinti jų skaitymą bei stu 
dijų papročius. 

' Vykdydama taip svarbią auk
lėjimo ir socialinę programą 
OYO susilaukia plataus susido
mėjimo ir pritarimo. Ši organi
zacija veikia vysk. Sheil prie
žiūroje ir globoje. 

— „Pinigai ant arklių". Pra
eitą ketvirtadienį policija nuvy-

kun. Ip. Račys iš VVisconsin, 
rež. Jurgis Blekaitis ir adv. Ch. 
P. Kai. (sen. Am. lietuvis). 
Informacijos apie Liet. Enc. tei 
kia gen. jos atstovas Domas 
Velička, 7838 So. Green St., tei. 
VI 6-9212. 

X Domininkas Zdanis iš 
Bridgeporto persikėlęs į Brigh
ton parką, 3959 So. Kedzie ave. 
Muziko Justo Kudirkos pakvies 
tas, prisidėjo ten prie parapijos 
choro. Džiaugiasi, kad tame cho 
re yra daug gražių dainininkų 
ir solistų, kaip J. Gudas, L. Žur 
lis, A. Sutkus ir kiti. Dr. Sven-
cisko net visa šeima prisirašiu
si prie choro. Choras jau ren
giasi ateinančių Kalėdų laiko
tarpiui, mokydamasis naujas Mi 
šias ir giesmes. Neseniai choras 
buvo surengus šokių vakarą Da 
rin-us-GirSi o svetainėje, už>i> 
iirbdami $500. Po vasaros atos 
togų gausiau kviečiamas gražia 
balsis jaunimas jungtis prie cho 
Vo. 

v 
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Direktorius: 
Kun. V. BagdanaviMuH, MIC. 

Koordinatorius: 
Prof. J. A. Zvetina 

2334 So. Oakley Ave., Chleago, III. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Spalio 21 d. 6 v. 30 min. vak. 

skaito kun. Dr. A. Baltinis tema: 
Spaudos tarnyba tautai. 

Spalio 21 d. 7 v. 30 min. vak. 
skaito redakt. S t Pleža, tema: 
Šiandieninis Amerikos dienraštis. 

Spalio 23 d. 6 v. 30 min. vak. S 
skaito kun. Dr. A. Juška tema: / 
Nepriklausomos Lietuvos laikraš
čiai. 

Spalio 23 d. 7 va.1. 30 min. vak. 
D. NarutavMHttt* vadovauja praty
boms rašyti žiniai. 

Spalio 25 d. yra pramatyta In
stituto ekskursija į Herald Ame
rican redakciją, vadovaujant red. 
St. Piežal. Dėl ekskursijos valan
dos susitars jos vedėjas su insti
tuto nariais. 

ia mergina 
Bostone vienas vaikinas per

traukė pasimatymus su Marry 
Leroy. „Bausdama" jį už tai Ma 
ry Laroy supjaustė jo automo
bilio padangas, pripylė smėlio i 
benziną, pripylė druskos į mo
torą ir pagaliau padegė auto
mobilį. 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

iAukStos Rūšies Fotografijos! 
MOŠŲ SPECIALVBe 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Ylrglnia 7-2481 

vyrų ir moters, kai jis ėjo į vie
ną kompaniją susitarti dėl dar
bo. Du vyrai ir moteris pasisiū
lė jį pavežti prie 74th str. ir 
Fairfield. Nu ir vežė, Wvežda-
mi „geradariai" atėmė iš jo 
$200. 

• 

— Policijos kulkos sustabdė 
bėgantj. Earle W. Smetters, ku 
ris buvo pagrobęs 19 metų mer 
gaite, smarkiai bėgęs automo
biliu, buvo policijos sučiuptas, 
kai policija atidengė į jį ginklų 
ugnį. Mergaitė išgelbėta, o vy
rukas nugabentas į kalėjimą. 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
žmonės pasakoja, Jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mum* tikrai malonu pa
aukoti šiuoa baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite! 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sailnlngas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi I namus. 
DARBO VALANDOSr 6 v.v.—10 v.v 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak 
M. IUMKITK, 41 l t So. lYniirls«N, 

Telef. YA 7-109» • 1 

DIENĄ 
SOPA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lova Miego jimui 

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

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

Abiejų kainos po $ ^ Q . 
Nereikia įmokėU v O 

Atfantl jm 

2318 ROOSEVELT ROAD JtfįfflSfiU. 
Atdara kasdien 9 iki 6, plrmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki S 

mmssnm m • 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Mes kviečiame lietuvius paslditi savo taupomus pinigus J Ghicago Savingi and Loan Assoclation, kuri yra propordonaliai riene B 

•markiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti Iki $10,000.00 by aa 
Agency oi the United States Government. 

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

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 'Sotrth Westem Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

- , J O H N P A K E L , Pres ident 

I l l" | i | [17 l? l / ii • T C T A i n A Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
I ii lj I I V I j l \ / l JiM i l l l l A P° Pictu- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, Seludieniais 

* nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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