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Jungtinėse Tautose — 
Kai tautos reiškia savo nuomones 

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose x 

JUNGTINĖS TAUTOS, NEW 
YORK. — Pro kalbėtojo tribū
ną tautų atstovai slenka, kaip 
filmoje. Nors niekas jiems ne
skiria tiek dėmesio, kiek buvo 
skiriama Dviem Didiesiem (A-
chesonui ir Višinskiui), bet jie 
patys didžiuojasi, ypač jei tai 
mažutės valstybės atstovas, kad 
lygia teise gali užimti tą pačią 
vietą ir išdėstyti savo mintis gy
vybiniais Jungtinių Tautų reika
lais. 

Tame įdomiame asmenybių pa 
radę didžiausio dėmesio susilau
kė Švedija. Jos atstovas pakvie
tė visų tautų vyriausybes patiek 

tiesioginiu valstybių juridinės 
lygybės principų laužymu. 

Remia išsilaisvinimą 
Ekvadoro atstovas Trujillo 

reiškia viltį, jog JT ribose galės 
susidaryti sąlygos, vertos žmo
gaus. Išeidamas prieš veto teisę, 
jis sako, jog jau San Francisco 
mieste prieš septynerius metus 
buvusi padaryta klaida, vienam 
neigiamam balsui leidžiant igno
ruoti viso kito likusiojo pasaulio 
reikalus. Jis reikalauja pakeisti 
chartą. 

Primindamas, jog Ekvadoras 
savo kailiu patyrė, ką reiškia 

/ gerbūvį ir kultūrą 

ti visus tarpusavio nesutarimus nešti svetimą jungą, pareiškė sa-
ir čia juos panagrinėti taip, kad vo nuomonę, jog jis šventai res-
būtų įrodyta, jog ir gyvenime pektuoja tautų kelią į išlaisvini-
siekiama to, kas jau seniai buvo mą. 
deklaruojama įvairiose konferen 
cijose. 

Panašiai iškalbingai po to sa
vo nuomonę reiškė ir kitos tau
tos. Daugelis jų kaltino Organi
zaciją, kad ji nepajėgė išspręsti 
visų klausimų, primindami poli
tinius ir ekonominius sunkumus. 

Kas yra teisingumas 
Kanados atstovas Paul Mar

tin, šalia kitų klausimų,' sustojo 
ties teisingumo apibūdinimu, nes 
čia ne kartą reikės susidurti su 
šiuo terminu. Remdamasis Isla
mo išminties knyga Mathnawi, 
jia pakartojo, jog tenai sakoma, 
kad tada, kai laistomas medis — 
yra teisingumas, o jei laistomas 
erškėtis, tai teisingumo nebėra. 

Etą* ir šiuose posėdžiuose esa 
ma taip, nes kartais leidžiamas 
laikas tokioms diskusijoms, ku
rios niekados neatneša vaisių, o 
tiktai spyglius. Jo nuomone, tau 
ta yra, kaip ją aptaria ir šv. Au
gustinas savo „Dievo mieste", 
sąjunga protingų sutvėrimų, ku 
rie taikingai dalijasi gėrybėmis, 
kuriomis jie visi naudojasi. Indi
vidualiai ar kolektyviai nesą len 
gva to pasiekti, bet yra galima; 
ir šiuo atveju būtų tarnaujama 
savo tautai ir tuo pačiu Jungti
nėms Tautoms. 

Panaikinti veto 
Daugelis kalbėjusių pro Korė

jos klausimą bandė mandagiai 
praslysti. Tik N. Zelandijos už
sienių reikalų ministeris T. C. 
Webb pirmasis pritarė JAV po
litikai. Jei jau karo paliaubų pa
sitarimai ir nutrūktų, jis sakėsi 
viliąsis, jog sovietai tada turės 
įtikinti „saviškius" sąlygas vis-
dėlto priimti. Kalbėdamas apie 
darbo sėkmingumą, jis prisiminė 
veto teisę Saugumo Taryboje ir 
pareiškė, jog jau pats laikas pa
daryti bendrosios chartos pakei
timus. 

Jei nori taikos... 
Irako atstovas dr. M. P. Ja-

mali taip pat pasisako prieš veto 
teisę, bet stipriausias jo žodis 
skiriamas tautoms, siekiančioms 
politinės laisvės ir nepriklauso
mybės. „Jei pereitojo šimtmečio 
kolonijalizmo idėjos ir baltojo 
žmogaus pavergėjo užmačios ne
bus pašalintos, tai negali būti nė 
kalbos apie kokią nors taiką ir 
sugyvenimą iiame moderniaja
me pasaulyje. Karo sėklos ir 
įvairių maištų bacilos vargins 
tautas ir toliau". 

Girdi, sako jis, prieš dvejus 
metus Irako vyriausybė su Siri
ja sįūlė Penkiems Didiesiems su
sitikti Saugumo Tarybos ribose 
ir išdiskutuoti visus klausimus. 
Deja, to nepadaryta. Jei tai būtų 
|vykę, šiandien Korėjos visiškai 
nebūtų buvę. 

Argentinos atstovas dr. Ru-

Tuo tarpu, kai bilionai išlei
džiami karo pramonei, didesnio-
joje pasaulio dalyje viešpatauja 
vargas ir tamsa, šitai iškelda
mas, Čilės atstovas dr. Santa 
Cruz turėjo galvoje necivilizuo
tųjų kraštų gyventojus. Esą, jų 
gyvenimo sąlygoms pagerinti 
kasmet reikėtų paskirti ne dau
giau, kaip vieną bilioną dolerių, 
kas sudaro tik vieną procentą 
to, ką nūdienis pasaulis išleidžia 
apsiginklavimui. 

Čilės atstovas eina toliau. Jis 
sako, jog bendram labui yra rei
kalingas abipusis bendradarbia
vimas: gaunančios finansinę ir 
technikinę pagalbą šalys savo 
globėjams padės savo krašto 
žaliavomis. Tik, sako, reikia at
siminti ir tai, jog ilgainiui, kai 
šalies žemės turtai yra išnaudo
jami tik užsienių, tenai nusta
tant ir pagrindinių gaminių kai
nas, šalis ima pajausti, jog ji 
nėra laisva. 

Norvegijos fondas 
Tuo tarpu, kai žodžiais rūpin

tasi padėti civilizacijos atžvil
giu atsilikusiems kraštams, bu
vo pranešta, jog Norvegija yra 
įsteigusi dešimt milionų kronų 
(apie pusantro mil. dol.) tam 
tikslui fondą. Vos nuaidėjus po
sėdžių kalboms, jau buvo ir su
tartis pasirašyta tarp Norvegi
jos ir Indijos. , 

Ši Norvegijos idėja visas vals
tybes labai maloniai nustebino, 
o kaip tokios rūšies fondas, kurį 
sukėlė JT narys savo iniciatyva, 
jis yra ligi šiolei unikatas visoje 
Jungtinių Tautų istorijoje. 

• 

Gen. Eisenhovver važinėja po Naująją Angliją tais pačiais keliais, kuriais jau pravažiavo prez. 
Trumanas. Čia jį matome kalbant New jHaven, Conn., ir atsakant j Trumano priekaištus, kad jis 
remias tuos, kurie nekenčia žydų, katalikų ir svetimšalių. • (INS) 

Minkštųjų anglių 
kasyklos tuščios 
WASHINGTON, spalio 22. — 

Iš 375,000 minkštųjų anglių ka
sėjų vakar mažiausiai 350,000 
neatėjo dirbti, protestuodami 
prieš iš savininkų išsiderėto at
lyginimo sumažinimą. 

Streikas vyksta be oficialaus 
unijos vadovybės pritarimo ir 
ikšiol bosas Lewis nėra taręs nė 
žodelio, ką jis darys su atlygini
mų komisijos sprendimu. Šian
dien tam reikalui, aptarti jis pa
sikvietė į unijos centrą už tuos 
reikalus atsakingus unijos pa-
reigūnus. 

Kasyklų savininkai pranešė 
unijai, kad šią savaitę pradės 
mokėti atlyginimų stabilizacijos 
komisijos patvirtintą atlygini
mą, nes mano, kad pasirašytoji 
sutartis atlyginimų pakėlimo su
mažinimu nėra panaikinta. 

Kietųjų anglių kasyklų šie gin 
čai neliečia, nes tebevyksta dery
bos dėl naujos sutarties ir abi 
pusės sutarė, kad streiko* nebus 

Nebeliko kalbėtojų, 
dirbs komisijos 

NEW YORK, spalio 22. — JT 
visuotiniame susirinkime nu
trauktos bendrosios diskusijos 
iki po JAV prezidento rinkimų. 
Šiandien dar įvyks trumpas po
sėdis neišspręstiems dienotvar
kės klausimams baigti. 

Visi darbai dabar persikels į 
komisijas. Įdomiausia, žinoma, 
yra politinė komisija, kuri svars 
tys visokius su Korėja surištus 
klausimus. Teigiama, kad JAV 
delegacija atnaujins prašymą iš
tirti komunistų kaltinimus dėl 
bakterijų mėtymo Korėjoj ir Ki
nijoj. Saugumo Taryba jau bu
vo nutarusi pavesti reikalą ištir
ti Tarpt. Raud. Kryžiui, bet Sov. 
Rusijos veto sprendimo vykdy
mą padarė negalimą. 

Visuotinio susirinkimo nuta
rimo veto panaikinti negali, bet 
niekas negali priversti Š. Korėją 
ir Kiniją tą komisiją pas save 
įsileisti. Nutarimą teks padėti į 
neįvykdytų sumanymų krepšį. 

Sakoma taipgi, kad JAV dele
gacija paprašys daugiau pagal
bos Korėjos frontui, bet tuo tar
pu prašymaj iki komisijos stalo 
nėra atėję. 

Kenijoje pradėjo 
skersti baltuosius 

LONDON, spalio 22. — Britų 
Kenijos kolonijoje rytų Afriko
je paskelbtas nepaprastas sto
vis, iš Suezo kanalo zonos ir ki
tur lėktuvais permesti kariniai 
daliniai, o kreiseris Kenya iš Cei 
lono per Indijos vandenyną sku
ba į kolonijos uostą Mombasa. 

Visų tų priemonių prireikę su 
tvarkyti slaptą čiabuvių teroris
tų Mau Mau organizaciją, kuri 
degina baltųjų kolonistų nuosa
vybes ir terorizuoja net kitus 
čiabuvius, kurie yra pradėję eu
ropietiškai gyventi. Ar tos tero
ristinės organizacijos „dvasios 
tėvai" yra komunistų agentai, 
nesą pakankamai davinių nė 
teigti nė neigti. 

Yoshida laimėjo* 

Vokietijos ūkinis atkutimas 
Duonos, darbo, pastoges greit užteks visiem vokiečiam 

BONN, spalio 22. — Vokieti
ja, nepaisant visų nepriteklių ir 
seniau buvusios ūkinės depresi
jos, vis sparčiau atsistato ir įei
na į normalų gyvenimą. Kaiku-
riose srityse yra net pralenkti 
prieškariniai skaičiai ir gyveni
mo standartas. 

Ypač sparčiai varoma rtamų 
statyba, kurios Vokietijai galė
tų pavydėti net ir užsienis. Fe
deralinės vyriausybės namų sta 
tybos ministeris Neumayeris ne
seniai Koelne paskelbė, kad fi
nansų ministem Schefferis pa
žadėjo šiam reikalui papildomai 
skirti iš šių metų biudžeto dar 
90 mil. markių. Iš to skaičiaus 
50 mil. bus skiriama statyti nau 
jiems namams, likusieji 40 mil. 
bus panaudoti seniems butams 
ir namams remontuoti. 

Atsidėjus ateinama į pagalbą 
ir vokiečiams tremtiniams. „Kie 
ler Nachrichten" apskaičiavo, 
kad nuo 1949 m. liepos 1 d. ligi 
šiol 23,214 pabėgėlių vokiečių 
ūkininkų yra gavę nuosavus 
ūkius su sodybomis. Konkrečiau 
kalbant, kiekvieną valandą vie
nam tremtiniui vokiečiui parū
pinama sodyba, kiekvieną minu
tę pastatoma po 2 butus ir suran 
dama po vieną papildomą tarny
bą. Kasmet pastatoma mažiau
sia 350,000 butų. Nuo pereitų 
metų kasdien — įskaitant taip 
pat šventadienius — Vak. Vokie 
tijoje suteigiama 1,900 važmenų 
nauji leidimai, iš to skaičiaus po 
1000 tenka motociklams. Kas
dien taip pat parūpinama ne ma
žiau kaip po 1,560 tarnybų. Pa
našus atkutimas pastebimas ir 
kitose, ūkinio gyvenimo srityse. 

dolfo Muniz taip pat pasisakė deryboms vykstant, nors senoji 
prieš veto teisę, vadindamas ta! Į darbo sutartis ir pasibaigė. 

Prancūzų kabinėtos 
pradėjo braškėti 
PARY2IUS, spalio 22. — Vy

riausybę remiančiose prancūzų 
partijose pasigirdus balsų prieš 
Europos armijos sutarties rati
fikavimą, užsienio reikalų mi
nistro Schumano krikščionių de
mokratų partija pasidarė išva-

partijos vadovybę <**• kad tai y™ kiti* partijų są-
I mokslas prieš Schumano užsie-

TOKIO, spalio 22. — Tarp ' n i 0 politikos liniją ir prieš patį 
dviejų vadų pasidalinę Japonijos j Schunianą. 
liberalai, laimėję daugumą ne
seniai išrinktame parlamente, 
vakar partijos pirmininku išsi-

Kad patikrintų ministerių ka
bineto solidarumą Europos ar
mijos reikalu, krikščionys demo 

rinko visgi dabartinį premjerą kratai pareikalavo sukviesti vi 
Yoshida. Partijos kūrėjas, tik Sų ministerių posėdį prezidentui 
neseniai civilines teises atgavęs, pirmininkaujant. Jei Schuman 
reikiamos daugumos nesurinko, negautų visų pasitikėjimo, tai 

Yoshidos vyriausybė pasitrau pasitrauktų ir tuo būdu sukeltų 
kia ketvirtadienį, nes penktadie- vyriausybės krizę, nes be krikšč. 
nį susirenkąs naujasis parlamen' demokratų vyriausybė parlamen 
tas turi rinkti naują premjerą. 
Manoma, kad Yoshidos grupė ir 
čia pasirodys skaitlingesnė — 
jis vėl būsiąs parinktas minis-

| teriu pirmininku. 

te fasiliktų mažumoje. 
Oras Chicagoje 

Giedra, kiek Šilčiau. Tempera
tūra pakilsianti iki 55 laipsnių. 

Rumunija grąžina 
atgal siuntinius 

PARYŽIUS, spalio 22. — Iš 
V. Europos į Rumuniją buvu
siems draugams ir pažįstamams 
siunčiami siuntiniai paskutiniu 
laiku veik visi grįžta atgal su 
pastaba, kad adresatas siuntinio 
nepriėmė. Kadangi siuntiniai 
grįžta su precizišku reguliarumu 
ir niekada nepaklystama pasta
bą užrašant, tai daroma išvada, 
kad siuntinių grąžinimas yra ty
čia suorganizuotas ir adresatas 
niekad jo nemato, nors dar ir 
yra nedeportuotas. Siuntinius gi 
visus grąžina siuntėjams todėl, 
kad laisvėje esą draugai ir pa
žįstami nesužinotų kas su jų ar
timaisiais Rumunijoje yra atsi
tikę. 

• 

Egiptas linki 
Sudanui laisves 

KAIRAS, spalio 22. — Egipto 
premjeras gen. Naguib davė pa
sikalbėjimą vienam Sudano laik
raščiui apie jo vyriausybės poli
tiką Sudano atžvilgiu kaip tik 
tada, kada visų Sudano politinių 
grupių atstovai atvyko į Kairą 
tartis savo krašto ateities reika
lais. 

Gen. Naguib pareiškė remias 
principą, kad sudaniečiai patys 
turi apsispręsti dėl savo ateities 
ir tas apsisprendimas turėtų vyk 
ti niekam iš šalies nespaudžiant. 
Kokia forma apsisprendimo lais
vę užtikrinti, jis galėsiąs susi
daryti nuomonę tik po pasikal
bėjimo su Sudano visų politinių 
grupių atstovais. 

Slapti priešai? 
NEVV YORK, spalio 22. — 

Kompartidjos organas Daily 
Worker suorganizavo demons
traciją su fakelais prie Jungtinių 
Tautų rūmų — reikalavo tuojau 
sustabdyti Korėjos karą. 

Dalis Jungtinių Tautų sekre
toriato tarnautojų, pamanę, kad 
demonstracija vyksta ryšium su 
paliaubų paskelbimu, šokosi įvy 
kį pažymėti daina ir kitokiu su
sijaudinimu. 

Jei tų tarnautojų elgesį ver
tinti reikėtų, tai kiltų klausi
mas: ar jie yra slapti komunis
tai ar paskutiniai neišmanėliai. 
JT sekretoriatas galėtų turėti 
rimtesnius tarnautojus. 

• Japonijos komunistai per 
rinkimus į parlamentą surinko 
891,965 balsus, o 1949 m. rinki
muose buvo ( surinkę 2 ,984,780 
balsų. Du milionai dezertyrų ati 
davė balsus už kairiuosius socia
listus, kurie nori komunizmo be 
Rusijos dominacijos. 

bos išvyko traukiniu į paskuti
nę kelionę, kurioje palies 12 rin
kiminiai svarbių valstybių. 

Prez. Trumanas šiandien suki
nėjasi po New Jersey, Pensylva-
nia ir W. Virginia. 

Priešrinkimines Įvairenybei — 

Eisenhowerio - Trumano dvikova 
Eisenhoweris kiečiau atsikerta, bet Trumano nespėja 

atitaisyti 
Prezidentiniai kandidatai ir jų pagrindiniai rėmėjai yra pas

kutinėse priešrinkiminėse kelionėse. Netenka todėl stebėtis, kad 
priekaištai darosi drastiškesni, kalbos nerviškesnės, mažiau rimto 
santūrumo. 

Gen. Eisenhoweris važinėja 
tose Naujosios Anglijos vietose, 
kur jau pravažiavo prez. Trumą 
nas ir ten pasėjo aplink respubli 
konus, kaip jie patys sako, dide
lių ir daugybę „melų". Eisenho-
weris kiekvienoje vietoje kalba 
apie tą patį dalyką, apie ką kal
bėjo Trumanas, dėstydamas ką 
jis tuo ar kitu reikalu mano ir 
ką ne taip Trumanas pasakęs. 
Apie Stevensoną Eisenhoweris 
lyg ir pamiršo — skalbia tik 
prez. Trumano kailį. 

Labai, atrodo, Eisenhoweris 
įsižeidęs ant Trumano už pasa
kymą, kad Ike susidėjęs su tais 
asmenimis ar organizacijomis, 
kurios nekenčia žydų, katalikų 
ir svetimšalių. Taip pasakė Tru
manas ir pasakymo neatšauks, 
bet ir Trumanas turįs pagrindo 
vadinti respublikonus melagiais, 
nes jie jo pasakymą iškraipę, pa 
skelbdami, kad jis Eisenhowerį 
pavadinęs antisemitu. Taip jis 
nesakęs ir todėl neturįs už ką 
atsiprašyti — tai išgalvojo pa
tys respublikonai ir todėl jie yra 
šmeižikai. Gen. Eisenhoweris tei 

• 

Chiang nori pulti 
komunistus Kinijoje 

TAIPEI, spalio 22. — Kinų 
nacionalistų Kuomintango par
tijos liekanos ir šiaip jau kinų 
kolonijų už Formozos atstovai 
buvo susirinkę Formozon aptar
ti tėvynės laisvinimo reikalų. 

Kuomingtangas pasisakė už 
kovos su ginklu rankose atnau
jinimą pačioje Kinijoje ir už an
tikomunistinio fronto sudarymą 
Azijoje. Be Kinijos išlaisvinimo 
nuo komunistų nebūsią taikos 
Azijoje. 

Tą rezoliuciją paremdamas ir 
komentuodamas, su užsienio 
spaudos atstovais kalbėjosi pats 
Chiang Kai-shekas ir ta proga 
pasakė, kad prašysiąs JAV lei-

smeiziKai. o e n . rjiseiiiiuvvcno te*. , . . . . . . .. T . . 
gia, kad jis pats nenorįs tuo rei- d!" l° fadėt ' k a r o v e i k s m u s » 
kalu aiškintis — jo bylą geriau 
sial giną rabinas Silver, kard. 
Spellman ir Bernardas Baruch. 

Stevensonas po vakar per ra
diją ir televiziją pasakytos kal-

Indokinijos fronte 
SAIGON, spalio 22. — Komu

nistų kariuomenė Indokinijoje 
spaudžia lauk prancūzus iš avan 
postų džiunglėse ir vietomis vi
sai priartėjo prie svarbiausio 
Raudonosios upės deltos centro 
— Hanoi miesto. 

Vietinių giminių vadai išsigan 
dę ėmėsi kviesti visus ginklą lai
kyti pajėgiančius gyventojus į 
kovą su atžygiuojančiais komu
nistais. Tikimasi sutelkti apie 
10,000 vyrų specialiai džiunglių 
kovoms. 

Nauju ambasadoriumi čeko-
slovakijon prez. Trumanas pa
skyrė karjeros diplomatą G. 
Wadsworth. Jis bandys iš
laisvinti iš kalėjimo žurnalis
tą Oatis. (INS) 

nijos žemyne. 
Korėjos karui prasidėjus, 

Chiang Kai-shekas buvo papra
šytas nuo karo veiksmų prieš 
Kiniją susilaikyti, kad jie nesu
painiotų Korėjos karO. JAV lai
vynas dabar Formozos vandeny
se atlieka dvigubą uždavinį: da
boja, kad Kinijos komunistai 
Formozos nepagrobtų ir kad 
Chiang Kai-shekas į Kiniją ne
liptų. * 

Kaip žinome, JAV yra labai 
daug balsų už tai, kad Chiang 
būtų leista keltis į pietinę Kini
ją-

Korėjoje kovojama 
gerais ginklais 

WASHINGTON, spalio 22. — 
Du buvę II pasaulio karo kontr
žvalgybos agentai Look laikraš
tyje paskelbė, kad JAV pėstinin
kai Korėjoje kovoja labai pase
nusiais ginklais ir todėl ten tiek 
daug aukų. 

Autoritetingi sluogsniai pa
neigė tokias neatsakingas paska 
las pareiškimu, kad JAV karys 
kovoja Korėjoje geriausiais da
bar pasaulyje pėstininkams tu
rimais ginklais. 

SEOULAS, spalio 22. — Po 
kelių valandų pertraukos, kurią 
panaudojo lavonams ir sužeistie
siems sutvarkyti, kinai vakar 
vėl pradėjo pulti „Sniper" kal
vą, kuri yra „Trikampio" kaimy
nas. Vietovę gina pietų korėjie
čiai, kurie prieš aušrą dar gerai 
laikėsi. 

Kalendorius 
Spalio 22 d.: St\ Marija Salo-

mėja. Senovės: Narbutas ir My
nė. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Iš Korėjos į namo grįžtančiųjų sąrašus šį mėnesį galės pa

tekti tik tie, kurie turi ne 36, bet 88 taškus. Taškų skaičius pakel
tas todėl, kad nėra pakankamai paruoštų karių jiems pakeisti. 

-— Atiduodant „Draugą" spaudai gauta žinia, kad angliaka
sių vadas J. Levois remia streiką ir jį tęs tol, kol atlyginimų sta
bilizavimo komisija sutiks patvirtinti jo išsiderėtą pitoną atlygini
mų pakėlimą — 1.90 dol. dienai. Kasyklas aptarnaują geležinke
liai irgi pradeda atleidinėti darbininkus. 

— Laivynas praneša, kad spalio 1Ą d. prie rytinių Korėjos 
krantų priešo pakrančių baterijos pataikė į JAV laivą naikintoją 
Louis. Septyni jūrininkai žuvo, vienas* sužeistas. 

— Atlanto pakto tarybos posėdis Paryžiuje susirinks gruo
džio 15 d. » 

• • • 
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-
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Komunistų pjautuvas Rumunijoje 

Skyrių veda psktn. ALFAS VALATKAITIS, 
Adresas : 2115 W. 50th S t , Chica^o 9, Illinois. 

t i mūsų Sąjungą sveiką ir lai-
'mingą, tvirtą ir vieningą, gają 
ir neįveikiamą, jaunomenės mė
giamą ir mylimą, kad suskam- č i * komunistai smarkiai puola minarijų, 1 muzikos akademi 
bėius Laisvės Varpui būtų kas i r persekioja. Nuo teroro veiks % pfo teologijos fakultetus, 
pamoja tyrąją lietuviškos skau- m l * ž u v o JU t rys arkivyskupai: Kaikuriose iš tu mokyklų į 
tybės šviesą į mūsų Tėvų 2emę. | W w patr iarchas Nikodemas 

Budėkime! j i r G r e & o r i u s - Trylika vyskupų 
V s K Palčiauskas pašalinta Iš pareigų, jie areštuo 

" (PLSS. Biuleteni*) j į i r V? P o l i c i J o s P a ž i ū r o j e . 
Vyriausias kariuomenes vysku-

VIHNKTŲ VADOVAMS ! Pas Par tenin Ciopron buvo at-
V su "L' tuanicos" tunto viene s ta tyd in ta i iš pareigų ir ištrem 

tų vadovai pakartotinai praSo- tas. Tuo pat metu 115 popų, t a r 
mi neatidėliojant pranoSti spau- navurių kariuomenėje, iš ka-
dos skyriaus vadovui pa. A. Va- nuomenSs pašalinta, 
latkiičiui, 2115 W. 50th S t , Chi Ortodoksų bažnyčios išlaiko-

M ū s u b u k I a s 
Tiek laisvoje tėvynėje, tiek Mes turimo tokį skautišką 

emigracijoje, tuntas , draugovė, būklą. Tai "SKAUTŲ AIDAS". 
net gi paskira skiltis stengėsi ir Jis suteikia mums galimybės su- c a " 9 i n k i e k v į e n e t o narių m o s mokyklos perimtos komu-
stengiasi turėti nuosavą būklą. j sirinkti mintimis į vieną virtą, Į ^ į ^ J ^ ^ "Skautu Aida" ir nistines valdžios, ir jų tu r t a s 
Visi skautai-ės nori turėt i nuo- susitikti su taip toli gyvenančiu 
savą kampelį, tvarkomą savo mielu broliu ar sesyte, pamaty-
rankorrns, spindintį savais d a r - ' t i ką jis naujo nuveikė, išgirsti 
bais, šildantį savo dvasia, ku- mūsų vadovų pamokantį žodį. 
riame taip miela susirinkti, pa- Kiekvienas skautas- tė prenu-
dirbėti, pasidalinti rūpesčiais ir meruoja "Skau te Aidą"! Bro-

rengtos komunistų parti jos įs
taigos. 

Rumunijoje, prieš įsibrau
nant komunistams, Ortodoksų 
Bažnyčia buvo geroje būklėje'yAL..: -3 popiet ir 

" • •* * | Trečiad. Ir sekmad. ofiHas uždarytas. 
pasižymėjo organizuotumu, dva, sestad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 

• v, . . .v 1 i- • » . 4. „ - Ro/J<I. 8241 W. 06th PLACK 
siskijos išsimokslinimu fr ture 

TW. ofteo HE. 4-6699, rez. P U 6-7383 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Blvd. 

VAL: 1—4 Ir 6—8 
šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 

)£skyru8 ketvlrtad. Ir sekmad. 

•IVI. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

i t e i a d i e n i s , spalio Jfiį 1U522 
» • • — — 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 We*t 241h Street 
Pri&nimo laikas pagal suBitarimą 

telefonu 
YAHDH 7-8778 

jo didelį vaidmenį viešame g y - i T e i ^ f l 8 0 ^ J į į ^ 8 4 V C Z M l i i ; * 2 4 

venime. O dabar komunistai ją 
smarkiai percekioja ir s tumia 
iš viešojo gyvenimo. 

DR. PETER T. BRAZIS 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
l 2434 VVest 7lsl Street 
| Vai. Pirm., kotvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
• Antr. 1-5, treč. ir gost. pagal sutarties 

prenumeruoja "Skautų Aidą' 
kiek ne. 

• . i i , • 

konfiskuotas. Komunistai ;>a-
DR. B. R. BEINORIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
665G So. Halsted Street 

pasidžiaugti laimėjimais. Ii, sese, Š13 šūkis tebūnie tau į 
Skautiškas būklas, tai brolio! vienuoliktuoju Įstatu, kuris nė-

ar sesės pasididžiavimas. Jo r a į rašytas tavo knygutėje, ta-
įrengmas ir išlaikymas yra i čiau tur i būti į rašytas tavo šir-
skauto garbės reikalas. Niekas ! iyje . 
kita?, neprivalo jį globoti, kaip! Spalio mėnuo yra skir iamas 
patys jo šeinvninkai. Skaut is-! mūsų skautiškos spaudos plati-
kumo lygis daug pareina nuo nimo vajui. Mūsų pirmoji parei 
to, a r vienetas turi būklą, a r ne. 

O kaip gi yra su mūsų visų, 
sesių ir brolių, paukštyčių ir atlikti tą pareigą. "Daug ran-
skautininkų, "mariakų" ir "or ia jkų didelę naštą pakelia", sako 
kųM buklu? Buklu, kuriame ga- ! lietuviška patarlė. Tad visi į 
lėtų ssuitikti viso laisvo pašau- j vieningą darbą mūsų būklo iš-
lio lietuviai skautai-ės, net gi pa- j laikymui! 
sikviesdami kitų kraštų seses - Prenumeratą "Skautų Aidui" 
brolius; kuriame galėtų papasa-! siųskite šiuo adresu: Mr. J. Pa-
koti apie save ir išgirsti apie 'žėra , Box 1003, Station C , To-
kitus, taip išsklidusius plačia-; ronto, Ont., Canada. 
me pasaulyje. P*ktn. Br. Juodelis 

laikraščių išnešiotojai 
Kasdien gatvėse matome vi

są eilę laikraščių išnešiotojų — ' 
i berniukų, arba, kaip juos čia 
vadina „newspaper boys", bet 
nedaugelis mūsų žinome, kad vi 
sa eilė žymiųjų amerikinės vi
suomenes narių, pradėjo savo 
karjerą išnešiodami laikraščius. 
Štai, k«*«ita| visiems žinomų pa 
vardžių, buv. išnešiotojų, gi 

ga u ž p r e n u m e r u o t i Skautų ^ ^ ^ . ^ ^ 
Aidą' sau ir priminti kitiems ^ ^ g y v e n i m c a s m e n i m i s : 

gen. Omar Bradley, Herber t C. 
Hoover — buv. prezidentas, 
Thomas A. Edison, Bob Hope, 
Ar thur Godfrey, Joe diMagio, 
Maurice J. Tobin, Jack London, 
Walt Disney, Ear l Warren, 
Bing Crosby, Fred M. Vinson, 
Thdmas E. Dewey, F rank Lau-
sche ir visa eilė kitų. 

grobė 2,300 pradinių ortodoksų K a m p a H Maranntt« iw. ir Halsted st. 
mokyklų, 24 gimnazijas, 8 gie-| V a l : ~9 kasdiena. sefttad. 
dojimo mokyklas, 13 kunigų sej . Tel.: Ofiso W10. 6-2911, 

Namų WA. 5-2990 

<f 

\ : 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovanėlės su ' • l w ? w w w ^ .«tmmwmąp' 

naujom sąskaitom. 144T SOUTII 40TH COURT CICERO SO, ILI~ 
JOSEPH P. GRIBAUSKAS, Sekretorius Turtas $5,500,0.0.00 

: ^ 

Ofisas ir rezidencija — Y Arda 7-3526 
DR. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgą* 
4038 So. Archer Ave. 

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

Sefttad. 1—6 p, 

Ofiso telefonas Vlrginta 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 8:00 v. 
Trečiad'. ir sekmad. tik susibarus 

— — — — » — i 

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

kelt'ia stiklu.* ir į t inus . 
4701 S. Damen Ave., Chicago, UI. 

šauklio *— VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9, fiefitad. 
10 ryto lkl 4; trečlad. Ir sekmad. 

tik susitarus 

# 
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Rinkimams pasibaigus 
PLSS Taryba ir Pirmi ja buvo nenustos būti aktyviu skautinin 

išrinktos LSS Vadų ir Vadovių ku ir savo mylinčia širdimi vi-
suvažiavimo metu 1949.11.19-20 sados bus su mumis skautiškoje 
dd. Scheinfelde . Po įvykusių Į veikloje. O už jo at l iktus di

džius darbus jokia skautijos pa
dėka nebus pakankama. 

Psktn- A. Valatkaitis 

&ią vasarą korespondencinių rin 
kimų, šių organų sudėtis pasi
keitė. I r pa ts Pirmijos ilgame
tis ir daug nusipelnės pirminin- • 
kas vyr. sktn. K. Palčiauskas, ŽODIS BAIGIANT PAREIGAS 

pareigų pasi- Baigdamas eiti Pirmijos Pir
mininko pareigas, atiduodu sa-

Atsiverte ambasadorius 
JAV ambasadorius San Sal

vadore — Angier Biddle Duke 
— atsivertė į katalikybę ir bu
vo katalikų arkivyskupo pak
r ikš tytas . Anksčiau jis buvo 
metodistas. Katalikybe jis su
sidomėjo būdamas amerikiečių 
pasiuntiniu Ispanijoje. 

^O^^dįpuraipcAjpĄ 
" * i 

^ , 

. n M.VU I i LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH sil>i M , 
K L I U PATARNAUJA VISOKIŲ HAŠIU APIUIAUDOS13! 

Mes atstovaujame atsakomingas npriraotlos Kompanija*, todri kiekvie
nas IIIIISŲ khjciKas visados ap-nii^tuas, jei kam įvyksta kokia nelaime. 

FIKE—AUTOMOBILE—LIABILITIKS—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6322 SOI JT 11 Wi;STi:i ; \ AVE. Telef. PBospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

f 

ketina iš savo 
t raukt i . 

Sunkiose t r ?mt ie s ir emigra-! vo širdį visiems, kurie remėte; 
cijos sąlygose Taryba ir Pirmi-! mano kuklias pas tangas mūeųj 
j a atliko milžinišką darcą, ku i taip branginamos skautybės gė
rio metu tačiau pasitaikydavo I rovei ir nešiosiu Jus savo min-
su atskirais veikėjais ir kaiku- j tyse , , kaip skaisčiausiu sžiburius.^ 
rių nesklandumų. Savo, kaip j Pirmijos nariams, ypač tam j 
pirmininko, baigiamajame pre - ! branduoliui, kuris vos tesudarė 

Angly kalbos pamokos 
Dieną ir vakaro 

AMKKIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLOJE 

81fi West 33rd Plato 
CHICAGO 8, ILL. 

—, . 

nešime vyr. sktn. K. Palčiaus
kas t a rp kitko pareiškė: "Skau
t iškas t iesumas reikalauja gin
ti savo skirtingą nuomonę tuo 
metu, kada svars tomas skir
t ingas nuomones sukeliąs klau
simas ; skautiškas teisingumas 
reikalauja ginti savo skirtingą 
nuomonę tame organe, kuris tą 
ginčytiną klausimą sprendžia; 
skautiškas drausmingumas rei
kalauja vykdyti augštesniųjų 
organų sprendimus, nes jie vi
siems žemesniems organams 
y ra direktyva; skaut iškas auk» 
Įėjimas reikalauja rast i formas, 
kurios nepažeistų paprasčiausių 
auklėjimo dėsnių". 

Šie vyr. sktn. K. Paičiausko 
žodžiai y r a įsidėmėtini visiems, 
pradedant vilkiukais, baigiant 
"senais vilkais" ne dėl įo, kad 
juos pasakė vienas i r k i tas as
muo, bet kadangi tai y ra tiesa. 
Argi gali būti dar kita tiesa, ne
gu si, kad kiekvienas skautas , 
nežiūrint jo amžiaus, laipsnio, 
patyrimų a r einamų pareigų, 
privalo būti tiesus, teisingas 
ir elgtis kaip dera išauklėtam 
žmogui? Esame savo garbe pa
sižadėję vykdyti skaut iškas pa
reigas. Todėl šių errminių dės
nių laikymasis a r jų laužymas 
mums, skautams, turėtų būti 
garbės * reikalas. 

Vyr. sktn. K. Paleiauskui ga . 
lime būti tik dėkingi už anuos 
žodžius. Turime vilties, kad 
vyr. sktn. K. Palčiauskas, ir pa
s i t raukęs iš ligšiolinių* pareigų, ^\. 

galintį posėdžiauti kvorumą, v. 
s. Br. Kvikliui, v. s. M. Jurkšui 
ir jų bendradarbiams iš gilumos 
širdies broliškas ačiū. 

Valgyk geriau, atrodyk 
goriau, 

JAUSKIS GERIAU 
Ateinantiems į mūsų vietas 

prašau Dievo palaimos išsaugo-

Mos tHibohifi v lnj ^flriny tfmvamas 
iii.isin.-i.-. t\ i.-i •> i• n;is du na« garan
tuotas. I&nuomojamoa mašinos Mus 
pertaisysimu J eljkirlnę jttsų koji
ne niašltiJi.. rr'iftykite mūsų nemo
kamai JUOM i.pHkuic'.uotl. Didžiausias 
pashinkinui.H varu.trj Sinjfer mafilnų. 

I 
SINCiKK SEWING 

MACH1NE CO. 
4222K, Areher Ave. 

> i l 1)1 I A 
A. ValeUaitfifi ir 

G r ^ a iūrai tė* Lazauskienės 
I I J 0 S. Klaistea S t. 
IVI. CAlumet 5-9339 

Prl maml mokiniai:' olrtnad.. antrad. 
tre^iad. ir r i n k t a i . M40 b v. iki 8 v.v 

N6ia jokio reikalo 
l)(Ui nelaimingam Ir | 
"kaip žeme parda
vusiam" del pap
rasto vidurių už
kietėjimo ti j | ly
dinčių simptomų. ( 
Jus galite būti ly- j 
glal šaunus, kaip Ir 

tūkstančiai kitų. kurie jau nuo U87 
' m e t ų žinojo ir vartojo garsų stip

rinant), vidurius liuosuojantj 
Trlner's Bltter Wlpe. ši mokslinė 

formulfi yra sudaryta IS speela-
Uų rinktinių Šaknelių, vaistažo
lių, augalų. Jis veikia Švelniai, 
neerzinančiai ir tikrai paSalina 
užsigulėjusias maisto Išmatas Is 
vidurių. Nusipirk Trlner'lo butolj 
šiandien ir pats Išbandyk jo nuo
stabias pasekmes. Pastaba: Jei
gu Jfls negautumėte Trlner'lo Jū
sų nuolatlnfij krautuvėj, atsiųski
te $1.50 kartu su savo krautu
ves vardu—Joseph Triner Corp., 
4053 W. Kilmore, Chtoago, }r Jū
sų didelis IS oz. Trlner'lo bute
lis tuč tuojau j u m s . bus atsiųs
tas su visomis pašto Išlaidomis. 

TRINER'S 
BITTER WINE 

<? *••" 
: ^ 

STAIGMENA! ŠOKS NIAGAROJE! 

Šių metu, Spalio men. 25 d., 7 vai: vak: 
ne nuo Niagaros krioklio, bet puikioje 

ST . P A T R I C K S S A L Ė J E 
kampas Victoria ir Queen St. Niagara Falls Ont. įvyks: 

Pirmieji Niagara Falls Lietuvių 
ŠOKIAI ir PROGRAMA 

Programą išpildys Niag. Falls Lietuvių Tautinių šokių grupė 
ir tą pačia proga įvyks fcokių grupės krikštynos. 

Veiks tu r t ingas bufetas - su kietais bei minkštais gėrimais. 
Kviečiami svečiai iš Kanados ir Amerikos apylinkių į šį 

pirmą šokių vakarą. Gros puikus orkestras . 
NIAGARA FALLS LIETUVIAI 

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

riausiomis issimokejimo sąlygomis! 

% i 

Enjoy o houseful of heat with f o Httle f u e l -
Furnace volume heat for the prico of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

*PATINTID#AUTOMATIC 

L O R G A S HEATERS 
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Vladas Klash 
K. of C. (Kolum
bo Vyčių) narys 

4-to laipsnio 

OF LAKE 
U T I L I T I E S 

1800-02 M 47th Street 
(kaiuĮms Wood Str .) 

Tel. - LAfayette -3-7771 
«̂ "« '. I. "' n ' 

• 
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Tel. ofiso WA. 8-30G0, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VA L.: (išakyrus Seštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagal sunitarimą. 

Ilcy.id.: ios:ts Ko. V.abash A \ e . 

Tel. ofiHO VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(S| »<•<•. moterų UJA'OS ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

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

Tel ofiso YA. 7-1166, rez. I)A. 6-1126 

bk. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAIi. 1—4 Ir 6:30—-8:30 p .p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 S. I M I KALI) AVK. 

Tel. ofiso F l :i-0060, buto CX) 1-H190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M i ;I.K< >s i: IMKK, ILL. 

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

Of. Olt. 6-4020, rez. Hllltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
( J O V A I Š A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 We*t Marquette Rd. 

VAL. 2 - 4 p. p. ir nuo C—8 v. vak. 
Trečiad. ir Sefttad. pasai sutarti 

Tel. ofiso PH. 6-3838. rez. RE. 7-9199 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(I4STUVII GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

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

4 GKovehlll 6-1596 
DR, ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
^422 West Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OI. 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. 

Butas 1832 So. HUli o . 
I I . • • • •> • III M I I . II • . , . . . . « . . . , . . . . . . , W l l . l l , ,11 | 

Telefonas RElianee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIKTUVtfl OYDVTOJAH) 
3925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-1150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49tlr Ct., Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 1 2 - 2 v. ir 8—5 v. v. 

lUita.'i 1(10* So. 40th _Ave. 

Ofiso telef. LAfayetto 3-3210, jei 
neatsiliepia, saukite KiOdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 
i n i i - - - - Į ••• —'• -• | -• - - i I I I 

Tel. ofiso YA. 7-5557/rez. R R 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIKLĮ NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki g:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir Sestad. vak. 

| i - • " • • 

Tol. ofiso GU. 6-5399, 1>R. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Vvcsl 63rd Street 
(kampas 68 ir Artosian) 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir še.št. 2—4 p. p. Sekm. uždai. 

D.. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 We«t Tlst Street 
(ptio California Avo.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 

Tel. ofiso YA. 7-0554, rez MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. Rl. l ianco 5-4410 

Re/i.l . telef. ( i ltovehil l U-U017 
Vaandos: b—3 p. .m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir š«-štad. pagal sutartį 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečftul.. Ses
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rvz. I»R. 0-19S0 

Jei neatsilieps viršminčti telefonai, 
saukite M l d n a y 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR^CHIRURGAS 

SĮMV. chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELPfcA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8 p.p., į e i t . 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0059 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, res, l'R. 0-8181 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
G255 South VVestern Avenue 

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

aekmadieniais uždaryta 

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

DR. A. VALMS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halbted Street 
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 
Tel. ofiso Pl i . 0-0440, re*. HE. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Vest Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 Ikt 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 0-0059 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
K<v.iu. ftftOO S. Artesiuu Ave. 

VAI,. I I v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų. patyrimas 

Tvl. V Artis 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Otisa.1 ir akiniu dirbtuve: 
• 756 VVest S5th Street 
VAL. nuo ln iki 2. nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 1 0—1 2; šeštad. 10—a p. p. 

Kginmlnuoju Pritaikė 
Akis Akiniu.'* 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

Ali l V 8PKC1A14STAS 
1801 So. Ashluml Avenue 

VAL. pirmad., antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:S0—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šoštad. 9:30 iki 

12; 1:80 iki 5 vai. vak. 
OAnal 0-0523 PloR BIdg. 

Telefonas OLympie 2-1270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S<>. 49th Court, Cicero 
V A į . antr.. ketv. 10-12. 2-0,7-9 p.p. 

penkt. 3—6, 7—8 p. p. 
314T S. Halsted St., Chicago 

VAL.: pirm.. ta«č., į e i t 3—8 p. p. 
penkt, 10—12 ryto 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prigmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) J rytus nuo California 

Tel. VAids 7-7772 

jei neatsiliepia 
6-1321, 

Vlncennes 6-8900 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 We«t 71st St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 0-0785 

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

6322 South VVostern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonas U R m e h i l l 6-3642 

> 
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Prelatui Jonui Balkiinui 50 metų 
t 

KOVOTOJAS Dftli LIETUVOS LAISVftS 

w 
Politikos lauke 
N K. Br. 

Rusinimo Iti-lin 

AUCiŠTO ŽMOGAUS ŽEMA IDĖJA 
J. GOBIS, Cleveland, Ohio. 

Vienoje savo kalboje gen. kija ar Graikija. Ir Vakarų pa-
Eisenhovver pasakė, kad "Jung-' geidavimas, kad Jugoc lavija su 
\inėj Amerikos Valstybes netu-j darytų gynimosi paktą su Orai 
n nurimti, kol komunistų pa- kija ir Turkija tuo tarpu ko-
vergtos tautos rytų Europoje munistų valdomoj Jugoslavijoj 
nebūti išlaisvintos", fcitas pa-j nėra entuziastiškai sutiktas, 
reiškimas sukėlė stiprią reakei 
ją ir Amerikoje ir Europoje 

KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 
Su partizanais koncentracijos stovykloje 

, K. BOBERTAS 

tijos suvažiavime Maskvoje, 
tiek pakeistuose komunistų par 
tijos įstatuose pažymėtini ypač 
du svarbūs dalykai: 1) viso ko-
muni.tinio veikimo ir partijos 
organų centralizacija, kur visiš
kai nuslopinamas betkoks tau-

Nuoširdžiausiai sveikiname savo mielą bendradarbį prel. tinių komunistų partijų aiškes-
Joną Balkūną, šiandien sulaukusį pusės amžiaus 50 metų, pa- m g pasireiškimas ir ^) per duo 

Šituo klausimu rado reikalą pa 
Tiek pač'ame komunistų par- jsisakyti ir dabartinis .T.A.V. už mas, jog jokio palyginimo ne-

sienio politikos vadovas Dean galima daryti. Tito pavyzdžiu 
Acheson, kurs pasakė, jog Mas negali pasekti nei Justai Pa-
kvos pavergtų kraštų jėgos ke- leckis, nei B. Bierut, nei Cott-
liu išvadavimo mintis— tai ver wald, nei .Rokoši, nei "kiti, nes 
žimasis s a kelti pasaulinę kata- Jugoslavija niekuomet nebuvo 
strofą, ir todėl Vakarai turį 
kantriai laukti to momento, ka 
da pavergtieji kraštai patys 

(Tesmyg) 

Į AMERIKĄ • • 
Pag t avi jos Įvairios mintys nedavė ramybės. Vieną kartą gi tūri baigtis 

kitų rytų Furopos pavergtų ^ kelionė. Kas nors pagaus#mane, išaiškins ir pasodins kalėjiman. 
tautų būklės V a toks skirtu- | U o s t e b u v o n e m a ž a laivv*' Slapstydamasis perlipau geležinę tvorą 

ir prisėlinau prie vieno laivo, kuris buvo arčiausiai cementinio 
kranto. Tilteliu negalėjau eiti, nes galėtų kas nors pastebėti. Ra
dau virvę. Ja šiaip taip užlipau į laivo viršų, bet kur dingti, kur 
pasislėpti. Kažkas buvo uždengta su brezentu. Aš ten ir pasislė
piau. Pasirodo, ten buvo guminės valtelės. 

taip okupuota, kaip Bulgarija, 
Rumunija, Vengrija, Lenkija, 
Pabaltijo respublikos. Pagaliau 

damas iš centro direktyvas su
intensyvinama tolmesnė visų 
kraštų rusifikacija^ 

Partijos nariams uždedama 

linkėdami dar tiek pagyventi ir tokia pat energija darbuotis 
Bažnyčios ir Tėvynės tarnyboje. 

i 

Tikrai nuoširdžiai džiaugiamės Prelato išgyventų metelių dar 
bais. Jie gausūs ir brangūs. /Mūsų skaitytojams, kurie akylai 
seka lietuvių visuomeninį gyvenimą ir veikėjų žygius, daug ra- ' v į s a ei\^ griežtų pareigų ne-
šyti ar kalbėti apie prel. Balkūną nereikia. Jo vardas jiems vi- b ū t i t i k paradiškais, titininkais, 
šiems yra gerai žinomas. Jis yra žinomas ir visai mūsų tautai, 
žinomas ir platesniam pasauliui. Vargu surasime bent vieną 
kilnesnį ir bent kiek platesnio mąsto lietuvišką, katalikišką 
sąjūdį, kurio pačiame centre nebūtų Prelatas. Jis yra veiklus 
Lietuvos laisvinimu besirūpinančio Alto narys, vienas iš stip
rių Balfo steigėjų ir palaikytojų, prie ALRKF veikiančios imig
racijos komisijos narys, NCWC tremtinių įkurdinimo tarybos 
narys, Amerikos Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizaci
nio Komiteto pirmininkas. 

Aktyvus dalyvavimas šituose sąjūdžiuose labai ryškiai rodo' 
gerb. Sukaktuvininko susirūpinimą bolševikų okupuotosios Lie
tuvos laisvinimu ir lietuvių tremtinių įkurdinimu bei jų šalpa. 
Tenka pažymėti dar ir tai, kad jisai dažnai kalba per "Voice of 
America" j kovojančios Lietuvos žmones. Kalba gerai ir efek
tingai. 

MCrSŲ VEIKIMO CENTRŲ ŠIRDIS 
Amerikos lietuvių katalikų centrinėse organizacijose Sukak

tuvininkas yra tiesiog nepamainomas. Jis jų pati širdis. Per 
visą eilę metų jam tenka dirbti Lietuvių Kunigų Vienybės cent
rinėje valdyboje pirmininku, sekretorium ar kitose pareigose, 
redaguoti biuletinius, siuntinėti komunikatus ir tuo būdu pa
laikyti artimą kontaktą su visa lietuviškąja kunigija Amerikoje. 
Besidarbuodamas šioj organizacijoj, jos viršūnėj, jis turėjo ga
limumus sueiti į artimą kontaktą su JAV episkopatu, su vys
kupų šalpos fondu ir antrojo pasaulinio karo metu laimėti 
gausią pašalpą nuo karo nukentėjusiai Lietuvai ir blaškomiems 
po visą pasaulį lietuviams, šiuo žvilgsniu jo ir Liet. Kun. Vie
nybės nuopelnai mūsų tautai yra pažymėtinai stambūs. 

Per dvidešimt metų prel. Balkūnas darbuojasi Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos centro valdyboje, šiuo metu jis yra 
vyriausias dvasios vadas ir taip pat lietuvių Katalikų Akcijos 
Fondo pirmininkas. Jis LRKSA ir Lietuvos Vyčių veiklus ir 
nuoširdus narys. Prelatas yra Ateitininkų Federacijos vyriau
sios Valdybos narys ir Ateitininkų Susišelpimo Fondo pirmi
ninkas. Taip pat Leono XIII Fondo globėjas. Sukaktuvininkas 
yra ir redaktoriaus kėdėj ("Amerikos") sėdėjęs, metraščius re
dagavęs, keletą knygelių parašęs ir išleidęs ir daug straipsnių 
mūsų laikraščiams parašęs. 

JO TIESIOGINES PAREIGOS 
Kuomet prisiminsime Prelato tiesiogines (klebono) parei

gas, pastebėsime vieną reikšmingą dalyką: aktyvus ir nuoširdus 
dalyvavimas plačiojoje visuomeninėje veikloje visai nekliudė 
jam ir savo tiesioginį (klebono) darbą atlikti gerai ir sėkmingai. 

Prelatas yra Viešpaties Jėzaus 
Atsimainymo lietuvių parapijos, 
Maspeth, N. Y. klebonas jau nuo 
1933 m. spalio 1 d. šion parapijon 
atėjęs rado suirutę, apleistą medi
nę bažnyčią, apskurusią kleboniją 
ir ne tik visai tuščią parapijos ka
są, bet ir per trisdešimt tūkstančių 

negloboti giminių ir tt. 
Rusijos komunistų partijos 

laikraštis "Pravda" pareiškė, 
kad partijos nariui nepakanka 
tik sutikti su partiniais spren
dimais, bet jis turi, neatsižvelg
damas draugiškumo ar giminys 
tės ryšių, vykdyti partijos nuro
dymus dėl teisingo kadro pa
rinkimo pagal jų partines ir da
lykines savybes. Partijos orga
nizacinę struktūrą "Pravda" va
dina "demokratiniu centraliz
mu". Ten nėra jokios demokra
tijos, o tik žiauri partinė dikta
tūra. 

Europa sukrėsta rinkiminės 
kampanijos 

Kari H. von VViegand, Ame
rikos užsienio korespondentų dę 
kanas, iš Romos atsiuntė Chica-
go Herald - American laikraš
čiui straipsnį, kuris pavadintas: 
"Europe Shocked by Truman 
Slurs" (tilpęs praeitą sekmadie- (Acheson būtų naivus ir nesu-
nį Chicago Herald-American). įprastų, kad pasaulis jau da-
VViegand savo straipsnyje pa- bar yra katastrofinėje būklėje 
žymi, kad Europa yra sukrės- ir kad Jugoslavija visai ne 
ta prezidento Trumano rinkimi- "demokratinio magneto" trau-

atkris nuo Rusijos, Vakarų "de Tito dar nėra perėjęs į demo-
mokratinio magneto" traukia-' kratijos lagerj, o tik priima jos 
mi. ( ekonominę ir militarinę pagal-

Tokio "magneto" traukos pa bą, ir didelis klausimas, ar Ti-
vyzdžiu Acheson nurodė Jugo
slaviją. Britų spauda aiškiai 
pasakė, kad Sovietų Rusija yra 
stipri ir todėl nereikia jos pro
vokuoti, bet mums atrodo, kad 
Anglija nekariaus dėl pavergtų 
tautų, bet tučtuojau griebtųsi 
ginklo, jei Sovietų Sąjunga pa
judėtų Irano naftos link ar įsa
kytų savo kariuomenei užimti 
Graikiją ir tuo sudarytų pavo
jų britų gyvybinėms susisieki
mo 'linijoms. Britų istorija ro
do, kad jie kariauja tik už eko
nomines vertybes. 

Amerikiečių politikoje. žmo
niškumo, sentimento daugiau, 
negu britų politikoje, todėl 
mums atrodo, kad Eisenhovve-
rio pareiškime yra daugiau ame 
rikietiškumo, negu Achesono; 
šis pastarasis ne be pagrindo 
kaltinamas per dideliu prierai
šumu prie britų politines filo
sofijos. 

Jugoslavija ir Maskva 
Nėra pagrindo manyti, kad 

Vakarų sąjungininku. 

Vakarų "magneto" trauka 

nės kampanijos metodais. Pri
vačiuose pasikalbėjimuose tarp 
paskirų asmenų Romoje," Pary
žiuje ir Londone Trumano kam
panijos metodai nebevadinami 
kaip "trūkstą orumo", bet ap
šaukti "sukrečiančiais". 

Trumano kaltinimas, kad jis 
buvęs lydimas Eisenhowerio pa
tarimo Rusijos klausimu karo 
pabaigoje, ir kad generolas bu
vęs nuomonės, jog Rusija turė
tų būti Amerikos geru draugu, 
Vokietijoje į tai atkreiptas di
delis dėmesys, pareiškė VVie
gand. 

Jei Eisenhoweris išreiškė to-

kos įtakoje atskilo nuo Komin-
formo. Jugoslavijos kovoje su 
Maskva nėra ideologinio pra
do: Tito yra toks pat raudonas 
despotas, kaip ir Stalinas. Tito 
nėra demokratas ir nerodo no* 
ro demokratėti; jis tenori būti 
nepriklausomas lygiai nuo Mas 
kvos kaip ir nuo Wai*hingtono 
ir valdyti savo kraštą be jo
kios svetimos įtakos, tik savo 
nuožiūra. 

Tito nepasitiki Stalinu, nes 
gerai žino, kad marksistinė pa
saulėžiūra negali jo išgelbėti 
nuo Stalino nemalonės ir nuc 
jo kulkos į pakaušį ar kartuvių 

skolos. Jaunas klebonas šią padėtį 
greit pataisė. Savo iškalbumu, pa- ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
trauklia asmenybe ir neišsemiamu 
darbštumu apjungė to miesto lietu
vius bendram parapijos stiprinimo 
darbui. Ir dėl to, netrukus išaugo 
nauja klebonija, nauja mūrinė baž
nyčia, atmokėta skola ir, be to, pa
rapija šiandien savo kasoje turi ne
toli šimto tūkstančių dolerių. Taip 

kią mintį, jis ne vienas buvęs virvės. Tito negali pasitikėti 
tokios nuomonės. Valstybės sek! ir anglosaksais, nes jis supran-
retoriaus pagelbininkas Edward ta, kad gali būti jų išduotas 
R. Stettinius, vėliau tapęs vals- taip, kaip generolas Michailo-

vič. 
reiškime per radiją pasakęs,1 Neseniai Jugoslavijos kara-
kad karui pasibaigus, Rusija, lhis tremtyje rado tikslinga 
vardan dėkingumo JAV už pa- spaudos atstovams pasakyti, 
galbą turėtų būti Amerikos "sti- kad Vakarų demokratija negali 
priausiu draugu". Bendrai Eu- būti komunistinio režimo rėmė-

Daug kartų girdėjau vaikščiojant žmones. Bijojau pajudėti, 
kad nepastebėtų, tačiau alkis nedavė ramybės, o aš jau nebeturė
jau riė vienos plutelės duonos. Laivas pajudėjo. Mano svajonės 
pildosi, tik kažin kuo jos baigsis. Už 1 dienos turiu būti Anglijoje. 
Bet laivas važiuoja parą ir nestoja. Vadinasi, aš pataikiau į kokį 
nors kitą laivą, kurs ne Anglijon plaukia. Pradėjau jaudintis, nes 
gal pataikiau Rusijos laivan. Bangos buvo didelės ir supimas vis 
didėjo. Po 2 parų jos visai didelės pasidarė. Man darėsi labai ne
jauku, o kartais ir vemti vertė. Nusprendžiau, kad reikia kam 

to norės ir galės būti ištikimu n o r s pasirodyti, nes daugiau nebegalėjau tūnoti po tuo brezentu. 
Be to, visas dantimis kalenau nuo šalčio. 

Išlindęs pamačiau jūrininką. Jis prakalbėjo man nesupran
tama kalba. Aš jį tuoj paklausiau: 

— Gal kalbate vokiškai? 
— Taip, — atsakė jis ir tuoj paklausė:* 
— Kas jūs būsit? 
— Aš labai alkanas. Noriu vandens, — tariau, bet jis: 
—/Einam pas kapitoną. Kur dokumentais 
— Aš noriu pasiekti Angliją, — kalbėjau toliau. 
+- Šis laivas eina į New Yorką, — pasakė jūrininkas. — Kaip 

tu nežinodamas, kur laivas plauks, įlipai į jj? 
Po ilgo aiškinimosi, jis patikėjo mano žodžiams. Aš jam vis

ką papasakojau ir prašiau, kad nevestų pas kapitoną, nes jis ga
lėtų mane atiduoti rusams. Pagaliau, lyg ir nusileidęs, sutiko: 

— Lįsk atgal, kur buvai,* aš pagalvosiu, — ir apsisukęs nuėjo. 
Kiūtojau kelias valandas. Paskui jis man atnešė valgyti ir 

sakė, kad jei kas nors mane čia atras, kad sakyčiausi jo nepažįs
tąs ir nieko nežinąs. Aš viską jam pažadėjau ir labai buvau dė
kingas už maistą. 

Jis mane maitino 11 dienų. Nežinau kurios dienos vakare lai
vas priplaukė New Yorko uostą. Iškrovė krovinį ir darbas laive 
pasibaigė. Praeidamas jūrininkas pasakė, kad dabar turiu pasi
rūpinti išlipimu, nes netrukus laivą atitrauks nuo kranto. Kaip 
didžiausias bailys išlindau iš po brezento ir žvalgiausi. Kai nebe
buvo žmonių, nušokau ant grindinio ir perėjęs pro prekinius trau
kinius, perlipau geležinę tvorą ir atsidūriau mieste. 

Dokumentų neturiu. Angliškai nemoku. Ką dabar daryti, at
siradus Amerikoje? Atsiminiau, kad kartą ,jMūsų Rytojus" rašė, 
kad Amerikoje niekas dokumentų neklausia, jei nesi nusižengęs. 

Eisenhowerio noras padėti pa- ilgai ėjau. Paskui išėjau į laukus, nes nutariau eiti pagalbos pra
vergtoms tautoms galįs sukelti syti pas ūkininką. Pirmas mano sutiktas ūkininkas nesuprato ko 
katastrofą. Kokią katastrofą aš noriu. Pamatęs bulvių rinkimo mašiną, parodžiau gestais, kad 
A«i,ao«« *„-; »4i«*4. ** .A00\ noriu dirbti. Priėmė. Po dviejų savaičių jau buvau pas kitą ūki

ninką, o vėliau — traukiniu pasiekiau Pittsburghą. Negavęs dar
bo mieste, gavau dirbti pas ūkininką, kuris gyveno tarp Pitts-
burgho ir Chicagos. Ūkininkas būtų laikęs ir ilgiau, tačiau aš 
neturėjau jokio dokumento. Atvažiavau į Chicagą. 

Vilties pakišimas paverg
toms tautoms, kad jos pačios 
galinčios numesti Sovietų jun- Į 
gą Vakarų demokratijos "mag
neto" traukos paveikiamos, yra 
visų pirma pasityčiojimas iš tų 
tautų nelaimės, nes . l ) komu
nizmas kilo jose ne dėl to, kad 
jis joms tiktų ar kad jos būtų 
norėjusios komunizmo; komu
nizmą joms atnešė Sovietų ar
mijoj ir policija ir tik Sovietų 
durtuvas jį ten laiko. 2) Pa
vergtos tautos negali plikomis 
rankomis stoti į kovą su Sovie
tų kulkosvaidžiais ir šarvuo
čiais, todėl geriau būtų, kąd šis 
Achesono pareiškimas nebūtų 
žinomas pavergtoms tautoms 
už geležinės uždangos, bet So
vietų propaganda išpopuliarins 
jį, kaipo Amerikos silpnumo, 
bailumo ir egoizmo parodymą. 

Dean Acheson pasakė, kad 

ropoję esąs įsitikinimas, kad 
Trumanas yra nusistatęs visą 
jėgą, kad Eisenhoweris neįženg-

pat ir dvasiniai parapijos reikalai ,tų j Baltuosius Rūmus kaip 
Prel. Jonas Balkūnas puikiai tvarkomi. Tikybinė prakti- I J A V prezidentas, 

ka pastatyta augštan laipsnin. Nebe reikalo už nuopelnus para- Eisenhoweris iškilo į augštu-
pijai, labdaros, kultūros ir kitiems reikalams iš bažnytinės vy- m a g R o o s e v e i t 0 ir Trumano ad-
riausybės susilaukė pripažinimo. 1949 metų pavasarį pakeltas m i n i B t r a c i j o e m e t u T r a n a s , 
prelatu Very Reverend titulu. k a i p p r e 2 i d e n t a s > s a k o W i e g a n d > 

Sukaktuvininkas gimė 1902 m. spalio 22 d. viename Wyo- įgalėjęs Eisenhowerį pakeisti ki
tu asmeniu, kaip jis padaręs BU 
gen. McArthur. 

ming klonio anglies kasyklų miestelyje. Jis čia augo ir pradžios 
mokslus ėjo. Prieš pirmąjį pasaulinį karą tėvai išsivežė Lie
tuvon. Tuo būdu jis pergyveno I-jo pasaulinio karo audrą Lie- j 
tuvoje. Marijampolėje lankė gimnaziją ir ten jau pasireiškė kaip T t ,„»:..., *\IU„.,,.«,.;,. 
veiklus ateitininkas. Grįžęs į Ameriką drauge su savo tėvais, *«?"«"""> gyventojų 

i -

Jungtinės *Tautos nutarė 1954 
1922 m., įstojo į Niagaros universitetą. Brooklyno vyskupija 
jį pasiėmė savo globon. Baigęs kunigų seminariją, kunigu bu
vo įšventintas 1926 m. gegužės 29 d. Taigi, jau pernai atšventė metais sušaukti tarptautinę 
sidabrinį kunigystės jubilėjų, kurio metu ir parapijos žmonių, konferenciją, kuri svarstytų 
ir organizacijų, ir savo draugų visuomenės veikėjų buvo tinka- klausimus gyventojų tirštumo, 
mai pagerbtas. paskirstymo įvairiose žemės da-

Ilgiausių metu! lyse. 

ja Jugoslavijoje, ir draugySiė 
tarp Tito režimo ir Vakarų de
mokratijos negali būti nuoširdi 
ir stipri, nes demokratija ne
gali su vienais komunistais ko
voti, o kitus remti, tad jei grius 
komunizmas Rusijoj, tai jis 
grius ir Jugoslavijoj, nes Va
karai neturi jokio intereso ko
munizmui Jugoslavijoje palai
kyti. 

Didelis skirtumas 

Jei Tito norėtų^mčiau per
siorientuoti į demokratiją ir į 
Vakarus, tai klausimas, ar jo 
politinis štabas to panorėtų; 
juk prorusiškos tendencijos Ser 
bijoj visada buvo stiprios. Tai
gi Jugoslavija, ypač komunistų 
valdoma, nėra toks patikimas 
J.A.V. sąjungininkas, kaip Tur 

Acheson turi galvoje, ne visai 
aišku, bet kad pasaulis jau yra 
katastrofinėje būklėje, tai aiš
ku visiems ir, tur būt, J.A.V. 
užsienio politikos vadovui. Ka
tastrofa prasidėjo tada, kai 
leido Sovietų Sąjungai įsigalėti 
rytų Europoje ir Kinijoj. Mas
kva plės tą katastrofą ir Euro
poj, ir Azijoj, ir kituose konti
nentuose be atodairos į tai, ar 
Acheson to nenori ir nori. 

Pavogus J.A.V. pašonėje 

Antai, čia pat J.A.V. pašo
nėje, Čilėje, per prezidentinius 
rinkimus daugumą balsų gavo 
generolas Carlos Ibanez. Jei Či
lės kongresas šitą generolą pa
tvirtins, tai katastrofos židinys 
bus sudarytas Pietų Ameriko
je, nes gen. Carlos Ibanez per 
savo padėjėją paskelbė, kad jo 
vyriausybė pirmiausia atšauks 
"demokratijos gynimo" įstaty
mą, nukreiptą prieš komunis
tus, ir nutrauks savitarpio ka
rinės , pagalbos sutartį su J.A. 
V., o šią sutartį Čilės kongre^ 
sas patvirtino tik š. m. birže
lio mėn. Jei per C. Ibanezą Sta
linas laimės Čilę, tai gali lai
mėti ir daugiau Pietų Ameri
kos reepublikų, ir J.A.V. gaus 
antrą Korėją čia pat savo pa
šonėje. Jei Achesono replika 
Eisenhoweriui būtų nuoširdi 
ir daugumos remiama, tai tek
tų konstatuoti, kad J.A.V. mo
ralė užsienio politikoje yra nu
kritusi iki britiško lygio. 

Tel. ofiso CIJ. 4-0853, re*. YA. 7-0S88 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

404R So. Ashland Ave. (kamh. 211) 
Vai. 12-8 ir 6:30-8:80 p. p. 

Treč. ir ftoSt. 1-4 p. p. 
Kr/. 4420 So. Talmnn Ave. 
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_Mr. & »lrs. W I I I . Kareivai, 
Savininkai 
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LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
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Dideli* pasirinkimą* 

imiKirtuotų 

r-
y/ 

* • 

a profitable reminder 

open a savings account 
this month 

Gaukit du gerus uždarbius fcasmfct 
U&ikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

į d ė k i t i i $1 • Prld&K kiek MHt% 
k**U . T l U 

UNIVFRSAL SAVIM 
AND LOAN ASSOCIATION, 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8. ILLINOIS 
j Telefonas: HAymarkei 1-2028 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
IMIUHIK* 1 

Rochester, N. Y. 
Ateitininkų metinė šventė 

Rochesterio ateitininkai spa-

Athol, Mass. 
Mūsų mirusieji 

Spalio mėn. 12 d. staigiai nuo 

Mir*\y\r*nr% P l l v Jt%A I Ž I N O M U O S I U S L I E T U V I U S 
Michigan City, lnd. redaguoja spec< redakcinig ^ 

šokių vakaras 

American — Lithuanian So
čiai Club rengia šį šeštadienį 
(spalio 25 d.) "HaUovveen" šo
kių vakarą Šukio saiėje, 118 
VVestern Ave. 

Bus piniginių dovanų ir kitų 
lio mėn. 26 d. švenčia metinę širdies smūgio mirė Antanas Lo p r i z ų u ž g r a ž i a u s i l l B i r j v a i r i a u . 
šventę. Šventės programoje nu- sius. Velionis buvo gimęs Lie- ^ r _ fcug> G r Q g g e r a g o r k e g t _ 
matyta: prof. kun. Stasio Ylos|tuyoje ir šiame mieste išgyveno I ̂  ^ ^ r c n g i m o k o m i s i j a 

kviečia į šį vakarą ne tik vie-

lektyvas, leidžia Lietuvių Die
nų leidykla. 

Rašykite šiuo adresu: Žino
mieji Lietuviai, 9204 So. Rroad-
way, Los Angeles 3, Calif. 

Redakcija 

paskaita ir koncertas. Koncer- daugiau 40 metų. Jis buvo ALT 

Švelnūs žodžiai Vakarų 
Europai 

to programoje dalyvaus sol. J. 
Skiparytė Ir G. Salnienė. Kon
certas ir paskaita prasidės 3 
vai. p. p. parapijos salėje. Sek
madienį 11 vai. sumą laikys ir 

Piliečių Klubo sekretorius. Pa 
laidotas vietos katalikų kapi
nėse. 

Tenka taip pat pastebėti, jog 
pamokslą pasakys prof. kun. St. j p a i y K j n t i trumpą laiką, ne-
Yla, "Žmonės ir žvėrys dievų j p i l n u g 3 m e t u g ^ š i o j e n e d i d ž i a u . 
miške" knygos autorius. Visi ] g i o j e muv[ų k o l o n i j o ; j e m i r ė : 

kviečiami. ! Povilas Vaitkevičius, Kazimie-
Šiuo metu Rochesterio ateiti-. r a s Kiebauskas, Juozas Starai-

ninkams vadovauja dr. VI. Le- į t i s Stanislovas Bagdonas, Ignas 
levičius ir sekr. EI. Gerdauskai- j Yukšta, Antanina Bendinskienė, 
tė. k , Stasys Binkauskas, Vincenta 

vius. 

Iš garsaus Stalino straipsnio 
™1'"'.? ^ . r ! ! w L ^ l L £ * * * bot ir i š . p y l i A i , Uotu- į J & J W , m a t y t i , k a d j i a

P
V a -

Mrs. M. Miksi s, koresp. |karų sEuropai nori taikyti JAV 
prez. Teodoro Roosevelto prin
cipą: "Kalbėk švelniai, bet už
pakalyje laikyk stiprią kzdą". 
Stalinas rašo, kad Sovieti] Są
junga nieko neturinti prieu Va-

Veronika ir Petras Kajeckai 
spalio mėn. 24 d. švenčia 25 me
tų vedybinio gyvenimo sidabri
nes sukaktuves. Malonu pažy
mėti, kad Veronika ir Petras 
Kajeckai yra susipratę Roches
terio lietuviai. 

Broniaus Buririuno vyru kvar 
tetas lapkričio 22 dieną koncer-

Binkau?kienė, Petras Nevadons 
kis, Jurgis Latvėnas, Antanas 
Čižikas, Uršulė Gabrišiūnicnė, 
Ona Lingienė, John Muzzy, An
tanas Janušonis, Juzefą Latvė 

New York, N. Y. 
Didžiajam- New Yorke pra-

(JSjua Liet. Enciklopedijos pre-

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIV l\l ŠHI 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

S T A S Y S L I T W I N A S , Prez . 
S 0 3 9 S o . IIAl.ST*;i> S T . 

T*l. VIctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IU PREKIŲ P R t 

STATYMĄ Tfi lKIAME 
NEMOKAMAI 

RAATINR ATIDARYTA kasdien nur 
8 Vai. lyto Iki '6 vai. vakaro it 
AeAtadlentatB Iki 3 vai. vakaro 

'«. •V.,,,l.'Tiln<f,i ni'i11 ut, .J,. i , , t u ^ » . « « s l l , i | M Į , r 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA l'KKKICAI'KTYMUN 
Ir {vairiu daiktu pervežimas 

Taip pat persiunčiame | užalenj 
pakl4ie:iu8 įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. UALSTED STREET 
Tel. FVnabe 6-8245 

PIRKITE APSAUGOS ĄpNUS! 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL VVAJbrook 5-9209 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

rf? 

numeratorių rinkimą nemani Į ^ fc įr ^ n e k a p i a u 
lietuviškų vienetų Enciklopediją 
užsisako kolektyviai. Taip pvz. 

sianti. Ji negalinti būti draugiš 
ka vien Amerikai, nes ši gink-

ją užprenumeravo "Voice oi i l u o j a g k a m i g u Rlff l i ja_ g U a 

L l e t u v o s k o n - ' t a k t i k a Stalinas nori patraukti 
sulato, "Free Europe" komiteto 
nariai ir kt. L. E. 

— 

Lieti 
a\vy prieš keliolika metų a\vyke į šį 

kraštą. Taigi, senųjų lietuvių 
tuos Rochesteryje. Kvartetas I e į^ , retėja, jaunieji arf stos į 

J. B. dalyvaus Uctuvoa kariuomenės 
šventėje ir koncerto metu išpil
dys naujai parengtų dainų pro
gramą. Lietuvos Kariuomenės | 
šventę rengia liet. karių "Ra
movė" skyrius. Šiuo metu sky
riui vadovauja energingas Ka
rio ir Dirvos platintojas pulk. 
Pranas Sa'a T:ius. 

• 
Liet. Radijo Valanilėlt i remti 

šiuo metu organizuojasi L et. 
Radijo Valandėlės Klubas. Su-

Saigiama rinkti medžiaga 
Lietuvių Dienų leidykla ruo 

nienė, Lapinskienė, VVilliam Lef- |Sia plačios apimties Tanomesnių 
syk, Baltrašūnienė ir Juozas Vi- i Amerikoje gyvenančių lietuvių 
rakąs. Visi kilę iš Lietuvos ir biografinį vardyną ŽINOMUO

SIUS LIETUVIUS. Tai bus sa
vos rašies manoji enciklopedi
ja, liečianti asmenis. 

Joje norima įtraukti visus, 
kurie yra pasireiškė religijos, 
mokslo, meno, spaudos, švieti
mo, visuomeninio, labdaros ir, 
plačiausia prasme suprantant, 
kultūrinio bei ekonominio gy-

I taliją, Angliją, Prancūziją, Vo
kietiją ir kitas valstybes į savo 
pusę, bent atitraukti jas nuo 
JAV. / 

Kaip šio krašto vyriausybe 
reaguos į šį Stalino gestą, pa
aiškės Vėliau. 

jų vietą? 

Hartford, Conn. 
Nauja* būreli* 

Vasario 16 gimnazijos, Diep-
holze, Vokieti jc;'.?, mokinau rem venimo s r i t y s . 
ti sudaryta? turelis Hartforde, 
Cohn. Būrelį sudaro: I. Dragu-

Tod'31 yra prašomi atsiliepti 
ir suteikti žinių mokslininkai, 

moza, K. Mikalauskas, M. Pet- kai, buv. politiniai kaliniai, ge-
rauskas, B. Jucevičienė, -X Mic-1 radariai tremtinius aprūpinę 
kevičius, M. Palubinskas, A. Šlio 
gėris, I. Giedraitis, špokauskie-
nė ir R. Dragunevičius. R. D. 

nevičius, G. Dragunevičius, A. rašytojai, menininkai, dvasiš-
Dragunevičius, J. Petkaitis, A. kiai, kultūrininkai, visuomeni-
Jurkevičius, P. Gailiūnas, A. ninkai, švietimo darbuotojai, 
Kuprevičius, 'K. Rūkas, J. Ber- įvairių 'profesijų specialistai, 

darytas laik. komitetas iš M.' n o t a g > R D a p k u s , J. O. Liuter- profesionalai, biznieriai, politi-
Ulinskaitės, dail. L. Vilimo, Pr. 
Saladšiaua ir Pov. šlapelio. Ju
zė Leonavičienė ir Ona Mocke
vičienė yra labai energingos 
Liet. Radijo Valandėlės Klubo 
narių verbuotojos. 

lapkričio 29 d. Liet. Radi
jo Valandėlė rengia šaunų links-
mavakarį. Programoje labai 
daug įdomybių ir šokiai. 

Juozas Batteik, buv. Klaipėuos 
geležinkelių buhalteris, pirma*, 
niekeno neraginamas, užsisakė 
Liet. Enciklopediją. 

L. Enciklopedijos atstovas 
Rochesteryje yra paskirtas A 

darbo su ta r t imi ; ne tik centri
nių, • bet ir mažesnių draugijų 
veikėjai. 

Ne tuščiam pasigyrimui lei
džiamas šis leidinys. Juo nori-
>ma ateinančioms kartoms pa
likti vaizdą, kas iš šiuo metu 

Norwood BALF skyriaus pir- Amerikoje gyvenančių ką yra 
mininkas K. Šimėnas ir ižd. 1. dirbę, kūrę, kovoję ir ką yra 

Norwood, Mass. 
Pasiuntė $100.00 

Vasilauskienė, persiųsdami BA- pa riekę. 

Sabaliauskas, kuris vadovauja D*bar dar pilnu tempu eina 
Liet. Spaudos Atstovybei (251 
Alphonse Str., Rochester, N. 
Y). 

Juo/aš Kaributas gavo $fi,0U0 
Pr. pavasarį akt. Juozv) Karibu
to vadovaujama dramos trupė 
mašinomis vyko gastrolių į 
VVestfield, Mass. Kelyje įvyko 
skaudi nelaimė. Alf. Džiakono į 
vairuojamos mašinos {padangai' 
sprogus, mašina atsimušus į i 
medį, visiškai sudužo, o joje va-1 
žiave buvo gerokai apdaužyti. 
Ypač sunkiai buvo sužalotas I 
tos trupės vadovas akt. Juuzas 
Kaributas. Juozui Kaributui 
prieš savaitę Rochesterio m. teis 
mas iš apdr. kompanijos Etna 
priteisė $6,000. Teko patirti, 
jog akt. Juozas Kaributas teis
mo sprendimu nepatenkintas, 
nes neapmoka jo gydymo ir ki
tas išlaidas. 

Liet. Spaudos atstovybė par
davinėja visas naujausias lietu
viškas knygas. Šiuo motu gali
ma gauti tik ką išspausdintą 
prof. M. Biržiškos LIETUVIŲ 
TAUTOS KELIAS, Vyt. Kasty
čio "Kolektyvinė Prausykla", 
K. Pažėraitės "Nusidėjėlė", J. 
Jankaus "Paklydę Paukščiai" l 
fr II d., "Aušrelė" — I d. ir dau 
golį kitų naujausių lietuviškų 
knygų. Lietuvių Spaudos At
stovybė veikia sekmadieniais 12 
vai. žem. šv. Jurgio parapijos 
salėje. Sb. — 

Diepholzo Vasario 16 dienos lie 
tuvių gimnazijos rėmimo vajus. 
Atrodo, p c ! - e k s surinkti rėmė
jų dviem mokiniam paremti". 
Rūbų vajus įvyks lapkričio mė
nesyje. N 6rwci diedai BALF 
seime tikisi skaitlingai daly
vauti." 

LF'o centrui 100 dolerių auką, Leidinio ruošimas smarkiu 
rašo: "Siunčiame Tamstoms \ t e m p u varomas pirrryn. Pa 
100 dol. čekį, kita tiek bus j - ! g a l t u r 6 t u a adresus tesiuntine-
teikta per BALF seimą visuo- > s a n k e t o s S i m t a i užpildytų 
tiniame suvažiavime Bostone. > ftnketų j a u ^ K u H e d a r n e 

atsakėte, paskubėkite atsakyti. 
Daugelio &Jam leidiniui tinka
mu asmenų adresų neturime. 
Tuoj pat siųskite adresus, kad 
laiku spėtum? išsiuntinėti anke
ta?, įvairios draugijos prašo
mos siųsti pasižymėjusių veikė
jų adresus. 

/y 
• 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvus, pečius, skalbiamus mašinas, lovas, matracus, 

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

iYles Pagaminame Baldus ir t i £j t«) Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
G0MPANY, INO. 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 8-4711 
Atidarą ptrimuH<nio \r ketvirtadienio vakarais Iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo i i iki 4:30 vai. popiet. 

^ - ^ - ^ -1;—mir - I T y/ 

- ~ — v — - m • i , 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Geni vartotoj mašinų 
mipijįintom 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 

Dynaflovir . . . . $1395.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflow . . . . $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

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

4 door $995.00 
1948 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 $045.00 
1942 BUICK Super k 

4 door ^$245.00 
1941 BUICK Super • 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 
• - I . 1 . 1 — l . l l l — * l | . IIII • • Į Į , • ! . ! • • - I I - ! • • • • — • Į 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Apturimajame pietine CIIICHKU. 

Aliejus kroHiilnis ir eentraliniui ap-
ftlklj. mul. l'imUtualus patarnuvlinaH. 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll 
TADO BALCICNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St.; YA. 7-08411 
Laikrodžiai oloktroniSkai patikrina-! 
mi ir atnaujinami. A.tstOVyp8i visose 
OikatfDi liotuvlij kolonijose. Darbo 
vąl.: .r»-s vai. valk. šeštadieniais nuo , 

Iii-s vai. vakaro. 

Budriko Krautuve 

: ^ 

i 

NAMAMS RAKANDAI 

VISŲ geriausių išdirbysčių: 
Radijos, Televizijos, šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinom. Jevvclry už žemesnes 
kainaą kaip( kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. 

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

Tel. VIctory 2-9542 
Krautuvo atidaryta pirmadienio ir 

ketvirtadienio vakarais iki vOlumos 
Nedflioinis uždaryta 

Budriko llarfto Valanda loidžlama j 
kiekvieno ketvirtadienio vakaro nuo 
C iki 7 •̂al vak. iš stoties \V1IK<\ 
1450 kilooyeles. 

S 0 P H I E E A R C U S 
P l l t M / T i k. P . ' N H ' P A U 

8:1 S (K« «:.*»< %f*h *v te 
A ^ l T A i f 't .HO ik i to.^O vai. rjrte 
I I I T t \ r/Ii()S VAKAIUfiKOS 

IA tos pat stotie* 1 .KMA1HKMO 
viiliare nuo • *UI H vai. 

RflDIO PR0GRAMR 
I i JI - o . I k M k l V K U ST 

r»»«<«*»c*» •/» III. Ml<>mlock 4-24IS 

PARDUODAMA ANGLIS Iii 
t B C I ^ ^ ALIEJŲ 

PERKR A L:rf fOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 
• 

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

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

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

6 kubiškų pėdų $ 199.OO 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $g9-00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

VValnut arba Mahogany spalvos $ j 39-00 
2 dalių svečių kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai r : $ j 39.00 
Ant grindų pastatomos lempos $ | g.00 

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

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

PREKIAVIMO LAIKAS: 

Pirmadieniais ir kettirtadieniais 9 vai. ryto iki 9:30 vak. 
Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FURNITURE CENTER, INC. 
JMONES VEDfiJAS JUST. LIEPOMS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telef. VICTORY 2-422C 

^ N 4* 

STASYS FABIJOHAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

'£el. Vlrginia 7 7097 
"1*9* vmm&msm 

SEGHKTTI TISAYEL IH BiSAI 
4451 So. OaUley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArdn 7-3278 ir 79 

K E L I O N E S : 

LfiKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
ranip iname hili tus, vlcšl»ti«'*ltiN ir Kiitvarkoine \ isns su keHoue suri&tus 
dalykus. H KIMI) IJI-.Tl V1V SKYKIV- HMOMMį ufidevitus. KelloaM 
planiH>kitc iš miksiu Uitiems, motuins. AnUs.'iau už^lsiikykitt' hiletus kaip 
i«~ktuvtiis taip ir laivais, tai husito tikri, kad tikrai Raukite victaM. IMrk-
įlami bllctus j»as mus nemokėsite maukiau ir išvengsite laiku stitruk-
dymo, i)«'s nereikės Umk,>tiM nei i nele/inkelin stot.' ar aerodruuut, nes 
visa tat atliksite v i e n o j e \ lėtoje — 1»AS Ml^S. 

2S= —' ' — 

5r 
Kiekvienas nori pinigy, vienok pinigai neauga ant medžiu 

Tai«i ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITA ŠIANDIEN | ^ 

pas B K I G II T O N aavinga ir taupyk reguliariškai j P 
ir pelningai. 3% normalus pelnan, išmokamas du 
kartu i metus. Indėliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brijįhioii Savinjįs and Loan Ass'11 
4071 Archer Ave. \ vakarus nuo Uallfornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

\ OI ISO VALAMJOS: 
i'ninuil.. Anttud., Pouktad. Ir-Sešt. 

•J: 1)0 ryte Iki 4:;W) p. p. 
Trociad. 9:00 ryto įkl 12:00 v. d. 
Kotvirtad. »:0() ryte iki 8:00 vak. 

EmiZTI't.SSTrSB ~rS-*Z 

• ^ 

&JlrCA Taupykite per Pa 
' Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

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

navimų įskaitant paskolos namŲ pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
• * i 

ilgi išsimokejimau ^ 

tlTIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATIGN 
1542 Halsted Street Chicaqu Heiqhtsf Illinois 

* 
WMimm i ' 

• 

r I 
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Nauji Vasario 16 gimnazijos remejų būreliai 
106-tas c/o Mr. Kazys Ma-j milton, Ont, Canada, — Pa-

linauskaa, Chicago, 111., USA,' reng. klases mokinį Joną Miliu-
— II kl. mok. Hildą Kūnaitytę. ką. 

vių mentalitetą ir noriai dalinasi 
mintimis, praeities prisiminimais 
su savo klientais iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo ir įdomaująs da
barties gyv?nimo momentais bei 
politinio gyvenimo sūkuriais. Se
nieji lietuviškojo gyvenimo vete
ranai su metais vis žengia ir žen-

117-tas Mažosios Lietuvos Lie ! gia į kapą. Mes juosius pagerbia-
tuvių Draugija, c /o Mr. M. E. 
Nauburas , Chicago 16, 111., 

me paprastai, kada jie jau karste 
guli. Gi prisim'ndami Strikulio 
nuopelnui ir jo d:snumą, ką jis 

107-tas c /o Dr. Marija Svote-
liene, Baltimore 1, Md., USA, — 
Pareng. klases mokinį Juozą 
Rickį. j USA, IV kl. motynį Vilių > tik kukliausiu lietuviškos prie-

108-tas c /o Mrs. Domą Šie- Lenertą. ^ r m č s a t
1

l ik lJJu
l
 v ? ^ ̂ 1 Vr 

ZL . ~ , „ T T « . «„„ . / , - . . - * tft». sftVO kraštui, linkime jam dar 
ževičiene, Chicago 9, 111., USA, 118-tas c /o Mrs. Kaze Sven- į i g u s m e t u s vis tokiam pat svei-
— Pareng. klases mokinę Oną toraitiene, Brooklyn 7, N. Y. , | kam ir nuotaikingam laikytis ir 
RiitViitA USA — II kl mokini Ointeri! sulaukti laimingų laikų, kada Jis 
Butkutę. u a a , u KI. mokinj umte r j i Ue^ k a p t g a , _ t ų n p l a n l c y t i s a v o 

109-tas c/o Kun. B. Sugintas, Oksą. i n u o komunizmo nuteriotą Tėvynę 
Chicago 28, 111, USA, Pareng. 
klasės mokinę Eriką Lungaitę. 

VI kl. mokinę Genovaitę Du-
bauskaitę. 

120-tas Bostono Lietuvių Tei 
sininkų Draugijos skyrius, c /o 

110-tas c /o Mrs. P. Raulinai-
tis, Melbourne, Australia, — 
IV kl. mok. Adelę Liūdžiuvai-
tytę. 

119-tas c /o Miss Laima A b r a - ' ir įnešti savo dalį tolimesniam 
mikaite, Springfield, 111., USA, L i e t u v o a g c r b u v i u i - ^ P 6 1 1 * 

l l l - t a s Inžnierių Elektrikų ;Mr. J. Vembre, So. Boston, 
grupė, c/o Mr. V. Pavileius, Chi Mass., USA Pareng. kl. mo-
cago 36, 111., USA, — IV kl. 
mok. Renatą Lipertaitę. 

112-tas c /o Mrs. Ona Talalie-
nė, Chicago 36, 111, USA, — II 
kl. mok. Joną Timpą. 

113-tas c /o Mr. Antanas Mar 
kauskas, Melrose Park, 111., 

kinį Osvaldą Kušneraitį. 
121-mas Remejų Biirelis "At

eitis" c /o Mrs. K. Keblinskiene, 
Brockton 50, Mass., USA, — 
Pareng. klases mokinį Eduardą 
Miliuką. 

122-ras c /o Mr. Zenonas Ge-

• TELEVItlJA • UADTO • flAL 
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • I^OINFliVAr » (IRON-
KKS • PLOJtlTKLCfl (REOOHDtl 
• NAMČ HEIKMHNY8 IR T.T. 

J 

USA, — I kl. mokinę Marietą rulaitis, Cicero 50, 111., USA, 
Haufaitę. \ Pareng. klases mokinę Reginą 

114-tas c/o Mr. Juozas Su- Aneliutę, 
kys, Toledo 2, Ohio, USA — 123-čias c/o Mr. Petras Tu-
I kl. mok. Irmą Vidraitę. 'menas, Valcncia, Vcnezuela, 

115-tas c/o Mr. St. Gudas ir Pareng. klases mokinę Olgą 
P. Ulėnas, Brooklyn 21, N. Y., į Juodsnukytę. 
USA, II kl. mok. Danutę 124-tas ir 125-tas c/o Ki*n. 

u 
IMliNAS TKLKVIZIJOfl IR KAI>t<> 

A l i VKNAVIMA8 
4037 S<» .u. Arrhrr Avenur 

TH YArda 7-8666, ChlcaRO -82, lll. 
• • i 

m • • • » — m 

frarbrauskaite. B. Sugintas, Chicago 28, 111., 
116-tas Lietuvių Kat. Moterų USA, Pareng. klases mokinį 

Draugija Hamiltono skyrius. Kazj Šnelių ir I kl. mokinę Al-
c/o Miss Alb. GrajauFkaite, Ha- vyrą Atmanavičiūtę. 

VIENAS IŠ> WATERBURIŠKIŲ 
Kazio Strikulio 50 meta) biznyje darbo sukaktis 

* 

Gyvendami Lietuvoje, mes ža- klausomybey pradžioje nupirko 
vėjomes mūsų ateivių žygiais ir Lietuvos vyriausybei 10 Šautuvų, 
darbais, kurie puošė lietuviškojo Šliupui Lietuvos laivynui įkurti 
gyvenimo turinį čia Amerikoje, o davė 600 dol. Nors šjaip Strikolis 
kitais atvejais ir Lietuvoje. Mes ant Šliupo akies neturi. Jis sako :> 
"iliniai ir jaunesnieji žmonės, kitų kad Šliupas čia supešdino ir su
šaliu nematę, girdėjome apie mū- skaldė lietuvius, Amerikos lietuvių 
sų brolių, patekusių dėl laisvės prekybos bendrovei taip pat įdė- 1 
troškimo ar nuo pavojaus pasiša- jo pinigo Strikolis. O jau visokiuo- ' 
linimo iš savo Tėvynės, didį ir kū- «• parengimuose bei šventėse tai 
rybinį tautini darbą Amerikoje, nedavė po penkine, dešimkę, dvi-
Daug -atsitikimų girdėję iš tėvų dešimkę ar šimtinę tik kai juose 
ar senesniųjų, . kuriomis aplinky- nedalyvavo. Ir šiemet Strikulis 
bėmis anais prieš pusamžį laikais ALTui vasario 16 šventės proga 
jų draugai turėjo nešdintis slap- davė 100 dol. Ir tai jo pasakymu 
tai per sieną į šitą didelės laisvės ne pirmutinė ir ne paskutinė šim

tinė. 
1931 metais Strikulis buvo par

vykęs j Lietuvą ir stebisi, kad 
buvo padaryta nepaprasta pažan
ga nuo prieškarinių laikų visose 
gyvenimo srilyse. 

Strikulis išaugino tris dukteris 
ir v[ena. Lūnų, kuris dirba su tė
vu biznyje Strikulis neliko abuo
jus ir tremtiniame Vokietijoje. Jis 
atsiėmė 14 šeimų, iš kurių 4 gy
dytojai. Baigiantis sutarčių suda
rymo terminui, paprašytas dar ke
liems sudarė, kurių lig šiol iv ne
sulaukė. 

Strikulis supranta naujųjų atei-

šalį. 
Vienas iš tokių senosios kartos 

lietuvių yra VVaterburio senasis 

• • 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI I š 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVĖS 
GHAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

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

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ. 
LIETUVIU BENDROVĖS 

K R A U T U V Ę 

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

n i nu i 

Kazys Strikolis 

ateivis Kazys Strikulis. Jis atvy
ko į šią šalį pereito šimtmečio ga
le. Po trijų metų darb > fabnk;-
jis atsidarė ?avo mėsos krautuvę. 
Turėjo susi aupes jau 8,000 dol. 
ir skubinosi taupyti daugiau, kad 
galėtų grįžti ir nusipirkti numa
tytą dvarą Lietuvoje. Bet 1906 
susirgo, ir dėl ligos subankrota-
vo. Kaip energingą lietuviškojo 
gyvenimo voikėją ji sušelpė ftv, 
Juozapo draugija, nupirkdama 
jam ir jo šeimai laivakorte* vykti 
į Lietuvą pagal gydytojų ' patari
mą taisyti sveikatos. 

* 
Susveikes Lietuvoje ėmė jieško-

ti pagal susitarimą Tiškevičiui 
dvaro žemei pirkli žmonių, kur už ; 
18 pirkėjų jam davė valaką žc- ! 

mės. Tačiau 1908 metais Strikulis 
vėl atvyksta į Ameriką. Su 32 do
leriais pradeda vėl biznį, kur susi
taupęs pinigo, išvyka iš VVaterbu
rio į Amsterdamą, dia vėl suban-
krotmja, ir grįžta į VVaterburį 
trečią kart, kur vėl su 32 dol. pra- į 

• deda pasiskolinęs bizniauti. Sekasi ; 

vidutiniai ligi paskutinių laikų. 
Savo sunkioje kovoje už būvį Stri
kulis niekad nepamiršta nei visuo- j 
meninio lietuviškojo darbo, nei 
Lietuvos. Jis vienintelis išlikęs iš 
gausaus būrio kūrėjų vadinamojo 
IK (,recn St. klubo. 4£itus jo ben
dradarbius seniai jau priglaudė 
Amerikos kapai. Buvo finansų raš
tininku Šv. Juozapo draugijos; 
vienas iš 12 parapijos maršalkų-
patikėtinių ir, kas svarbiausia, 
nuolatinis aukų davėjas visokiems1 

l ietuviškiems reikalams. Kai Y č a s 
važinėjo, jis Uave 100 dol. Nepri-[ 

nasBEKEs: 
L I E T U V I Š K A I 8 T A I O * 

SAFETY 0F YOUR 
SAVINGS $0tW$Z 

A i 
^ 

10/ Išpardavimas su 20™ i 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visa.;? mūsų 
aukotos rūšies prekes -baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 'rfJ 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

i'irmad. ir Ketvirlad. atdara iki 9:30 vai. vakaro 

Southwcst Furniturc Company 
6200 South YVestern Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiosioglnlai be Jokios krodlto Įstaigos 

v» ' • • — • ' i r****'..'..._ _i. •'.{/ 
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eMetekaf 
•3f GET the U. S. Royal Master's exc/us/ve Royaltex Tread —stop 

safe/y o n slippery streets where tires never held before! 

O W N the revo/uf/onary vvinter-skid-proteeting povver of its more 
t ha n 3,000 gripping edges! 

L O O K ahead to years of this super-safety, completely renevvab/e 
to g iv#you up to twice as many safe miles! 

H0W! ffor Your Present Tires. 
We ore allowing 

* , p„«hase o. - f f i & S ^ ^ S S r on 
U. S. ROYAL MASTER 

plus generous 

U. S. ROYAL AIR R">* 

allowan€e$ for your present tobes 

SERLIN 
1400 SOUTH MICHIGAN Tel. - VVEbster 9-2122 

y 
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LAIŠKAI, NUOMONES, PASTABOS 

DEL PADĖTIES L. DARBO i . i ' i . 

. ; : ; : r r : : r . : : : ( L A S S I F I E D A N D H E L P W A N T E D A D V E R T I S E M E N T s::::::::::::r.:::r.: 
" D R A U G A S " A G E N C Y ' " ' ' ' ' " " ' ' ' VYRAI IR MOTERYS 

Televizijos 
.Imns YtMUkM a p s i m o k i pirkti tele
vizija* »p»r»t# M i>«>i>rusl«»s Hij>liil.»-
,oi krautuvas — î  

BUDRIKO, 
i^HnusI,, lštliib.v.s«Ju nnujl modeli .d 
su pilim (pu*iO|w»; 

Didžiai Gerbiamas Pone Centro Valdyba nusistatė eiti 
Redaktoriau! LDF vardu, nes KDS vardas tebu-

Ryšium su spaudoje ("Draugas" vo pseudonimas Darbo Federaei-
Nr. 229, "Darbininkas" Nr. 73) jai nuo tautininkų režimj apsau-
pasircdžiusiu "Lietuvai Darbo Fe- goti. šioji Centro Valdyba 1943 m. 
deracijos Centro Komiteto" vardu DF atstovu VLIKe paskyrė Vai-
raštu maloniai prasav Tamstą pa- tiekūną. Kadangi jo atstovauta 
skelbti ši Lietuvos Darbo Federa* DF linija VLIKe kaikam nepati-
cijos Centro Valdybos Jgaliotinio '<o, tai 1948 m. sumanyta prieš 
Jungtinėse Valstybėse pareiski- Centro Valdybą ir jos skirtą 
mą: VLIKui atstovą suruošti atentatą. 

— Tautininkų vyriausybei for- 1948 m. 12. 19. Fellbache susirin-
maliai uždarius visas Lietuvos de- ko buv. iki 1930 m. DF veikėjas 
mokratines partijas, Darbo Fede- Jočys, buv. Vilkaviškio skyriaus 
racija, kad išsaugotų krikščionių DF veikėjas Valaitis, buv. tremty-
darbininkų organizuotą reiškimąsi, je kurį laiką DF antrininkas 
savo statute padarė kaikurių pa- VLIKe, vėliau perėjęs j KDP, jos 
keitimų. Būtent, 1934 m. balandžio centro valdybos narys V. Simai-
14 15 dd. įvykęs Darbo Federaci- tis (žiūr. LKD Sąjungos 1951. 
jos atstovų suvažiavimas Kaune 7. 10. biuletenį) ir visai nieko 
nutarė Darbo Federaciją pavadinti bendra su P F bent nuo 1920 m. 
Krikščionių Darbininkų Sąjunga, neturįs D. Micuta ir pasiskelbė 
Kauno Apskrities Viršininkas 1934 DF "suvažiavimu". DF Centro 
m. birželio mėn. tą Darbo Fede- Valdyba šiam "suvažiavimui" pa-
racijos suvažiavimo nutarimą neigė bet kurį titulą kalbėti DF 
it raukė į draugijų registrą. Tuo vardu. Tačiau minėti 4 asmens 
būdu Darbo Federacija virto vlstiek nutarė sudaryti "Cento 
Krikščionių Darbininkų Sąjunga, Komitetą". 
kuri perėmė ir Darbo Federacijos Ryšium su šiomis pastangomis 
t ikshs bei uždavinius, ir Darbo iš vidaus sprogdinti DF organiza-
Federacijos centro funkcijas, vi- pa. DF ptstov^s VT.TKe 1949 m. 
sus padalinius, visus aktyvus ir vasario 27 d. kre:pėsi į specialią 
pasyvus, laikrašti "Darbininką" ir komisiją (prof. Brazaitis, dr. D. 
tt. Faktinai, išskyrus vardą, nie- Jesaitis' ir kun. A. Šidlauskas), 
kas n pakito. Tas pats Darbo Fe- kuri 1949 m. liepos 5 d. šį moto-
deracijos suvažiavimas išrinko dą pasmerkė, o KDS pirmininkas 
Krikščionių Darbininkų Sąjungos M. Krupavičius komisijai partijos 
Centro Valdybą, kurią sudarė prof. vardu ats'ribojo nuo to "suvažia-
Dovydaitis, buv. Darbo Federaci- vimo" organizavimo. Nežiūrint į 
jos vicepirmininkas, adv. Katilius, visa tai, "suvažiavimo" organiza-
buv. DarbD Fedarac jcs iždininkas, toriai ir toliau "veikia", savinda-
V. Kalakauskas, buv. Darbo Fede- mies j'ems »nepriklausantį DF 
racijos reikalų vedėjas, dr. P. Die- Centro komiteto titulą. 
lininkaitis, dr. A. Maceina, kun. Nuo 1940 m. KDS suvažiavimas stromberg-Carison io" 
Reičiūnas, KDS vardu DF išsilai- dėl vis major negalėjo įvykH ir ROA-Vtotor io" ui ., 
kė Lietuvoje legalia organizacija 19^0 m. suvažiavimo išrinktoji 8 f f f v } ^ S ? ? S VtonSe ' \ \ 

Delco Radio Div. 

General Motors 

Corp. 

55 E. Washington S t 
Tel. DRarborn 2-24.14 

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

Vyrai — Berniukai 

SHIPPING ROOM H E L P 

HELP VVANTED VYRAI 

N*>r*'lkla patyrimo. Išmokysimo s:.4/i-
n ingus darbininkus. G*-ros darbo sa-

/gpygfty lygoti •'•vari dlrbtuvl. Visi darbinin
ku priedai. Ateikite arba ftuukit*. 

HELP WANTED MOTERYS 

ftta yra nuolatinis darbas gabiai Jau
nai moteriai. 

MAŠININKEI — 
Bendram rašt ines darbui 

MA«NAVOX. AOMiKMi. OKNK-
KAli I J d t t T R I C . BHIIiOO, lt. O. A. 
VIOTOB, D i M o v r !»• tw los gerinu
sio; su Rl DRIKO lelbcliii. 

Kaina nuo $li»9.r>o už dideles mie-
ros paveikslą ir aukfirian. 

Priimame mainais j i l s ų radiju, 
grumafonu. armonika, pianą ir duo-
„iini.' didele nuolaidą. 

LENGVAIS issiiMOKE-MMAis 
Keletas Imrgent.i isjnnltiytų, 

IKM'UIrhtu T. V. Setų: 
>'oto'-oia 7 col $39.95 

$49 95 
§M.M 
$59.95 
SH9.95 per visą tautininkų režimą. Pa- Centro Valdyba savo funkclias 16» contole TV ui f 119.50 

s k u t i n i s K D S s u v a ž i a v i m a s j v y k o t e b e v y k d o . L a i m i n g u s u t a p i m u 17" Tablo TV UI >••••» » 
Vi ln iuje 1940 m. g e g u ž ė s 9 / 1 0 dd. i n i f v a i ^ m e p a s a u l y yra d a u g u m a i r ; Tahh^Tv'Niz' ' . 9U&M v > ' r a s 

NEED 
MEN and WOMEN 

Day or night for 

• ASSEMBLERS , 
INSPECT0RS 
MATERIAL HANDLERS 
ST0CK MEN 

• LAB0RERS 
• MACHINE 0PERAT0RS 
• ANALYZERS 
• TĘST EQUIPMENT C0N-

STRUCTION , 
• TOOL and DIE MAKERS 

5750 W. 51st Street 
POrtsmouth 7-3500 

FITTER and finisher in knit 
IKftKO DARKO shop. Some knowledge in dress 

• • » • • , , • , » . « , « • • • • , , • « , , « . making. 5 day week, from 10 to 
jlesko dažymo, popiertavimo. 5 d a i l y - ° n t h e N o r t h Side. Good 

NATIONAL BISCUIT CO. 

1018 W. Washington 

Monroe 6-5200 

EXI»ERIENCER 
• Mftttress Fillers 
• Hhlpplng & recetvlng Hustlers. 

Malonios darbo sąlygos, Jvalrlos pa- • . * V 11 . , . « » ) . . *„ 
relgos įskaitant kasininkes darbą — f t e a d V- Good pay. I'ald vaoatlon & 
gausūs priedai; priimsimo h prade- bonus Interviews betvveen 
danclg darbą. Ateikite arba Saukite a n d a- m-

'.* a. m. 

asmenisknm pasikalbėjimui. (Priima
mo vakarais pasikalbėjimui Jusii pa-
tofumuK 
COMMONWEALTH LOAJ>I CO. 

4013 MIlwaukee 
Kambarys 307 Mr. Dorlac 

AVenue 3-0443 

WOMEN 
Box machine operators, ex-

perienced box cover strippers. 
Permanent; day shift 

5 day — 40 hour week 
Excellent starting salary, good 

working conditions. Company be-
nefits. Loop locatioų. For inter-
view see 

MR. 1UPE 
9th floor — 621 Plymouth Ct. 

MOSER PAPER CO. 
•4-

SFAIiEY MATTRESS CO. 
90» N. Halsteri 

M.ui ird mrn 20-40 for drum sanding 
We need at 0t\C9 only good steady 
reliable workors wlio want perma
nent employment for year round 
vvork. Apply in person. 

AMERICAN ARCHEHY CO. 
darendon iinis.^ III. 

(West of Hlnsdale, main line on Bur
lington)^ __________«^__ 

Galite tuojaus gauti darbą 

Mašinų Operatoriai 
Polishers & Grinders 
Bendros Dirbtuves Darbininkai 
Geros darbo sąlygos, švari dirb
tuve. Gausūs priedai. 

A t e i k i t e : 

ARNOLD SCHWINN CO. 
1718 N. Kildare Ave. 

J Centro Valdybą jis išrinko prof. *ios valdvbo* narių ir kandidatų.,; , . . !:\\^oU Tv\-'.\ lm.M Mtf«rano verandy darbo. Saukite: .salary 

taisys. 

Dovydaitį, dr. Dielininkaiti, adv. Sioii Valdyba t^sia ir tęs DF or- Admtral Phonograph, Kadlo ir 
Katilių, dr. Maceiną, kun. B., kan- f?nnizaciia. atsakomybę bei uždą- TV kombtnaotja $IS9.RO 
didatais dr. Grinių, kn. L. V. vinius, iki išlaisvintoj Lietuvoj ^ V m d f i ^ S T o 9*6 ir Jul*S! 
Kalakauską ir kt. Dr. Dielininkai- nauio teisėto organo bus nuo tų ,,,,\KM' |f)SU T v «t-u.s v vikia pa
čiu! 1942 m. mirus, jo vieton į oTeigų atleista. Niekas kitas tolofonuokUo Vlctory 2-9RI2, Budri-
Centro Valdybą atėjo dr. Grinius. TT)tf va-du nėr-̂  kompetentingas ko mechanikas Jums ftąslnlngal »u 
1941 m. suimtas ir deportuotas reikštis. P Simaičio pastangos už-
prof. Dovydaitis. Centro Valdyba, grobti DF centro funkciįas nėra 
gerbdama labai didelius jo nuopel- n e i demokratiškas, nei, juo labiau, 
nus Lietuvoje darbo žmonėms, te- krikščioniškos, šias pastanga-* lie-
belaiko ji savo pirmininku, laiki- čipr»čius dokumentus DF Centro 
nai negalinčiu savo pareigų eiti. Valdvbi yra nusistačiusi artimiau-
Jo pareigas eina vicepirmininkas 8 i u iaįku paskelbti atskiru leidi-
dr. Grinius. i niu. 

Prieš Lietuvos okupantus pra
sidėjusi pasipriešinimo kova įtrau
kė ir Darbo Federacijos veikėjus. 
Iškilus klausimui, kuriuo vardu — 
KDS ar LDS — dalyvauti VLIKe, 

Su pagarba 
V. Vaitiekūnas, 

LDF Centro Valdybos 
Įgaliotinis JV 

Kelios pastabos dėl p. V. Vaitiekūno pareiškimo 
Lietuvos Darbo Federacijos 

Centro Komitetas, vykdydamas 
LDF konfederacijos Felbache 
(XII. 19. 1948 m.) priimtus nuta
rimus, kurie pagal statuto 16^-ą 
yra privalomi kiekvienai LDF val
dybai, atšaukė V. Vaitiekūnui tei
sę veikti bei pasirašinėti memo
randumus LDF vardu, nes jis, 
būdamas Vlik'e, atstovavo ne 
LDF, o, jo paties pasisakymu, 
vieną jos padalinių, būtent 1934 
m. birželio mėn. užregistruotą 
naują, Krikšč. Demokratų Sąjun
gą. L. D. Federacija, pagal jos 
statuto 3vą, "sudaro lietuvių 
krikšč. darbininkų draugijos, or
ganizacijos ir profesinės sąjun
gos". V. Vaitiekūno minimas "pa
skutinis K. D. S. suvažiavimas" 
Vilniuje 1940 m. nieko naujo ne-
įnešė, teisiškai L. D. F. iš to su
važiavimo nieko nelaimėjo, nes 
kaip politinė partija ji buvo su
spenduota. V. Vaitiekūno suminė
ta to suvažiavimo dalyvių eile 
K. D. S. teisinm veido esmėje ne 

ltl būti federantu ir tuo pat metu 
frontininku, tai jis buvo dar lap
kričio 27 d. painformuotas, kad 
LDF konferencijai šaukti Fel
bache data Rengimo Komisijos 
vra nustatyta gruodžio 19 d., ir 
kad iis ir kiti K. D. S.^valdybos 
nariai kviečiami joje dalyvauti. 
Buvo duotas K. D. S. valdybai tri-
ių savaičių laikas apsispręsti: da
lyvauti Liet. D. Federacijos kon-
ferrncijoie, a r ne. Labai nerimtai 
skamba V. V-no pasisakymas, kad 
neva prieš ji ir K. D. S. valdyba 
"sumanyta suruošti atentatą"?! 
Nei V. V-nas, nei A. Maceina kon-
fer^nciioie nedalyvavo, per d-rą J. 
Grinių įteikdami konferencijai sa
votišką protestą. Suprantama, kad 
konferencijos dalyviai toki protes
tą, kaip neturinti teisinio pagrin
do, atmetė. 

Lietuvos Darbo Federacijos var
du sušaukta konferencija, remda
mosi statutu, atstatė federacijos 
status quo an^e, išsirinko L. D. F. 
valdomuosius organus ir vyriuasią 

JOS. F. BIMIK. Inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

KrautUVi atidarytu pirmadienio Ir 
ketvirtadienio vakarais Iki vėlumos. 
Ni'dfdioinis uždaryta. 

, - i 

\ , , 
Budriko Kadllo Valanda leidžiama 

klekvlono ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. iš stoties WHFC, 
1450 kilocycies. 

V. VAITIEKUS 
Vlrglnla 7-2326 arba 

YArds 7-48»& 

0\JR WD#. 

Skelnkites "Drauge" 
SAVINGČ 

Remkite -Draugę". 
1 

HELP WANTED — VUTRAJ 

P l̂ 
Ar jieškote nuolatinio darbo kur darbininkai yra įvertinami? 

T I I R £ £ D I M E N S I O N C O . 
turį jums tokj darbą 

PUNCH P R E S S OPERATORS 
Dienines 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. 

BRiargate 4-8410 

Tuojau reikalinga 
G R N i a t A L OLF.RK. 

Malonios darbo sąlygos, jvairios 
pareljcos kartu su lengvu maftinras-
eiu. B dienų savalt?. imsime naujai 
prad^dnuėia dirbti. Kreiptis 

AM r O R O B M V I S I O N 
2H21 K. Hoync 

Štai nuolatine vieta gabiam 
LABORATORIJOS ASISTENTUI 

Geros darbo sąlyfos. bendrovPs prie
dai. Nepaprastai jcera proga sažlnln-
kam pasikalbėjimui, 
telefonu pas Mr. Kendrlok. 

M K T - I J - W O O D CORP. 
(175* \V. 6IMh 

rOrtsinouth 7-8070 

M E N 
TRANSFORMER-

WINDER 
MACHINISTS 

2nd SHIFT 
Somc expericnce necessary 

ASSEMBLERS 
No experience necessary will 

train. 

Excellent working conditions. 

A P P L Y : 

General Electric Co. 
4360 West 47th S t 

Tuojau pat turime keletą vietų bend
riems fabriko darbininkams 

GENERAL FACTORY 
WORKERS 

Patyrimas nebūtinas, Ifimokysime są
žiningus darbininkus. Geros darbo są
lygos. Avarl dirbtuvfi. Gausūs darbi
ninkų priedai. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu — 

BRYANT ELECTRIC CO. 
1718 W. Fullerton 

BUckingham 1-8778 

HAND ASSEMBLY 
OPERATORS 

45 hour week; $1.05 
plūs piece ra te . Apply 

TALON INC. 
210 S. Des Plaines 

Mes turime keletą vietų 

TYPISTS — 
G E N E R A L CLERICAL 

PAINT SPRAYERS 
PERMANENT 

TOP WAGES 

Good working conditions 

Advertising Metai 
Display Co. 

4620 WEST 19th STREET 

Turime nuolatinj darbą gabiai 
mašininkei — Typist. I'ageldaujama 
patvinsi arba gabi naujai pradedan
ti. Majonios darbo sąlygos, jvalrlos 
pareigos. Proga vartoti savo Inlcla- , . . 
tyvą. Kreiptis asmeniškai arba tele- s ą ž i n i n g u s aarDininKus. ^ e r o s a a r 
fonu pas IfiM Young. rjeneral C-ont- feo s ą l y g o s , švar i d irbtuve . Prad i -
r<»is, 8080 MeOormlck Blvd., Skokie, inig m o k e s t i s $1 .50 į vai . p l ius 
111. IHvlng 8-9067 arba Skokle 8S02 

Čia yra nuolatinis darbas 
sąžiningiems vyrams 

KEPYKLOJ 
Nereikia patyrimo. Išmokysime 

i 4555 W. Addison 

Patyrusios, bet priimsime darbščias 
pradedančias. Malonios darbo sąly
gos, jvalrlos pareigos. Proga daryti ,ąį 
pažangą. Saukite arba ateikite asme
niškam paslkalbSJlmul. 

Turime nuolatlnj darbą 
General Clerk — Typist. 

Norime patyrusios, bet Imsime bud
rią naujai prdaedanilą dirbti. Malo-
rią naujai pradedančią dirbti. Malo
nios darbo sąlygos, jvalrlos pareigos. 
Darbininką priedai. Šaukite Miss 
Nyberg d61 asmeniško interviu. — 
Near West Side. MOnroe 6-2995. 

REIKALINGAS KEPĖJAS 

Kepti duoną, bandeles ir kavos 

"bonus" naktiniam darbui. 

Ateikite 
5324 SO. FEDERAL 

(2 blokai vakaruose nuo State) 

t? 

pakeitė. K. D. S. pasiliko tuo, kuo Vadovybe — Centrini Komitetą, 
ii buvo, bet ne Lietuvos Darbo Tuo būdu L. D F., kaip politines 
Federacija. Tokia yra teisinė lo-, organizacijos veikla buvo gražinta 
gika. V. Vaitiekūnas pasisako, kad 
ir į Vlik-o sąstatą įeidamas, žinojo 
K. D. S. esant nauja sąjunga, to
dėl jie "nusistatę" eiti ne savo są
jungos vardu, bet Liet. Darbo Fe
deracijos... Va čia ir yra visas 
reikalas. Jei K. D. S. valdybos in
tencijos būtų buvusios tiesios, tai 
reikalas tuo ar kitu vardu šaukti 
konferenciją, kad ne fiktyviai 
LDF atstovauti, bet tiesiai, atsta
tant LDF status quo ante, buvo 
būtinas reikalas. Nei V. Vaitiekū
nas, nei kiti du KDS valdybos 
nariai nesiėmė patys iniciatyvos 
tokiai konferencijai šaukti, kai 
tuo tarpu LDF statutas, 8 ir 
9 ^ - a i kiekvieną valdybą įparei
goja saukti suvažiavimus kartą į 
metus. To nebuvo padaryta. V. 
Vaitiekūnui, kaip teisininkui šitie 
nuostatai buvo žinomi, todėl pri
valomi, nes statuto teisinių nuo
statų nesilaikymas ne vien politi
niuose sambūriuose yra neleisti
nas ir baustinas. Visi žino, kad 
organizacijų tikrieji šeimininkai 
yra jų nariai, o ne tų organizaci
jų valdybos. Kai buvę emigraci
joje Lietuvos Seimų atstovai pa
stebėjoj kad K. D. S. valdyba ne
sirengia federacijos suvažiavimą 
šaukti, be to, kadangi V. Vaitie
kūnas, būdamas Vlik-e veikė ne 
L.> D. F., bet Lietuvių Fronto tiks
lų siekdamas, pasisakydamas, ga-

i jos pirmykšte padėtį, kokią ii 
turėjo prieš mūsų anksčiau minė
ta suspendavimą. Kad nei V. 
V-nas. nei kiti K. D. S. valdybos 
nariai Felbacho suvažiavimo nu
tarimu nepaisė, nesistebime, nes 
iie pasiliko anos sąjungos valdyba 
be narių, kurios tie nutarimai ne
sa l to , kaip iš L. D, F. sąmonin
gai išs'oiupios organizacijos, nu-
Rižiūreiu^s i frontininku". Ta
čiau teisiškai K. D. S. valdvba ar 
1os paskiras narvs neturi teisės 
kalbėti ar pasirašinėti Liet. Dar
bo Federacijos vardu, nes tai 
prieštarauja visokiems įstaty
mams ir papročiams, kurių neži
nojimu, be bloeos valios, niekam 
nevalia apsimesti. 

Kiti V. V-no pasisakymai L.D.F. 
Centro Komiteto visai nedomina, 
nes esminiu reikalu nieko naujo 
nepasako. 

Lietuvos Darbo Federaci fos 
Centro Komitetas 

Chicago, sp. 11, 1952. 

RED. PRIERAŠAS: Davę abiem 
pusėm pasisakyti, daugiau jokių 
raštų šiuo klausimu nebedėsime. 
Mūsų skaitytojai ir, esame tikri, 
visa lietuvių visuomenė laukia iš 
mūfių politinių ir kitokių grupių-
grupelių vieningumo, darnaus su
gyvenimo ir įsijungimo į bendruo
sius Lietuvai laisvinti darbus. 

£ 
^ Ar domitės nuolatiniu darbu švarioje dirbtuvėje ir darbininkų 

įvertinimu ? 
VVILSON JONĖS CO. TURI JUMS DARBĄ 

ORDER PICKERS 8i PACKERS 
Patyrimas nereikalingas, išmokysime sąžiningus darbininkus. 

Imame D. P. kalbančius angliškai. Darbininkų priedai. Kreipkitės 
šiandien. 

WILSON JONĖS CO. 
209 S. Jefferson 

// 

- — — — — • 

HKI.P WANTED — MOTERYS 

G I R L S need at once for 
L'IGHT FACTORY VVORK. STEADY JOBS HOURLY 

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

CARL GORR C010RED CARD Inc. 
3837 W. Roosevelt Rd. 

NATIONAL BISCUIT CO. 
1018 W. Washington St . 

MOnroe 6-5200 

Turime nuolatini darbą gabiai 

STENOGRAFEI 
Reikia patyrusios, bet Imsime pra
mokusia naujai pradedančią. Malo
nios darbo salygros, Jvalrlos parolgros. 
B dienų savaite. Gausils priedai dar
bininkams. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu — 

ALCON METAL PRODUCTS 
CO., INC. 

1750 N. KimbaU 

BElmont 5-5080 

STENOGRAFHKK 

By southslde smelter. 
Mušt be experienced. Good salary 

and vvorking conditions. 
Permanent. Froe lunch daily in 

our own dining room. 
MK. W. K. HA\VES 

VIrginia 7-1800 

DE LUXE BAKERY 
1554 N.'Ashland Ave. 

CApitol 7-9590 

II Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 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 — 

INLAND STEEL CONTAINER CO. 
6532 South Menaid Tel. POrtsmouth 7-8100 

l' ' ' S i = 

YOUNG GIHI. 
FOR OLERICAL \VORK 

In offloe. 
Sltght typing experlence necessary. 

Permanent. 
S T O R K M N E F U R N I T U R E CORP. 

4400 \Vt st 20th St. 

Stock record 
CLERKS 

Continental Scale 
Corp, 

5701 S, Claremont 

M E N 
FOR ALL AROUND 
CEMETERY WORK. 

8 a. m. to 5 p. m. 48 hour 
week. Overtime. 

Permanent work. 
Apply in person. 

OAKRIDtiE CEMETERY 
Roosevelt & Oakridge Avenue 

MAnsfield 6-4200 

U. S. GYPSUM NEEDS 
Promotable people on per

manent jobs for day and night 
shifts. 

• General factory work 
• Machine operators 
• Machinists 

• Good s tar t ing ra tes 
• Employee benefits 
• Pleasant working conditions 

Make this company a good 
place to vvork. 

Apply: 
1719 Nor th Kostner 

REAL ESTATE 

2-5; „asbestos" apmušimas; kok
lių vonios; virtuvė su kabinetais; 
veneciškos užuolaidos; nuo sienos 
iki sienos kilimai. Garažas. 9,800. 

4443 So. S t Louis Ave. 
CLiffeide 4-7589 

7920 Indiana Ave. 
2-Jų augfttij mūrinis namus. Pajamos 
Iš 3-Jų butų. Stokeris, karštu vand. 
apšild. Langams ŠStrelSa, žieminiai 
langai. Namas puikiame stovy. 3 au
tom, mūrinis garažas. Ž"ml mokes
čiai. Platus sklypus. Kainu $22,000. 
šaukite savininką — 

TRiangle 4-9417 

Prldpreporto biznio centro nAbranRiai 
parduodamas dviejų augšt. namas 
Priežastis — apleidžia miestą. Dau-
Kiuu Informacijų Kalima gauti kiek
vieną dieną nuo 4 Iki 8 vai. vak. 

; m a S. Halstoil St. (2-as augstas) 
• — — • — i. i i — — — — ^ — IP I . I I • II i - • m i > 

Punch press operators 
l s t and 2nd shifts 

Continental Scale 
t Corp. 

5701 S. Claremont 

IŠNI JOM DUJAMA 

Skelbtis "DRAUGJC" apsimoka, 
uos jis yra plačiausia.' skaitomas 

etuviy dienraštis, o skelbimų 
Kaina yra prieinama visiems. 

.ttiitjv "<>vn~>* ' • « ) ) « » - - ^ D * " -

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

2419 W. Potomac 

Marquctte I'ark'e iSnuomuojamas 
DV1E.1V KAMB. RŪTAS, 

dviem asmenim arba mažai šeimai. 
Skambinti nuo 6 vai. vak. 

Gllovehil l 0-1074 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Pardavimui groserne ir mėsos 
krautuve. 4 kambarių butas už
pakaly krautuves. 

YArds 7-8896 

Avuilable Imint-dlutoly 
CliKANINO AND T A I I J O R I N O 

SHOP. 
speelalizlng ln repalrs. 

Living ąuaters if deslred. 
Sell at your price. Due to illness. 

TR, 4-4900 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ* 

DUOKITE ^ KITIEMS. . 

APPLIANCE STORE 
with four room flat, 

Exellent appllance and washing 
machine repair service. 

R E R W Y N , ILL, 
Gundcrson 4-4776» 

PAl lbAVlJMri D E M K A T E S V 
KRAlJTITVft. 

Namie gaminti lietuviški ir len
kiški valgiai. Geroje vietoje, labai 
gerai einas biznis. $2.000 JmokStl, 
skola IssimokCJlmui. I*amatę (vertin
site. DC1 pilnesnių informacijų skam-

| blnklte — 
BIshop 7-9218. 

\ 
^ \ 
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\ DTENRAšTIS DRAUGAS, CtttCAOO; ILLINOIS 

— 
« 

Paminėtas Balys Sruoga 
Kas sakė, kad mūsų publika kuriuos savo rašytojus, tačiau, 

nebesidomi kultūriniais parengi- kalbėdami apie Balį Sruogą, tu-
mais? 

Pesimistiškiausiems kultūri
ninkams praeitą sekmadienį tu
rėjo pasitaisyti nuotaika, išvy
dus, kaip veržte veržėsi minia 
lietuvių į L. Auditoriją - Ba
lio Sruogos minėjimą. Mažojo
je salėje neužteko vietos visiems 
susėsti. Du trečdaliai žmonių 
programą sekė, stovėdami pa
sieniuose ir tarpduriuose. 

Jau seniai bebuvome turėję 
taip turiningai ir vykusiai pa
ruoštą akademiją. 

Balio Sruogos biografiją pa
pasakojo buvęs jo kolega ir bi
čiulis prof. V i Jonikas, įdomiai 
nušviesdamas rašytojo jaunys
tę, jo patriotinį atsparumą ir 
nelaimingąsias dienas kacete. 

retume bijoti jį nepakankamai 
įvertinti. 

Solistei A. Dičiūtei, pasiro-
džiusfai su tobulai paruošta vo
kaline programa, publika reiš
kė pagarbų dėkingumą. Akade
minei minėjimo nuotaikai nepa
prastai tiko Beethoveno "Ah, 
Perfido"; šią ariją A. Dičiūtė 
interpretavo giliai įsijausdama 
į 

pareiškimus apie latvių veiklą 
Vokietijoje ir visame pasauly 
je ir es to ats. pulk. Jakobso
no — apie estų. Latvių spauda 
su pasitenkinimu konstatuoja, 
kad JAV didžioji amerikiečių 
spauda daug rašo apie Baltijos 
valstybėse siaučiantį terorą ir 
kreipia visuomenžs dėmesį į tai, 
jog reikia imtis realesnių žy 
gįų persekiojamoms tautoms 
padėti. 
Pasisakė už Pabaltijo federaciją 

Ei t i į laisvės kovotojų orga
nas "Voitleja" įsidėjo pasikal-

Paskutiniaisis savo gyvenimo j mas, Karnavičiaus dzūkiškas 
metais Balys Sruoga ypatingai kadencijavimas ir Dičiūtės stilin-
pamilęs lietuviškąjį kaimą, pri- gai l iaudiškas atl ikimas pui-
pažindamas jam nuostabią dva- kiai harmonizavo, 
sinę kultūrą. Režisoriaus J. Blejcaičio Va-

A. Rūkas, kūrėjiškai įsijau- dovaujami aktoriai: Barčaitė, 
tęs į Balio Sruogos literatūrinį Nivinskaitė, Gandrimas, Valiu-
pasaulį, kalbėjo: "Daugelis ra- kas, Kelečius, Juodka, Petraus-
šytojų bando atkurti tikrąjį gy- kas, Minelga ir Raudonis reči 

muzikinės klasikos kilnumą ir b * J i m * s u b u v - e s t l * u ž s ' , r
A

eik: 
parodydama technikinio išbaig-1 ™ in- S e l t < * i u ' k u r i s P ^ a k ė uz 
tumo žavėtiną pavyzdį. Solistė j d a r d i d e s n * b a l t l * veiksmų ben-
padarė gražų gestą Balio Sruo- ' dradarbiavimą ateity ir Pabai
g o s atminimui, padainuodama . "1° federaciją, 
dvi retai girdimas arijas iš ope- ' Ils Uja 1918 — 1952 
ros "Radvila Perkūnas" ("Rad- Siaurės leidinių leidykla Lon 
vilos*' libretą sukūrė B. Sruoga, done paskiausiai išleido A. Tor 
o muziką — komp. J. Karnavi- m 0 s ir dr. V. Raudos angliškai 
č ius) . Sruogos žodžių poetingu 'parašytą veikalą "Estija 1918 — 

1952". Torma, buv. Est i jos ne-

venimą ir tokį jį padovanoti 
skaitytojui.. . Niūrus, gaivalin-

paprastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministeris, davė Est i jos res
publikos ir okupacijos politinę 
istoriją, o dr. V. Raudas, buv. 
Est i jos gen. konsulas Londone, 
jame atvaizduoja Est i jos žemės 
ūkio ir ekonominį gyvenimą. 

Ukrainiečių Išlaisvinimo 
Taryba 

Ukrain'ečių nacionalistų va
dovybės vyr. sekretoriatas pa-

tavo eilę scenų iš B. Sruogos 
dramos "Milžino Paunksmė". Be 

g a s ir subtilios sielos B. Sruoga ' dekoracijų ir be kostiumų, prie 
yra pasaulio perkūrėjas... Sa- ' s talo susėdę aktoriai savo roles 
vo dramose jis teikia lyrizmo ir j atliko taip puikiai, jog publika skelbę, kad Ukrainiečių Tauti-
di amiškumo sintezę... Jis atne- Į galėjo pajusti šio didžio veikalo mės Draugijos pirmininkas Ste-
šė lietuvių literatūrai simboliz- stilingą grožį, charakterių t u r - ' p a s Bandera pasitraukė iš pir-
mo principą, tačiau... jį įkūny- t ingumą ir istorinės perspekty- imininko pareigų ir iš krašto 
damas, pats save išreiškė, kaip vos gilumą. gautus įgaliojimus, kol bus iš-

Išpardavimas 
Aušros Vartų parapijos Mo

tinų Klubas spalio 23 ir 24 dd. 
rengia atliekamų daiktų išpar
davimą Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, 2327 W. 23rd PI. 

Ketvirtadienį i š p ardavimas 
vyks nuo 2 vai. p. p. iki 5 vai. 
yak. ir nuo 7 vai. iki 9 vai. va
karo; penktadienį nuo 9 vai. iki 
11:30 vai. ryto. 

Klausykimės operų 
Šio meno mėgėjai turėtų ne

užmiršti, kad nuo dabar, viso 
žiemos sezono metu, Canados 
radijas (CBC) kiekvieną trečia
dienio vakarą transliuoja ope
ras. Kanados radijo s totys ran 
damos toje apačioje (Standard 
Broadcasting) bangų juostoje, 
kaip ir didžiuma amerikinių 
stočių. 

SIUVAMOS MASINOS 

- RAŠOM. MAŠINĖLES 
gaunatnof; geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BlHhop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoju! 

Susirinkimai 
DETROIT, MICH. 

Penktadieni, gpalio 24 d. 7:30 
vai. vak. g v. Antano parapijos 
mokyklos patalpose įvyks ALRK 
Federacijos 4 sk. visuotinis susi
rinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkėje pra
ėjusio kongreso raportai ir būsi
mos skyrjaus veiklos nustatymas. 

Visų draugijų, priklausančių 
j&iam skyriui atstovai praSomi bū
tinai susirinkime dalyvuati. 

ALRKF 4 Sk. valdyba 

Marąuette Park Namų Savinin
kų Organizacija spalio 23 d. 7:30 
vai. Saukia susirinkimą Pūčio sve
tainėje, 2548 W. 69th St. Visi na
riai kviečiami į susirinkimą. 

Frank Bakutis, imi. rasi. 

Programai pasibaigus, karš- Rinktas naujas pirmininkas, per 
davė krašto vadovybės pirmi
ninkui. . Krašte anksčiau orga
nizacijai vadovavo gen. T. Čiup 
rinka, o tam žuvus — jo parei

g a s perėmė kitas asmuo, kurio 
tikroji pavardė neskelbiama. 
Užsienio . delgatūrai, vadovauja 
J. Stecko, buv. jų min. pirminin-

Li tv la l r e š k i a pasitenkinimą | D P įstatymą j JAV, pirmąją kas. Krašto iniciatyva prieš 
"Latvija", latvių centrinis or-; vietą (45 proc.) užėmė lenkai, j kiek laiko buvo sudarytas pa

ganas Vokietijoje, Nr. 39 (52. i 2-ji vieta (11 proc. teko Lat- ;našus į valstybinį organas, pa-

genialų lietuvį vabalninkietį". 
Akademijai pirmininkavęs B. tai publika pritarė minčiai pa-

Babrauakas po A. Rūko paskai- statyt i "Milžino Paunksmę" Chi 
tos tiksliai pastebėjo, jog š ian-; cagos scenoje, 
dien mes bijome pervertinti kai- D. Narutavičiūtė 

Is mūsų kaimynu veiklos 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADUO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darban 
Aparatai nemokamai paimami Ii 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.V 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—1(1 v. vak 
M. i t iMi i i ' s . 411» So. Franeisco. 

Telef. Y A 7-1099 

VESTUVINES NUOTRAUKOS j 

Aukštos Pušies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio.lnc. 
EDVARDAS'J. UVS, Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VJrginia 7-2481 } 4068 Archer 
Telefonas Vlrgi 

VINCENTAS TAMKUS 
Gyv. 693 G So. Falrfleld A ve. 
M iro spalio IS d., 1952 m., 

9:45 vai. vak., sulaukys puses 
amžiaus. 

Gimo Lietuvoje. Kilo iš 
Trakų apskr.. Kaišiadorių pa
rapijos, Mažonlų kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
žmona Josephlno (po tėvais 
Chesnuktl). sūnus Vincentas ir 
marti Julių, sūnus Stanley ir 
marti Helon,, anūkai Marj'orte, 
Arlone Ir Marilyn, brolionc Klz-
bleta TamktiH, jos duktė Stol-
la Įfcfrell su šeima ir daug 
kitų giminių ir pažįstami]. Lie
tuvoje liko brolis, 4 seserys ir 
Jų .šeimos. 

Kūnas pnfiarvotas Mažeika ir 
Ęvana koplyčioje, 68 4 5 Houth 
Western AvonUe. Laidotiives j -
vyks ketvirtadieni, spalio 23 d. 
lft koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydytas j Gimimo Panelės 
Švenčiausios parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydčtas į 8v. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdo /.uliniu. Sunų.-. [Mar
čios .i* kiti gimines. 

l-aidof. direkt. Mažeika ir 
Kvans, tel. KHpuhlio 7-8600. 

9.27) įsidėjo pasikalbėjimą su vijos piliečiams, 3 ji vieta 
Vliko pirmininko pavaduotoju į Sov. Sąjungos (10,7 proc.) ir 
ir U R T valdytoju dr. P. Karve-1 tolimesnė — Lietuvai su 7,5 
liu apie prel. M. Krupavičiaus j proc. Latviai gavo 37,234 vi-
vadovaujamo Vliko struktūrą, zas. 
Vykd. Tarybcs funkcijas ir at- Laivių ir estu veikla 

vadintas Vyr. Ukrainiečių Iš
laisvinimo Taryba. (El ta) 

1 

skiru jos narių pareigas, Balti-

Mire kalėjime 
Bulgarijoje, komunistų kale 

jime, mirė kapucinas kun. For 
Stutt^arto vokiečių radijas i tunatas Bakalscki. Dar viena 

jos Valstybių Sąjungą ir kitus I paskelbė latvių min. R. Liepinio į raudonojo teroro auka. 
aktualiuosius reikalus. 

Latvių i spauda reiškia pasi-
t tikinimą, kad rugsėjo 23 d. 
įteiktu J A V valst. sekretoriui 
Achcsonui ir laisvųjų tautų at
s tovams memorandumu dėl de
portacijų prisidedama prie ge 
nocido klausimo suaktyvinimo 
ir deportacijų iškėlimo į viešu
mą. 

"D. P. istorija" 
Baigug DP emigraciją į JAV, 

buv. DP komisijos paskelbė 
"OP i-toriją", iš kurion įdėtų 
pranešimų ..paaiški, kad iš 339, 
520 pabėgėlių, įsileistu pagai 

• 
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N U O U Ž S I S E N E J U S I Ų 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIBŲ ODOS L I G Ų ! 

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT 
VIKI.' ir KKATI.2IŲ ŽAIZDŲ. Jie 
negali ramiai HSdeti ir naktimi* inie 
Kotl, n«8 ji; užaisenejutiios žaizdos 
įrėžti ir skainla. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų a t 
virų Ii skaudančių žaizdų, uždfikit*-
DKOl I / ) Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybfis palengvins jūsų skaudėji
me ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimu. Jis taipgi pašalina niože-
jima Ilgos, vadinamos PSOHIASiS. 
Taipgi pašalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHL.KTE'8 l-'OOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir porplyšlmą tarp 
plr&čią. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiflstančlos ir suskilusios odos. Jie 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos Ilgų. LEGULO 
Ointment suteiks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
nužinčių kojų. T^egu-
lo Ointment yra- par
duodamas po 75 et.. 
$l.2£ ir $3.60. Pirki
te valstinėsi* Chlcago 
ir apylinkėse Ir Mil-
wuukce, a r b a a t -
siųskite money orde 
r | } —. 

LEOULO, Department D 
5618 VV. Eddy S t , Chicago 84, UL 

MLlberry 5-3694 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
2mon.es pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

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

DIENĄ 
SOFA 

NAKU - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

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

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VFDfiJAS 

Abiejų kainos po $OJJ 
Nereikia įmokėti v O 

mmmmm 
2318 ROOSEVELT ROAD ^įSSSSk 

Atdara kasdien 8 iki G, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 
mmmm**mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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PIRKITE TIESIOG N00 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. M m i r Monumcnt 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Plano Pasirinkimas Mlent* 

Telei. CEdarciest 3-6335 

'V 
Kiekvienas privalo taupyti 

geresnei ateičiai. 

• » — • • • ! • - • • • • » •—• — . • N • T 

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

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaitę. 
laupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, aut* 
mobllio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
Kradftk taupyti šiandien! 

MUTUAL %Jc,J%mm% 
A N O I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Carmok Rd • Chicago 8, Itl 
JOHN JL KAZANAUSKAS, Pr.t. • Tsi VI rglnla 7-7747 
$avings Insurad to $10,000 by F . S . L L C 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C HLoan Association 
— saugiausioje taupymo 
ištaigoje. 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000*000.00 

J U S T I N MACKIEVVICH, Prezidentas 

{ataiKOH valando.M: Kundlcn nuo 9-toH ryto Iki 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto Iki 8 vąl. vakaro. 

' 'i'rečladleniaui visai neatidaroma 

Įsqai»a«iysMiWJianwiiaws«%as«auMsis^^ 

Ant Matterhorno viršūnes 
Italai alpinistai, Turino dar

bininkų pageidavimu, įkopė į 
Matterhorno viršūnę ir ten įtai
sė kryžių su Marijos paveikslu. 
Drauge su alpinistais buvo ir 
katalikų kunigas, kurs ten at
laikė sv. Mišias. 

Atsivertė princece 
Į katalikybę atsivertė Siamo 

karaliaus pusseserė, princesė 
Ciarathhim. Be kitų dalykų, 
prie atsivertimo ją palenkė ir 
ska i tymas knygos apie Fat imos 
nuostabiuosius įvykius. 

SKELBKITES "DRAtfGE"! 

LIETUVIU 
PDEZIJOS ANTOLOGIJA 

"2iū-ėkite, tai tūkstančio metų lietu
viško penijaus kūrinys!" 

I>r. J. Balys, "Dlrvojo" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

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

4. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame šią eilių knygą "iš kaimo 

1 kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Piano Vaičaičio žodžiais. Tas mūsų kai
mas šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

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

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

D R A U G A S 
2 3 3 4 S o . O a ^ y A v e n u e 

C H I C A G O 8, I L L . 
Užsakvtos knygos siunčiamos paštu 
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tloliit F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODFKNI08 KOPLY0IO8 

460S-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

i 

4330-34 South Caliiomia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULANCE DIEN4 IK NAKTĮ 

e? 2 2: 5S 
ANTHOHY B. PETKUS 

6812 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

SO. W E S T E R N A V E . 1410 S. 50tfc A V E . 

CHICAGO, ILL. CICERO. l i X . 

GRovehlU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhaU 3-2109 

+ 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
šankiu " 

MAŽEIIiAs EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. VVeHtern A ve. Air Condiiioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

1 
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Animilnnsų patamavl-
mius y r a telkiamas 
dieną, ir n n k t j . Hei-
kale šaukite 
mus. ^JCL^ 

Mes turime koplyčias 
Koselnndo dalyse 1 r 
v i s o s e Chlcagos 
tuojaus p.u.-n -
naujam. 

ir 

STEPONAS C. LACHAVYICZ 
2314 West 23rd PEACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. mCIIIGAN AVE. PUllman 5-1270 

,. , . . • ,1 . . Į y • 1 ' , » • •• • • - • "' 

PETRAS P. GURSKIS 
659 We»t 18th STREET TeU SEeiey S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE 
1446 South 50th AVE.t CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008 

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

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICH1GAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3810 S. LITUANICA AVE. %Tel. YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayett* 8-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

• 1 • ' 
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\$ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE KANADOJ 

X Atlv. Antanas Olis kandi- spausdino jo eileraštj apie ge-
dalas perrinkimui i Chicagos(nerolą St. Kvasniewskj, kitą ei-
Sanitary Distrikto trustistus irJėraštj apie esperanto kalbą, o 
Adv. Antanas Ijipinskas kandi- trečią — apie kun. M. Vembrę. 
datas į miesto teisėjus šj vaka-Jo eilėraščius neseniai įsidėjo 
ra 7:30 vai,, kalbės Roselnndo ir Philadelphijos "Gvviazda". Jo 
ir apylinkių lietuviams Visų'rūpesčiu miniint Philadelphijos 
šventųjų Bažnyčios parapijos lietuvių Šv. Jurgio parapijos 
salėje, 10806 Šo. VVabash Ave.'sukaktį įdėti atvaizdai ir apra 
Bus rodoma įdomi filmą apie šymai parapijos Įkūrėjo kun. J 
Sanitary Dist riktą. 

X P. Bagdonas ir Al. Blin-
strubas suorganizavo Vanario 
16 Gimnazijai remti būrelį 145 
Nr. Jį sudaro šie asmenys: Al. 
Blinstrubas, Mar. Blinstrubie-
nė, Kaz. Augustis, Juoz. Tur
činskas, Jon. Žebrauskas, J adv. 
Lukošiūniena, Mar. Strungiene, 
Jon. Kacevičius, Alf. Lepars-
kas, Mar. Milašiūtė, Jadv. Stan
kevičienė, Nikod. Abromas, Pr. 
Lukoševičius, Petr. Lickus, A. 
Andrijonas, Kaz. Stukas, Rita 
Šimanskytė, Vikt. Arlauskas ir 
Aid. (tesnaitė. Pinigai pasiųsti 
už rugsėjo ir spalio mėn. Dau 
guma rėmėjų sudaro lietuviai 
tremtiniai gyvenantieji Bridge-
porto kolonijoje. 

— Vyskupas Vincentas Briz-
gys kalbės spalio 26 d. 3:30 v. 
p. p. Kristaus Karaliaus iškil
mingame minėjime šv. Kazi
miero Akademijos senoje salė
je. Meninę dalį atliks šv. P. Ma
rijos Gimimo parapijos choras 
ir solistai, vadovaujami muz. 
A. Giedraičio. Minėjimą rengia 
Chicagos Ateitininkai sendrau
giai. 

X Elena ir Adolfas Aleknai 
sulaukė sūnaus. Motina dabar 
yra Chicagos universiteto ligo
ninėje. Pranciška ir Kazimieras 
Ivanauskai, 18-tos kolonijos 
veikėjai, džiaugiasi sulaukė an
trojo anūko. 

X I>r. Bronius Beinortus, iš
laikęs Ulinois valstybėje gydy 
tojui privalomus egzaminus, šią 
savaitę atidaro gydytojo ofisą 
6656 So. Halsted St., Chicago, 
111. 

—K. Vidikauskas, nors jau se-' — Aprūpinti darbu. Pagal 
nyvo amžiaus, randa energijos šių metų statistiką Kanadoje 
bendradarbiauti Lietuvos kai-1 didesnis procentas žmonių yra 
mynų spaudoje. Meduose" iš-;aprūpinti darbu, negu praeitais 

metais tuo pačiu laiku buvo ap
rūpinti. Pastaruoju laiku atlei
dus Toronte iš didžiulio Mas-
sey-Harris fabriko apie 3,000 
darbininkų, jų tarpe yra nema
žas skaičius lietuvių, bet atleis
tieji iš darbo tikisi, kad greit 
bus pašaukti dirbti. 

— A. Bajorinas Toronto liet. 
namuose atidarė vertimų biurą, 
kur daro vertimus įvairiomis 
kalbomis, o taip pat patarnau
ja tautiečiams ir kitais reika
lais. 

SPORTAS IR RINKIMINfi KAMPANIJA 

Kaulakio, veikėjo D. Barūno 
bei dabartinio klebono dr. V. 
Martusevičiaus. "Pravda" įdėjo 
Br. Balučio paveikslą ir Vidi-
kausko paruoštą aprašymą 
knygos apie jį. Vidikausko rū
pesčiu ukrainiečių Amerika ap
raše vysk. Brizgio kalbą Kata
likų Federacijos kongrese. 

— V. Miceika, atvykęs prieš 
4 metus į Kanadą, Simcoe pra
dėjo verstis tabako auginimu 
ir šiemet jo ūkyje tabako der
lius buvo geras. 

CHICAGOS 2INIOS 

Buvęs sunkaus svorio boksininkas čempionas Joe Louii demom 
ruoja gub. Adlai Stevensonui "sekmadienini smūgi", kurį utrėtų 
panaudoti, sako Louis, demokratų prezidentinis kandidatas baie-
uamas rinkiminę kampaniją. (1NS) 

—Kas darosi su girtuokliais? 
Apdraudos draugijos nedrątt* 
diia asmens, jei žino, kad jisai 
girtuoklis ar dirba alkoholio 

— Dėkoja po 51 meto. Laik
raštis Sun-Times gavo laišką iš 
W. Bates, kurs dėkoja už jam 
iagelbėtą gyvybę. Tai įvyko 

pardavimo įstaigoje. Dėl to ir j prieš 51 metus: Jis buvo pri-
nebuvo statistinių žinių apie 
alkoholikų likimą. Dr. W. Al-
varez Chicagos spaudoje skel* 

trenktas 1901 m., atvaręs gy
vulius į Chicagos skerdyklas. 
Nežinomas asmuo jį parvežė į 

bia duomenis, kuriuos susekė namus, o skersai gatvę gyve-
Seattle miesto psichiatras dr. nusi gail. sesuo suteikė pirmą 
Fr. Lemere: ištyręs 500 alkoho- pagalbą. Negalėjo jis jiems ta-
likų, jis surado, kad 28% jų da padėkoti, nes buvo netekęs 
gėrė iki mirė; 22% metė gėrę, sąmonės. Dėkoja bent dabar, 
kai jie tapo tokie ligonys, kad. Šiuo metu jis turi 83 m. ara-
nebegalėjo daugiau pakelti, žiaus. 
11% įstengė mesti anksčiau, 

• 

— Vieton langu — tegu tapo 

— Kazio Binkio "Atžalyno 
repeticijos vyksta pilnu tempu, i — J. Dumsa, vienas iš senes 
"Atžalyną" režisuoja buv. Lie- niųjų ateivių, Simcoe mieste tu 
tuvos Valstybės Teatro dramos 
aktorė p. Zuzana Arlauskaite-
Mikšiene. Kadangi šiuo metu 
Detroito fabrikuose darbų ne
trūksta, o "Atžalyno" pastaty
me dalyvauja daug žmonių, ku
rių vieni dirba dieninėse, kiti 
naktinėse pamainose, tad ir re-
žlsorės darbo sąlygos yra ne
paprastai sunkios. Nežiūrint to, 
režisorė, viadintojai ir rengėjai 
dirba kiek galėdami, kad tinka
mai pagerbtų veikalo autorių, 
mirusį Lietuvoje prieš dešimt 
metų. 

AlsS Dauguvietyte spa
lio 10 d. vaidino pagrindinę ro
lę Ostrovskio veikale "Vasilisa 
Melenteva", kurios premjera 
Naujame Rusų Teatre, New 
Yorke, praėjo su dideliu pasi 

Kokius rašytojams okupuoto
je tėvynėje tenka eiti kryžiaus 
kelius, vaizdžiai parodo "Tie
sos" Nr. 220 (52.8.23) įdėtos 

ri didelį Norfolk viešbutį. Jis K. Jurėno pastabos "Kreivame 

Šimkus nesugeba biiti bolševikišku Goįįoliu 
Atrodo Šimkaus žvaigžde leidžiasi 

O l<:is ,moka? 

negu liga privertė tai padaryti. p l a k a t U 8 . Halloween dienos pro-
Kaikuriuos iš jų paveikė relųji- ( g a A m e r i k o 8 v a i k a i j p r a t c m u i . 
nis atsivertimas ar prisidėji-1 l u i s t e p t i l a n g U f l L i n c o l n 
mas prie Alcohplics A n o n y i f ^ g į į ^ c h a m b e r 0f Commerce 
sąjūdžio; 11% nusižudė ar iš
protėjo. Kaikurie buvo metę 
gerti, ir vėl atkrito. Pradėjus 

jiems vieton to siūlo geresnę 
"tapybą": dalyvauti konkurse 
plakatų ir piešinių. Premijos: 

remia lietuviškus reikalus. 

VOKIETIJOJ 

veidrodyje", kuriame vėl duoda 
pylos Lietuvos sovietinių rašy
tojų politrukui J. Šimkui, kuris 

- Liet Bendr. pirmininkas p e r v , e ž i m u s n e t P a t s r a n k i o J c 

Zunde pareiškė, jog glaudūs » v o kolegas į Sibiro darbo ver-
santykiai palaikomi su Bonna P ******** Šimkus baramas 
ir dėl santykių nuoširdumo ne- J v ieSai [ *£*£** Jau n e Pirma-
galima nusiskųsti. Lietuviams * a r t ą ' *>lfievikine Praktika tat 
ir bendrai pabaltiečiams iš vo- i t u n * * * * k a d P r a d e d a l e i s t i s 

kiečių pusės rodomas didelis j a u Jf J° z v a iS ž<^ jei jau net 
palankumas. Ypač vokiečiams S i r a k u s n e P a t **o kaip reikiant 

Autorius taip vaizduoja padė
ti, tarytum aprašomame rajone 
reakciniai vienuoliai yra stip-

- sunku besusilaikyti. Dauge-. $ 2 5 $ 1 5 i r $ 1 0 P r e m i j a s 8U 
lio iš jų šeimos gyvenimas su- teikB D a y i g fl^^ 4 6 U L i n 
iro. Vidutinis jų amžiaus ilgu-, c o , n a y e 
mas buvo 56 metai. Surinkti 
tuos duomenis dr. L^mere užė-

imponuoja geras lietuvių susi-
organizavimas, ką jie dažnai ir 
kitiems nurodo pavyzdžiu. 

— Kur Nemunas teka. Tokia 
lietuviška antrašte davė Lietu
vos vokiečių laikraštis "Hei-
matstimme" Nemuno pakran
čių vaizdus. Įdomu, kad straip-

X Ben. Babrauskas, L. Ra 
šytojų Draugijos pirmininkas, 
dalyvavo Simučio ir Sakalo pa 
gerbtuvių bankete. 

X Prof. V. Jakubėnas dabar 
gyvena 1402 E. 65 place (o ne 
street, kaip buvo įsibrovęs ne 
tikslumas skelbiant anksčiau). 

X Šv. Jurgio parapija lap
kričio 23 d. rengia šeimyninę 
vakarienę parapijos salėje. 

X Terese Kikis, 644 W. 18th 
St., jau senokai serga; gydosi 
namie. 

X Maryann Bernice S h ii lis 
pakrikštyta šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. 

— Tėvu. Ir vaikų atsakomybę 
ir santykius svarstė gydytojų 
suvažiavimas Palmer name, 
Chicagoje. Dr. Leo Kanner, 
profesoriaująs John Hopkins 
universitete, atkreipė dėmesį, 
kad seniau tėvai buvo pilni šei
mininkai namuose, dabar daug 
kur vaikui pirmenybė atiduoda 
ma. Taip neturėtų būti. Per 
daug atsakomybės sukraunama 
ant tėvų. Už kiekvieną vaiko 
nusikaltimą negalima kaltinti 
tėvų. Tėvai turi jausti pilną sa 
vo autoritetą ir tvarkyti šeimos 
reikalus ryžtingai. 

sekimu. Henrikas Kačinskas tą |snyje ne tik vietovės vadinamos 
kartą turėjo mažą rolę, bet atei neiškraipytais bei suvokieti
nančioje premjeroje — Scribe.tais vardais, bet kai kur tekste 
"Stiklas vandens" — jis vai-1 pasirodo tokie pavadinimai, 
dins pagrindinę rolę. Pastaty-, k a iP "Prisikėlimo Kirche", "Ne 
mas visais atžvilgiais buvo ge
ras. Publikoje buvo ir keletas 
lietuvių, kurie turėjo progos 
pasigerėti lietuvių aktorių pui
kia vaidyba. 

Prof. Pranas Gudas dirba 
501 New Lots av., Brooklyn, 
N. Y., tbc. ligoninėje. Jis 
kaip gydytojas turi didelį pasi
sekimą. Per vienerius metus 
jis pagydė ir galėjo išrašyti 
30 ligonių. Ligoninės administ
racija jo darbą labai įvertina. 
Prof. Gudas, jau turįs 77 m. 
amž., gavo valstybinę pensiją 
sau ir žmonai. 

Rūta šmitkūtS, Maspethe, 
N. Y., gyvenančios tremtinės 
Bronės šmitkienės dukrelė, 
spalio 4 d. Maspethe buvo au
tomobilio pervažiuota. Vairuo* 
tojas norėjęs pabėgti, bet pra 
eiviai jį sulaikė. Mergaitė da
bar gydosi namie. 

— "Svetimos plunksnos" Bo
stone. VVaterburio lietuvių sce
nos mėgėjų teatras lapkričio 9 
d. vėl atvyks į Brooklyną ir 
Apreiškimo parapijos salėje 
vaidins "Svetimos plunksnos" 
Adomėno 4 veiksmų linksmą 
komediją. 

<< 

bolševikiškai rašyti. 

Atrodo, svetimtautis barasi 
Jį K. Jurėno slapyvardžiu pri

sidengęs greičiausiai koks nors 
svetimtautis bara, kad netikęs 
jo apsakymas "Barsukai", įdė
tas į š. m. "Pergalės" žurnalo 
Nr. 6. Barti gauna ir žurnalo 
redakciją, kam tokius netikusius 
dalykus deda. "Literatūra yra 
mūsų partijos darbo, - moko 
Šimkų bolševikiškos išminties 
Tiesa'*, — sudėtinė dalis, jos 

vėžystall"_ arba "Auf der Tu- uždavinys mobilizuoti darbo 
nelio gatvė ir Kaunas". žmones į kovą už komunizmo pa 

— Dipl. teis. J. Kairys, nau-'8 t a tym*; kiekvieno veikalo ver 
jasis Lietuvos Darbo Federaci- |t« priklauso nuo to, kiek auto-
jos atstovas VLIKe pradėjo r*us atlieka šį uždavinį. O ką 
darbą. Jis prisistatė VLIKo'gali mobilizuoti šis drg. šim-
pirmininkui ir pavaduotojui ir kaus apsakymas? 
susipažįsta su darbu. Lietuvos 
Darbo Federacijos Centro Ko-

Jo aprašomame rajone šeimi
ninkauja reakcionieriai vienuo-

miteto paskyrimas J. Kairį at- l i a i ir kunigai, darbo valstiečiai 
stovu VLIKe buvo visų VLIKo V a t i e k atsilikę, kad klusniai 
narių šiltai sutiktas ir vienbal- J i e m s tarnauja, moka jiems 
šiai patvirtintas. duoklę, jų nepaprastai bijo. O 

_ _- „. . tarybų valdžios organai? Jei-
Juozas Kapočius, kurti ^ p a t į k § t i a u t o r i u m i ) tei šia_ 

per Balfo Centrą Vokietijos lie
tuviams buvo pasiuntęs lietu-

resni uz tarybų valdžios orga
nus. KaoV autorius vaizdavo ne 
tikrovę, ne gyvenimą, o savo 
fantazijos padarinius, rodo ir 
pati jo apsakymų įvykių ato
mazga. Rašytojas neturi bijoti 
iškelti trūkumus. Bolševikų 
partija moko mus, jog mums 
reikalingi ir Gocoliai, ir Ščed-
rinai. Bet ką bendro su teisybe 
turi šis drg. Šimkaus pasaky
mas?" 

Netenka abejoti, jog Šimkus 
ir taip gyvenimo tikrovę vaiz
davo nudažytą bolševikiškomis 
spalvomis. Iš tikro ji yra km 
kas žiauresnė ir bolševikams ne
palankesnė. 

Deja, Šimkaus mėginimai, 
kaip ir šis apsakymas parodo, 
tapti bolševikišku Gogoliu pa
sirodė nesėkmingi. Todėl "Tie
sos" kritikas ir stato klausimą: 
"Kaip galėjo atsitikti, kad au
torius panine tokį neteisingą 
apsakymą? Atsakymas tegali 
būti vienas: autorius nepažįsta 
gyvenimo ir nenorėjo jo rimtai 
išstudijuoti... 

— Laivas trenkė J tilto pa
matus. Rūdis gabenantis laivas, 
Calumet upe vežęs geležies rū-

- Nebylys prakalbėjo - bus ft klysdamas apačia pakelto 
nubaustas. James Mazza, 32 m.' ^ t į e g 9 5 g a t y e s r o v § 8 b u y o 
amžiaus, gyvenąs 921 S. Her- n u k r e i p t a s n u o t i k r o ke l io> a t -
mitage ave., -nuduodamas nete- g i t r e n k - . ^ p a m a t u a > n u . 
kęs galėjimo kalbėti, buvo pa
leistas iš armijos ir jam buvo 
paskirta pensijos po $119.70 
mėnesiui. Iš viso jam buvo iš
mokėta $8,997.50. Šalia to, jis 
vairavo sunkvežimį ir uždirbda
vo $16.50 per dieną. Neseniai 
veteranų administracijos parei
gūnai aplankė jo namus. Jo ne
rado. Kai kaimynų ėmė klausti, 
kur tas nebylys, jie buvo nuste
binti, kad jis laikomas nebyliu. 
Paaiškėjo, kad jis gali kalbėti. 
Patrauktas teismo atsakomy-

vesdamas į upę tilto sargų tro
belę. Žmonės spėjo išbėgti. 

— Užmušė artomobilis. Au
tomobiliui paal/dus ir paskui jį 
važiavusiam atsitrenkus į jų 
mašiną, buvo mirtinai užmušti 
YValter Carl ir jo žmona Ellen. 
Vyras turėjo 61 m. amžiaus, 
ji — 45. Nelaimė atsitiko 175 
gatvėje ir Kedzie. 

— Mandagus policininkai. 
Chicagos Suvažiavimų Biuras 
keturiems Chicagos policinin-

ypač į Chicagą atvykstantiems 
svečiams. 

bėn už apgualę ir jam gresia j k a m s j t e i kg ^ $50 jvertinda-
21 m. kalėjimo ir $42,000 pa- m a 8 j ų parodomą mandagumą, 
baudos. 

— PagrobS brangenybių už 
$350,000. Patyrę vagys Chica
goje iš Lovvenberg Kailių Krau
tuvės, esančios antrame augšte 
Congress viešbučio, pagrobė 
brangių kailinių ir kitų brange
nybių, kurių vertė siekia $350,-

Koks šio apsakymo turinys, 1000. Brangenybės buvo ap-
toks ir jo meninis lygis: skurdi 1 draustos, bet kailiniai — ne. 
intriga, labai menkai aprašyti 
veikiantieji asmenys, nei vieno 

Savininkė Robinson pažadėjo 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
ir kit. organizacijoms. Paskaitos 

ger, aUyginim, tiems, kurie, &,£&%& di8ku8*"' " * -
vaizdo, kuris būtų skaitytojui padės surasti pavogtą turtą. Iš I Direktorius: 
bent kiek įstrigęs j atmintį..." 
O ir paties "Pergalės" žurnalo 
redakcija "veikiausiai tuos tru
kumus matė, bet užmerkė 

100 pavogtų kailinių daugiau 
šiai buvo chieagiečių pasidėti 
apsaugai. Vagys nusuko duris 
ir acetilinu ištirpdė metalo sie-

akis..." Ir kaip neužmerks, jei Į nas, už kurių, saugiai buvo lai-
jau pats~ Lietuvos rašytojų po-1 komi brangieji kailiniai. 

viskų savo leidyklos išleistų!; u i H 1 J • iu • 
, i_Tv*J * tarybmių žmonių, dargi eilinių 
knygų, paskutiniu metu gavo , . * •x 1 r 1 * *•• .1 Ji? komunistų autorius nemato. iš Vokietijos visą eilę padėkos T. 1 . .X1 _, J ? * „ Z ; Jis nemato rajone kovotojų laiškų. Buvo pasiųsta B. Braz- x „ *̂- • a*, . . . . „ , už partijos liniją ir urmu vaiz džionio "Meškiukas Rudnosiu-
kas" ir Juozo Grišmanausko , , . , 
"Tolimieji Kvadratai" darbuotojus kaip tarybinių jsta-

loiimieji ttvaoratat . t y m ų l a u ž y t o j u s A u t o r i u s n e . 
— Nuoširdūs santykiai. Nuo- randa rajone nei vieno komunis 

širdūs ir glaudūs ryšiai palat- to, kuris keltų balsą prieš tam-
komi su UNO Augštojo Komi-sybininkų įsigalėjimą, prieš tei-

me rajone tarybinių žmonių iš litrukas nemoka rašyti ir nepa-
viso nėra. Jokio aktyvo, jokių taiko... Kas tada moka? (Elta) 

saro tremtinių reikalams atsto
vu Vokietijoje. Ypač jo pava
duotojas yra didelis lietuvių 
draugas, — pareiškė Zunde. 

BRAZILIJOJ 
— Pirmoji stovykla prie At-

• Kas važiuoja vidurmiestin 
pirktis raštinės reikmenų, rašo
mųjų mašinėlių ar brangenybių, 
tas permoka už prekę ir už su
sisiekimo išlaidas. Lengviausiai 
įsigyti pas J. Karvelį, 3049 So 
Halsted St., Tel. PA 6-1136. 
, ' . _ 1 Bostoną. 
tmm • • • • • • • • » • • • • • • • • i f f « » Į H į > • • „ • ^ 

Atžalynas" bus suvaidintas l a n t o - S a o P a u l ° moksleiviai 
lapkričio mėn. 8 d. buv. lietuvių ateitininkai spalio 26 d. šven-
svetainėj. Vakarą ruošia Det-, č i a k u o P ° s vienerių metų su-
roito lietuvių organizacijų cent- \kak* T a P a č i a *>ro*a b u s i r 

ras. Pelnas yra skiriamas Lie- j n a u ^ n a r h * Pyl imas . Sausio 
tuvos laisvinimo reikalams. IPirmoje pusėje, sekdami Ame-

- Romualdas Zalubas, buvęs r i k o s ateitininkų pavyzdžiu, jie 

— Jau prancūzų "Le Monde" 
konstatavo, kad dabartiniame 
sovietų penkmečio plane Balti
jos kraštai susilaukė daugiau 

duoja visus tarybinius rajono dėmesio nei kurie kiti. Tuo bū-
dU, keldami pabaltiečių gyveni
mo lygmenį, "Le Monde" nuomo 
ne, sovietai tikisi įsigysią dau
giau jų padarysią sau paląnkes-
juos padarysią sau pr lankes
nius. singumo laužymus..t 

Kun. V. Bagdanaviėlus, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina 
23S4 So. Oakley Ave., Chicago, DL 

Paskaitos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go44 nuo 6 v. 30 m. iki 8 vai. 30 m. 
vakaro. 

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Spalio 23 d. 6 v. 30 min. vak. 

skaito kun. Dr. A. Juška tema: 
Nepriklausomos Lietuvos laikraš
čiai. 

Spalio 23 d. 7 vai. 30 min. vak. 
D. Narutavičiui* vadovauja praty
boms rašyti žiniai. 

Spalio 25 d. yra pramatyta In
stituto ekskursija i Herald Ame
rican redakciją, vadovaujant red. 

— Aštuonios valandos ežere. 
Chicagietis W. Richards su 
žmona ir vienu pažįstamu buvo 
motoriniu laivu išvykę pasiva
žinėti Michigano ežeru. Sugedo 
jų motoras ir jie 8 valandas iš
buvo ežere, kur bangos siekė 
net 25 pėdas. Pagaliau juos pri
nešė prie kranto, sudaužė jų 
laivą. Turėjo dar netoli mylios j st7lMeža]~Dėr ekskursijos valan-
bristi šaltame vandenyje, k o l . ^ ^ J ^ J *» vedė^a8 w inB^-
pasiekė švyturį ir išsigelbėjo. tuto nariais. 

tremty Kempteno lietuvių gim
nazijos direktorius, šiuo metu 
įsikūrė VVashingtone, D. C. Jis 
Georgetown universitete dėsto 
matematiką. 

— Ant. Dambrauskaite, žino
moji Lietuvos operos solistė 
dabar gyvenanti Miami, Flori
da, žada atvykti koncertuoti į 

rengia prie Atlanto, netoli San
tos miesto, pirmąją stovyklą. 

KINIJA 
— Kun. A. Perkumas, kurs 

darbuojasi vienoje saleziečių 
mokykloje Hong Konge, atsiun
tė mums leidinį apie tą mokyk
lą, išspausdintą kiniškai. Mo
kykloje yra' apie tūkstantis 
moksleivių. 

' 1 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
/ 

Mes kviečiame lietuviui pasiditl gavo taupomus pinigus \ Chicago Savingi and Loan Assodatlon, kuri yra proporcionallaJ viena B 
smarkiausiai augančiu taupymo ištaigu, visoj Ghicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai Ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji U anksto nepriiada, bet 
visada Umoka aukštą dividendą. 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
• 

6234 South Westcrti Ave Ghicago Ptioitc GRovehili 6-7575 
JOHN PAKEL, Presldent 

• i 

I I l ? T I I V l t l f A I C T A I P A Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir .penktadieniais nuo 9 iki 4 
IJri I U T i J l V / i Į k M i l I l l l l P° PictV- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po piety. 

• 
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