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Kanados atstovas rado žodį 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

NEW YORKAS. — Du Didie
ji, atstovaujantieji Vakaru ir 
Rytų pasaulj, pereitą savaitę su
sitiko bendrose diskusijose. Abu 
du pabrėžė Korėjos reikalą ir 
nenusileido kaip tik tuo pačiu 
klausimu, ties kuriuo užlūžo pa
liaubų derybos Korėjoje: dėl be
laisvių grąžinimo, kurį vieni rei 
kalauja padaryti priverstiną, gi 
kiti savanorišką. 

Achesonas buvo aštuntasis 
Nors jau septyni vyrai su ilgo

komis kalbomis buvo užėmę kal
bėtojo tribūną, susirinkusieji la
bai kantriai išklausė Dean Ache 
šono 45 min. kalbą, kurios nė sy
kio niekas nepertraukė ploji
mais, juos rezervuodami kalbos 
galui. Visus nepaprastai nustebi
no ramus Achesono kalbos to
nas, atpalaidavęs anksčiau buvu
si vakariečių įsitempimą. Mat, 
daug kas dar atsiminė jo pereitų 
metų kalbą Paryžiuje, kada jis, 
sovietų pavyzdžiu, siūlė plačią 
nusiginklavimo programą, bet 
kuri nepasiekė rezultatų dėl ne
ramaus tono ir „per stiprių" žo
džių. Nemaža dalis tada vakarų 
valstybių atstovų pasibaimino 
dėl pasekmių, o britų Edenas net 
apeliavo | abudu lagerius, kvies
damas nevartoti „piktų žodžių". 

Vienintelis pasiūlymas 
šių metų Achesono kalba, dėl 

savo švelnumo, britų „išmintin
gumo", o kitų „supratingumo" 
vardu vadinama, buvo skirtinga 
ir savo turiniu. Achesonas tepa
siūlė tik vieną dalyką — tęsti 
karą Korėjoje, ligi bus sustabdy
ta agresija ir atstatyta taika bei 
saugumas. Nors komunistai ir 
nenori toliau tartis, bet Acheso
nas kviečia JT nuo derybų ne
atsisakyti, bet jų ir nepirkti ne
garbinga kaina. 

Kreipdamasis į visas 60 vals
tybių delegacijas, taigi ir į savo 
kolegą Višinskį, kuris sėdėjo ga
na surūgusiu veidu pirmojoje 
eilėje, jis kvietė remti Korėjos 
atstatymą. Toliau Achesonas pa 
lietė kolonijų klausimus, kuris, 
atrodo, netrukus paaštrės paski 
rų komitetų posėdžiuose, ir il
giau sustojo ties pagalbos tie
kimu techniškai atsilikusiems 
kraštams. Čia jis pabrėžė, kad 
tos tautos turėtų ir pačios sa
vimi rūpintis, o nelaukti visko 
iš kitur. 

Atskirai sustojo ties JAV gy
venimo standarto klausimu, už
simindamas, kad ir JAV turi rū
pintis savo gyventojų standarto 
pakėlimu ir apsidraudimu nuo 
būsimų depresijų. Vėliau buvo 
kalbama, jog Achesonas tyčia tą 
klausimą minėjęs, norėdamas 
sovietų blokui užbėgti už akių, 
šiam ruošiantis kaltinti JAV 
perdaug rūpinantis ginklavimo
si reikalais ir tuo mažinant savo 
ir kitų kraštų gyventojų gerovę. 

Tokia Achesono kalba bendros 
audros nesukėlė, nors jos buvo 
tikėtasi jau nuo to laiko, kai tik 
jis paskelbė kelsiąs Korėjos klau 
simą. Sakoma, jog pirmykštėje 
savo kalbos redakcijoje jis buvo 
besikreipiąs į kinus ir korėjie
čius komunistus, apeliuodamas 
sutikti su paliaubų sąlygomis. 
Kaikurių vakarų valstybių karo 
specialistų atkalbėtas, jog nebus 
ką daryti, jei jie nepaklausys, 
jis savo kalbą pakeitęs. 

Višinskis tribūnoje 
Nuaidėjus Achesono žodžiams, 

spaudos atstovai klausė Višins
kio nuomonės, bet šis atsisakė 
ją pareikšti, aiškindamas, jog 
jis nevisai gerai suprantąs an
gliškai, tad turėsiąs dar ją per
skaityti. Na, ir pasiskaitė, nes 
visur Achesoną puolė ir dar sy

ki vertė Amerikai ant galvos tas 
visas pamazgas, kurias tebepils-
to jau šešeri metai. 

Šįkart Višinskis visus nuste
bino ne tik tuo, jog ištisai pa-
I kartojo išvakarėse Lenkijos už
sienių reikalų ministerio St. 
Skrzesezewski paskaitytus, jau 
anksčiau sovietų suformuluotus 
ir prieš tai šimtus kartu karto
tus „taikos" pasiūlymus, bet ir 
tuo, jog jis kalbėjo ramiai, ne
trankydamas »talo. 

SH puslapių kalba 
Prieš save laikydamas 38 psl. 

storo popierio sąsiuvini, jis iš jo 
išskaitė, jog JAV „magnatai" 
ruošiasi naujam, trečiajam pa
sauliniam karui, jog Korėjoje 
daro biznj, naudoja bakteriolo
ginius ginklus ir t.t. ir t.t. Pasi
remdamas Leninu ir Stalinu, jis 
įrodinėjo „taikingą" Sovietų Są
jungos politiką ir kvietė didžią
sias valstybes uždrausti atomi
nes bombas ir nusiginkluoti vie
nu trečdaliu. 

Jo kalba, kurios tekstas buvo 
paskleistas tarp rusiškai mokan
čių atstovų ir spaudos atstovų, 
buvo sukabinta viela į knygos 
formą, o pirmajame puslapyje 
parašyta: „Pašalinti naujojo pa
saulinio karo grėsmę, apsaugoti 
taiką, sustiprinti tarptautini 
saugumą". Tolimesniuose pusla
piuose buvo net penki poskyriai, 
vis pavadinti šūkio forma, kaip 
pvz. „Užbaigti karą Korėjoje" 
ir pan. 

Priešais Višinskį sėdėjęs Dean 
Achesonas atidžiai klausėsi kal
bos, tik retkarčiais nusiimdamas 
savo ausines, lyg poilsiui. Kele
tas atstovų, jų tarpe ir Olandi
jos, negalėdami to melo klau
syti, beveik per vidurį kalbos iš 
salės išėjo ir nesugrįžo ligi už
baigiant. 

Tiesa, niekas Višinskiui neplo
jo. Tik tada, kai jis pabaigė, iš 
salės gilumos pasigirdo stiprūs 
pliauškėjimai. Tai plojo, kaip vė 
liau paaiškėjo, „svečiai", kuriuos 
buvo atsivedusios sovietų bloko 
atstovybės. Taip ir pasibaigė ta 
75 minučių kalba, apie kurią vė
liau buvo kalbama, jog nieko 
naujo joje nebuvo pasakyta nuo 
to laiko, kai JT atstovai sovietų 
klauso jau šeštuosius metus. 

Savo įspūdžius pareikšdami, 
vėliau britai pasakę, kad buvę 
tiesiog apvilti tokiu nuobodumu; 
prancūzai laikė ją grynai ruti
nos reikalu ir tik Kanados atsto
vas pavadino ją tikruoju vardu 
— veidmainiavimu. 

gus karščio dėl kolonijų 
Šiom dviem kalbom, palyginti, 

ramiai praėjus, artimiausiu lai
ku nelaukiama pagrindiniais 
klausimais nieko daugiau ligi de 
batų, kurie netrukus prasidės 
politiniame ir saugumo komite
te. Gen. sekretorius Trygve Lie 
pranešė, kad Korėjos klausimas 
pagal dabartinę tvarką eis tre
čiuoju iš eilės. Nors sovietai jau 
anksčiau buvo užsipuolę reika
lauti, kad jis būtų svarstomas 
dar prieš JAV prezidento rinki
mus, bet dėl to galutinai dar bus 
nuspręsta šią savaitę. 

Atrodo, kad be Korėjos kolo
nijų klausimas — konkrečiai 
Maroko ir Tuniso reikalavimas 
nepriklausomybės iš Prancūzijos 
ir rasinės diskriminacijos klau
simas, ilgametis Indijos ir Pietų 
Afrikos nesutikimo šaltinis, bus 
labiausiai tiesiami ant priekalo. 

Streikas minkštųjų anglių kasyklose galįs būti labai ilgas, nes Lewis jau yra pasakęs, kad 
su atlyginimų stabilizavimo komisijos nutarimų nesutiks. Lewis teigia, kad angliakasiai pradėjo 
streiką be unijos įsakymo. Laukdami savo unijos vadovybės nutarimų, laisvai sau šnekučiuojasi 
angliakasiai rrie savo unijos patalpų Harmarville, Pa. (INS) 

• Socialistų internacionalo va 
dai, posėdžiaują dabar Milane 
Italijoj, prašo Sov. Rusiją, JAV, 
Angliją ir Prancūziją tuojau su
sirinkti Vokietijos suvienijimo 
reikalą aptarti* 

Britai Kenijoje 
vykdo areštus 

NAIROBI, spalio 23. — Britų 
lėktuvams su kariuomene iš Su-
ezo zonos nuolat leidžiantis ae
rodrome, Kenijos sostinėje Nai
robi policija areštavo apie 100 
negrų nuo laikraščių redaktorių 
iki atskirų giminių vadų imtinai. 
Visi areštuotieji įtariami turį ry
šių su slapta teroristine Mau 
Mau organizacija, kuri teroro 
priemonėmis bando išbaidyti bal 
tuosius iš Kenijos. 

Be „kilmingųjų" sugaudyti ir 
iš miesto išvežti ir tokie elemen
tai, kurie galėtų būti samdomi 
teroro veiksmams atlikti. Nai
robi darbo neturį asmens gali 
čia pasilikti tik 48 vai. Tie ele
mentai bus apklausinėti ir sukla
sifikuoti — gal kas iš jų polici
jai ir labai naudingų žinių su
teiks — o paskui paleisti. 

Į Keniją skrenda iš Londono 
pats kolonijų ministeris su rei
kalu vietoje susipažinti ir ko
vos priemones aptarti. Pažymė
tina, kad areštuotųjų tarpe yra 
ir negrų vadas Kenyata, Angli
joje mokslus baigęs, anglę ve
dęs ir Anglijoje už negrų teises 
kovojęs. *. 

Mezgasi derybos 
Sudano reikalu 

KAIRAS, spalio 23. — Gen. 
Naguib pranešė, kad britai jau 
yra jo paklausę ar galįs pradėti 
formalias derybas Sudano klau
simu, tačiau atsakymą duosiąs 
tik už kelių dienų, kai pasikal
bėsiąs su Sudano nepriklauso
mybės partijos vadu ir kitais su 
daniečiais, kurie jau yra suva
žiavę į Kairą. 

Greit turėtų įsigalioti britų 
Sudanui duota konstitucija, bet 
atrodo, kad gen. Naguib norė
tų ją papildyti, numatant komi
siją, kuri stebėtų Sudano žygį 
prie nepriklausomybės. Girdisi, 
kad ton komisijon Naguib siūląs 
1 britą, 1 egiptietį ir 2 sudanie-
čius, jei Sudano atstovai tą pro
jektą paremtų. 

Prašo tik ginklų 
Kinijos karui 

TAIPEI, spalio 23. — Kadaise 
Kiniją valdžiusios ir daug refor
mų žadėjusios Kuomintango par 
tijos liekanos, susirinkusios kori 
ferencijon aptarti Kinijos lais
vinimo reikalų, surašė manifes
tą — prašymą visam Vakarų pa 
šauliui. Jie perša rytų - vakarų 
sąjungą prieš komunizmą ir Ru 
siją, įspėja rytų tautas nesibi
joti vakarų,, o sau prašo įrankių 
komunistams iš Kinijos išvary
ti. Tik įrankių, žmonių nereikė
sią. 

Rusus jaudina vakarų žygiai 
Kremlius, turbūt, gailisi praleidęs getas progas. — Va

karuose nemanoma, kad karo grėsme padidėjo 
BONN, spalio 23. — Tiek At

lante ir Siaurės jūroje, tiek prie 
Danijos ir pačioje Vokietijoje 
vykę kariniai manevrai, kuriuo
se dalyvavo visos ginklų rūšys, 
parodė, kad Vokietija ir Vaka
rų Europa šiandien būtų žymiai 
stipriau ginama, negu kada nors 
prieš tai. Vokietijos manevrų 
uždavinys buvo sustabdyti žy
giuojantį iš Rytų priešą ir pa
vaizduoti, kokli* efektingų prie
monių reikėtų imtis, norint ap
saugoti ypač Ruhro kraštą nuo 
galimų sunaikinimų. 

Pasienyje taip pat vykdė pra
timus ir vokiečių pasienio ap
sauginiai daliniai. Tiek vienų, 
tiek kitų manevrus atsidėję se
kė sovietai, kurių kaikuriuos ka
rinių misijų narius teko net prie 
varta iš manevrų lauko išpra
šyti. 

Turima žinių, kad bolševikam 
kelia nerimo prasidėjęs glaudes
nis turkų, graikų ir jugoslavų 
karinis bendradarbiavimas. Vo
kiečių spaudoj pasirodo žinių, 
kad amerikiečiai nori įsitaisyti 
savo bazes ne tik Turkijoj, bet 
taip pat ir Jugoslavijoj. Esą, tuo 
reikalu tarp amerikiečių ir ju
goslavų prasidėję platesnio mas
to pasitarimai. Gautosiomis iš 
anapus žiniomis, net iš Rusijos 
vidurio visą laiką siunčiami nau
ji sovietų kariuomenės ešalonai 
į Jugoslavijos pasienį. Tačiau 
kitų manoma, kad tai padėties 
nesukomplikuos. Karo grėsme 
šiuo metu niekas rimtai netiki. 

• Libano parlamentas perrin
ko savo seną pirmininką ir tuo 
būdu sudavė smūgį socialistų 
frontui, kifriam neseniai pasise
kė, sukėlus riaušes, priversti 
pasitraukti prezidentą. Parla
mento pirmininkas buvo prieš 
prezidento pasitraukimą. 

Kalbėti su Stalinu 
* nebūsią progos 
LONDON, spalio 23. — Prem

jeras W. Churchill kiek liūdnai 
nuteikė vieną Darbo partijos at
stovą, kuris paprašė pasakyti 
datą, kada Churchill kreipėsi į 
Trumaną ir Staliną su paklau
simu, ar negalėtų susirinkti visi 
„Trys Didieji" pasaulio skaudu
lių aptarti. 

Churchill atsakė neradęs ge
ros progos tokiam paklausimui 
padaryti, o dabar manąs, kad 
tokia proga iš viso nepasitaikys. 
Jis apgailestaująs, kad taip at
sitiko, bet kaltės negalįs priskir 
ti nė JAV, nė Anglijai. 

Blogėja reikalai 
Indokinijoje 

HANOI, spalio 23. — Nors 
prancūzai teigia, kad iš komu
nistų užpultų avanpostų pasi
traukė tvarkingai, tačiau tas pa 
sitraukimas yra nepaprastai pa
vojingas. Mūšiai vyksta Raudo
nosios ir Juodosios upių slėniuo
se, kurie veda į patį Hanoi mies
tą. 

Vakar prancūzai atidavė ko
munistam N'Ghialo tvirtovę ant 
Juodosios upės, 90 mylių į šiau
rės vakarus nuo Hanoi. Pasku
tinės telegramos praneša, kad 
Hanoi gynimo ratlankyje pra
kirsta labai plati skylė ir pran
cūzų padėtis pasidariusi labai 
kritiška. Jei komunistai turi ne
toli paslėptus dalinius, tai pran
cūzai gali nebesuspėti skylės už
kišti ir gali tekti komunistus 
prie pat Hanoi prisileisti. 

• Ceilonas ir Kinija sudarė 
prekybos sutartį ir mano pasi
keisti per metus prekėmis už 53 
mil. dol. iš kiekvienos pusės. 

Kovų vietoa Korėjoje. — Juodos ir baltos strėlės rodo vietas, 
kur vyksta stipriausi, bet ligšiol nesekkungL kinų puolimai. (INS). 

Keis Korėjos karo politiką? 
Apie tai užsiminė laivyno sekretorius Kimball. — Bet 

komunistai dar gali tų nepatogumų išvengti 
VVASHINGTONAS, spalio 23. — Jei komunistai Korėjoje 

garbingos taikos nenorės, teks apsispręsti dėl dabartinės politi
kos keitimo — pareiškė laivyno sekretorius Kimball, kalbėdamas 
su spaudos atstovais grįžęs iš kelionės laivyno bazes užjūriuose 
aplankęs. 

Dabartinė sąjungininkų politi- JT" ~ZT . * i .-
ka Korėjoje yra, anot jo, „gar-į P a p r a š y t a lSdUOIl 
bingos paliaubos" — nesiekti! 
sprendimo karo lauke. Jei paaiš
kės, kad komunistai to nenori, 
teks apsispręsti ką toliau daryti. 
Keliai yra du: viską pamesti ir 
išeiti arba sutraukti tiek jėgų 
kiek reikia ir laimėti pergalę ko 
vos lauke. Pergalė, anot Kimball, 
galima, tik ne tomis jėgomis, ku 
rios dabar turimos Korėjoje. Ap
sisprendus už pergalės jieškoji-
mą karo lauke, reikia daugiau 
armijos, aviacijos ir laivyno. 

Apie europietiškų Nato narių 
apsiginklavimą patyręs labai ge 
rų dalykų ir laikas būtų atitai
syti klaidingas nuomones, kad 
visas Europos apsiginklavimo iš 
laidas padengia JAV — jis ma
no, kad JAV padengia tik 20% 
išlaidų, o 80 proc. sutelkia pa
čios Europos valstybės naujais 
mokesčiais ir atsisakymu kar
tais nuo labai reikalingų daly
kų. Europos apsiginklavimas 
esąs labai gerame kelyje. 

Laukia sensacijos „™TTTAC, u 00 
I SEOULAS, spalio 23. — Po 

NEW YORKAS, spalio 23. — 9 valandų kovų pietų korėjiečiai 
JT visuotinis susirinkimas buvo vakar vėl atsiėmė viršūnę „Sni-
susirinkęs posėdžio, bet neatsi- per" kalnų grandinėje, kurią 
radus kalbėtojų greit išsiskirstė buvo praradę naktį kinams pri-
neribotam laikui, papildęs dieno- ėjus prie smaigalio iš trijų pu-
tvarkę dar 2 klausimais: Lenki
jos „taikos" rezoliucija ir JAV 
prašymu, kad būtų ištirti komu
nistų priekaištai apie bakterijų 
mėtymą Korėjoje ir Kinijoje. 

Darbus jau pradėjo visos 6 ko 
misijos, bet akys krypsta tik į 
politinę ir saugumo komisiją, 
nes čia yra suėję visi karštieji 
klausimai. Oia gali žybtelėti ir 
kokia sovietiška sensacija. Ar
gi Višinskis šį kartą jau nieko 
nebūtų atsivežęs? 

komunistų vadus 
PARYŽIUS, spalio 23. — No

rėdamas išgauti ir teismui ati
duoti penkius komunistų vadus, 
parlamento atstovus, Prancūzi
jos krašto apsaugos ministras iŠ 
dalino parlamento nariams ilgą 
pranešimą su pas komunistus 
rastų dokumentų fotografijomis 
apie komunistų partijos planus 
sabotuoti krašto apsaugą ir 
griauti karių moralinį atsparu
mą. 

Dėl tų pačių kaltinimų jau 
areštuoti keli komjaunimo ir pro 
fesinių sąjungų vadai. Parlameu 
to nariai negali būti areštuoti be 
parlamento sutikimo. Jei tie 
„penki didieji" patektų už gro
tų, Prancūzijos kompartija lik
tų be galvos, jei ir pats Thore-
zas grįžtų iš Maskvos, nes šis 
pastarasis nėra barikadų kovo
tojas. 

Atsiėmė viršūnę 

Cenzūra atsargai 
KAIRAS, spalio 23. — Suse

kus kaikuriuos žurnalistus prisi
dedant prie Egiptui nepalankios 
veiklos, gen. Naguib suteikė sa
vo vidaus reikalų ministrui tei
sę įvesti cenzūrą bile kuriam 
Egipto laikraščiui. Be to, minis 
tras gali įsakyti patiekti cenzū
rai iš užsienio laikraščiui siun
čiamas telegramas ir laikraščio 
į užsienį siunčiamas žinias. Už
sienio korespondentų savo agen
tūroms siunčiamų žinių cenzūra 
niekad nebuvo nuimta. 

sių. 
Kasdien vis įsitikinama, kad 

pietų korėjiečiai kovoja nepa
prastai gerai. Jie turi tuos pat 
asmeninius ginklus kaip ir ame
rikiečiai ir tą pačią didžiųjų gin 
klų paramą. Jie gerai apmokyti 
ir turi gerus karininkus patrio
tus — didžiausią moralinę stip
rybę. P. Korėjos kariuomenė jau 
dabar yra vakarietiškiausia ka
riuomenė Azijoje visais atžvil
giais. 

• 8 čekų skautų vadai nuteis
ti kalėti. Tarp kitų kaltinimų bū 
ta ir kaltinimas, kad organizavo 
žmonių pabėgimą. 

Kalendorius 
Spalio 23 d.: šv. Teodoras. Se

novės: Ramutis ir Jautrytė. 
Spalio 24 d.: šv. Rafaelis, ar-

changelas. Senovės: Daugailis ir 
Krūminė. 

Oras Chicagoje 
Šiandien dar kiek šilčiau. Tem 

peratūra pasieksianti 63 laips
nius. 

Saulė teka 6:12, leidžiasi 4:57. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Persija jau formaliai pranešė Anglijai, kad diplomatiniai 

santykiai nutraukiami. Dešimties dienų bėgyje persai išvyksta 
iš Londctno; toks pat terminas duotas anglams apleisti Teheraną. 

— Harvard universiteto studentai sutrukdė per Cambridge 
vykstantį gen. Eisenhovoerio propagandinį karavaną, nulupinėjo 
nuo generolo automobilio visus chromo pagražinimus ir atsukinėjo 
licenzijos lenteles. Rimtesnių pasikėsinimų nebuvo. 

— Prancūzijos vyriausybė nutarė patiekti parlamentui tvir-
tinti Europos armijos sutartį ir visos koaliciją sudarančios par
tijos pasirengė, nors nenoromis, spausti savo atstovus parlamen
te, kad balsuotų už sutartį. Tas žygis reiškia, kad užsienio reika
lų ministras Schumanas nepasitrauks ir vyriausybės krizės laiki
nai išvengta. 

— Pietryčių Azijos pakrantes ir Filipinus palietė labai stip-
rus taifūnas. Indokinijos miestą Phantiet užliejo: bent S pėdų 
augščio vandens banga. Visur pakrantėse nunešti namai, paskan
dinti laivai. Filipinuose derliui esą padaryti mUioniniai nuostoliai* 
Vakar buvo Stnoma, kad žuvo apie 100 žmonių. 

— JAV armijos sekretorius Pace panaikino gen. Clark parė
dymus, prailginančius karių tarnybą Korėjoje, vietoje 86 punktų 
reikalaujant 38. Tarnyba Korėjoje prailginama tik užfrontėje 
esantiems kariams. 

— Prez. Trumano ir gen. Eisenhovoerio klausytis vakar rin
kosi didelės minios. Hartford, Conn., gen. Eisenhouyeris įrodinėjo, 
kad respublikonai depresijos neatneš. • Prez. Trumams visur vakar 
priminė, kad respublikonai nėra pasitaisę: jie tebėra didžiojo ka* 
pitdlo globėjai ir vėliau ar anksčiau prie depresijos kraštą privesM 
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E NIM O 
Med/iapi siusti flfao adresu: VYT. KADŽIUS, 7031 So Artesian 

Ave., (Jliieago 21), UI. Telefonas KHpublic 7-0288 

Sena širdis ir naujas kraujas 
BRUNO MARKATTIS, GJ 

Pi ju; XI, paskelbdamas Kris- mas merdčjo, ir dar gyvą kūną 
taus Karaliaus šventę, metė šf:kį, užpuolė išsigimimo kirminai. 
"Visa atnaujinti Kristuje", ku- danginu ir žemės... 
rio dvasioje ir turinyje kūrėsi 
ir augo katalikiškos organiza- Organizacijos žlugo, k£da ide 
cijos. Eilė jų, išugdžiusios daug alai buvo arba nuvertinami ar-
žavių ir kilnių asmenybių, kaip ba nužeminami. Bet rinktiniame 
ir kiekviena žmonių bendruome- asmenims taikomi rinktiniai rei-

valdybą sudaro: »tud. Jonas Dė 
dinas — pirmininkas ir stud. 
r e n i Lozaitytė — sekretorė. 

Chtcaffoje ateitininkai ruošia 
Sk'Jmlngtl Kristaus Karaliaus tikimą. 
"ninčj'mą spalio mėn. 26 d. I Stud. At-kų Draugovės V-ba 

p. p. šv. Kazimiero 

vus, kad nuSviestų savo veiklą, kė — Birutė Kupčiūnaitė; rei-
5. Rinkti nario mokesti kas kalų vedėja 

mėnesį po $0.25. naltė. 
6. Suruošti Naujųjų Metų su-

STUDENTC ŽINIAI 

Lucina Kauf ma-
A. J . 

3:30 vai 
Visi studentai ir studentes, stu

dijuojantieji Chicagoje ar netoli-
Mcademilos senoje aalėje. Mi-' PASISKIRSTEM PAREIGOM 5 S T 2 % " " c h S S l S 
\ •. mo metu paskaitą skaitys Dievo Apvaizdos (18 g-vė) Lietuvių Studentų Draugijoje, 

J. E. vysk. V. Brizgys. Minėji- parapijos moksleivių ateitininkų Pr**o*nl registruotu pas draugi-
m dalyvauti kviečiami ne Uk valdyba, š. m. spalio mėn. 19 g fi&t£wSH5V«5 
v si ateitininkai, bet ir Chicagos d. įvykusiame posėdyje, pasi- arba pas D. Dirvanskytc, 4031 So. 
skautai ir vyčiai. skirstė p a r ė j o nis sekančiai: Artesian Ave., t e l- '^ovchil l 8-

Chicagos Ate i tau i ta j Riro'Sel- dvasios vadas — k t n . St. San- J ^ J , 
I \mo Fondas ruoSia > n-,er- j t a r a s i būrelio globėjas — Al. j PAJIKŠKOJIMAS 

JSSSS ^ t S ^ S į S S R * v a k a , , , kuris Jvyk, ; . p - * * - ; būrelio pirmininke _ o . ' „ ^ " . 
narys, taip pat aktyviai dilyva- kričio mėn. 23 d. Visi prašomi | n o v a i t e Antanai ty tė ; vicepirmi- čio chicagoje. prašau pažįstamų ar-

2 * 5 * ""Šuo ir
mėtual]auV08baiag?; t;'< d i f i n * ^ze rvuo t i šiam kon- ™ k ė i r P r a m o s vykdytoja - * C K ? X U S « $ S %!%*& 

pngrind'nj apm-kymą JAV ka- certui. 
riuomeneje. 

• • 

nė, pergyveno tam tikrą ato
slūgio momentą. 

gų kietam dabarties ir ateities 
darbui . ' Žodžių mūsuose jau ir 
taip per daug. Š ; aidų ugnis ne-

kalavimai. Masę tur i veikti as- [\ga,i tveria, ir gipso statulų am 

Žodžiai ir darbai 

K R O N I K A 
Bait'Imcrėr. moksleivių at-ku 

menybių jėga ir idealo augštis. I žius t rumpas . Tik gyva Viešpa-
! Kitaip sušablonintas idealas nu- j ties dvasia, uždegusi ištikimųjų 
3toja t raukos ir primena stikfi- širdis, pergyvena kar tas ir patį 

Kultūrų istorijoj? mes u^tin- ne perlų imitaciją. Kris taus laiką ir sukuria Ateitį, panašią 
kame periodų, kada žmonės, 'Avangardas negali pasitenkinti j Dangų 
užuot dirbę, s ta tę ir krauju pra ma.ių ideologine pasaulėžiūra 
kaitavę, pasidavė per ankstyvo ,ir vidurkio plokščiais įsitikini-
poilsio vilionei. Besiduaugda- ,mais. Kul tūra ir civilizacija yra 
mi kitų nuveiktais darbais, aki- | auksu neįkainojami dalykai, bet 
mis glostydami protėvių kieto kas iš jų, jei jos svetimos Kris- Į rugsėjo mėn. 21 d. įvykusiame 
ir ilgo darbo paminklinius vai- taus dvasiai ir, užuot artinusios j kuopos susirinkime išrinkta 
sius ir jais maitindamiesi, jie širdis pire Dievo, atsistoja t a rp Į nauja valdyba, kuri pareigomis 
pradėjo akademines diskusijas, i dangaus ir žemės, kaip užra- pasiskirstė sekančiai: Antanas 
kaip sukurt i na-.fc ateitį, g r a s i n t o s durys be rakto. Eringis - pirmininku, Genė Bu 
žesnę už praeitį, bet susidūrę ' Pagal mirusiojo Popiežiaus račaitė - vicepimininke, Nijolė 
su darbu ir sunkenybėmis, pa- minti, Vino Atnaujinimas Kris-
sitenkino žodžiu, darbą palik- tuje turėjo prasidėti ir augt* 
darni ateitie* kar toms. Jų didin | religinio elemento pagalba ir 
gos vizijos pasiliko sapnais; 'apimti visas žmogaus veiklumo 
mes jas randam? ne istorijos 'sritis. Religinis elementas — 
skiltyse, bet nudėvėtuose sap- su visu sakramentinių priemo-
nlninko puslapiuose. jnių kompleksu - pas tumtas } 

Katalikiškų organizacijų vei- nuolatinį sudievintos širdies 
kimo turinys, logiškai galvo- veiklumą reikalauja nuolati-
jant , turi būti katalikiškas. Or- nio darbo ir nuolatinio dvasinės 
ganizacijos, kurių ideologinis 'energijos papddymo. Todėl Kris 
moto yra "Visa atnaujinti Kris- i taus Vietininkas, kalbėdamas 
tuje", skelbia, kad jų praktinis apie v:-o pasaulio atnaujinimą, 
veiklumas — žodį paverčiant kū • suprato ir tikėjosi, kad Kris-
nu ir reformuojant dvasines ; t aus Karalystės plėtimas ir au-
sferas — remiasi religiniu ele-jgimaa vyks asmeniniu tikinčių/ 
mentu. Jų nariai turi praktikuo- i jų pasišventimu ir kasdieniu 
ti ideologinio motto turini ir jo | pasiaukojimo darbu. Žodžiams 
gyvu veiklumu pajudinti savo jis nepramatė vietos atnaujini-
ir kitų dvasios gyvenimo moto- mo procese, nes tik darbas, iš 

Bogutaitė — sekretore, Nijolė 
Skinaikytė — iždininke ir soc. 
reikalų vedėja — Dalia Kudir-
kaitė. 

Mergaičių globėja y ra p. An-
kudavičienė' o berniukų — kun. 
P. Pat laba. 

Baltlmorės s tudentu at-kų 

STUDENTŲ AT-KŲ NARIŲ 
DĖMESIUI 

Naujoji Studentų At-kų Są
jungos Centro Valdyba y ra nu
mačiusi' palaikyti su visais sa
vo nariais glaudų ryšį. Tam tiks 
lui jai reikalingi adresai. Nieko 
nelaukdami siųskite savo moks
lo ir atostogų metu gyvenamų
jų vietų ar!r>.sus Centro Valdy
bos sekretorei Aldonai Prapuo-
lenytei, 1608 S. 49th C t , Ci
cero, 111. 

Stud. A l k u Centro Valdyba 

NUTARĖ 
Chicagos Studentų At-kų 

Draugovė naujoji valdyba nu
t a r ė : 

1. š auk t i susirinkimus regu
liariai kas mėnesį. 

2. Susirinkimai įvyks pirmą 
mėnesio sekmadienį po Sv. Mi
šių, bendros Komunijos ir ka
vutės tėvų jėzuitų namuose. 

3. Susirinkimuose skaito refe 
ra tus , paruoštus pačių narių. 

4. Kviesti korporacijų ats to-

Jū ra tė Tr 'nkūnai tė ; sekretorė k u , , l t t , e l š k l u n*o*iraa ačiū. Jonas 
. v _ , , . ! Simpukas, 1126 Central. Detroit », 

— Aušra Ju rkmai tė ; iždinin- Michigan. 
TrL of«*n HK.. t-H<iOtt. rm VH. «»-7»8:< Tel. ofiso PH. 6-3838. rez. RK. 7-9199 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

V A L : 1—4 Ir 6—9 
šeštadieniai* nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

įsakymo k.'Kutą.1 ir sokmad. 

DR. B. R. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

665C So. Halsted Street 
KanipaH Maro\>ette Rd. ir Halsted St. I 

Vai.: 7—'.» kasdieną, fteštad. 3—6, 
Tel.: Ofiso WJ0. 6-2911, I 

Namu WA. 5-29D0 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 We*t 63rd Street 

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

Gltovehill 6-1695 
DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valuuuo*: u- - t 'i ir 7--'J v. v. pagal 

siis'iiiimifi iš: k\iiiH trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Ofiso telefonas Vlrglnia 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

, . ! I T 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
i'iiii'itm akis; prltuiku uMniua, 

keičiu stiklu:* ir i fnuis 
1701 S. D a m e n Ave . , Chicago , 111. 

ftouklle — V A 7-7S8I 
Priima: vakarais 6 iki 9. fte&tad. 
10 ryto iki 4; trečlad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0258, re*.. YA. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CH.RVRGfi 

1045 So. Ashland Ave. (kamo. 211) 
Vai. 12-8 ir 6:80-8:30 p. p. 

Treč. Ir SeSt. 1-4 p. p. 
Rex. 4420 8o. TaJman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0654, re» MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aug&tas) 

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

Tel. ofiso VI. 7-«58«. rex. R E 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečlad. Ir s»»kmad. ofisas uždarytas. 

fteStad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
Rc/.id. 3241 W. 06th PLACK 

f 

rą. reiškiąs tikinčiųjų dvasios gy-

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

riausiomis išsimokejimo sąlygomis! 

^ 

Istorijoje buvo momentų, KH- ! venimo veikliąją kokybę, nuola-
da dvasinio atnaujinimo proce-; tinį ryšj su Kristumi ir kovą uz 
sas buvo bandomas kitais ele- i J o idealus ir interesus, y ra ker-
mentais, ne religiniais. įvairios į tinis Kris taus Karalystės ak-
organizacijos, pergyvendamos \ muo ir vienintelis pasisekimo 
entuziazmo atoslūgį, pradėjo '> laidas. 
jieškoti pakaitalų religiniam ele ; "Ateit ies" Sąjunga eilę metų I 
mentui, kuris merdėjo. Galimas stovėjo ir tebestovi Kris taus I 
dalykas, kad šitos dvi tikrovės Karalystės sargyboje, kaip rink 
rišosi ir tebesiriša prigimties; tinė Viešpaties Gvardija. Bet 
nus ta ty tu t raukos dėsniu. To-; kad pasirinktasis motto "Visa 
dėl religijc, ir idealas tol turėjo j Atnaujinti Kristuje" pasipuoštų 
prasm?, rtugštį ir turinį kol dva 
siniį organizmas mite absoliu-

naujais žiedais ir žadėtų gerų 
vaisių, senai širdžiai reikia nau-

tinės tiesos maistu ir žavėjosi jo kraujo. Todėl mūsų visų ben 
dieviškomis vertybėmis. Kai, j d ra ir sutart inė malda, kad 
dėl vienos ar kitos priežasties, . Kristus Karalius duotų mums 
dvasios pasaulis nustojo pir- ' stiprios malonės Viso Atnaujini 
mvkšč ;o natrauklumo, entuziaz- mo Kristuje ir nesenkančių jė-

— 

'•f f * r-

"<i profitable renrįinder 
open. a savinas account 

this month. 

Gaukit du gema uždarbius kasmet 
Užakrinkit taupymui apsaugą, 
Turėkit pinigų kai reikia 

• 

eradekit s i $! • PHd«cH kiek norite. 
ka4a n«riU r 

UNIYERSAL 

Enįoy a houseful of heat w i th so l i tt le f u e l -
Furnaco volume heat for the prico of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

£ieq£en. 
t J F PATI NTI D#AUTOM ATIC 

OIL o . CAS HEATERS 

: : * į iiP^s 

vm 
• •<'••» " I 

u*^1 **»•» 
t*o 

'-"»'I 

AND L0AN ASS0CIATI0N 
1800 SO. HALSTED STUEET CHICAGO 8, U1LIN01S 

.Telefonas : HAymarket 1-2028 

Vtlando«i Pirmadieni» i i , antradieniais ir p e n k t a d a l i a i s ntio § rvto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniai* uAdaryta. Šeštadieniais nuo 9 v a i ryto iki S vai. p. p 

-

- — V 

6V«YBODY «#!TS|r-*^NVir Siitim MA5 l t - ' 
GITS tO IW BOTtOM '$9 THe;4į$!U> rtOO* W»fl|MÎ J 

>'*• •'•>• r i ' i i i i ifitii'i 'i '•mi i i ^MJiiiį ' i l ' . į i 

Only Slegler's exclusivo patented 
T W O - I N - O N I HIATMAKIR does it~ 
Compare before you buy any hoaterl 
*Every cent of \our MONEY BACK if your new 
Sierfer heater doesn't deliver more and hotter heat 
at the floor outlet than any other comparable $Uš 
heater resardksa of make or pricel 
I I I VOUI N l A M U O l A l l * O * *»«ITI t l I O U * . CtMTtAlIA. I U 

' .For p r o p i - r n o k e ' t h e Siegler MATCH-TtST at your d e o l e r -
\ Soe the Bl6 4 patented INVENTIONS and plūs features! 

4 VKOPICAI 'HOOR H?AT * - i <VKHON.»!UE 8U<NIR S-('0<<C(t'AlN CNAMll MNISH 
l t TVyįp.lk.ON* HIATMAKIR 4 -blkUltS MATIC DRATT . fr-CAST IROM CONSTKUCTION 

T0WH OF LAKE 
U T I L I T I E S 

1800-02 W«st 47th Street 
(kampas Wood Str . ) 

, Tel. - LAfayette -3-7771 

Tą). 0(1*0 HK. 4-5849. rez. HE. 4-282 1 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-9 ! 
Antr. 1-6, troč. Ir gost. pagal sutarties \ 

- — - • • • • - - . 

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

Vidaus, vaiko, nervo gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4088 So. Aroher Ave. 

(Hrie Callfornla Ave.. ftiauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:30 p. m. 

Softtad. 1—6 p. m. 
^ ^ a i a B j j s s p V S S B s a ^ i * ^ ^ I S S J B B M 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Utekyrua SeStad. Ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.: 7—9 v. vak 
fceStad. priima tik pagal susitarimą 

Rezld.: 10S3S s... W*ba*h Ave. 

Tel. ofluo VI 7-0«00. roz VT. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

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

iftskyrus sekmadienius. 
Tol. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-1136 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatv6) 

VAI,. 1—4 Ir 6:80-^-8:30 p . p . kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais i—4 vai. 
Iloz. 8247 S. K N K R A L D AVE. 

te l . offeo I I 8-0600, b» to OO 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M i ( u o s i , PAUK, IliL. 

(J>r. W. V. Norak ofise) 
Vai. tt:30-9 vai. vak.. Išskyrus sekm. 
Of. GR. ti-4020, ren. HUltop 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

VAT,. 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečlad. ir soštad. pagal sutartj 

o i . ,. Ir huto t.-l o i , . 2-13S1 
DR, F. V. KAUNAS 

GYDMOJAS IR CHIRURGAS 
IH36 ' *. Ii).h ( 1., Cicero 

Kumlleii H»—lt ryte Ir 6—8 v. vak. 
V šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v. v. 

Itu'na IS32 So. 49th Ct. 
i • ™ — — ^ — — — — ^ . . . — — 

Tolofona* lUOllance B-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
( U K T I ' V I S GYDYTOJAS) 
S925 VVeftt 59th Street 

V A L 2—4 popiet, 0:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartj 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. KKllanoe &-4410 

Ilezld. telef. Gliovehil l 6-0U17 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutartį 

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

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

Kasdien 1—4 v. Ir 6—8 v. vakaro, 
šeštadieniais 12—2 v. ir 3—6 v. v. 

Butas 1604 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PIL 6-1930 

Jei neatsilieps vlršmlnfitl telefonai, 
saukite Ml«l\\a> 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgine* ligom 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16lh Street 

Vai.: kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tol. Ofiso TO 3-0959 Rez.: RO 2-2387 
iel neatsiliepia šaukit CLntral 6-2294 

Tel. ofiso HK. 4-2123, rez. P R . 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestorn Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso YA. 7-5657. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1EČINSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. Ir šeštad. vak. 

Tel. ofiso GR. 6-6399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artesian) 

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

'Tel. 6flso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 5-6691 

DR. A. VAtyS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

D.. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Callfornla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 6-1321. 
I«i neatRlliepia — VIne«nnes 6-890« 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
PriSmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YARDS 7-9778 

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez. HE. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Platinkite "Draugą" 
s 

Vladas Klash 
K. of C. (Kolum

bo Vyčių) nary 
4-to laipsnio 

^ : 

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 

naujom sąskaitom. 144T SOUTII 40T»<X>UUT CICKRO so, I L U 

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Sekretorius Turtas $5,500,0-0.00 

^ 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. U600 S. Artesian Ave, 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

<ĘSį> 
Tel. YArdLs 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso 
i ni-as ir. akinių dirbtuve* 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 lkl 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—3 p. p. 

llgz-iiiiinuoj,, Pritaiko 
Akis Akiniu-

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:80—12; 1:30—8 v. v. 
trečlad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnal 6-0523 Plati Rldg 

# 

•ir 
SOTUS ALKANAM PADEKI 

AID OVI'.RSKAS, Inc., K i s t S. Halsted St., Chicago 8, tel. DA 6-3859 
liondiovfi siunčia maisto siuntinius J Vokietiją ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
Is Ruropos sandel'-j. Pilnas draudimas. Reikal. pilno slunt. sąrašo. 

: ^ 

Siuntinys Nr. S — Sfl.20 
4 sv. rūkytų la.'.inlų 
3 sv. kiaullrjų tauku 
2 vt margarino 
l t.v. kiaulienos mėsos 

= ' • " - • * « •'"'" i ' ' A 
Siuntinys N r 12 — $6.10 
8 sv. rūkyti* lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' avos 
1 sv. kakavos 
i sv. šokolado 
° mv cukrau* . 

Siuntinys N r. 19 — $9.95 
4 av. rūkytų lašinių V 
? sv. kiaulinių taukų / * 
3 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
z sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 H sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys N r. 6-7 
10 sv. oukraus 32.60 
10 s' \ b. kvlet. miltų $2.60 
9 s v. gryn. kiaul. taukų $6.26 

Telefonas OLympie 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4»th Court, Cicero 
V A L antr.. ketv. 10-12. 2-6,7-9 p.p. 

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

VAL.: pirm., treč., šešt. 3—& p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Pričmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Aroher Avenue 
Truputj I rytus nuo Callfornla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 Weat 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovohill 6-6785 

^ 

DR. ANTN0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
D A N T I S T A S 

6 3 2 2 S o u t h VVestern A v e n u e 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonai GI loveliui 6-M4J 

• 

-' 
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Dar apie melagystes iš Maskvos 

Ar įį tas skilimas buvo jau reikalingas? 
P. MALDEIKIS, Cicero, III. 

Neseniai viešumai reprezen- slskaldymag mažomis grupėmis 

Ar tai rei 

t&VOll naujas politinis sąjūdis. 
J Lietuvių Frontą buvome įpra
tę žiūrėti kaip ) buvusių rezia 
teneijos kovotojų organizaciją. 
Ir jis pats taip save vadino. Tie
sa, iš dalies to sąjūdžio dalyvių 
spaudoje ir susirinkimuose iš-
girsdavdmo pasisakymų nepa-
saulėžiūrinėj politikos reiaklu. 
ir kitomis politinėmis problemo-

neigė apie betkurią amerikiečių 
neapykantos akciją, Sovietų 

Nfl RYTAI, BET VAKARAI KALTI 

Iš gautos ištisos Sniečkaus Maskvoje pasakytos kalbos teks
to, paskelbto "Pravdoje" spalio 7 d., dar ryškiau matomos jo 
melagystės ir išdavystė. Apie Lietuvos nepriklausomybės lai
kus Sniečkus drįso net šitaip akiplėšiškai meluoti: 

"Buržuazinio viešpatavimo laikais Lietuva buvo Vakarų im
perialistų puskolonija. Amerikos ir Anglijos bei kili imperialis
tai akiplėšiškai engė lietuvių tautos gyvybines teises. Padedami ' neapyKant 
savo ištikimų tarnų — lietuviškų buržuazinių nacionalistų, im- a n g o j e . 

, T x • •«!„„« t i»*iMfM* TiA Qtni*4p nuo Bet atstatytasis JAV ambasa-
perialsta be atodairos šeimininkavo Lietuvoje. Jie atpiese nuo . J .... tri„;„A^o ,,̂ DfQ novor^ liArnviu 'donus G. F. Kennan, dar visai Lietuvos jos sostinę Vilnių, Klaipėdos uostą, pavergė lietuvių 4 _ I H I J U A O . r ^ 
liaudį. Apiplėšinėdami ir pavergdami lietuvių liaudį, Vakarų 
imperialistai, savo prieuodegių pagalba, stabdė pramonės plėti
mąsi tam, kad išvežtų pigią žaliavą ir brangiai parduotų savo 
gaminius. Lietuvos žemės ūkis vis labiau smuko. Darbo vals
tiečiai buvo bankrutinami, išvaromi iš savų sklypų, jieškodami 
duonos kąsnio veržėsi už vandenyno, kur patekdavo amerikinių 
kapitalistų pinklėsna, pas brazilinius plantatorius ar argenti-
ninius dvarininkus". 

Tik pats didžiausias niekšas, tautos išdavikas tegali šitaip 
kalbėti apie tuos laikus, kurie Lietuvos gyvenimo istorijoje buvo ] " • » • užsipuolimų prie apla-
patys laimingiausi, kuriems sukurti tauta tiek daug pastangų • £ visos amerikiečių vuuome-

Sovietinė propagandos maši
na itin lanksti. Užtat ir sekti 
jos nusiteikimus bei svyravi
mus tikrai nelengva. Tuo būdu, 
jei veik tik vakar galima buvo 
kalbėti apie jos vykdomą "ne
kęsk Amerikos", kiek vėliau miiy< W * V l s a i a i a t r o d e d a u " 
"nekęsk valdančiosios amerikie- # » « teoriniais, filosofiniais sam 
čių klasės "kamjanijas, gi jau protavimais tolimesnei ateičiai, 
pačiu paskiausiu metu, jau ir Tikint katal kų vienyte, atrodė, 
vėl sovietinės gerklės šaukia: — i Rad ir teoriniai tarp vadų nesu-
"Nekesk Amerikos". Kaip ir ga- tarimai yra tik laikiniai ir kad 
Įima buvo laukti, naujasis bendri krikščionisk eji idealai ir 
Kremliaus atstovas VVashingto- didelis lietuvių katalikų abakin 
ne Georgi N. Zarubin visu "dį- g Umo pajaut'mas ilgainiui vis-
ploma'tiniu svoriu" griežtai pa- k ą i ž i y . i n s i r nepažeis kataliku 

neseniai raportavo Valstybės De 
partamentui apie sustiprėjusią 

vaidmens viešajame gyvenime 

Po Clevelando LF suvažiavi
mo visuomenei ėmė ryškėti po 
litiniai jo principai, kuriais jis 
atsiriboja n JO kitų politinių įsi
tikinimų grupių ir asmenų. Tuo 

priešamerikinę liniją anapus (būdu kalbama organizacija vir-
gelež. uždangos. Jis teigia, kad t o politine grupe, kitaip tariant, 
tos visos neapykantos aštrumas p o l i t i n e p a r t i j a J J t e g a l i j u n g . 
siekia iki ankstyvesniųjų aršių u j a u n e b e v i s u 8 t k u r i e s u 
sovietų atakų hitleriniam rėži- i n k l u f e d Q ^ ^ 
mui. Cia ir vėl buvo pereita nuo 
"Wall streeto" ir "valdančiosios 

dėjo, tiek daug ašarų ir kraujo praliejo. Tautos išdavikas 
Sniečkus ne tik nesijaudina, bet džiaugiasi, kad Lietuva buvo 
užpulta ir bolševikų okupuota, kad šiandien ji naikinama, o jos 
sūnūs ir dukros ištremiami ir žudomi. 

PUOLAMI MCSŲ DRAUGAI 

Kiekvienas doras lietuvis rūpinasi savo tėvų krašto išlais
vinimu ir džiaugiasi JAV nusistatymu nepripažinti Lietuvos anek 
sijos ir stovėti už jos išlaisvnimą. Sniečkus gi, širsta ant 
JAV ir paskirų jos vadų ir politikų, kad jie palankų žodį pa
sako, kad duoda vilčių mūsų tautai į laisvą rytojų, žiūrėkit, 
kaip jis smerkia lietuvių draugus ir kaip augština pavergėjus: 

"Amerikinio imperializmo užtaisinėtojai svajoja iš naujo 
paversti Lietuva savo ganykla, o lietuvius — amerikietinio im
perializmo vergais. Būtent, šias plėšikiškas užmačias neseniai 
atidengė Eisenhoweris vienoje savo kurstomųjų kalbų. Bet to 
niekados nebebus! Niekam nepavyks nukreipti lietuvių liaudį 
nuo pasirinktojo plėtotės kelio — nuo sovietinio kelio. Lietuvių 
liaudis laimi ir dar laimės broliškoje Sovietų Sąjungos tautų 
šeimoje. Lietuvių tauta be galo laiminga ir didžiuojas tuo, kad 
ji broliškoje mūsų šalies tautų šeimoje dalyvauja komunistinės 
bendruomenės kūrime". 

Tik akiplėša išdavikas tegali taip augštinti Lietuvos pa
vergėjus, kaip daro Sniečkus, būtent: 

"Visų šių tautos ūkio ir kultūros laimėjimų šviesoje lie
tuvių tauta dar ir dar kartą kreipia savo mintis į didžiąją ru
sų tautą. Rusų tautai padedant lietuvių tauta išsivadavo iš ca
rizmo jungo. Didžioji rusų tauta padėjo lietuviams numesti ne
apkenčiamąjį kapitalizmo jungą. 

"Didžioji rusų tauta išgelbėjo lietuvius nuo išnaikinimo iš 
fašistiniu žmogėdrų pusės. Dosnia ranka rusų tauta teikia 
mums pagalbą respublikos liaudies ūkio ir kultūros plėtimo 
reikale. 

"Štai kodėl lietuvių tauta yra kupina karštos meilės ir dė
kingumo savo vyresniajam broliui ir draugui — didžiajai rusų 
tautai". 

REZISTENCIJA TEBftRA GYVA 

Kovojančius ir dirbančius dėl Lietuvos išlaisvinimo Snieč
kus apšaukia "pikčiausiais liaudies priešais", "užsienių grobikų 
tarnais", jų "ištikimais šunimis". Jis džiaugiasi, kad "buržu-

nės. Gi patį Kennan, o taip pat 
ir Valstybės Departamentą ne* 
tiek neramina žinia apie prieš
amerikinę kampanija — tas juk-
tikrai ne naujas dalykas, — 
kiek apie intensyvų sovietų tau
tų ruošimą karui prieš Ameri
ką. 

Čia tai jau visai naujas ir di
delio dėmesio vertas atidengi
mas. Ilgoką laiką buvo operuo
jama sąvoka, kad karo dar greit 

me prieš bolševikus ar veikč 
priešindamiesi okupantams, bef 
tik tuos, kurie išpažįsta jo' poli
tinę programą, nors jie būtų iš
augę tik tremtyje ir su rezisten 
ei ja neturėjo nieko bendra. Tuo 
būdu LF tapo politine partija, 
savo politiniais principais atsi
ribodamas nuo Lietuvoje veiku
sios krikščioniškos demokrati
jos. 

Priklausyti tai ar kitai politi
nei grupei bei srovei ar jas kur
ti — kiekvieno individualus rei
kalas, jo demokratinė teisė. Dėl 

nebūsią, nes rusų žmonės nėra to niekas, kaip asmuo, negali 
dar tam paruošti, tariamo "ame-j būti kaltinamas ar kritikuoja-
nkinio baubo" mitas dar nėra m a s , ž i n o m a > | į ) t a : n e p a l i ec ia 
gihau įskiepytas sovietų* minty- j o a n k s t e n i u j s i p a r e l g o j i m ų a r 
se. Bet dabar mu ta galimybė ! u -..i. . .,». „ . . . ,, i " A^v, v ,UJ sudėtų visuomenės vilčių, po truputi atkrinta. Aišku, čia 
ir vėl tenka suklupti, nes bese-
kantieji sovietų laikoma linij? 
pramato, kad ir vėl prasidėsiąs 
ti nauja priešamerikinę banga 
dar rodys "meilę" amerikiečių 
tautai (eiliniams, t. y. neval
dantiesiems). Si, vėl nauja, tik 
pasikartojanti taktika, norima 
aiškinti tuo, kad "nekęsk Arne* 
rikos" banga jau sudarė tam ti
kros rūšies per didelį įsitempi
mą tiek anapus, tiek ir šiapus 
gelež. uždangos. 

Gi artimam laikui, numato
ma, bus vedamą jau visiems ži
noma ir įkyrėjusi "nei karo, ne: 
taikos" politika. Karų išgąsdii 
tam pasauliui, bent šiandien, 
tas labai prie širdies, nes tokia 
politika vis mažiau kaštuojanti 

jokiam kraštui niekada nebuvo 
naudingas. Kaip toli tas susi
skaldymas nueis ir kiek jis pa

lies katalikij organizacinį gyve
nimą, dabar dar sunku prama
tyti, šios rūšies precedentai 
yra labai pavojingi. Įsiterpus 
asmeniškumo elementui, kova 
dėl įtakos papra tai būna des-
trifktyvi ir suardo gražiausius 
pastatus. Net ir gražiausiais šū 
kiais pateisnamas skilimas vib 
tiek yra griovimas to, kas anks 
čiau kurta, dė* ko anksčiau ko
vota. 

Kalbamas katalikų politikų ne 
sutarimas "skaldo" katalikišką
ją visuomenę dar ir kitu požiū
riu. Jau dabar joje skiriasi dvi 
kryptys. Vieną visuomenės dalį 
sudaro tie, kurie palaiko vieną 
ar kitrj. tarp savęs kovojančių 
politikų pusę ir toje kovoje da
lyvauja, reikšdami savo simpa
tijas tam ar kitam vadui. Kita 
gi visuomenės dalis, o tokių 
dauguma, su dideliu kartėliu žiū 
ri į bevykstantį skilimą ir per
gyvena nusivylimą savo politi
niais vadais, kuriais anksčiau 
taip pasitikėjo. Įvairūs nesuta
rimo faktai čia komentuojami 
ta prasme, kad politikos vadų 
asmeniškumas jau pralenkia jų 
idealizmą. Anksčiau buvęs di
delis jiems pasitikėjimas užlei
džia vietą apatijai. Vietoje bu
vusio didelio susidomėjimo jų 
darbais ir net jų žodžiais dabar 
vis skeptiškiau priimami jų reik 
šmingi pareiškimai, vis labiau 
rezignuojama. 

Ar tai didelis politikų laimė
jimas? Pamatysime patys, kai 
konkrečiau ims reikštis šių die
nų įvykių logiškos išdavos. Ir 
nebūdami pranašais, turėtume 
numatyti, kad tie įvykiai atei

tyje bus apgailestaujami. 

Vatikanas ir Jungtine 
Europa 

Vatikano kardinolų kolegijos 
dekanas Strassbourge kalbėjosi 

*nrr f:.** ;tftf» . ' # « p , w . f . » > - t»>#w 

KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 
Su partizanais koncentracijos stovykloje 

K. BOBERTAS 

Neturi tikslo ir šis straipsnis 
ką nors sukritikuoti ar peikti. 
Viena tik noriu atvirai konsta
tuoti, kad LF tampant politine j su Jungtinės Europos parla-
partija, formaliai atbaigtas Lie mento pirmininku P. H. Spaak. 
tuvos katalikų politikų skili- Pasikalbėjimo metu kardinolas 
mas, dėl kurio eiliniai katalikai P e r d a v ė popiežiaus pritarimą, 
jau eilė metų sielojomės. Ta- kad Europa kaip galima grei
čiau to įvykio rimtumas verčia f a u s u ™ y U j - Vatikano pri-
dalykus pavadinti jų tikraisiais ffiL ? u r ° ? o s / « * . 'J. . . .- idėjai Kard. Tisserant paskiau vardais. 

Ar toks skilimas buvo reika
lingas? Ar jis naudingas? Tik 
tiek, kiek ir kiekvienas pralai-

dėjai Kard. Tisserant paskiau 
pareiškė ir kalbėdamas per 
Strassbourgo radiją, pabrėžda
mas: "Tegu Strassbourgas ne
ramiam pasauliui atneša taiką 

mėjimas. Tuo labiau, kad tokio Lai Reinas, prie kurio krantų 
skilimo neiššaukė jokie nepa
prasti įvykiai, joks pasaulėžiū
rinis visuomenės persigrupavi-
mas. Vargu, ar jis gali būti pa-

už atominį karą ar dar baisės- j teisinamas logišku būtinumu, 
nes tokio karo pasėkas. Dar k i t \ | I Š šaljes stebint, atrodo, kad jį 
tvirtina, kad dabartinėje pade-1 daugiau nulemia irracionalūs 

azinės" ir "nacionalistinės" partijos yra likviduotos ir "socialis- bandys geriau ir tvirčiau virš- katalikų sluogsnių įsitikinimu, 
tinė sistema įtvirtinta". Vadinas, pats pripažįsta, kad bolše- kinti tai, ką jau turi iki šiol ap-| visas anksčiau vykęs trynima' 

Paskutinės savaitės laikotar-

ty p i e t a i iaikinai „ u H m 8 ir bei asmenis* motyvai. Piaciu ^ ' S S į į Z S T S S L 
$264 bilionų 811 milionų. 

vykdomi Europos parlamento 
posėdžiai, būna ryšys naujosios 
Europos tautoms". 

JAV skola 

vikai Lietuvoje pasmaugė politinę laisvę ir demokratiją 
Visdėlto pripažįstama, kad pasipriešinimas okupantams te

bėra gyvas. Anot Sniečkaus, nors "liaudies priešai" ir nebesi
rodo atvirai, tačiau "jų regimi bei slapti pasekėjai bando ap
gaulingu būdu įsprausti savo pažiūras, užmaskuoti jąsias, kad 
galėtų šovinizmo nuodais nuodyti atsilikėlius". Vadinas, po
grindis Lietuvoje tebeveikia. Ir jis tebėra pavojingas, nes Snieč
kus Maskvoje darė tokį įspėjimą: "Komunistai teisingai reika
lavo, kad partiniai organai sustiprintų kovą prieš tebepasitai-
kančius buržuaziškai — nacionalistinės-įtakos pasireiškimus, ne
prisileistų jų, nes ten, kur susilpnėja komunistų veikimas, — ten 
gali įsiskverbti žalinga įtaka". Toliau Sniečkus priesiekia krau
geriui Stalinui: 

"Remdamasi draugo Stalino raštais nacionaliniu klausimu, 

žioję Bet netrūksta amerikie-1 s i s i r j a u įvykdytas skilimas 
čių, ̂ pač is spaudos žmonių tar-; y r a t i k k a t a l i k H t i k v a d 
po, kurie linkę spėti, kad aktyv' r e i k a l a s A t s k i n ^ g r u p i ų * 
antiamerikinė propaganda, ku 
ri nerodo jokios tendencijos ma 
žėti, reiškia, ne ką kitą, o įžan
gą, ir tai būtiną įžangą, į nau
jąjį karą... 

Vykstančiame ' visuotiname 
komunistų partijos suvažiavime 
Maskvoje, buvo išsireikšta, kao 
III-ysis karas reikš Amerikos^ 

gramos nėra sąlygotos jokių 
įvykių ar situacijų, kad nebūtų 
galima jų suderinti. Tik vadai 
tarp savęs nesutardami ir sau 
šalininkus verbuodami, skaldo 
kat. visuomenę. Katalikiškosios 
orientacijos veikėjai, palaikyda
mi vieną ar kitą pusę, tampa 

partinė organizacija atidengia šitą melagingą praeities ideali
zavimą, Šitą užmaskuotą buržuazinio nacionalizmo įspraudimą. našauja mirtį kitiems, papras-

"Respublikos partinė organizacija ir toliau nenuilstamai ko- i tai, pirmieji gauna galą. O isto-
vos, kad su šaknimis išrautų visokias buržuazinio nacionalizmo rija, nors ir kaip rimtas daly-
liekanas, kaip jos besimaskuotų, ir sustiprins komunistinio dar- kas, bet mėgsta dažnai kartotis, 
bo žmonių auklėjimo veiklą, kuri yra svarbiausioji sąlyga žengti Ar nebus ir šį kartą taip? 
pirmyn į komunizmą". 

Mes nė kiek neabejojame, mūsų tautos išdavikų sniečkų ir 
jiems panašių pastangos bus tuščios, kad paskandintų lietuvių 

galutiną sunaikinimą, bet visai!vienos pusės draugais, o antro-
netolima praeitis įsakmiai rodo, | šios priešais. Bendras katali-
kad tie, kurie triumfaliai pra- kiškas reikalas jau nustumia

mas į antraeilę ar trečiaeilę vie
tą. 

Visi prisimename, koks dide
lis dalykas buvo katalikų vie
nybė. Būdami vieningi, Lietu

vos katalikai buvo didelė jėga 
Britų laikraštis "Intelligeuco visose gyvenimo srityse. Todėl 

tautą rusiškame bolševizme ir tokiu būdu ją pražudytų. Tokios , Digest" rašo, kad po karo ls- , tikra nelaimė ir didelė nelaimė 
kalbos, kokia buvo pasakyta Maskvoje, dar labiau sustiprins ; panijo3 ūkinis atkutimas esą? krikščioniškajam reikalui yra 
pasipriešinimą okupantams Lietuvoje, paskatins prie didesnio' labai spartus, beveik prilygstąs anas katalikų politinis skilimas 

A-i 

ir vieningesnio darbo laisvuose kraštuose gyvenančius lietuvius 
ir kovojančiai lietuvių tautai laimės daugiau draugų. 

Vakarų Vokietijos pažangai. Nelaimė jis yra ir lietuviška-
Bedarbių esą tik rpio 120,000. jam reikalui, nes politinis su-

Vitostabn, kaip Kramtom; Guma 
Vidurių Laisvinto.fr Ve!lda 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gert 
maiste 

• Cla ta paslaptis, kuria milijonai 
žmonių patyrfi apie FEEN-A-MINT, 
tą modernia kramtomą gumą — vi-
durių lalsvlntoją. Taip, todSl FEEN-
A.-MINTO veikimas yra taip nepa
prastai skirtinga**! 

Gydytojai sako. kad kiti vidurių lais-
vlntojui pradeda veikti perdaug nnk-
s t l . . . jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokljų vidurių laisvlntoju kiekis su
ardo virškinimą, pasalina sveikata) 
ir energijai reikalingą maistą . . . 
ftmoRua Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Bvolnus.FEEN-A-MINT yra ki
toks. Priimtas pagal nurodymus, jis 
veikla daugiausia} apattnBJ viduriu 
daly — paSalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT ir jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nusiplrktt FEEN-A-MTNT! Kai
nos nepakeltos — dar 25c, 60c ir 
tiktai lOo. 

EffiL 
FEEN-A 
FAMOUS OUWINC 

(Tęsinys) 
CHTCAGOJE 

Tą naktį norėjau praleisti snausdamas stotyje, kad nereikėtų 
mokėti už nakvynę. Bet priėjo policininkas ir paklausė, kodėl aš 
niekur neinąs. Aš su juo nesusikalbėjau, tada jis pašaukė kitą, 
kuris mokėjo vokiškai. Man nurodė, kad turiu eiti į Traveling 
Aid įstaigą. Toje įstaigoje, vokiškai kalbanti panelė, viską manęs 
išklausinėjo ir nuvedė pas Lietuvos konsulą. Konsulas pažadėjo 
mane globoti, gindamas valdžios įstaigose mano reikalus. Travel
ing Aid įstaiga nusiuntė mane ir į emigracijos įstaigą, kur mane 
įregistravo į pabėgėlių knygą ir laikinai sulaikė, kol viskas bus 
aišku. Kartu priminė, kad galiu būti grąžintas į ten, iš kur pabė
gau. 

Po pusantros savaitės pašaukė į tesimą. Teisme radau Lietu
vos konsulą, advokatą, vertėją, kun. dr. J. Prunskį, kun. VVilliam 
B. Tied ir daug lietuvių. Teismas baigėsi mano nenaudai. Teisė
jas paaiškino, kad, jei po šešių dienų nebus rasta kaltinamosios 
medžiagos, kuria remiantis būtų galima išsiųsti į Rusiją, byla bus 
perduota VVashingtonan. Advokatas apsiėmė mano reikalus ir 
toliau ginti. 

Valdiškuose namuose žmonės dažnai keičiasi. Iš Europos at
vyko jugoslavas, kuris irgi čia pateko. Su juo susikalbėjau vo
kiškai. Yra ir daug laikraščių, tačiau visi angliški. Aplankydami 
mane lietuviai atnešė lietuviškų knygų: kun. dr. J. Prunskis, o 
kun. William B. Tied vokiečių — anglų žodyną. Velykų proga ga
vau daug sveikinimų, o p. Valavičius net pinigų davė. Gavau ir 
b ' škų iš Australijos, Kanados ir Anglijos. 

Šiuos savo išgyvenimus aprašiau būdamas Chicagos kalėjime 
ir džiaugiuos, kad man laimingai pavyko išsigelbėti iš raudonojo 
maro nasrų, kurio nekenčia kiekvienas padorus žmogus. 

(Pabaiga) 

^ ^•** * 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

P i rmad . i r Ketv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. v a k a r o 

Southwest Furniture Companj 
6200 South VVestern Ave., priešais Sear's krautuvę 

J 

Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito į taigos 

>» N ^ 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland flvenue Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th lr 46th si 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! , 

Turime naujausių madų kostiu
mu, paltų ir švarkų su šiltais 
pamušalais. 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

rių turime tikrai didelį pasi

rinkimą. 

'/,;• > į ///'7,. 

Cia galite susikalbėti gimtąja 
Hetuvių kalba 

tlūsų patogumui, krautuve" yra at
dara lr sekmadieniais nuo 9:80 iki 
2-ims valandos po pietų. 

DUODAME L E N G V I E M S 
ISSIMOKfiJIMAMS 

Neimamo jokio nuošimčio 
už išs imokėj imus 

S E I G A N 
Ashland Avanue — Tai. YArds 7-1272 

^tiAstfertttfietol 

• 

' 
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Laisvojo pasaulio spaudos puslapiuose 
Reikalauja sulyginti visu tada, kai lietuviai pripažins 

pabėgėliu tetai* klaipėdiečiams apsisprendimo 
Spalio pradžioj Muenchene teisę, išreiškiama demokrati-

sušauktoje tarptautinėje pabė- niais rinkimais . 
gėlių konferencijoje iš 16 kraš- Todėl klaipėdiečiais vadina-
tų dalyvavo 450 atstovų. Kon- mi Klaipėdos kr. vokiečiai ragi-
ferencijos pirmininku buvo iš- narni neužsnūsti ant laurų, ypač 
rinktas Istanbulo vyr. burmist- po 700 metų minėjimo Harabur-
ras prof. Fahrredinas Soekay ge. bet atsidėjus dirbti toliau, 
Buv UNRRA'os un-to rėkto- idant "Klaipėda išliktų gyva 
rius prof. Pirkmeyeris, "Stutt- Reicho ir viso .pasaulio sąmo-
garter Nachrichten žiniomis, pa nėję". Kova dėl būvio negalin-
reikalavo, kad užsieniečių pabė- tl nustelbti tėviškės šauksmo: 
gėUų teisės būtų faktiškai suly- "Klaipėdiečiai, neužmirškite sa-
gintos su vokiečių pabėgėlių. ™ •*****•»" 

Kalbėtojas pasisakė taip pat 
už spec. fondo sudarymą nedar
bingiems užsieniečiams, liku
siems Vak. Vokietijoje, padėti. 

Užsieniečių pabėgėlių įsijun
gimui į vokiečių ūkį kredituoti laiku itin akylai seka tendenci-
reikėtų 375 mil. DM, kad tuo jas, kurios pasireiškia Rytų ku-
būdu ūkiškai būtų užtikrinta jų ropos cgzilinių veiksnių sfero-
egzistencija. *>. Svarstydami pokarines pro-

Konferencijoje buvo daug kai blemas, vokiečiai labai jautriai 
beta ir apie galimumą vokie- reaguoja j svarstymus, kokia 
čiams pabėgėliams bei užsienie- turėtų būti ateities Rytų Euro-

Vak. Vokietijoje britų P ^ 
Štai Rytprūsių vokiečių orga-

NAUJAS EGIPTO REGENTAS 

vo tėviškės! 

Kokia turi būti pokarinė 
Ryty Europa? 

Vokiečių spauda, ypač jų 
tremtinių organai, pastaruoju 

• 

Princas Mohammed Abdel Moneim nusifotografavo su gon. Mo-
hammed Naguib (dešinėje) po to, kai princas prisiekė būti laiki
nu Egipto regentu, kuris veiks 18 mėnesių amžiaus karaliaus 
Ahmed Fuad II vardu, kuris tapo tėvo sosto įpėdiniu, kai kara
lius Farouk buvo pašalintas nuo sosto. (INS) 

I I I i • • 

Belgijos lietuvių gyvenimas 
s 

ciams 
pavyzdžiu pastatyti ištisus mies 
čiukus, turinčius po 10,000 — 

Beliko vos 300 lietuvių savo pasitikėjimą Sveikinime 
Belgijoje beliko vos apie 300 per A. Balsą tėvynėje kenčian-

lietuvių, kitų daugumas emig- tiems tautiečiams Belgijos lie-
ravo į JAV ar Kanadą,. Norėtų tuviai pasižadėjo išlikti, lygiai, 
išvykti ir likusieji, tikėdamie- Į kaip ir jie, tikri lietuviai ir, atė 
si, kad jei pirmieji bandymai! jus laikui, grįžti atgal į tėvynę, 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKlVRtJAllI 
MEDŽIAGĄ 

U L Į H M J 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

1VI. VIctory 2-1272 
AI'KAINAVIM.) tH PREKIŲ PHI-

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. lyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

I" i ' " 'i ' • ' '" ' ' g * 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chiraga. 

AllvjuH krosnims Ir centralinhil ap-
slld? inul. I'unkUialus patarnavimas. 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 

ALBIHAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUStYMUS 
Ir {vairių daiktu pervežimu* 

t 
Taip pat persiunčiame J užsienj 

paklegtus dairaus maisto. 
Kreipti*: ' 
25M SO. HALSTED STREET 

Tel. r ' r . abe 6-8245 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR B TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. QockweU Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. WAIbrook 5-9209 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! REMKITE "DRAUGĄ"! 

vfi 

nas Das Ostpreuasenblatt Nr. 
rt„ , . . ur* ,«•„• i„„ ! padėt norintiems persikelti ki- kad kartu su jais galėtų prade 
27 deda straipsnį "Egzihniai len F . , ™ J . . . . . • • Zi i i 20,000 gyventojų. ""hVlrt- F̂ i~r na" Be t u r i r n e b u v o sėkm'ngi, tai bent ti naują gyvenimą tėvų šaly. 

D. Britanijoje po karo tokių kai pnes sujungtą juirosą ^ ^ p a s i r o d y t į 8 ė k m i n g e c n i B » P e r šventę surinktas pelnas 
miestų, išdygusių po atviru dan- *™h c™°*d™* ^ " T v n k i ^ ! u dabartinis, Balfo remiamas. paskirtas antigenocidiniam rei-
gum, buvo pastatyta 14 ir 14 nni* Folski būname ™ ™ " H y. . l i e t u v i a i l a č i a i p a sklidę kalui ir Vasario 16 d. gimna-
j . . Df,fAmo TŽ 19 f% ^il vnkif*- tremtinių reikalavimai — grjžti , . . , ; . 
dar statoma. Is 12.o mil. vokie 4 p o V l s u g h e s k a s y k l ų r a- ,0 . z l j a i > 
čių pabėgėlių ir tremtinių į vo- i savo kilmes kraštus atme nUotoliai sudaro ne- n . . a - „ " « 
. . -f _, . • , An m, ^ „ L - tami kaip neturį realaus pa- n u s ' a e i t o n u o L O i m i S U U t t I U " c p e r rugsėjo 8 d. šventę, at-
kiečių ukj jsijunge dar tik penk- ldIIU» * u l i ' * P maža sunkumu kultūrinei, tau- *» •• *A J T- I 
• a Li ia grindo. r " z a , \ " " T 4. avS3t% ru&se3o 14 d., Limburge 
toji dalis. * tme veiklai išplėsti. Nutautimo 

TAV «nppi«lini ^ n a t o kom's :- T o k s ' gnzimas, anot lenkų lai r , 
JAV specialia i enato kom s s u t r u k i y t ų Vidurio Eu- P l o j u s gal kiek mažesnis nei 

jai. studijuojančiai naujo JAV krascio, oUtr.ik.iytu viauno r-u i kraštuose, 
imigracijos projektr, pirminin- ™Po s pusiausvyrą. | 
kauiamai senato pakomisės pir-j O Amerikos lenkų sąjungos Vargo mokykla 
nrninko R C Hendricksono, pinnininikas Zablotniakas maz- j Vargo mokykla Liežo apyiin-
Balfo pirmininkas įteikė pareis- daug tuo pačiu laiku pareiškė, kėse pradėto šeštuosius metus, 
kimą, kurius įrodinėja, kad pa- ka<* n e diplomatinės akcijos, o Tėvai mielai leidžia gavo vaikus 
baltiečiai turėtų būti nauju p l a - . t i k t a i k a r a s suteiksiąs tinkamas į šį lietuvybės židinį ir visaip jį 
rurtaip pat įtraukti į vad. Pre- į priemones Rytų ir Vidurio Eu- paremia. Tik labai pasigenda 
sidential Escapee programą 

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
TADO BALCICNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2150 W. 23rd St.; YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybė* visose 
0lkagt>l lletuvlij kolonijose. Darbo 
vai.: B-8 vai. valk. Šeštadieniai! nuo 

l(1-8 vai. vakaro. 
miiiiiiHiiiiiiiiiiiiiitnniiiiiimiiiiinmiii 

Bud riko Krautuve 

įšventintas į kunigus lietuvis 
pranciškonas T. Paulius, kuris 
ta proga atlaikė pamaldas už 
savo tautiečius. 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI! 
• 

Mes kviečiame aplankyti mūsų prekyba 
ir palyginti mūsų prekių kokybę ir kainas, 
kad ir su "didžiųjų", ištisus metus besitę
siančių ispardadvimų kainomis. Per trumpą 
taikę ištisa eile mūsų klientų įsitikino, kad 
mūsų prekes augštos rūsies# be užprasymo 
žemomis kainomis. 

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

Jie yra 100' r tikri pabėgė
liai, todėl net ir tie, kurie yra 
atvykę į Vokietiją prieš 1947 
m. gruodžio 31 d. datą, turėtų 
būti aprūpinami papildoma pa
rama. 

JAV vyriausybė tai progra
mai vykdyti yra paskyrusi 
4,300,000 dolerių sumą. Liku
sių Vokietijoje tremtinių 30 pro 

ropos tautoms išvaduoti. Tačiau . ma lietuviukų mokslo priemo-
er-ą bent tiek gerai, kad nors |nių. 
kandidatas į prezidentus Ste- per 85 proc. tautiečių skaito 
vensonas, p. Zablotniaką įsak- lietuvišką spaudą, gausiai perka 
miai patikinęs, jog niekas Ame mos lietuviškos knygos, taip 
rikoje nesąs numatęs mirti už pat lietuviškos muzikos plokš-
nacionalistinę Didžiąją Lenki- teles iš Londono, kur iš His 
ją. Master Voice centrinės galima 

"Ostproussenblatt" prie to pa gauti daugiau kaip 30 iš Nepri-
stebi, kad noras ateityje pra- klausomybės laikų plokštelių, 
dėti vėl nuo čia, kur emigraci- | Tautos šventė 

centų yra džiovininkai, 20 p i i | * » d i e n {* b u v o s u s t o t a 'es t* s t l k | Gražiai šiemet paminėta ir 
centų serga kitomis ligomis. J i e ' s

s a P n a ^ Egzihmams lenkams ; T a u t o s šventė. Ta proga susi-
priversti išgyventi iš gaunamos. S a l i b a t i nemalonu, tačiau tai r i n k c Belgijos lietuviai pasiun-
p*r dieną 1 DM paramos, 0 j yra f aktas, jog šitame sąryšyje t ė Vlikui nuoširdžius sveikini-
Balfo pašalpą paskirsčius lygiai! P r Ū B U valstybinė idėja vis dar m u s drauge jam pareikšdami 
visiems mūsų tautiečiams, tebū i y r a vienintele, kuri (suprask: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I H | | | | | 2 W H | M „, 
tu pridėta vos po 5 pfenigiu: į R v t ^ s n t v s e ) ^ a h uztikrmt. at- I i L A l T S V K I T E : 

skiram individui ir tautinėms L m m f t N I f l N M E L 0 D I E S 
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REIKALAIS KREIPKITĖS 
l.*»7r>« I rsuio A\<\ 
Detrolt 27, M10h. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darba-s 
Aparatai numokariiai paimami ii 

pi įstatomi j namus. 
DARBO VAL>*4I)OS: 6 v.v—10 v v 
AeAtadlenials: 8 v. ryto—10 v. vak 
M. IfclMKi s. 411» So. Fi-ancl»ci» 

Telef. Y A 7-lOW 

NAMAMS RAKANDAI 

visu geriausių išdirbysčlų: 
Radijos, Televizijos, šaldytuvai, 
Skalbiamas Mašinos, Siuvemos 
Mašinos. Jewelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. 

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

Tel. VIctory 2-9542 
n • 11 -• m ' '• ' 1 Krautuvfl atlrlaryta pirmadienio Ir 
- - * • - - . - - — « - — - -- - ~ - - Į ketvirtadienio vakarais Iki vClumos. 
SIUVAMOS MAŠINOS . VtMtomk uždaryta 

RAŠOM. MAŠINCLfiS 
gaunaniot goriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

Hudtlko Ratilo Valanda leidžiama 
i kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
" 6 Iki 7 vai. vak. 16 stoties WHFC. 
l 1 450 kiloeyelos. 

dieną. Ir pats pakomisės pirmi
ninkas sutiko su tuo, kad pabal-
tiečiai būtų įtraukti j PEP pro
gramą ir gautų ja numatomą 
paramą. Ypač turėtų būti susi
rūpinta jų sveikata, būstais ir 
profesiniu paruošimu. 

Klaipėdos krašto klausimu 

"Memeler Dampfboot" (Nr. 
17/32, 52.9.5), atpasakojęs iš 
•"T>»oa" Nr. 169/52 paimtas ci
tatas, pavaizduojančias, kaip į 
Klaipėdos miesto 700 metų su
kaktį, atšvęstą Hamburge š. m. 
rugpjūčio mėn., žiūri Lietuvos 
bolševikai ir krato rusintojai, 
daro išvadą, kad "nepaisant ide
ologinių skirtumų lietuvių ko
munistų ir liet. emigrantų pa
žiūros Klaipėdos klausimu yra 
vienodos", kad nesą ne tik jokio 
noro, bet ir jokio pagrindo 
"klaipėdiečių — lietuvių pasita
rimams", o tam tikslui "disku
sijų bazė galės būti sudarvta tik 

grupėms teisingumą, tvarką ir 
laisvę", baigia laikraštis (Kita) 

Geriau yra savo širdį į mal
dą sudėti, kad ir žodžių neran
dant, kaip žodžius rasti, bet šir
dies į juos neįdėti. — Gandhi 

Jr 

1 VESTUVINES NUOTRAUKOS Į 

Aukštos Rūšies Fotografijos' 
MCSU SPKCIAIA'BB 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. UL1S. Sav. 

4008 Areher Avenue 
Telefonas V!rgiuia 7-9481 

UIUMUIIUUIlIimiHI MIUtt :,„„„„„„,„„„„„„„„„ iiiiiiimimi, 
' ^,1 MODERNAUS ŠOKIO ' 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašUlytuvus, pečius, skalbiamas ni-.'.šiu ts. lovas, matnieus, 

Kilimus, radio, televizijos setus, valkudiams baldus. 
2emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir teJia w Pagal JGsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 34711 
AtidftHPpirmadienio Ir ketvirtaflionio vakarais Iki 9:ao 
Atdaia Hfknia0i«;iilala nuo 11 iki 4::t0 vai poplot. 

k ^ 

S T U D I i - A 
A. Valeišaites ir 

<irij;:ilifniail»~s-l.a/,ausliienes 

3130 So. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9889 

Priimami mokiniai: nirmad.. antrad., 
tririad. ir po.nktad. nuo f) v. iki S v.v. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiMiiii 

$ 0 ? H I E E A R C U S 
Iš %V<ii:s stoties — 1 ta ima UtOO 

I'IUMAD. iki l'IONKTAD. 
S:45 iki »:»() vai. ryte 

ši:sTAI>. S:aO iki 9:30 ryte 
LUTI 'VISKO* VAKAIUS OS 

IŠ tos pat stoties IMIlMAI)li;Xl« 
vakaro nuo 7 ik\ H vai. 

RRDIO PROGRAMA I 
7121 SO. I K K K U I l i ' i ST. 

Chlea^o 26, jpil. Hl'.ndoek l-24i:i 

FAKDUODAJMM ANULIS 1I\ 
PECIr>^f^ ALIEJŲ 

PERKRAL'rfTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $4Q.50 
Porcelano Gaa Range (virimui krosnys) $89 ^ 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $8Q.OO 
Rašomieji stalai, VValnut ar Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29-00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, VVestinghouse 

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

VValnut arba Mahogany spalvos $ 139-00 
2 dalių svečių kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai $ 139.OO 
Ant grindų pastatomos lempos $ j g.00 

Neleiskite sunkiai uždirbto dolerio veltui, pirkite tik 
įsi akinę 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 beverti 
daiktą — aukšta kaina. 

Teisingas patarnavimas ir be užprasymo kainos — 
mūsų įmonės tikslas ir obalsis. 

PREKIAVIMO LAIKAS: 

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

Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST, 
Telef. VICTORY 2-4226 

# 

STASYS FABIJOHAS 
2146 SO. HOYNE AVK. 

Tol. Vlcginia 71097 
mm jj2H££2££L 

SEGHETTI TItAVEL BUREA1J 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
la i iipiiiainc btlctus, \ i«->i»u«"'hi* Ir Miitviirkome vistu* su kelione suristus 
dulykus. n KIMI U KTU VIV 8ILYK1V. rUdouie aridevltus. Keliones 
piaiuioKiu- K uiiksttt kitiems iiiriams. 'Aiiksriau užsisakykite blletus kaip 
lėktuvais taip ir laivaks, (ai Imsite tikri, kati tikrai sausi te vietas. IMrU-
dantl biletus ;uc* nm»/ neni<»kesite brangiau ir is\-«uigsivc laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei \ geležinkelio stot* ar aerodromą, nes 
visa tat atliksite vienoje \ieu»je — VAU M i s. 

' ^ l 
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9 
• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKAI.BUMO8 MA-
Š1NOS • LVOINTUVAl % (IRON-
ER8 • PLOKŠTELES ( RECORDS) 
• NAMft KKIKMENYS IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IK RADIO 

APT \HNAV1MAS 
» 

4057 South Archer Avcuue 
Td. YArds 7-0006, Chic^o 32, IU. 

Kiekvienas nori pinigų, vienok pinigai neauga ant medžiu 
TaiRi ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITA, SIANDLEN «Mg. 

mįSt 
pas B R I t i H T O N savings ir taupyk reguliariškai JLk 
ir pelningai. S% normalus pelnus, išmokamas du 
kartu i metus. Indeliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brighton Savinįįs and Loan \ss*n 
v 4071 Archer Ave. j vakarus nuo Calilornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
I 

OFISO VALANDOS: 
['iiin;i.ii., Antrad., Ponktad, h- šo&t. 

!•:(•<) ryte iki 4:30 p. p. 
Trvi-iad. »:00 ryto tkl 112:00 v. d. 
Ketvlrtad. !»:00 ry(.« iki 8:00 vak. 

Taupykite per Pasta 
« 

Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 
. . . 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimu įkaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina ~ skubus patarnavimas — 
ilgi išsimpkejimai. • • 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicaqu Heights, Illinois 

/ 

N « - I f T " • t '"!' , i" ,u» i į , J ' , ,M \m m,,,. . „ , . : . , , ; : ; 3= 4* 

http://oUtr.ik.iytu
file:///HNAV1MAS


f 
Ketvirtadienis, spalio 23, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

t Detroito išvyko Floridon, kur 
gyvens visą žiemą. 

Victoria Chepelionis Ir Julia 
Bender šią savaitę mini gimta
dienius. 

A. Brazio koncertas 
Antaną* Žukauskas vėl at

naujino "Draugo' 'prenumeratą, 
nas, tarė įžanginį žodį, primin- Žukauskai ką tik persikėlė į 
damas, kad ir šiandien spalio namą namą. 

Lapkričio 1 d. Detroito lietu- M m u m s ^ t uv i ams yra tiek , h t m Ir Petronei* Medonial, 
vių visuomenė turės puikią pro- P a t a k t u a l i - k i e k » **v0 a k t u a l i £ e t r a s ir 0 n a Gr*^ ' ' « * « * 
gą pasiklausyti Metropolitan i r P r i e š 3 2 m e t U 8 - I r š i a n d i e n | K a s e s e k m i n S a l KHzo iš Chi-
Operos solisto Algirdo Brazio : mu<"* kaimynai lenkai vis ne- eagos, kur dalyvavo šimučio ir 
koncerto. Brazis yra čia gimęs atsisako nuo savo kėslų Lietu- Sakalo pagero.mo bankete. Par 
ir augęs lietuvis, v>sa savo sMa v o a teritorijos atžvilgiu ir to- |Vežė chicagl.ohj linkėjimus det-
atsidavęs lietuviškajam darbui, l i a u * a l a i k o s a v o f m u r t o k e l i u roi<-"ffnlf-

šventes nuo pat jaunystės yra giliai pa- 'mkW* f a k t * teisėtu. 
mėgęs muziką ir dainą. . "*• V" * * * } P l a č i a u aPb

o
ū" 

Idmdamas, kalbėjo apie pnes 32 
1944 mt. jis laimėjo geriau- m e t u s , Lenkijos vyriausybei vyk 

sio Vidurio Vakarų Amerikos d a n t s a v o imperialistines užgai-
dainininko vardą ii* sudarė su- d a s > sulaužytą Suvalkų taikos 
tartį su Chicagos Opera. 1947 s u tart į , pasirašytą spalio 7 d. 
m. jis laimi konkursą į San Car- B e t o pažymėjo, kad ir da
lo Operą, o dar po dviejų metų bar lenkai tveria "Vilniaus My-
duoda savo pirmą debiutą New įiėtojtf' draugijas, vis dar neno- Joseph ir Mary. Velionis po pa-
York City Center Operoje. 1951 | r į suprasti, kad atėjo laikas at- maldų palaidotas Mount Olivet 
m. Brazis sėkmingai išlaiko ban s į s a kyt i nuo savo senų politinių kapinėse. Žmona reiškia pade 

Krista.is Karaliaus 
proga Detroito Lietuvos Vyčiai 
priimF bendrai šv. Komuniją šį 
sekmadienį per 9 vai. šv. Mi
šias šv. Antano bažnyčioje. 

A. a. U'o Mlodzianowski, 42 
m., mirė spalio 13 d., palikda
mas nuljūdusią žmoną Mary (po 
tėvais Urbonas) ir du vaikučius 

dymą, duodamas koncertą Car-
negie Hali, New Yorke, kame 
dalyvauja visi žymieji kritikai 
ir sprendžia apie dainininko me
ninį pajėgumą. Tuojau po to 
koncerto į Brazį atkreipiamas 
dėmesys Metropolitan Operos 
vadovybės. Keletą mėnesių vė
liau, konkurso keliu, jis buvo 
priimtas į šios operos solistų 
tarpą. 

klaidų. 
Tad mes lietuviai niekuomet 

neatsisakysime nuo savo sosti
nės Vilniaus ir jo lietuviško mū 

|sų tėvų krašto. Aktyviai daly-
i vausime Tėvynė? laisvinime, 
gindami savo teises prieš atėju

ką visiems, išreiškusiems jai 
užuojautą. 

Nepaini r skito, jau tik savai
tė beveik beliko iki Algirdo Bra
zio atvykimo Detroitan, kur lap 
kričio 1 d. jis koncertuos. Ne
pamirškite. 

Teikite žinutes ateinančiai sa-nus lenkus bei kitus. 
Minėjimas buvo baigtai Tau- l v a i t e i n e v ė l i a u sekmadienio va

tos himnu. J*** 1A „ 
Kad šis spalio 9-.ios minėji- 0 e t r o l t o K a t > Ko™^ K l u b a « 

Kaip teko aptirti, jau jam imas įvyko, tenka tarti nuošir-
yra suteikta didelė garbė daly- dų lietuvišką ačiū mūsų Lietu-
vauti šio sezono atidaryme Ver- j vių Radijo Valandėlės Valdy-
di operoje "La Forza del Des- bai už jos moralinę ir nuošir-
tino". Taip pat yra pažadėta &~ią paramą, 
geresnių ir svarbesnių rolių. VKLS spaudoj koresp. 

Detroito lietuviai yra kviečia
mi nepraleisti progos ir daly- TRUMPAI 

BR 3-2224 ir VI 2-5304 

BIDRIKO RADIJO PROGRAMA 
Kiekvieną ketvirtadienį iš sto

ties \VHFC nuo 6 iki 7 vai. Bud-
riko Prekybos Butas duoda puikią 
radijo programą. Tad šį vakarą 
nepamirškite pasiklausyti. Pro
gramoje: "Juokų romanas" su 

vauti koncerte. šį koncertą D f t r o i t o ateitininkai ruošia J u l y t e ir Kajetonu, dainininkas 
taip pat paįvairins Broliiaus . . . , „„„„,;„„ . u . * . - . H . M ' R a z S a i t l s . Juozas Būga—pasa-
„ j •- iKnstaus Karaliaus akademiją korius ir gera orkestro muzika. Be 
Budrumo vyrų kvartetas ir p i * U o 2 6 d u v a l s p e c i a l i o 8 : , „ rt„r b*q n a u ( f l n ( ! l l p r a n e š u n ų , 
nistė Patrjcia Ann Kurtz Kon- d o s - y A n t a m ) ^ ^ - • — ~ - « — — = - - . -
certas jvyks lapkncio 1 d. 8:15 , d 1 2 y a , b u v u s i o . 
vai. Holy Redeemer AudUon- g H j U n j 

kuriais galėsite pasinaudoti lanky-
a m e i i udriko krautuvę, 3241 
S. Halsted St. — T. R. 

joje (Junction ir VVernor Hgwy. 
kampas). Vietos yra rezervuo
tos, todėl biletus prašome įsi
gyti iš ankstu. 

' * 
GURKKNATORIUS TARP 

LIETUVIŲ 

Detroito Amerikos Lietuvių 
Nepriklausomų Balsuotojų Ko
mitetas gražiai užsirekomenda
vo lietuvių visuomenės akyse. 

Jų pastangomis spalio 18 d. 
per lietuvių radijo pusvalandį 

dos), VV. Vernor prie 25 gt. 
įvyks akademija, kurioje paskai 
tą skaitys prof. Simas Sužiedė
lis, žymus kalbėtojas, atvyks
tąs iš New York. 

Bus ir kitų kalbėtojų. Meni
nę dalį išpildys smuikininkas 
prof. VI. Motiekaitis ir pianis
tas Thomas Beganskis. Įėjimas 
akademijon veltui. Išvakarėse/ 
spalio 25 d. ateitininkams išpa
žintis 6 vai. vak. šv. Antano 
bažnyčioje; 7 vai. vak. konfe-

iš VVJLB staoties į Detroito lie- | ^ i r p a m a l d o s šv> A n t a n o 

« ^ l i S I ? w ^ i ! ! n ° V a l S t" i bažnyčioje ir po pamaldn 8:00 
va i moksleivių ir studentų su-gubernatorius VViiliam. 

Iš radijo stoties gubernato
rius su būriu augštų pareigūnų I 
atsilankė į pobūvį, kur pasakė 
kalbą ir pabendravo apie porą 
valandų. 

Į pobūvį atsilankė ir nemažas 
būrys Lietuvių. 

sirinkimas. 

Izabelė Stanevičius apsigyve
no naujame name, 12658 Little-
field, ir praeitą sekmadienį jos 
artimi draugai ir pažįstami jai 

*"~ j sudarė staigmeną namų apšildy
me (house - wa:ming): įteikė 

DETROITO BALF VAKARAS jai dovaną. Ji nuoširdžiai dė
koja vis'.ems už dovanas ir lin-

šį sekmadienį, spalio 26 d., kėjimus. Į parengime buvo at-
6 vai. vak. buv. Lietuvių Svetai- s i l a n k c s i r j 0 , BŪnm k u n . v . 

nėję įvyks BALF vakaras. Stanevičius, kuris dirba šv. Pat 
Programoje Keturakio links- r i k ( ) p a r apįjojo, VVyandDtte, Mi

n u komedija "Amerika Pirty- chigan. 
je". Suvaidins dramos kolek- Kaz.Tr^rt*, Barniausiais, gyv. 
tyvas "Alka". Pastatymas ir Flovverdsle Ave., Ferndale, ne-
režisūra aktoriaus Justo Pus-; g a i u o j a . Linkime jai kuo grei-
dešrio. Dekoracijos Vyt. Ogil- £ j a u pasveikti 
vio- Delphine Cress, muzikos ir 

Po vaidinimo šokiai griežiant n į a n o m okytoja , 8335 Ells-
smagiam orkestrui. Veiks tur-! w o r t n > t u r i puįkią klasę moki-
tingas lietuviškais valgiais bu-, m ų 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IŠ 

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

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

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVI \ IR PATOGIĄ 

SENIAUSIĄ 
UKTUVIV BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

fotas. Laukiama svečių ir iš 
Kanados. 

Ta proga bus pranošta ir vie
šosios rinkliavos rezultatai. 

BALF 7G sk. 

SPALIO 9-ji IK ŠIANDIKN 
AKTUALI 

Šių metų spalio 11 d. Vil
niaus Krašto Lietuvių Hąjunga 
Detroite minėjo spalio ft-ją d. 
Minėjimas įvyko per lietuvišką 
radijo valandėlę VVJLB stotį, da 
lyvaujant Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos valdybai. VKK-
LS pirmininkas, mokyt. Misiū-

4181-83 Archer Ave. 
Tei. UUayette 3-3171 

Vincas ir Stella Buktayo iš l , J ^ t 2 J ^ S . J f i S S Š f L i 

* 

* 

* 

GET the U. S. Royal Master 's exc/vs/v« Royaltex Tread — stop 
safe/y o n slippery streets where tires n*ver held before! 

O W N the revo/uf/onary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edges! 

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

H0W! f or Your Pręsent Tires 
We are allowing 

- * « ^;nter-safe U. S. Royals 
A o nurchase of new, winter-saTv v n e t u x E on the P"rcV.!?c

 0 s. R O YAL AIR RIDE • 
U. S. ROYAl MASTER 

p l u $ generous aHowances 

U. S. ROYAL DE IUXE 

for your present tubes 

SERLIN TIRE CO. 
\ m SOUTH 1UCHIGAN Tel. - VVEbster 9-2122 

Mį 

mm m** 

file:///VHFC


\ 

' 

s 
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Rūškani žodžiai imigrantams rnrr;r:::::::ciASSiFiED AND HELP W A N T E O A D V E R T I S F J F J T S ™ : : : : : : : : • • • • • • • I 

Bostone taip pat neseniai įvy
ko viešos "Immigration Policy 
Study", kurių metu buvo jdomu 
išgirsti atvirą nuomonę tais 
klausimais daugelio žymių ame
rikiečių. 

Charakteringą kalbą pasakė 
prof. Oscar Handlin. Panašios 
mintys buvo ir daugelio kitų 
kalbėtojų, tik gal ne taip aiš
kiai ir drąsiai išreikštos. 

Jis pareiškė, kad emigrantus 
iš Europos reikia gausiau įsi
leisti ,nes mums šių dienų grės
mėje reikia padidinti gyventojų 
skaičių, nors, esą, toks būdas 
gyventojų skaičiui padidinti yra 
labai blogas. Visa bėda esanti, 
k a i tie naujieji ateiviai greitai 
ima veržtis į "priority", nenori 
likti paprastais darbininkais. 

Jam pačiam tekę matyti daug 
ateivių studentų iš mažųjų tau
tų, kurie pasižymėję savo ga
bumais ir uolumu, tačiau tai vi
suomet sukeldavę daug nepasi
tenkinimo vietos studentų tar
pe. Naujieji ateiviai, esą, savo 
sugebėjimais ir išsilavinimu la
bai skiriasi nuo senesniųjų atei
vių, kurie to negali pakęsti ir 

del to suderinimas (correlation) 
naujųjų su senaisiais esąs ne
įmanomas. 

Del to, esą, naujiesiems atei* 
viams negalima leisti niekur pir
mauti (pirmavimą — "priori-
ty" ,čia jis vadina visa tai, kas 
augščiau už paprastą darbinin
ką). Tačiau reikia jų daugiau 
įsileisti, nes jie esą darbštūs ir 
kovoja prieš bolševizmą. Nusi
kaltusiems reikia tuojau at'mti 
JAV pilietybę ir siųsti atgal j 
kilmei kraštus. Azijatų, esą, 
nereikia įsileisti. 

Tiesa, buvo kaikurių nedrą
sių kalbėtojų, kurie bandė šio 
ir kitų kalbėtojų nacionališkai 
egoistines mintis truputi su
švelninti. 

Tačiau niekur nebuvo jaučia
ma palankumo ar bent k >k 
užuojautos persekiojamų arba 
del tos pačios egoistines politi
kos išblokštiems ir viską prara 
dusiems žmonėms. Šiuo atžvil
giu daug didesnes teises ir pir
mavimą turi ateiviai iš Anglijos 
ir kitur, kurie, galima sakyti, 
pagauti tam tikros valkatavimo 
dvasios, atkeliauja pabandymui 
šansų. St. Maziliauskas 

e Televizijos 
.lums \lwulos a p s i m o k i pirkti t«le-
vtsljOM aparato I* iM»t.vru*io*. saHnia-
;•<> * įtruuttiytfl — iš 

BUDRIKO, 

fšfovJų lMirby««g nauji mpddtd 
su pilim garantija: 

VYRAI IR MOTERYS 

Delco Radio Div. 

General Motors 
Corp. 

— ! 

Moterystes Portugalijoje 
Per 1951 m. Portugalijoje te

buvo tik 1,223 perskyrimai mo
terysčių. Portugalija pripažjsta 
moterystės nesuardomybe. Visų 
moterysčių 877'r atliekama ka
talikų bažnyčioje. Portugalijoje 
yra net 12,000 šeimų, kuriose 
gimė dvyliktas vaikas. 

viams Rusijoje. Juose daugiau
siai yra maisto produktai. 

Siuntiniai belaisviams 
Vokiečių katalikų organizaci

ja Caritas kas mėnuo siunčia 
po 1,000 paketų karo belais-

Pamokslo klausė 30,000 
Vokietijoje garsėja darbinin

kijos pamokslininkas tėv. Lep-
pich, S. J, Šį rudenį Koelne, 
prie katedros, jis per tris dienas 
kalbėjo į minias, kurių' kas va
karą susirinkdavo apie 30,000. 
Jis griežtai pasmerkė pik#iaudo-
jimus, kur jie bebūtų: Bažny
čioje, darbo unijose ar partijo
se, darbdaviuose ar darbinin
kuose, pagonyse ar krikščionyse. 

# 
= % 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu darbu su užtikrin

ta ateitimi? 

INTERNATIONAL MINERALS 
& CHEMICALS 

turi keletą vietų 

Laboratorijos technikams 
ir 

Laboratorijos pagelbininkams 
Priimsime ir gimnaziją užbaigusį su laboratorijos 

mokslu. Geros darbo sąlygos, pilni darbininkams priedai. 

gaukite Dr. Gillis asmeniškam pasikalbėjimui. 

COrneiia 7-1428 

MAfiNAVOX. ADM1KAL. (JttNE-
KAI, ELEČrrrae, PHILOO, K . ( . A . 
VICTOIl, Dl'MONT ir |m<i<>* gcrlau-

lafcn su i t l D R I K O lclbellu. 
Kaina nuo $1!»9.50 už dideles mle-

ro.s paveikslu iv auk&clau. 
i Pri imame mainais j vi H U radiją, 

grumufonų. armonikų, pianą ir duo-
ilunie didele nuolaida. 

LENGVAM 1ŠSIJMOKR.HMAIS 
Keletu.** • bai'KeiiŲ Išmainytų, 

perdirbtu T. V. Ketu: 
Motorola 7 col $39.95 
Stromberg-Carlson 10" $*»» 95 
RCA-Vlctor 10" už $59.95 
Sparton Console 10" už . . . . $59.95 
RCA-Vietor 10" Console .". $09.95 
16" Console TV už $119JJ0 
17" Table TV už $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Table TV už $109.50 
21" Console TV už $189.50 
Admiral Phonogrftph, Kadio i r . . 

TV kombinacija $139.50 
Riekti*. piionORrafat po . . . . $19.95 

Mažos radios po $10,95 ir auffAf-. 
JeiRU JOHU TV MctaH neveiklu. i>u»-

telcfonuoktt« Vlotory 2-9542. Budrl-
ko mechantka$ jums iąilnlngal, su
taisys. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

Krautuve atidaryta pirmadienio Ir 
ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. 
NedSliomts uždaryta. 

Budrlko Radijo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. iš stotios WHFC. 
14 50 kllocyeles. 

NEED 
MEN and WOMEN 

Day or night for 

• ASSEMBLERS 
• INSPECT0RS 
• MATERIAL HANDLERS 
• ST0CK MEN 
• LAB0RERS 
• MACHINE 0PERAT0RS 
• ANALYZERS 
• TĘST EQUIPMEHT C0N-

STRUCTION 
• TOOL and DIE MAKERS 

5750 W. 51st Street 
POrtsmouth 7-3500 

"DRAUGAS" AGRNOY 

55 E. vTasbJugton S t 

Tfel. DEarborn 2-2484 

2884 So. Oakley Ave. 
Tel. VIrginia 7-6G40—7-6641 

pgąaaa >v«y**»v«TV«v*v«v«*«*«v»y»v*v«**v»v»v«*< 

HELP WANTED MOTERYS 

Turime nuolatlnj <iarba 
General Clerk — Typlst. 

Norime patyrusios, bet Imsime bud
rią, naujai prdaedanclą dirbti. Malo-
• i.-i naujai pradedančią dirbti. Malo
nios darbo sąlygos, jvairios pareigos. 
Oarblnlnku priedai. Saukite Mlss 
Nyberg dgl asmeniško interviu. — 
Near West Side. MOnroo fl-2995. 

WOMEN 
Box machine operatore, ex-

oerienced box cover strippers. 
Permanęnt; day shift 

5 day — 40 hour week 
Excellent starting salary, good 

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

MR, JUPE 
9th floor -— 621 Plymouth Ct. 

MOSER PAPER CO. 

IRAKO DARBO 

Vyras JleSko ^dažymo, poplerlavimo, 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
VIrginia 7-2826 arba 

Y Ari I M 7-4895 

B U S I N E S S S E R V I C E 

^ tf 

<ir 
REIKALINGI PRILTV DARBININKAI 

Ateikite š iandien 

ANALYZERS 
PHASERS 
TESTERS 

INSPECTORS 
• ASSEMBLERS 

i 

PATYRĘ ARBA IŠMOKYSIME 
5 DIENŲ SAVAITE 

DARBININKAMS PRIEDAI 
GERAS PRADŽIAI ATLYGINIMAS 

AUTOMATIŠKAS ALGOS PAKĖLIMAS 

^ 

NEPRALEISKITE PROGOS: 
Patarnavimas nemokamai 

"DRAUGAS* — goriausias lietuvių 
iienrafttis. metams tik » dol.. pusrn 
$4.60. 

"K. K. LAIVAS" — labai Jdomu* 
rellginos ir tautinės minties savait
raštis, metams tik 2 dol. 

"THE MARIAN" —- mėnesini* 
puošnus anglu kalboje fSetnas žurna
las./ metams 2 dol. 

Šiuos ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
merata kiekvieną sekm. dlenj "Mū
sos" spaudos kioske prie 8y. Kry
žiaus bažnyčios Town ot Lake lietu
s i ų kolonijoje, fllų laikraščių atsto
vas tiduof Jums pakvitavimus. 

Telef. REpublic 7-5808 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visu rūsii; namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
* * * 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 

DUOKITE ^ KITIEMS. 
• i ' 

SkeMites "Drauge" 
IIHI .1' WANTKI> — V1VKAI 

t? 
Ar domitės nuolatiniu darbu švarioje dirbtuvėje ir darbininkų 

įvertinimu ? 
WILSON JONĖS CO. TURI JUMS DARBĄ 

ORDER PICKERS & PACKERS 
Patyrimas nereikalingas, išmokysime sąžiningus darbininkus. 

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

WILSON JONĖS CO. 
2<# S. Jefferson 

^ 

FTTTER and finisher in knit 
shop. Some knowledge in dress 
making. 5 day week, from 10 to 
5 daily. On the North Side. Good 
salary. 

BRiargate 4-8410 

Tuojau reikalinga 
GENERAL OLERK. 

Malonios da.Mr> sąlygos, jvairios 
pareigos kartu su lengvu mašinraš
čiu. 5 dienų savaite. Imsime naujai 
pradednačią dirbti. Kreiptis — 

AM FORGE DIVISION 
2021 8. Hoyne 

Ar domltSs nuolatiniu 
užtikrinta ateit im? 
tuojau pat gabiai 

darbu su 
1'urlme vieta 

HELP WANTEI> — VYRAI 

Vyrai — Berniukai 

SfflPPINO ROOM HELP 
Nereikia patyrimo. Išmokysime sąži
ningus darbininkus. Geros darbo są
lygos; švari dirbtuvP. Visi darbinin
ku priedai. Ateikite arba šaukite. 

NATIONAL BISCUIT CO. 

1018 W. Washington 

Monroe 6-5200 

E X P E R I E N C E D 
• Mattress Flllcrs 
• Khipptiig .V reevlvlng Hustlera. 

Steady. Oood pay. Paiil vacatlon & 
bonus. Intervievvs between 9 a. m. 
and 11 a. m. 

SKALEY MATTRF8S CO. 
903 N. Halstetl 

Turime nuolatlnj darbą gabiai 
mašininkei — Typlst. Pageidaujama 
patyrusi arba gabi naujai pradedan
ti. Malonios darbo sąlygos, jvairios 
pareigos. Proga vartoti «%vo Inicia
tyvą. Kreiptis asmeniškai arba tele
fonu pas Mlss Yoiuig. General Cont
rols, SOHO MeCormlck BlvcL, Skokle, 
111. IKvlng 8-9067 arba Skokle 8802 

Punch press operatore 
l s t and 2nd shifts 

Continental Scale 
Corp. 

5701 S. Claremont 

Turret Lathe 
OPERATORS 

and 
GRINDER HANDS 

Days or nights. Top vvages 
Plenty overtime; $1.90 per 

hour and up. Good vvorking 
conditions. Apply in person. 

OCEAN TOOL & GRINDING CO. 
747 Custer St., Evanston 

HELP WANTED VYRAI 

MEN 
TRANSFORMER-

WINDER 
MACHINISTS 

2nd SHIFT 
Some experience necessary 

ASSEMBLERS 
No experience necessary will 

train. 

Excellent working conditions. 

APPLY: 

General Electric Co. 
4860 West 47th 8 t 

Cia yra nuolatinis darbas 
* sąžiningiems vyrams 

KEPYKLOJ 
Nereikia patyrimo. Išmokysime 

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

Ateikite 
5324 SO. FEDERAL 

(2 blokai vakaruose nuo State) 

REAL ESTATE 

s SBCSBCSasESaMM 

<p 
iii' I r WANTED — MOTERYS 

^ 

M U N T Z 

L 
1000 Grey A v e . 
DAvte 8-4610 

Evanston, 111. 
SHeldrake 3-1828 

tf 

G I R L S need at onoe for 
LIGHT FACTORY WORK. STEADY JOBS HOURLY 

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

CAfil GORR COMED CARD Inc. 
3837 W. Roosevelt Rd. 

STENOORAPHKR — 
G E N E R A L CLERK 

Tmsime budrią naujai pradedančią 
dirbti. Malonios darbo sąlygos. Jvai
rios pavolROS. 5 dienų, 37 *Ą vai. sa
vaite. Daug priedų. KrelpkltCs as-
menlSkal arba telefonu — 

T H E BOOK SITPRLY CO, , 
564 W. Monroe 

STate 2-1 9 fi :< 
Mr. Blaelc 

Mes turime keletą vietų 

TYPISTS — 
GENERAL CLERICAL 

Patyrusios, bet priimsime darbščias 
pradedančias. Malonios darbo sąly
gos, Jvairios pareigos. Proga d-ryti 
pažanga. Saukite arba ateikite asme
niškam pasikalbėjimui. 

NATIONAL BISCUIT CO. 
1018 W. WashinKton St. 

MOnroe 6-5200 

Turime nuolatini rinrtm iKabial 

STRNOGRAFEI 
Rolkla patyrusios, bet imsime pra
mokusią naujai pradedančią. Malo
nios darbo sąlygos, Jvairios pareigos. 
R dienų savaitS. Gausūs priedai dar
bininkams. Kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu «•*» 

ALCON METAL PRODUCTS 
CO., INC. 

.1750 N. KimbaII 

BElmont 5-5030 

STENOGHAPHKR 

By southstde smelter. 
Mušt be experlenced. Good salary 

and working conditions. 
Permanont. Proe luncb dally In 

our own dinlng room. 
M R W. E . HAWES 

VIrginia 7-1S00 

Steel Rule 
. DIE MAKER 

Turi būti patyręs prie "greet-
ing cards & display". Gera pro
ga tinkamam vyrui. Gausūs 
priedai darbininkams. 

Kreipkitės — 
BARRETT BINDERY CO. 

1330 W. Monroe 
HAymarket 1-7309 

2-5; „asbestos" apmušimas; kok
lių vonios; virtuve su kabinetais; 
veneciškos užuolaidos; nuo sienos 
iki s i e n o s ki l imai . Garažas . 9 ,800. 

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

7920 Indiana Ave. 
2-jų augstų. mūrinis namas. Pajamos 
is 8-jų butų. Stokerls, karstu vand. 
apšlld. I^angams ft6trel§H, žieminiai 
langui. Namas puikiame stovy. 8 au
tom. mOrlnls garažas. Žemi mokes
čiai. PUUus sklypas. Kaina |22,000. 
šaukite savininką — 

TRiangle 4-9417 

PARDUODAM A — 8t. Raphael pa
rapijoj 2 butų marinis — 5 ir 6 
kamb.; 2 autom, garažas; stokeris; 
karšto vandens Slld.; butas sau Ir pa
jamoms; geras pirkinys tremtiniui. 
Adresas 6045 Justine. 

Saukite Hll l top 5-6300 

REIKALINGAS KEPĖJAS 

Kepti duoną, bandeles ir kavos 
pyragą. 

DE LUXE BAKERY 
1554 N. Ashland Ave. 

CApitol 7-9590 

M E N 
FOR ALL AROUND 
CEMETERY WORK. 

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

Permanęnt work. 
Apply in person. 

OAKRIDGE CEMETERY 
Roosevelt & Oakridge Avenue 

MAnsfield 6-4200 

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 Menard v Tel. POrtsmouth 7-8100 

YOITNG GJBL 
FOR CLERICAL WORK 

in offloe. 

Slight typlng experience necessary. 
Permanęnt. 
STORKIilNE F U R N I T U R E CORP. 

4400 Wcst 26th St. 

t 

U. S. GYPSUM NEEDS 
Promotable people on per

manęnt jobs for day and night 
shifts. 

• General factory work 
• Machine operators 
• Machinists 

• Good starting rates 
• Employee benefits 
• Pleasant vvorking. conditions 

Make this company a good 
place to work. 

Apply: 
1719 North Kostner 

t i 

ISNUOMUOIAMA 

2-JŲ aiikštv mūrinis namas 
5 ir 6 kambarių butai, 2 autom, 
garažas. Automatiškas aliejinis ap 
šildymas. Labai gerai išlaikytas. 

4589 Archer Ave. 
Kreiptis po 6:30 v. v. arba visą 
dieną šeštad. ir sekmad. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

RARE OPPORTUNITY 

Thriving cleaning store for sale. 
Living quarters and furniture if 
desired. South Side location. 

Call 
LIvingston 8-9357 

PARDAVIMUI OROSERNfi Ir de-
Hkat.'su krautuvę. Gera apylinke, 
fftraa bi/.niH. 3 kanib. užpakaly krau-
UlVia. Nuoma $80.(>0, MU apftlldymu, 
ilKaluikP nuomos ustartls. 2908 W. 
r.!»tli st. HBmlock 4-3639. 

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

YArds 7-8396 

Avallable imni^diately 

CLEANING AND TA1LORING 
SHOP. 

speciallzing In repalrs. 
Living quaters if desired. 
Sell at your price. Duo to illnesa. 

TR, 4-1900 

Stock record 
' CLERKS 

Continental Scale 
Corp. 

5701 S. Claremont 

%s, '. r-̂ fc;-; 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausia.1 skaitomas 

ntuvly dlenraitte. o skelblmy 
Kaina yra prieinama vištoms. 

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

2419 W. POtomac 
ISNUOMJOJAMAS 8-jų kamb. ap

statytas imtas. Naujai dekoruotas. 
Visi patogumai, privatus jejlmas, 
bendra vonia. $15.50 } savaitę. 

WKntworth 6-4768 

APPLIANCE STORE 

with four room flat, 
Exellent appllance and washing 

machine repalr servlce. 

B E R W Y N , 1LU 
OiUHlerson 4-4776 

PARDAVIMUI DELIKATESŲ 
KRAUTUVE. 

Namie gaminti lietuviški Ir len
kiški valgiai. Geroje vietoje, labai 
gerai einąs biznis. $2,000 jmokgtl, 
skola issimokejimui. Pamatę Įvertin
site. Del pilnesnių informacijų skam
binkite — 

Blahop 7-S218. 

Išnuomojamas 4 kambarių apsta
tytas butas. Kreiptis — 

Antanina Btidavtdattė 
4513 S. W<MH1 St. 

P * ^ 

SIVING* V 
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Ketvirtadieni*, spalio 23 ,1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHlCAGO, t - U N O I S 

Pastabos i i nuomones 

KO SIEKIAMA? 
Krikščioniškosios moralės prin- je civiliškai susituokė su vokietai-

cipus pamynusi mūsų marksistinė te . . . 
spauda ne metais, o jau ištisais šmeižiami katalikai į anų dumb-
dešimtmečiais maitina savo skai- lo maišytojų "kūrybą" dažniausiai 
tytojus gafVės sensacijomis, insi- nereaguoja. Iki šiol manyta, kad 
nuacijomis ir šmeižtais, nukreip- paniekinamoji igmoracija yra pats 
tais prieš katalikų akcijos žmo- tinkamiausias jiems atsakymas. 
n e s - , Prof. Antar&s Maceina i jį nu* 

Vienas tos spaudos savaitraštis ftreįptUs šmeižtus atrėmė šiame 
savo skiltyse turi įsivedės net spe- iaįkrašiyje atitaisomuoju pareiš-
cialų šmeižtų skyrių. Redakcija k i m u B e t a r t a i a n u 0 8 autorius 
jos sukurtu "genijaus' asmenyje n u o tolesnio visuomenes nuodiji-
kalbasi su irgi jos "įkvėptu" pus- m o j ų į§mį8iaį8 ir šmeižtais sub 
kvailiu, apžvaigždėtu ir apipenti- ia įky s? Po kelių dienų ar savai-
nuotu "generolu". Tuose "pasikal- č i ų j i e i r v g l p u i 8 kurlą s a v o n u . 
bėjimuose su pačia savimi" ano įįurctą auką, visai nesijaudinda-
savaitraščio redakcija neaplenkė m i k a d nukentėjusysis jų šmeiž-
nei vieno bent kuo viešumoje pa- t u s i r m e l ą demaskuos — dargi 
sireiškusio kataliko, neapdrėbusi laikraštyje, kurio ta šmeižtu ir 
jo savo purvu. Į iae i0 sensacijomis maitinama vi-

Nedaug kuo atsilieka nuo ano juomenė dažniausiai visai neskai-
savaitraščio ir antras tos spau-, t0- , 
dos organas, dienraštis. Kokių Sunku įsivaizduoti, kad ta siste-
sensacijų ir kokios formos melo' matinė šmeižtų akcija vykdoma | 
bei šmeižtų, nukreiptų prieš kata-, vien tik dėl ligūsto sadizmo. Grei-
likus, mes ten neprisiskaitėme ?! Ičiausia tuo būdu siekiama lengvai 

Dar neseniai buvo garsinta „pa- "apsidirbti" su savo idėjos priešu, 
tikrinta" žinia, kad visai lietuvių palaužiant jį morališkai ir išmu-
visuomenei gerai pažįstamas kan. gant iš idėjinės kovos lauko. Ga-
Kapočius atsimetė nuo Katalikų Ūmas daiktas, kad šmeižtai vyk-
Bažnyčios ir perėjo į schizmą... domi šantažo tikslais. O gal nori-
Nespėjes dar suvirškinti prarytos ma, sukompromituojant priešin-
gėdos, kurią jis, laikraštis, vertai gos ideologijos žmones, savo adep-
užsitarnavo, pasirodžius katalikų tų akyse nuvertinti bei sukom-
spaudoje protestui dėl to begėdis- promituoti ir pačią tų šmeižiamų-
ko išmislo, jis jau vėl, štai, prieš j u ideologiją, jų pasaulėžvalgą, 
kelias dienas paskelbė savo skai- Bet argi tai dorų metodų idėjinė 
tytojų žemuosius jausmus dilgi- kova? 
nančią žinią, kad mūsų katalikų P. Stravinskai 
v e i k ė j a s , f i l o s o f a s prof. A n t a n a s H < H , prierašas: Atalpraftome uuto-
Maceina (palikęs Lietuvoje žmo-, ,iUt Kad dėl vietos stokoH straipsnis 
ną su vaikais) Vakarų Vokietijo-' dedamas gerokai pavėluotai. 

BALSUOKIME Ui LIETUVĮ! 

Adv. Antanas Lapinskas 
kandidatuoja republikonų sąraše į 
Chicagos miesto teisėjus (Judge 
of Municipal Court). Teisėjo pa
reigoms jį rekomendavo Chicagos 
Bar Association, kaip visiškai tin
kantį šioms pareigoms savo išsi
lavinimu, gabumu ir teisiniu paty
rimu. Adv. Antano Lapinsko pa
vardę rasite ant atskiro teisėjų są
rašo (baloto). 

8. A, Banys, Balfo IH-čio skyr. 
vald. pirm. ir E. Samiene pagal 
atskirus kvitus surinko $16.00. 

Iš viso gyventojų butuose su
rinkta $784.47; Sv. Jurgio para
pijos bažnyčioje — $351.85. Vi
so $1,136.72. 

Gyventojų butuose aukojo 391 
asmuo. 

Vajaus rajono plotas buvo iš 
vakarų į rytus nuo Morgan St. 
iki Parnell Ave ir Iš šiaurės į 
pietus — nuo 26 St. iki 39 St. 
liet komisijos nariai ir aukų rin
kėjai žymią dalį surinktų aukų 
gavo ir iš vietų, neįeinančių į šį 

„joną. 
Surinktos aukos ir visi aukų 

lapai perduota Balfo lH-cio skyr. 
ždininkei E. Samienei. 

Vajaus komisijos vardu 
jos pirmininkas P. Ličkus; 

Balfo IlI-čio skyr. vladybos varau 
jos fin. sekretorius Ig. Serapinas 

Jei turite parduoti ar isnuomo* 
t, pasiskelbkite smulkia skelbtam 
kyrtuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginla 7-6A40. 

Susirinkimai 
ROCKFORD, ILL. 

LRKSA 137 kuopa, Rockford, 
111., ruošia bingo parengimą š. m. 
spalio 26 d. 4 vai. p. p. Lietuvių 
Kultūros Klube, 1108 So. Main 
St. Turime užkandžių, vakare šo
kiai. Prašome visų narių ir pažįs
tamų atsilankyti į parengimą ir 
šokius. — M, E. Chepulls, rast. 

— - • • , 

BRIGHTON PARKAS 
6 Balfo skyrius spalio 26 d. 2 

vai. po pietų šaukia metinį susi
rinkimą šv. P. M. Nekalto Prasi
dėjimo parap. mokyklos kamba
ryje. Nariai ir visuomenė prašo
ma gausiai dalyvauti. Numatoma 
naujos valdybos rinkimai ir pra
nešimas iŠ praėjusio vajaus veik
los. — Valdyba 

kurios surinko: pagal aukų lapą 
Nr. 165 $79.50, ir Nr. 164 $22.00. 
Viso $106.50. 

5. Stef. Stukienė, komisijos na
rys, organizavo aukų rinkimą Lo
me Ave. 

Aukas rinko,ji pati ir aukų rin
kėjos: J. Stankovičiene, O. Bur
neikienė ir R. Šilienė, kurios su
rinko pagal aukų lapą Nr. 162 
$13.00, — Nr. 160 $33.00, — Nr. 
161 $31.00. Viso $ 77.00. 

6. J. Turčinskas, komisijos na
rys, organizavo aukų rinkimą 
we Ave. 

A. t A. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
CIIICAGO APSKRITIES BAL- ties auka) $5.00 
_C_ m M A / R R I I W ^ P * W I W J i s b u v o apsiėmęs organizuot 7. J. Valaitis, vėliau koopuotas 
F'O III-CIO (BK11X*_FUK1U) a u k ų rinkimą Halsted St., bet del komisijon, aukų rinkimą organi-
SKYRIAUS PINIGINIO VA- įvairių priežasčių to negalėjo pa- z avo bei aukas rinko Emerald 

* Aukų rinkėjai surinko: A. Kly-
pas ir O. Vencienė pagal aukų la
pą Nr. 169 $32.52; A. Leparskas 

!—Nr. 180 $35.00; J. Kacevičius 
; ir L. Baikštytė — Nr. 181 $29.00. 
,Viso $96.52. 

JAUS APYSKAITA 

Vajus prasidėjo 1952 m. gegu
žės mėn. 23 d. ir baigėsi tų pat 
metų rugsėjo mėn. 19 d. Sį vajų 
jvykdė Balfo IlI-čio skyriaus 
1952 m. gegužės mėn. 23 d. susi
rinkime sudarytoji komisija, ku
rios nariai aukų rinkimo organi
zavimą pasiskirstė gatvėmis, o 
aukoms rinkti iš savo pusės pasi
kvietė aukų rinkėjus. Tokiu būdu, 
visų bendromis pastangomis vajus 
davė šiuos rezultatus: 

1. Šv. Jurgio parapijos klebono 
prel. B. Urbos maloniu sutikimu 
ir pritarimu bei Balfo IlI-čio sky
riaus valdybos pirmininko A. Ba
nio pasidarbavimu liepos mėn. 20 
d. surinkta parapijos bažnyčioje 
$351.85. 

II. 1. P. Ličku.s komisijos pir
mininkas, organizavo aukų rinki
mą VVallace St. ir Parnell Ave. 

Aukų rinkėjai VVallace St. su
rinko: V. Kupčiūnaitė ir B. Ado
mavičienė pagal aukų lapą Nr. 
174 $52.60; J. Kudirka (jo paties 
auka) Nr. 175 $1.00; E. Blandy-
tė Nr. 165 $23.50; B. Mašiotaitė 
Nr. 168 $12.00. 

Parnel Ave: M. Babušis, V. 
Kupčiūnaitė ir P. Ličkus pagal 
aukų lapą Nr. 182 $48,25; T. 
Tomkevičius — Nr. 157 $2.00. 
Viso $139.35. 

2. P. Bagdonas, komisijos narys 
ir jos sekretorius, organizavo au
kų rinkimą Morgan St. 

Aukas rinko jis pats ir aukų 
rinkėjai: K. Augustis pagal aukų 
lapą Nr. 172 $29.00; O. Banienė 

Nr. 173 $59.00, Nr. 167 $32.50, 
Nr. 163 $16.00. Viso $136.50, 

3. A. Juodka, komisijos narys, 
pagal aukų lapą Nr. 185 (jo pa-

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRA ODOS UGŲ! 

Tie. kurie kenčia nu/b SENV AT 
VIRU ir BKAUL21U ŽAIZDŲ, Jlt 
nt-gal'. ramiai sėdėti Ir naktimis mie 
goti, nes JIJ užMsenčjuslos žalzdot 
n'ežtl ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimu Ir skaudėjimą senų at 
viru ii skaudančių žaizdų, uždekit* 
DKOULO Olntment. Jo g y d o m o * 
ypatybes palengvins jūsų skaudojt-
mą ir galėsit© ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudejęlmų. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ilgos, vadinamos PSORIA8IS. 
Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos, vadi 
narnos ATHLKTH'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplysimą. t a r p 
pirščių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlūstančlos ir suskilusios odos. Jlf 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą, nuo nuvar
gusių, perstamų t r 
niežinčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te valstlnSse Chlcago 
ir apylinkėse ir Mil-
•vvaukt-e, a r b a a t -
siųskite money orde
ri 1 — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chlcago 34, UL 

MUlberry 5-8694 

daryti; vietoj jo, Balfo III sk. vai Ave. ir surinko: p?gal aukų lapą 
dybos pakviestas, to darbo ėmėsi Nr. 178 $22.50, — Nr. 171 $62.00. 
4. St. Semėniene ir S. Olložerlenė, Viso $84.50. 

JEI JOS ESATE 

RAGAVĘ DABARTINE 

'SCHENLEY 
...TAD JŪS ŽINOTE, 

KAD TAI YRA 

SKANIAUSIA DEGTINĖ 

PER DAUGELĮ / 

JOtfN MIKOLA IT IS 
Gyveno 131 W. 103rd St. 

Mir« spalio 21 d. 1962. 8 v. 
vak., sulaukęs sonatvos. Gimęs 
Lietuvoje; kilo Iš Pajaunių pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 45 
metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdimi 
Žmona Ona (Pupkytė) , dūkta 
Lillian Allazga, žentas Matthew, 
šeši antikai, marti Stephame 
Mlkolaltls su šeima (gyv. Wls-
oonslne). giminaitis Eugene 
Hamilton. kiti gimlnCs, draugai 
ir pažjstaml. Lietuvoje liko dvi 
seserys: Ona Ir Marijona. 

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 8. Michifąn 
Ave. Laidotuves jvyks penktad., 
spalio 24 d.. Iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas J Visų 
šventųjų parapijos bažnyčia 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už vellonleH siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv 
Ka/.iuilero kapinen. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona. Duktė, žen
tą*. Marčios, Anūkai Ir kiti gi
mines. 

Laidotuvių direfotorlus 1,. Bu
kauskas. Tel. COmmodore 4-
2228. 

LEOPOLDAS POCIUS 
Gyveno 4544 S. Paulina St. , 
Mlrfi spalio 20 d. 1952, 11:15 

vai. vak., sulaukęs puses amž. 
Glmč Lietuvoje; kilo Iš Rasei
nių apsk.. Jurbarko valsč.. Gir
džių kaimo. Amerikoje Išgyve
no 2 metu. 

Pasi l iko dideliame nuliūdime 
žmona Petronelg (Valantejūt§), 
teta Barbora Sudvvay, du pus
broliai: Kazimieras Maskln. Jo 
žmona Jadvlga, Ir Juozas Mas
kln, jo žmona Ona, pussesorš 
Marijona VVirkutis, jos vyras 
Juozas, kiti gimines, draugai 
ir pažjstaml. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 6812 South 
Western Ave. Laidotuves jvyks 
penktadlonj, spalio 24 d.. Iš 
koplyčios 8:80 vai. ryto bus 
atlydčtas j Gimimo Paneles 
švč. parapijos bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
vellonles sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazlmioro ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, Teta, Pus
broliai, Pussesero ir kiti gimi
nes. 

l a idotuv ių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GRovehlll 6 
0142. 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
žmonės pasakoja, iog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

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

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ . LOVA 
S o f a - L o v a M i e g o j i m u i 

Sukonstruota ii sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią Ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų *>,«-*,, w_„,_ ._ •__«_ 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną AMejųk««noapo $ g « 
U pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovoa Nereikia įmokėti WW 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS 8TANMBY RIMKUS, VEDĖTAS 

FURNITURE & 
APPLIANCES 

f 2318 ROOSEVILT ROAD nJ*b^5»5fSS.. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadienį 11 r. ikJ 5 m 

& £ [ K A U DA ViMAS LB TAU 

UMUJlLlVMltUIlftfflyi 
!! U IĮ (guatlf led engineers* servIce) j 

1120 <? ft'letoj ?t. .. <*x*r.,,U< A AM** ' 
» • • • » » » • • • • » • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • » • • • » • * • • • • • • • » * • « •>•* • 

John F. Eudeikte 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

THYS MODEKN106 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Rvenuo 
T e t Y A r d s 7-1741-2 ir B l s h o p 7-9481 

4330-34 South Caliioraia Avenue 
Tele fonas B l s h o p 7-9719 
AMllULANCE DIENA I R NAKTĮ 

I 

M E T Ų ! 

SMOTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0M 
— savininko — 

S t Casimir Monumeut 
Company 

3914 West l l l l h Strest 
Vienaa Blokas nuo Kapiniu 

nkUUnslaa PnminklanM 
Planą Paatrlnkiinaa mest* 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

1410 S. 50t* AVE. 
CICERO. 

ANIHONY B. PETKUS 
I A I D O T U V I Ų DIREKTORTOS 

6812 SO. WESTERN AVI*. 
CHICAOO, DLL 

GRovehlll 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhall S-2109 

r ^ 

BLENDEO WHISKEY 8b PC00F. f-5% GRAIN NEUTRAL SPIRITS. 
SCHENLEY DISTRIBUTORS, INC.. NEW YORK, NEW YORK 

. » _ _ — _ . _ - . . . . . . . , -»-^„,l^»„„.. .m — 

^Ov^idį^Mv^yĄ 
• \ i 

^ 

v l K M V m . f t L1S7TVTUKA IŠTAIGA SOUTU SII»fMK, 
KUIU PATARNAUJA VISOKIU lifft lV APDRAUDOSEt 

Mes atstovaujame utsakomin^<is ainlraudos kompanijas, UKU-I klokvle . 
tuut mūsų klljiMiias \l»a(los aiiMingotius, jei k a m įvyksta kokia nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILE—LJABIL1TIES—PBEVENTION 
> IR ACCIDENTS. 

6822 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRoHpect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

_i,l»".-JtllMU- .... £ 
• 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 1 

Kiekvienas žmogų* turėtu atliekamu* nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaite. 
l'aupytl reikia: senatvei, valku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams 
Kas) turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesniu Ir laimingesnis. 
Pnuttk taupyti šiandien! 

MUTUAL -5U,«/SAVING$ 
AND IOAN ASSOCIATION 
2 2 0 2 W . Cormak R d • Chicago 8, UL 
JOHN JL KAZANAUSKAS, Pr«*. • T.L VI rglnla 7-7747 
Sovings Insured to $10,000 by F .S .LLC 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai 

• ^ 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

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

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $8,000*000.00 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

jHtalgos vulandos: Kasdien nuo 9-tos ryto MH 4 vai. po ploty. 
' Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto Iki 8 vat. vakaro, 

trečiadieniai* vlaal neatidaroma N 

JJSlî  

j J i 
LIŪDESIO VALANDOJ 

MA2EIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
BEpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

SEKANTIEJI YRA NAK1A1 CHICAGOS UETUV1Ų 
LAIDOTUVIŲ D1KKKTOK1IJ ASOCIACIJOS 

AmbtilansŲ patarniivi-
mas y r a teikianm-t 
dieną ir n a k t i. Re i 
kale saukite 
mus. 3̂̂ *-

Mes turime koplyčia* 
l toselando dalyse 1 r 
v i s o s e Chicagos ir 
tuojau* patar-
uaujaiu. 

STEPONAS C. LACHAVNCZ 
2314 VVest 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUliman 5-1270 

PETRAS P. 3URSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEcley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50111 AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

P0VIUS J. RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PRILUPS 
3307 S. UTUAJNICA AVE. Tel. VArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. UTUANICA AVE. Tek YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVICIUS 
4S48 S. CA1.IKOKM.V ,\VK. Tel. LAIayette 3-3672 

_ _ _ _ _ _ _ ^ g j į u j ^ 

_= , 

1646 WKST 4(ith Sl'KKKT Tel. YArdH 7-0781 
i-Tncr 

\ • . . • , •> 

• 
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DIENRAŠTIS fcrUtTCAS, CHICAGO, ILLINOI8 
• i • " 

Ketvirtadienis, spalio 23,1952 

i mus 
IŠ ARTI IR TOLI 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Tautu Išlaisvinimo susi-

rinkimas, padrąsinti pozityvią 
ir dinamišką JAV užsienio po
litiką, kuri suteiktų tikrą viltį 

X Chicagos Ateitininku šven- išlaisvinti milioivus kenčinačių 
t§, skirta 25 metų Palangos žmonįų nuo bedieviško rusiško 
Ateitininkų reorganizacinei kon- imperialistinio komunizmo per-
ferencijai prisiminti, ruošiama sekiojimo už geležinės uždan 
lapkričio 9 d. šventes progra-gos, įvyks spalio 26 d. 2 vai 
mai 10 vai. ryte pamaldo:; už 
žuvusius ateitininkus; jas lai-

p. p. Mosque Teatre, 1020 
Broad St , Nevvark, N. J. Tą 

kys ir pamokslą sakys J. K. susirinkimą rengia Išlaisvinimo 
vysk. V. Brizgys šv. Kryžiaus Komitetas Nevvarke. { komite 
parapijos bažnyčioje. 4 vai. p.p. 
Akademijai balius Evergreen 
Country Club. Paskaitą skaitys 
dir. Stasys Barzdukas, iš Cle-
veland, Ohio, bus menine dalis, 
o šokiams gros geras lietuviš
kas orkestras. 

X Vincas Paukštis, žinomas 
Brighton Parko veikėjas, turįs 
goležinių daiktų (hardware ) 
krautuvę 2714 West 47th St., 
laikinai pavaduoja susirgus) 
Lietuvos Vyčių salės reikalų 
vedėją Joną Kass. Visais salės 
reikalais reikia kreiptis į V. 
Paukšt) (telefonas LA 3-1237). 
V. Paukštis yra L. V. senjorų 
kuopos iždininkas. , 

X Irena NivinskaitS, Vytau

tą jeina: A. S. Trečiokas, liet. 
grupės pirm., Edvardas Bilins-
kas, Harry J. Burke, Vladas 
Dilis, Juozas Kralikauskas, M. 
J. Kosloski, lenkų grupės pirm., 
J. G. Prusa, slovakų grup. 
pirm., J. Romanition, ukrainie
čių grupės pirm., Chas Eisler, 
vengrų grupes pirm. 

RUOAIASI 18-tam AMUMNU BANKETUI 
»«?»* y>« HM IJ» I M I iitųį.,.. 

DID. BRITANIJOJ 
—• DBL8 skyrių atstovu su 

važiavimas. Didžiosios Britani- j 
jos Lietuvos Sąjungos skyrių 
atstovai spalio 25—26 d. susi
rinks j šeštą metin] suvažiavi-, 
mą, kuriame, tarp kitko, bus 
svarstomi PLB suvažiavimo 
Londone padaryti nutarimai, i 
ypač dėl "Britanijos Lietuvio" i 
pavertimo "Europos Lietuviu".! 
Suvažiavimas rinks ir naujus' 
DBLS organus. 

VOKIETIJOJ 
— Lietuviškos senienos. Vie

name Vokietijos antikvariate 
pasirodė pirmosios šešioliktojo 
amžiaus pusės visiškai apo-
kryptinis fantastinis medžio 
drožinys su užrašu: "Littaw". 
Jame pavaizduojamas lyg koks 
Lietuvos uostas: fone jura su 
atplaukiančiais burlaiviais, prie 

De Lu Salle aliumnai planuoja 48 metinį De La Salle banketą 
lapkričio 13 d. Conrad Hilton viešbutyje, Chlcago, 111. Iš kairės į 
dešine: John Kntzmark, Frank Passo, Al Hoiss ir bro. Benedict 
F. 3. C 

Žinios iš okup. Lietuvos 
Lietuvos žmonių kreipi? 

m * J p o p i e t Pi j ų XII spau- «aky upės itoty.vienoje * pu- - p ^SSSU M M Į L j ^ ^ V M " A ^ k M į M g M 
sėje i jurą einančios sienos su 

STEVENSONAS APIE RUSIJĄ IR KARĄ 
Stevensonas kalbėjo Chicago-

je per radiją ir televiziją, pa
liesdamas karo, santykių tfu 
Rusija ir vidaus gyvenimo pro-

— švaros savaite*. Kad dūmai 
bana ligos priežastimi, nėra 
aiškių įrodymų, — pasakė dr. 
Hussey, kalbėdamas radijo ir blemas. Jis pabrėžė, kad taikoa . J! / . 

.,;„: ™ « „ >... J. M»Mi<M* televizijos programoje, bet vis* 
gi jie nemalonūs ir sveikatai ne 
priedas. Tas pasikalbėjimas tai 
vienas iš programos punktų 
Chicagos Jcovoje prieš triukš
mą, dūmus ir dulkes. Tuo ypač 

visi norime, bet jos negalima 
susilaukti tik prašant. 

Pakaltino Rusiją, kad ji už 
gerą atsimoka piktu, ir todėl 
santykiuose su ja nebuvo kito 
kelio, kaip tas, kuriuo čjo JAV 
no 11 Pasaulinio karo "Sovie- r u P I h a s l m e r a s Kennelly, pa-

. . . . . . . ... .. skelbęs Chieagoie švaresnio oro 
tų valdovai nepilde savo iškil- JT • J 

savaite mingų įsipareigojimų, kaip tie, ' ^" 
kad Rytų Europos tautos bui, — Supurtė žmogų 12,000 vol-
laisvos ir nepriklausomos, kai tų srove. Chicagietis W. 
jos taps išvaduotos iš užpuolė- Schlickting, 5970 N. Clark, su 
jų nacių" — kalbėjo Steven- mechanišku grąžtu griovė sali-
sonas. | gatvį, norėdamas padaryti įva-

Toliau kandidatas į JAV pre- žiavimą automobiliams. Jo gele-
zidentus priminė, kad Rusija, ***"* grąžtas perkirto elektros 
siekdama savo tikslų, stengėsi laidus, turėjusius 12,000 voltų 
pasiekti jėgos persvaros ir lais- įtampos. Elektra sutirpdė kai-
vosioms tautoms nebeliko kito 
kelio, kaip s tengt is persverti 

kurias grąžto dalis, supurtė 
gręžėją, bet jis išliko gyvas. 

dos agentūra KIPA perdavė vi 
sam pasauliui. Iš jos praneši 
mų ilgokus straipsnius atsi 
spausdino ir Amerikoje leidžia 
mi ukrainiečių laikraščiai "A 
merica" ir "šliach". 

bokštais, kitoje pusėje uolos su 
švyturiu, paupyje pora mūro 
namelių ir pačiame priekyje 
dviejų bažnyčios bokštų viršū^ 
nes. Šis raižinys yra vėlaus vi
duramžio fantazijos kūrinys. 

LTSR komunistai skundžiasi, Maskvą. Valstybinės Grožinės 
jog suvalkiečiai, ypač mariam-
poliečiai, labai prastai naujųjų 
Maskvos uiradninkų nurody-

literatūros leidykla Maskvos 
dekadai baigia spausdinti 30 
liet. autorių kūrinius. Be Cvir-

— Lietuvifiki pinigai. Vokieti-
— Mok. St. Lizdenienė vel li

goninėje. Atsiradus reikalui pa 
tas Valiukas ir Vytautas Juod- k a r t o t i n a i operuoti fabrike su- J™ numizmatikos rinkoje pasi-
ka yra tie trys Lietuvių Teatro ž a J o t ą r a n k o g p i r š t ą > m o k s t rodė XVI amžiaus gerai išsi-

Lizdenienė, gyv. Boston, Mass., 
vėl kurį laiką turi pasilikti li
goninėje. 

yra tie trys Lietuvių 
aktoriai, kurie sėkmingai vyk 
do sunkų uždavinį, O Neill'o 
"Annos Christie" jiems uždėtą. 
Siame veikale matysime juos 
dar kartą spalio 26 d. 3:30 vai. 
vak. International House sce
noje (59th St. ir Dorchester) ."scenos mėgėjų teatras spalio 25 

— "Mokyklos draugai" New 
Britaine. VVaterburio lietuvių 

Veikalą pastatė Jurgis Blekai-
tis. 

X Prisimins savo maldose 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Chicagos ateitininkai, talkinin-i 
kaujant Chicagos skautams, 
lapkričio 2 d. 4 vai. p. p. šv 
Kazimiero kapinėse ruošia pa
maldas už ateitininkus, žuvu
sius už Lietuvos laisvę ir šiaip 
mirusius, už Lietuvos žuvusius 
partizanus ir visus kitus. 

d. vyksta į New Britain, Conn., 
kur suvaidins L. Fuldos 4 

gerai 
laikusių įvairių laidų lietuviškų 
sidabrinių šilingų, 20 mm dia
metro. Jų laidos yra 1,5|9, 1557, 
1559 ir 1560 m. Vienoje pusėje 
yra ryškus Lietuvos Vytis, tų 
laikų pavidalo. Suinteresuo
tiems monetas gali parūpinti 
Krašto Valdybos Informacijų 
skyrius. Užjūryje jos atsieitų 

X Muz. A. Nako-Norvydo 
komponuota daina "Tėviškės 
sodai", kuriai žodžiai paimti 
mūsų poeto B. Brazdžionio, bus 
išpildyta pirmą kartą š, m. lap
kričio mėn. 15 d. vyrų choro 
koncerto metu. Si daina turėjo 
būti išpildyta vyrų choro pir
mojo koncerto metu, tačiau su
sidarius nenumatytoms kliū
tims, buvo nedainuota. 

X The Bishops Resettlement 
Committee Archdiocese of Chi-
cago, 228 North La Salle str., 
Chicago, 111., pajieško Juozo 
Vareikos. Jis pats ar žinantieji 
apie jį, prašoma pranešti komi 
tetui augšČiau nurodytu adresu 
ar paskambinti telefonu: AN 
dover 3-7080. 

X "Draugo" romano konkur
sui Įteiktas pirmas romano 
rankraštis: "Ateis Laikai" 
Rankraštis yra pažymėtas sla-
pyvarde Aleksandras Juodasis 
ir turi 295 psl. Romanas yra 
pradedamas motto, sudarytu iš 
Maironio, Putvinskio, Biliūno ir 
kun. Jul. Kasperavičiaus raštų. 

veiksmų komediją "Mokyklos apie pusantro dolerio viena, su 
pasiuntimu, o ąal ir kiek pi
giau, nes dar neišaiškintos 
siuntimo būdas ir išlaidos. Eu
ropos kraštuose jos būtų kiek 
pigesnės. 

draugai". 

ŠVEICARIJOJ 
— Lietuvių memorandumas 

pas UNO komisarą Ženevoje. 
Augštojo Komisaro Pabėgėlių, — Naujos Vargo mokyklos. 
Reikalams įstaiga Vokietijoje , Vokieti jos pietuose, Bensheim-1 f J į *a<* Nemune numatyta pa

muš pildo. Tie reikalavo, kad kos, Sal. Neries, Vyt. Montvi-
nuo laukų derlių suėmę žmonės j los, J. Janonio, veš ir A. Bara-
kuo skubiausiai vežtų pyliavas nausko "Anykščių šilelį". Nū-
".ponui" — gi Mariampolės ra- dienius, gyvuosius atstovaus T. 
jonas, 4 1 % nuėmęs derlių, pa* Tilvytis, V. Reimeris, Eug.'Ma-
ruošas išpildęs vos 9.8%. Sa- Į tuzevičius, Edv. Mieželaitis, 
botažas aiškus. Suvalkiečiai, Vai. Vaičiūnienė ir panašūs, 
kaip velnias kryžiaus, biją kom
bainų. Jų turį savo rajone visą' """ I S K f t l m 5 s padangės. P. 
desėtką, bet mažai naudoją. I C v i r k o s ž. ūk. artelės t rak t 
Taip pat Vilniaus ir Kauno sri- Pr« Zablockis linarove nurovė 
čių daugelyje rajonų ir šiais 8 h e k t l i n u ' B r i * ' ^ernicko Im
inėtais pastebėta bandymai S a d a v a l § n u o Mnarovea ratų 
vogti kolūkių derlių. 

— Susisiekimas Nemunu* 
„Pravda" išspausdino pareiški
mą V. Smirnovo. Tie pareiški
mai buvo skelbiami iš visų kraš 
tų ryšium su nauju penkmečio 
planu. V. Smirnovas, kurs, ma
tyt, yra surištas su Lietuvos 
vandenų tvarkymu, pasidžiau-

i purvą. 
Kauno Laborantų mokyk

la paruošė 34 naujus medicinos 
laborantus, kurie dirbs daugu
moje sanitarinėse-epidemologi-
nėse stotyse. 

— Skelbia nesąmones. Vil
niaus radijas skelbia, kad prieš 
13 metų Kupiškio rajone nebu
vo raštingų žmonių. 

jėgos balansą. Tokioje padėtyje | __ 5 1 p g d o \aXįliįa^% Ch icag ie -
JAV-bėms teko naujas vaid- ; tg Wanda Ross, gyvenanti 3350 
muo, vadovaujantis. Nebeužte- N> Halsted str., parašė Japoni-
ko pripuolamo dalyvavimo pa 
šaulio reikalų sprendime. 

joje esančiam cpl. Donald E. 
Brazil laišką, turintį 51 pėdą 

Varydamas savo rinkiminę i l g i o Laiškas buvo rašomas 
kampaniją Stevensonas jau pa- a p i e m e n e s į laiko; popieriaus 
darė 28,000 mylių lėktuvu. Da
bar pradėjo kelionę traukiniu, 
stotyse kalbėdamas į susirinku
sius. Champaign mieste, kur 
prie tūkstantinių minių prisi
jungė ir Illinois universiteto 
studentai, Stevensonas savo 
kalboje pažymėjo, kad "mes ko
vojame Korėjoje, nes mūsų pa
čių laisvė yra pavojuje/' 

Naujoji Stevensono kelionė 

platumas 6—8 coliai. 
— Dabar sezonas medžioti 

laukines antis ir žąsis, tačiau 
draudžiama medžioti apylinkės 
parkuose (f ores t preseryes). 
Nusikaltę gali būti nubausti iki 
$200. 

— Policija jiesko moters, ku
ri įtariama organizavusi šiomis 
dienomis įvykdytas brangių 

kričio 1 d., Stevensonas turės 
masinį mitingą Chicago Sta-
dium. 

praneša Krašto Valdybai, kad . Nuerbache, steigiama lietuvis- didmti keleivių ir prekių perve- _ 1 § m e t g "mgiapiūte". P a u l universiteto teisių skyrių, 
- - - *••"• « • "«"lrt **"•**• «««**• T a r y b i n S l i e t u v i u k a l b a įšmetė, advokatavo nuo 1934 m., išsky-

žodį "rugiapiūtė". Vartojama nis trejus metus karinės tarny-
rugių piūtis". *- ^ ° 8 ' ^ u v o tarnautojas mokės 

jos įteiktas tremtinių reikalu 
memorandumas, kurio mintys 
paimtos iš mūsų tautiečio J. 
Bataičio teisiškai sociologinės 
studijos, buvęs perskaitytas su 
dideliu susidomėjimu ir esą 
rasta reikalinga jį persiųsti 
UNO Augštojo Komisaro įstai
gai Ženevoje. 

kojL vargo mokykla, kuriai va-f i m a- J l s J» u l ° »«*<3[*» S U 8 1 8f 
dovaus mokytoja J. MUd»Sien«.lklm* 8,u K o z ^ v a n d f ? f t e" 
Memmingene, pavertus esamą- m a Katagrado apygardoje ir su 

X Juozas Būga, tautosakinin
kas, kiekvieną ketvirtadienį 
tarp 6—7 vai. vak. papasakoja 
lietuvių liaudies sąmojų ir pa
dainuoja 'Utuviškų dainų per 
Budrik: i*adijo valandėlę. 

X Redaktorių L. Simučio ir 
Sakalo pagerbtuvių bankete 
matėsi Waukegan, 111., veikėjai: 
A. Sutkus, G. Kukantis, J. Ja
kutis, S. Zaveskienė ir Buja-
nauskienė. 

X Tėv. J. Beleckas, S. J., 
nuo 1946 m. buvo Scrantono 
Universiteto kalbų katedros ve

ją pradžios mokyklą vokiškąja, 
taip pat organizuojama vargo 
mokykla. Ją organizuoja ir jai 
vadovaus VykintienS. 

KANADOJ 
— S. Smalinskas susituokė su 

chieagiete S. Vaitiekaityte To
ronte; abu yra veiklūs ateiti 
ninkai. 

Naujas vaistas 
Amerikos aiokslininkal išrado 

naują vaistą, tos pač?os antibio-
tinės rūšies, kaip iz panicilinas, 
pavadindami jį ;.iagnamycinu. 
Jis įstengia užmušti bakterijas, 
kurios atsilaiko prieš peniciliną. 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
dėju, nuo vasario mėn. persi- BuorganizuotaB „Draugo" bendra-
kelia į Loyolos Universitetą, darbių klubo, remiant L. Rašyto-

Oginskio kanalais Baltgudijoje. 
Kadangi rusai gabena daug gė
rybių iš Lietuvos, susisiekimas 
Nemunu juos itin domina. 

— Gyva lietuviška dvasia. 
Per šiemetinius komunistų par
tijų suvažiavimus Lietuvoje, 
Estijoje ir Latvijoje buvo ypač 
užsipultas "buržuazinis nacio
nalizmas", kurio "likučius iš
rauti su šaknimis" šį kartą nu
spręsta ypač iš kultūrinio ir 
mokslinio gyvenimo, vadinasi, 
Lietuvoje vyrauja lietuviška 
dvasia, jei komunistams reikia 
su ja kovoti ir rauti. 

— Naujoje Vilnioje atidary
tas mokytojų institutas su Šiais 
skyriais: lenkų kalbos ir litera
tūros, rusų kalbos ir literatū-

1 ros ir fizikos—matematikos 
(lenkų ir rusų kalbomis sky
riai). Jo adresas: Vilnia, Dau
kanto gatvė 8 

— Vilniaus konservatorijoje 
įsteigtas Teatralinis Fakultetas, 
kuris ruoš dramos aktorius. 

Trumpai iš visur 
— Ankstyva žiema Vokieti

joje. Vokietijon žiema atėjo 
mėnesį anksčiau, negu papras
tai. Daug sniego iškrito Alpių, 
Juodojo Miško ir Harz kalnuo
se. Muncheną žiema aplankė 19 brangių kailinių $4,000 ver 

apims 4,200 mylių. Ji bus po kailių vagystes. 
Illinois, daugiausiai į rytus nuo ęm Sudegė. Gaisras sunaikino 
Chicagos. Jos paba'goje, lap- taverną 8817 Commercial ave., 

padarydamas $2,500 nuostolių. 
— Penkių moterų, kurios 

protestavo prieš pieno kainų 
pakėlimą, bylą teisėjas panaiki
no. 

— Anglių atsargos Chicagoje 
yra tiek žymios, kad jų užteks 
porai mėnesių, taigi angliakasių 
streikas chieagiečių dar ilgokai 
nebus jaučiamas. 

—• Antaną Lapinską aprašo 
"Chicago Tribūne", pažymėda
mas, kad jis yra baigęs De 

čių įstaigoje 1947-1949 metais, 
o nuo 1951 iki 1952 m. sausio 
14 d. buvo Sanitarinio distrikto 
tarnautojas. Dabar yra vėl res
publikonų kandidatu valstybės 
pareigoms. 

— Kailinių vagys. Chicagoje 
ir vėl įvyko didelė brangių kai
linių vagystė: įsilaužę į North
ern Fur Manufacturing Co., 
Roosevelt rd., vagys pagrobė 

X Lietuvos Vyčių salė įgau
na naują vidaus išvaizdą. Ne
užilgo bus baigta įrengti vyčių 
Ramovė (jauki poilsio vieta). 
Vyčių sale naudojasi draugijos 
ne tik savo susirinkimams, bet 
ir įvairiems subuvimams, vaka
rams, pramogoms. 

X "Pirmyn" choras, vado
vaujamas K. Steponavičiaus, 
ruošiasi Chicagoje pastatyti 
operą Carmen. Operos pastaty 
mo pirmieji darbai netrukus 
bus pradėti. 

X Chicagos Lietuvių Litera
tūros Draugijos novelės pirmoji 
premija paskirta Nelei Mazalai-

Chicago, UI. 
X Rapolas ir Nellie Ivanaus

kai, Wisconsin valstybėje turį 
Moon Valley rezortą, šiomis 
dienomis lankė Chicagoje gimi
nes ir pažįstamus. 

X Uršulė Vaitkienė, LRKSA 
100-sios kuopos narė, šiuo me
tu serga. Ji yra N. Karlavi-
čiaus, L. Vyčių senjoro nuošir
daus nario, žmonos motina. 

X Pranė Kiselienė buvo at
vykusi iš Clevelando į Chicagą 
pasisvečiuoti pas Vaišvilus, 
6147 So. Washtenaw ave., ir 
spalio 20 d. grįžo namo. 

X Illinois valstybėje spalio 
20 d. prasidėjo laukinių ančių 
medžiojimo sezonas, šiais me
tais yra labai daug laukinių 

tei, kuriai išsiųsta $50 čekis, ančių. 
• mu 

jų dr-jai, Skautams, Atei t ininkams 
tr kit . organizacijoms-. Paskai tos 
y ra skai tomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
Direktor ius : 

Kun. V. BagdanaviČluH, MIC. 
Koordinator ius: 

Prof. J. A. Zvetina 
2334 So. Oakley Ave,, Chleago, Iii. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Spalio 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. NarutavičiūtS vadovauja praty
boms rašyti žiniai. 

Spalio 25 d. yra pramatyta In
stituto ekskursija 1 Herald Ame
rican redakciją, vadovaujant red. 
St. Piežai. Dėl ekskursijos valan
dos susitars jos vedėjas su insti
tuto nariais. 

spalio 12 d. 
— Nuėjo nuo bėgių. P. Afri

kos traukinys, bėgdamas iš 
Durbano į Johannesburgą, nuė
jo nuo bėgių. Žuvo 23 keleiviai, 
37 sunkiai sužehti. 

— Dan A. Kimball, JAV lai
vyno sekretorius, lankėsi Tur
kijoje ir Graikijoje. 

— Pirks 50,000 tonų ryžių. 
Indija pirks 50,000 tonų ryžių 
iš komunistinės Kinijos. 

tės. Policija ragina kailinių pre
kybininkus suštampuoti kiek
vieną kailį, kas vagius gerokai 
atbaidytų nuo tokių vagysčių. 

— Ugniagesiai, šešiese susto
ję ant kopėčių, rankomis nukė
lė tris vaikus iš trečio augšto, 
kur juos jau buvo besiekian
čios gaisro liepsnos. Vaikų gy
vybės buvo išgelbėtos degančia
me apartamentų pastate 55361 J^RS81**^*1*' *a ,* ln i* d w > u H 

Indiana. 

Užsisakykite baldus 
tiesiai i i lietu vių dirbtuvė* 

Paa mua galite nusipirkti {vairių rfl-
ftlų baldus, aamų reikmenis: saldy
siu baldus, namų reikmenis: Baliono 
getub, miegamųjų setus Ir kitus bal
dus, v 

ARCHER AVENUB 
FURNITURE CO. 

Sar. JUOZAS KAZ1KA1T1S 
4140 Archer Avenae 

Tel. LAfayette 3-351* 
Prieš Įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tiesiai Ii mftsų dirbtuve*. 
kreditan. 

v' 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuvius patlditi savo taupomus pinigus \ Chicago Savfaags and Loan Associatlon, kuri yra proporckmalial viena U 

smarkiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Chlcagoj. 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 telkia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. JI Ii anksto nepriiada, bet 
visada lihnnk* aukštą dividendą. 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Wcstem Ave. Chicago 

JOHN PAKEL, President 
Phonc GRovchill 6-7575 

I n ? T I T 1 7 l W \ I ^ T I I f 1 1 Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
llrjlVIjIi/i ĮkMllIu/i - o i po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
į 
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