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UKSLE KAKTOJE 
Daugumos kongrese labai mažos 
Eisenhowerio laimėjimas nebuvo žymus respublikonų 
— laimėjimas 

WASHINGTON, lapkr. 7. — Nors prezidentūra laimėta re
kordiniu balsų skaičiumi, tačiau tokio žymaus pakrypimo respu
blikonų pusėn nebūta renkant kongreso narius. 

Vakar dar trūko davinių iš = 
apie 10,000 rinkiminių apylin
kių, bet jau žinomi, nors neofi
cialūs, daviniai rodo, kad ir lai
mėjęs ir pralaimėjęs prezidenti
nis kandidatas surinko Ameri
kos rinkimų istorijoje dar nebū
tus skaičius —- Eisenhoweris 
apie 33 mil., Stevensonas apie 
25 Vk mil. Tai reiškia, kad šiais 
metais partijoms, unijoms ir vi
soms kitoms organizacijoms bei 
asmenims pasisekė išraginti dau 
giau piliečių eiti balsuoti. 

Bet šių rinkimų pažymėtinas 
bruožas yra tas, kad partijų sie 

Spėjami asmens 
Ike kabinetui 

WASHINGTON, lapkr. 7. — 
Natūralu, kad jau prasidėjo spė 
liojimai apie asmenis, kuriuos 
Eisenheweris pasirinks departa
mentų viršininkais. 

Sąraše pirmoje vietoje stovįs 
New Yorko gub. Dewey. Jam 
gali tekti valstybės arba krašto 
apsaugos departamentas. Vals
tybės sekretoriaus vietai mini
mas ir Foster Dulles. 

Kalifornijos gub. VVarren ga
nos buvo išgriautos balsuojant • 1 | s g a u t i A t t y Genml v i e t ą > 0 
už prezidentą, tačiau rinkėjai 
daugiau paisė partinės priklau
somybės ir vietinių reikalų ren
kant kongreso narius — Eisen-
hovverio laimėjimas nelaimėjo 
respublikonų partijai saugios 
daugumos nė atstovų rūmuose 
nė senate, kaip to buvo galima 
laukti turint galvoje praeities 
praktiką. Todėl beveik tikras 
yra tvirtinimas, kad laimėjo ne 
respublikonų partija, bet gen. 
Eisenhoweris. 

N. H. gubernatorius Adams ko
mercijos departamentą. Iždo se
kretoriumi minimas New Yorko 
Chase banko prezidentas Ald-
rich. Kandidatu į kabinetą mi
nimas ir sen. Cabot Lodge, ku
ris pralaimėjo vietą naujajame 
senate. 

Eisenhower trina 
piktas pastabas 

PARYŽIUS, lapkr. 7. • Lau-
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Prezidentą?* — elektas D. D. Kisenhower su ž 
Georgia valstybėje. 

II II — — — — m 

na, marčia ir anūkais išvyko ilsėtis į Augusta, 
(INS) 

Senato sudėtis jau yra žinoma žydamas visus ikšiol žinomus pa 
ir yra ši: respublikonai turės 
48 senatorius, demokratai 47 ir 
vienas nepriklausomas respubli
konas (sen. Morse). 

Demokratų pusėje senate ne
bėra dviejų pažįstamų veidų ir 
senų vadų: pralaimėjo sen. Mc-
Farland Arizonoje ir sen. O'Ma-
honey iš Wyoming. Ypatingo 
malonumo prez. Trumanui suda
ro respublikonų senatorių Kem 
(Missouri) irCain (VVashington) 
pralaimėjimas, nes juodu buvo 
aršiausi Fair Deal priešai. Pra
laimėjo, kaip žinome, ir sen. 
Lodge Massachusetts. Jį pražu
dė Tafto šalininkai, raginę sa
vuosius prezidentu rinkti Eisen-
howerį, bet senatoriumi demo
kratą Kennedy, kuris ir laimėjo. 
Lodge buvo vyriausias Tafto 
pralaimėjimo konvencijoje orga
nizatorius. 

vaite. 

Atstovų rūmų sudėtis dar ne
aiški, nes 7 vietos neišspręstos. 
Dabar respublikonai turi 219 at
stovų, demokratai 208. Iš 7 ne
išspręstų atstovų respublikonai 
gali dar laimėti 2, o demokratai 
5. Jei taip būtų, tai respubliko
nai turėtų 221 atstovą ir demo- fff_ęf L„£ 
kratai 213. Vienas yra nepri
klausomas. Atstovų rūmų pa
prastoji dauguma yra 218. 

Tiria pralaimėjimų 
priežastis Korėjoje 
SEOULAS, lapkr. 7. — 8-sios 

armijos vadas gen. Van Fleet iš
vyko asmeniškai patyrinėti są
jungininkų nepasisekimų prie
žasties Korėjos fronto centro 
ruože. Neigiami gandai, kad pa
dėtis ten bloga, bet ir neslepia
mas nusivylimas dėl Trikampio 
kalno praradimo. 

Tame ruože operuoja pietų 
korėjiečiai, puikiai besikaują 
pėstininkai, bet nė artilerija nė 
kiti pabūklai nėra korėjiečių ži
nioje. Prasitariama, kad kaip 
tik šitoji pusė šlubuoja — trūks 
ta tinkamo susiklausymo. 

Vakar kinai pradėjo naują puo 
limą Sniper ir Trikampio kalnų 
erdvėje, bandydami sąjunginin
kus toliau atstumti. 

pročius, gen. Eisenhoweris savo 
išrinkimo dieną pasiuntė per ra
diją prancūzų tautai draugišku
mo žodį, užtikrindamas, kad 
JAV — Prancūzijos draugystė 
negali subirti, nes yra sustiprin
ta ne žodžiais, bet per du karu 
bendrai išlietu krauju. 

Kam toks mostas buvo reika
lingas, sunku pasakyti. Greičiau
siai todėl, kad kiek užgydytų 
žaizdą, padarytą prancūzų tau
tinei ambicijai pareiškiant rin
kiminės kampanijos metu, kad 
ateizmas ir išsigimimas sužalo
jo moralinę prancūzų stiprybę. 

Savo žodyje gen. Eisenhoweris 
dabar gyrė prancūzų kultūrą ir 
heroizmą. 

Bevanas norėjo 
antros vietos 

LONDON, lapkr. 7. — Darbo I 
partijos parlamento atstovų gru-j 

1 pė Savo vadu vienbalsiai parin
ko C. Attlee. Bevano šalininkai; 
tada pareikalavo, kad jo pava
duotoju būtų Bevanas, o ne Mor 
risonas 

Ike sutiko tartis su Trumanu 
s '4 

Pasiūlymą padare prez. Trumanas. — Konferencija 
įvyks po lapkričio 15 d. 

NEW YORK, lapkr. 7. — Gen. Eisenhoweris sutiko priimti 
prez. Trumano pasiūlymą atvykti pas jį tartis „pasaulio taikos 
reikalais". 

Pasimatymas įvyks po lapkri
čio 15 d., kada Eisenhoweris bus 
baigęs numatytas 10 dienų poil
sio atostogas. Prez. Trumanas 
pasisiūlė padėti Eisenhoweriui 
susipažinti su visomis pasaulinė 
mis problemomis ir Eisenhowe-
ris to pasiūlymo neatmetė, nors 
Trumanas rinkiminės kampani
jos metu Eisenhowerį ir skau-
džiai įžeidinėjo. 

JAV prestižas reikalauja, kad 
jų delegacija Jungtinėse Tauto
se, kur dabar reikia pasakyti le
miamą žodį Korėjos reikalu, ga
lėtų pasakyti tokį žodį, kurio 
naujasis prezidentas neatmestų. 
Prez. Trumano ir prezidento — 
elekto Eisenhowerio pasimaty
mas nuo tokių dalykų turi ap-
saugoti. 

Eisenhoweris priėmė ir Tru
mano pasiūlymą dalyvauti nau
jo biudžeto sudaryme. Gal dar 
šiandien bus žinomas Eisenho-
werio atstovas. Minimas buv. 
biudžeto direktoriaus ir buv. am 
basadoriaus Londone Douglas 
vardas. 

Eisenhov/erio atstovai bus pa 
skirti ir valstybės bei krašto ap

saugos departamentuose. 

rencijos. Eisenhoweris ją atliks 
kaip privatus pilietis, nes jis nė
ra dar nė prezidentas, nė vyriau 
šias karinių pajėgų vadas. Jei 
jis panorės, Eisenhowerį lydės 
augštas kariškis,' bet teigiama, 
kad tai nebus gen. Bradley, jung 
tinio generalinio štabo viršinin
kas. 

Rusijai nepatiko 
Korėjos apsauga 

MASKVA, lapkr. 7. — Mas
kvos radijas praneša, kad Sov. 
Rusija įteikė Washingtonui pro
testą dėl jūrinės blokados Korė
jos erdvėje išplėtimo. 

Ta tariamoji blokada yra ap
saugos juostos įvedimas aplink 
P. Korėją, ypatingai aplink sa
las, kur laikomi komunistų be
laisviai, nes nustatyta, kad viso
kie komunistų agentai patenka 
į P. Korėją jūros keliu. 

Sovietų Rusija teigia, kad 
gen. Clark parėdymas P ^ ^ i i ^ ^ ^ ^ l ; ^ ^ 

Bergždžias darbas 
NEYV YORK, lapkr. 7. — JT 

sesijos teisių komitete priimtas 
Jugoslavijos pasiūlymas, kad Ge 
neralinė Ansamblėja pakviestų 
JT Tarptautinę Įstatymų Komi
siją pirmiausia svarstyti diplo
matinio bendravimo ir imunite
to klausimus. 

Ta proga vakariečiai turėjo 
progos išdėti sovietams visa tai, 
ką turėjo ant širdies. JAV sena
torius Green tuojau pat priminė 
1952 m. sausio mėn. sovietų dek
retą, kuriuo draudžiama užsie
nių diplomatams net įkelti koją 
į tam tikras sovietų sritis, kad 
užsienių diplomatui draudžiama 
žodžiu ar raštu susisiekti su so
vietų piliečiu. jCia pat buvo pri
mintas Donald Heath, kuris tu
rėjo būti atšauktas iš Bulgarijos 
iš JAV ambasadoriaus pareigų 
dėl jam sufabrikuotų kaltinimų, 
jog mušęs jų pilietį. Toliau bu
vo primintas C-47 JAV lėktuvo 
su keturiais vyrais numušimas 
ir Associated Press atstovas Wil 
liam Oatis, kuris kalinamas Pra 
hoje. 

Sovietų atstovas P. D. Moro-
zov, žinoma, tvirtino, jog tie visi 
išminėti dalykai nėra joks diplo* 
matinio imuniteto pažeidimas. 
Girdi, kas buvo kaltas, prisipa-

jūrų laisvę ir yra naujas agre
sijos aktas. 

Washingtonas vakar patvir 
tino, kad nota gauta ir bus at 

simu iš viso šiame komitete ne
reikia diskutuoti, nes tai Įstaty
mų Komisijos darbas. Jei tas 
klausimas čia atsirado, tai tik 

mesta, nes apsaugos priemonės J A V įnSpįruojant, ir Jugoslavi 
veikia ne tarptautiniuose, bet j o s a t st0vas tiktai kaip šunelis 

«* .( senhovverio — Trumano konfe

t i i^ono sen. Morse, pasitraukęs iš respublikonų tr agitavęs už 
gub. Stevensoną, po rinkimų pasiuntė žodį prez. Trumanui ir 
gub. Stevensonui, bet nepasveikino Eisenhowerio, nes nenorįs 
veidmainiauti. Be sen. Morse respublikonai turi senate tik 48 
vietas, demokratai 47. Tokiai padėčiai esant, viceprezidentas ir 
senato pirmininkas Nbcon ne visada savo balsu galės padėti savo 
partijai. Sen. Morse nepažadšjo balsuoti už įstatymus, kurie 
perdaug primins partijos interesus. (INS) 

. Nutarta tą klausimą iš-Į Krašto apsaugos departamen- K o r ė j o s t e r i t o r i n i u o s e vandeny-^ C a J JA v 
slaptu balsavimu. Rezul- tas rengia Eisenhoweno kelionę C i J A V i W p Korėjos i J

T i ' 
bus žinomi athjnančią sa- į Tolim. Rytus. Ji įvyks po Ei- Į į ^ J į y i J į v a r d u . Jugoslavijo 

Žmonių nuotaikos 
komunistų Korėjoj 

TOKIO, lapkr. 6. — P. Korė
jos gyventojų nuotaikos esan
čios tokios, kad dauguma gyven I visada aiškios ir bailumas nepri-
tojų su džiaugsmu sveikintų są-1 klauso jugoslavo būdui. „Jei Ju 
jungininkų ofenzyvą užbaigti ka goslavija būtų norėjusi būti kie-
rą. Sąjungininkai S. Korėjoje ga- no nors tarnu, kaip sovietai da
li tikėtis jei ne aktyvaus bendra- bar kaltina, tai ji nebūtų susi-
darbiavimo, tai bent pasyvaus ginčijusi su sovietais ir dabar 
palankumo. | būtų buvusi jų ištikima vergė". 

Daugelyje S. Korėjos vietų vi 

terio pavaduotojas Veljko Vla-
hovič pareiškė, jog tais žodžiais 
sovietai ne tik nepritaria jau 
daugumos priimtai rezoliucijai, 
bet ir įžeidinėja Jugoslaviją. Ju
goslavijos intencijos esančios 

Lauktina žymių pasikeitimų 
Azija bįjo, kad gaus daugiai! pareigų, nors ir susilauks 
daugiau dėmesio. — Didžiausi optimistai yra lenkas 

ir korėjietis 
LONDON, lapkr. 7. -— Eisenhowerio laimėjimas Europoje vis

gi sutiktas su raukšle kaktoje. Didžiausi optimistai pasirodė tik 
P. Korėjos prez. Syngman Rhee ir buv. lenkų generolas Anders, 
anglų iždo pensininkas. 

zuos prancūzus, kurių adresu 
yra paleidęs nepalankių pastabų. 

Daugiausiai, atrodo, yra pa
tenkinti ispanai, nes turį pagrin
do tikėtis, kad Eisenhoweris 
juos traktuos geriau negu Tru
manas. 

Arabų pasaulis irgi nori 
džiaugtis Eisenhowerio laimėji
mu, ypatingai Egiptas. Ten ma
noma, kad respublikonai mažiau 
favorizuos Palestinos žydus, dau 
giau atsižvelgs į arabų svorį. 

Izraelio ministerio pirmininko 
laikraštis daug baimės neturi, 
nes nesitiki, kad Eisenhowerio 
aplinkoje atsirastų daug antise
mitų. Galop, pabrėžia laikraštis, 
Izraelis visada daugiau pasitikė
jęs ne Amerikos valdžia, bet 
Amerikos žmonėmis (suprask: 
žydų įtaka JAV gyvenime). 

McArthur neatliko 
pilietines pareigos 
NEVV YORfc, lapkr. 7. — Šio 

miesto laikraščiai smalsiai pa
žymėjo, kad gen. MacArthur ne-
siregistravo ir nebalsavo. Taip 
jis, matyt, padarė todėl, kad ne
norėjo balsuoti už gen. Eisenho-
werį. Nepatogu buvo balsuoti ir 
už Stevensoną. 

Paklaustas, kaip vertina rin« 
kimus, pasisakė esąs patenkin
tas respublikonų laimėjimu, bet 
nė žodžiu neužsiminė apie Ei» 
senhowerį. 

• Auątralija už savo mėsą, 
kurią per 15 metų yra pažadė
jusi parduoti Anglijai, gaus nuo 
10 iki 20 proc. brangiau. Nauju 
susitarimu gavo anglų ir leidimą 
parduoti daugiau mėsos dolerio 
rinkoje. 

• Anglija ir Australija tarsis 
kaip bendrai kaupti britų impe
rijai uraniumo žaliavas ir kaip 
organizuoti atominius tyrimus 
nepriklausomai nuo Amerikos. 

Kalendorius 
Lapkričio 7 d.: šv. Vilibror-

das. Senovės: Cirtautas ir Kvie
tė. 

Lapkričio 8 d.: šv. Godfrejus. 
Senovės: Svirbutas ir Uolkertė. 

Oras Chicagoje 
Giedra, kiek šilčiau. Tempera

tūra pakilsianti iki 52 laipsnių. 
Saulė teka 6:31, leidžiasi 4:39. 

Gen. Anders pareiškė, kad su 
Eisenhowerio išrinkimu priar
tėjusi Lenkijos išvadavimo va
landa. 

P. Korėjos prez. Syngman 
Rhee mano, kad prezidentu iš
rinktas geriausias vyras. Rhee 
džiaugiasi, kad Eisenhoweris at 
vyksta į Korėją ir labai prašo 
pasiimti kartu ir žmoną. 

Labai susirūpinusiai sutiko 
žinią Japonijos vyriausybė, nes 
jai tuo tarpu nepatinka, kad 
„aziatai kovotų savo karus" (Ei-
senhowerio pareiškimas vienoje 
!rinkiminėje kalboje). Japonijos 
vyriausybė bijanti, kad Eisenho-
weris kartais neišvestų Ameri
kos karių iš Japonijos, nes tada 
Japonija turėtų galvotrūkčiais 
ginkluotis, kas sustabdytų jos 
ekonominį atkutimą. Esama bai
mės ir kita kryptimi: avantiū
ros Chiang Kai-sheko pagalba. 

Chiang> Kai-sheko artimieji 
tyli, bet sakoma, kad sustiprėjo 
Formozos viltys gauti daugiau 
paramos iš respublikoniškos 
Washingtono administracijos. 

Nors prieš rinkimus visi Eu
ropos laikraščiai raminosi, kad 
nesvarbu kas laimės po to, kai 
Eisenhoweris nurungė Taftą, ta 
čiau po rinkimų Eisenhoweris 
sutiktas su raukšle kaktoje, ypa 
tingai Anglijoje ir Prancūzijoje. 
Visur jaučiama, kad Europos 
reikalų traktavimas pasikeis, 
nors tuo nenorima pasakyti, kad 
su Eisenhoweriu prasidės Ame
rikos atsiribojimas nuo likusio 
pasaulio. 

Vienas anglų laikraštis net pa 
ragino Churchilį vykti į Maskvą 
apsidairyti, jei Eisenhoweris pa
sišovė dramatiškai vykti apsi
dairyti į Korėją. Mat, tas laikraš 
tis mano, kad kelionės Korėjon 
tikslas yra ne P. Korėjos armi
jos padidinimas, bet pabrėži
mas, kad JAV užsienio politikos 
svoris iš Europos perkeliamas į 
Aziją. 

Italai Saragot lūpomis pareiš
kė, kad Eisenhowerio išrinkimas 
sumažino taikos šansus. 

Vokiečių spauda ir politikai 
mano, kad esmėje niekas nepa
sikeis. Vokiečiai net tikisi, kad 
su Eisenhoweriu jų reikalai pa
gerės, nes jis gal mažiau favori-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

sai arti bado. Negalima tikėtis, 
kad gyventojai galėtų trukdyti 
komunistam karą vesti (sabota
žas, sukilimai), nes komunistų 
kontrolė yra stipri ir griežta. 

Kariuomenė yra geriau maiti
nama ir rengiama negu civili
niai gyventojai, kovingumas yra 
geras, o komunistiniai užgrūdin
tų dalinių moralė yra ypatingai 
gera. 

• Suomija perka iš Anglijos 
saVo aviacijai kelis sprausminius 
kovos lėktuvus. 

Keršto aktas 
TEHERANAS, lapkr. 6. —l 

Persijos parlamento žemieji rū
mai (senatas keistu būdu paleis
tas) leido vyriausybei kelti by
lą buv. premjerui Ghawam, ku
riam primetama atsakomybė už 
liepos 21 d. riaušes su žmonių 
aukomis. Tos riaušės privertė 
Ghawam pasitraukti po 4 dienų 
ir vėl grįžo Mossadegh. Ghawam 
jau esąs pareiškęs, kad mielai 
duos paaiškinimų teisingam teis
mui.. 

— Kovos ui Trikampio kalvos atsiėmimą vakar sustabdytos, 
nes pietų korėjiečiai labai nukentėjo. Gen. Van Fleet įsakė dau
giau darbo skirti artilerijai. Per 2Jf kovos dienas ir priešas ten 
paguldė 12,000 karių, o mažiausiai viena divizija bus sužeistų. 

— Anglų parlamentas jau gavo plieno pramonės ir Ugų dis
tancijų susisiekimo sunkvežimiais atvalstybinimo įstatymus. Taip 
pradėta griauti darbiečių pradėta ūkio valstybinimo programa. 

— Nobelio 1952 m. literatūros premija paskirta prancūzų ra
šytojui Francois Mauriac, turbūt žymiausiam iš gyvųjų katalikų 
rašytojų. Mauriac po karo yra pasidaręs ir labai žymiu publicis
tu, talpinančiu savo straipsnius Figaro dienraštyje. 

— Vakar Maskvoje Bolšoj teatre atšvęstos bolševikų revoliu
cijos 35-tos metinės. Maršalas Bulganinas patikrino, kad sovietų 
armija yra nenugalima. 

— Nuo pareigų pašalintas Rusijos federalinės respublikos mU 
nisteris pirmininkas Oemusov, kurį pakeitė tūlas Puzanov. Si res
publika yra pati didžiausia sovietiškoje santvarkoje, nes apima 
tikrųjų rusų gyvenamas sritis. 

-— Elektorių kolegija JAV prezidentui formaliai išrinkti su
sirinks gruodžio 15 d. Konstitucija neįpareigoja elektorius būti
nai rinkti prezidentu gen. Bisenhotoerį, tačiau dar nėra buvę at
sitikimo, kad prezidentu neparinktų tą, kuris elektorius renkant 
gavo daugiausiai balsų. 

tmmmmmmmamšMmimaamammMm 
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MATYSIME CLEVELANDO 
LIETUVIUS SPORTININKUS 

Šj Šeštadienį Chicagon atvyk
sta Clevelando LSK 2aibo spor
tininkai, kurie čia turės pirmą
jį savo pasirodymą. Gavus salę 

PRIE* TRIS METUS 

Lapkričio 5 d. sukako 3 me
tai nuo pirmojo Chicago* lietu* 
vių iporto klubo įsisteigimo. 
Šis klubas buvo pavadintas — 
Lietuvių Tremtinių Sporto Klu-
baą Grandis. Jo pirmuoju pir
mininku yra buvęs iš Vokietijos ] Scharroo pareiškė, jog jis darys 
atkeliavus o Vyr. FASK-to na- žygių, kad iš būsimų olimpinių 

tautinio šachmatų meisterio var rys V. Adamkavičius. Grandis j žaidimų būtų iftimto. komandi. 
dą. Kaip žinome, iš lietuvių to- gyvavo iki 1951 m. vasaros, ka- nes varžybos, nes dabar ohmpi-
kį vardąP iki šiol turėjo tik Vi. <*a ji drauge su Cicero Tauru nės programos yra perkrau os. 

tarpe turi viią eilę pasižymėju- H. Lund (Mlnneapoli*) 21:16, yra labai geri. 
sių futbolininkų. Vienas iš jų — 
Adam Volanin 1950 m. atstova
vo JAV futbolo rinktinę, kuri 
įveikė Angliją 1:0. 

— Danijos atstovas Tarpt. 
Olimpiniame Komitete — W. 

Mikėne a, šiuo metu gyvenąs pa
vergtoje Lietuvoje. 

-

— Lapkričio 7 d. Lietuvių At 

ir Lituanica sudarė naują klu- | Jeigu šis jo pasiūlymas ras Ko
mitete pritarimą, tai ateityje 

naudoti tik labai ribotą laiką, Įetų Ęlubo patalpose pradeda-
šios Clevelando — Chicagos lie- j m o s New Yorko lietuvių šach-
tuvhj sportininkų varžybos bus m a t ų pirmenybės, kuriose be ki 

bą — Perkūną. 
•» 

Pažymėtina, kad pirmuoju 
tremtinių įsteigtu lietuvių upor- ^ y a n d 
to v.enetu Chicagos apyl.nkėae 

ii :8, 22:20. | ^Dortmunde (Vokietijoje)1 

Lenkų kilmės sportininkė Stel ivykugiame bokso susitikime lig 
la Walsh prieš 2 savaites page- *iolini« Vokietijos ir Europos 
rino jos pačios turėtą moterų sunkaus svorio bokso meisteris 
penkiakovės pasaulio rekordą, H e i n z Neuhaus apgynė savo ti-
surinkdama 2,773 taškus. Ji ke t u l u s I V ryxnde nokautu įveikęs 
turioae konkurencijose laimėjo » a v o varžovą W. Kohlbrecher 
I vietas, o vienoje užėmė ant 

Ofiso tslefonas V i r i n t a 7-1886 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenoe 
VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus 

fają vietą. VValsh taip pat pa
gerino ir 200 m Amerikos re
kordą, prabėgdama per 23.4 
sek. Ankstesnė pasekmė buvo 
23.0 sek. Pažymėtina, kad Stel 

olimp'niuose žaidimuose nema- la VValsh jau yra 41 m. am 
tytume futbolo (soccer), lauko 

Kas nori nuo tautoe atimti 
religiją, tas yra arba piktada* 
rys, arta kvailys. 

- - J. Washingtonaa 

siauresnės apimties, negu buvo 
numatyta." Svečiai žais tik po 
vienerias vyrų krepšinio ir tink
linio rungtynes šeštadienio va
kare, o sekmadienio popietėje 
įvyks stalo teniso (vyrų ir mo

tų šachmatininkų dalyvaus ir 
K. Škėma — 1950 ir 1951 m. 
Bostono miesto šachmatų pir
menybių laimėtojas. 

buvo Cicero Lietuvių Sporto 
Klubas, vėliau pasivadinęs Tau
ro vardu. Jo gimimo data yra 
1949 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 

• ^ • ^ J C ^ ^ ^ * ™^P 

Chicagos ir apylinkių fut
bolo (soccer) pirmenybės jau 

— šių metų Bostono miesto 
terų) komandinės "rungtynės šachmatų pirmenybėse mūsiškis 
tarp dviejų Chicagos - Perku- K^vs Merkis su P. Stephan pa-
no ir Gintaro komandų ir cle- sidalino 6 — 7 vietas. Pirmoji baigėsi ir išaiškino atskirų gru 
velandiečių. Taip pat yra numa .atiteko 16 metų amžiaus jau- i p į ų nugalėtojus. Augštojoje 

nuoliui Lyman, kuris surinko! (major) divizijoje I v. pelnė 
Slovaks vienuolikė, antroje vie
toje palikusi Eagles komandą. 

tylas ir individualinis stalo te
niso turnyras, dalyvaujant ge
riausiems Chicagos ir Clevelan
do stalo tenisininkams. 

5 — 1 tšk. Iš viso dalyvavo 16 
žaidėjų. 

— Sydnėjaus (Australijoje) 
Varžybos prasidės lapkričio universiteto šachmatų meisterio 

džio. 
i 

— Chicagoj pravestas Illinois 
valstybės "open" stalo teniso 
varžybas laimėjo neseniai iš Vo
kietijos atvykęs lenkas tremti
nys B. Bukiet, baigmėje įveikęs 

- T • - - - ~ 1 """ " 

P R A N E Š I M A S 

l i e tuv ių Radio Korporacija, 502 J£» 
Broadwny, 80. Boston 37, Mas* 

Tel. So. 8-0IH»> f 

Lietuvių Radio Korp. radio pro
grama per stotį WBMg, 1090 ki-
locycles, 9;o0 iki 10:&> vai. ryte 
seniauala ir toliausiai girdima pro-

žiaus, todėl šie jos pasiekimai Skelbkites "Drauįįe" 
TELEVIZIJAS HEI RADIO PARDAVIMAS M TAISYMAS u. mmm co« 
11 H (guallfled englneers' servlc») 

M20 S. HaUted Street - DAnube 6-6**7 

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

keičia stiklus Ir rCmus. 
4 7 0 1 S . D a m e n Ave . , Chicago , UL 

liaukite — Y A. 7-7381 
Priima: vakarais t lkl t , fieStad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CK 4-025S, re*. YA. 7-SSK8 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHiRURGŽ 

4«45 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-8 Ir 6:10-8:10 p. p. 

Treč. ir fteit. 1-4 p. p. 

Rez. 4420 So. l'aluiaii Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0664. rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenoe 
(antras augstas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 Iki 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 8:80 v. v. 

8 d. 5 vai. vak. YMCA rūmuose, 
6545 So. Union Ave., o lapkri
čio 9 d. bus tęsiamos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
Str. 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 

vardą laimėjo lietuvis A. Patą- tas> ° š i a u r ė s &™Pė3* laimėto-
sius, surinkęs 4,5 - 1,5 tšk. Ja i s netikėtai išėjo Milwaukees 

Brewers futbolininkai. 
„r* ^ ^ T n ^ f T -Lapkričio 2 d. įvykusiame 
'A Short History of Chess ki- b a i g m i n i a m e ž a i d i m e M P e l l 

tų kalbų tarpe yra užUnkami,r ^ k u r i o g l a i m ė t o j a 8 ^ 
šachmatų termmai lietuviškai. v a d l n a m a s i m n o i s f u t b o l o m e i s . 

I divizijos pietų grupės nugalė-j gramą Mass. valstijoj, ši sekma-
toju tapo lenkų Falcons viene- dien* b u s B ė k a n t i 

i Jie pažymėti taip: K — kara-
Povilas Vaitonis, dalyvauda- l^us, Q — valdovė, B riki, Kt — 

mas tarpzoninėse šachmatų pir- 'žirgas, R — bokštas, P — pes-
menybėse Saltzjobadene (švedi- jeius, Cs — šachmatai, CK — 
joje) laimėjo ne vieną partiją, šachas, CM — lygiosios. Ten 
kaip anksčiau buvome pranešė, pažymėta, jog šiuos terminus1; 
bet dvi. Antrąjį taiką mūsiškis yra suteikęs Lietuvos igenerali- J iiiiHiiimiiitimi?iimiimiHimiimimiir 
pelnė įveikęs Sanchez. Iš viso nis konsulas New Yorke Jonas j MODERNAUS ŠOKIO 
Vaitonis surinko 5 tšk. (iš 20 Budrys. Labai smagu, kad ir 
galimų), be dviejų laimėjimų, lietuviški šachmatų terminai pa 

teriu, Falconp įveikė Necaxa ir 
pelnė šių seniausių Amerikos 
futbolo varžybų nugalėtojo var 
dą. Falcons komanda yra su
daryta iš lenkų žaidėjų ir savo 

1 — Falcons Radio Orkestrą 
% — D a i n i n i n k a s I g n ą * K u b i l i ū n a s 

6 partijas baigęs lygiomis. 
Tarptautinė šachmatų Federpci-

teko į tokį išsamų leidinį, tik 
kiek įspūdį gadina nutrupėjusi 

ja (FIDE) mūsų tautiečiui, ka'p "s" nuo žodžio "rikis" ir pės-
tarpzoninių pirmenybių "'daly-įčiaus vartojimas vietoj įprasti-
viui, automatiškai suteikė tarp- inio pėstininko. 

S T U D I J A 
A. Valeiaaitfe Ir 

Grigaliūnai tfs-I^zauskienes 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAluiitet 5-9339 
Priimami mokiniai:*'pirmad., antrąd., 
trečiad. ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 

iš 8. B. 
3 — Kalbos 
4 — Magdutes Pasaka 
Po programai, malonėkit parašyt 
savo Įspūdžius į stoti WBMS, Ll- I 
thuanian Program, 91 Bay State 
Road, Boston, Mass., o biznio rei
kalais rašykit radio ofiso adresu: 
502 K. Broadway, So, Boston 27, 
Mass. Ačiū. , Steponas Mlnkus 

s MAINYMAS LAIKO 
Steponas Minkus praneša, kad 

pradedant lapkričio - Novemberio 
16-ta, Lietuvių Radio Korp. pro
gramai bus leidžiami nauju laiku, 
tai yra, nuo 12 lkl 12:30 vai. per 
pietus, per tą pačią stotį kaip ir 
dabar leidžia, programas. 

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

Kiekvienas žmogus turety atliekamu* uao praicyv«ilmo pinigą* 
lupyti kas savaite. t 
Taupyti reikia: senatvei, vaiky mok»i<P H^tjliutn namo, aulo 
mobilio, atostogoms, vestuvėms, kril.Ni.> ,.is ir kitiems reikalams 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas Jatî « *a»ir^nl« ir laimingesni* 
1'radSk taupyti Šiandien! 

MUTUAL žec/erJmm 
A N O Į O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cmrmak Rd. • Chicago 8, A 
iOMN X KA2ANAUSKĄS, rrt. »lmL VI rglnlo 7-7747 
Wvln0s httvrad k> $10,000 by F .S .LLC 

W DABAR 

/ 

Sniegas - Dumblas - Slapi Keliai 
TAMPA JŪSŲ VAIRIAV1M0 PAVOJAIS! 

i ^ 

Sutik Juos šiuo žiemos vairavimo sau gumų — niekad anksčiau negalimu ! 
NIEKAD PIRMIAU - virš trys tuks 
tančiai griebinačių neslystančių pirštų 
kiekvienai padangai — saugiai jus lai
ko kada kitos padangos turi slysti ir 
suktis — leidžia jums važiuoti, kada 
kitos masinos turi kelio graibytis. Ge
riausia visametinė padanga, kokia yra 
žiemos vairavimo saugumui niekad pir
miau ne; ma. 

Padarykite Vienintelį Jūsų Padangų Pirkimą Daugeliui Metų! 

MES TAI (RODOM - P*eš bet kurią 
jūsų matytą ar jums žinomą padangą. 
Mes galime jums duoti įrodymą, kuris 
jus nustebins. 

VEIKITE IR APSIŽIŪRĖKITE ŠMN-
DIEN — pirmiau nei žiema jus užklups 

Patogios Išsimokejimo Sąlygos 
f 

To). uflMi I I I . 4-««btt, re/.. PR. «-733» 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1057 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 tr 6—9 
šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

išskyrus kelvirtad. Ir sekmad. 

~~ DR, BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

665G So. Halsted Street 
Kampas Marauette Rd. ir Halsted St. 

Vai.:' *!^Vt\ kdndioAa. ftoStiid. i — 5 , 
TeĮ.: Ofisą WE. 6-tUX j 
Namų WA. B-2990 

: 

Jums vtaadofl apsimokąs pirkti te le-
vlzUoa aparatą id patyruftos, s%iintn-
gos krautuvfia —* 1* 

BUDRIKO, 
kur yr» uHalkoma S patyrę n i jcha-
nlkal Ir kur T«lev/.nJo8 f****?** 
geriausiu iMirbysčiij niiuji modeUai 
su pilna garantija: 

MAGNAVO*. A D M I I I A I J , - O E N B 
R A I J K I J R C T H I C , PHILCO, R. C, A. fi#stad. prji 
VIOTOR, I>i;M03lT ir pa l ios geriau- \ Readd.: 
sius mi BUDRIKO leibeliu. 

Kaina nuo $199.50 už dldel įs mie
los paveikslą ir aukščiau. 

Pri imame mainais J ū s ų radiją, 
gramafopą, Armopiką, pianą ir duo
dame didelę nuolaidą. 

• Tel. ofiso VI. 7-0K8*, n-/. I tK 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

VAL.: 1—3 popiet ir T—8 v. vak. 
Trečlad. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šestad.~ tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Re*kl. 32-41 \V. (iiltli l»I.M K 

— * > - • — > < ' - " - • • • ^ • • • l i l .1 . . . — I M I - — • — ! • 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7Ut Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir, 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir sešt. pagal sutarties 

»' ' ' » I I | l I I I IĮ I II 

Ofisas ir rezidencija — TArds 7-8626 
D U . O. J . B Y L A I T I S 

V i d a u s , valkti* n e r v u g y d y t o j a s 
D R . J O N A S V A L A I T I S 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave. 

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

šeštad. 1—6 p. m. 
Tel. ofiso WA. 8-3060. rez. CO. 4-J187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Mlchlgan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šeštad. Ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 

I J K N G V A I Š lRSBM014.fc.ilMA1K 

K«letas bargonij l&mainytŲ, 
perdirbtu T. V, Setu: 

Motorola 7 col $39.05 
Stromberg-Carison 10" $49.95 
RCA-Victor 10" už $59.95 
Sparton Console 10" už $59.95 
RCA'Vlctor 10" Console . . $69.95 
16" Console TV už $119.50 
17" Table TV už $I4».»0 
17" COHBOlo už $159.50 
20" Table TV už $100.50 
21" Console TV u* $1110.50 
Admiral Phonograph, Radio i r , . 

TV kombinacija $180.50 
Klektr. phonografai po . . . . $10.05 

Mažos radios po |19.95 ir augše. 

ima tik pagal susitarimą 
108Š8 So. AVabasli Ave. 

Tsl. ofiso VI. 7-0600. rez. V į 7-7303 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spoc. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampua Archer Ir Callfornia Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 
lSskyrus sekmadienius. 

Į I I I U » I l i l • i i i • i i i . I I I i l I 

Tel. ofiso YA. 7-1166, res. DA. 6 - l l | 6 

DR, 1. OUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvė) 

VAU 1—4 ir 6:80—8:80 p . p . kas
dien, išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4'vai. 
\W/. 8947 S. lfMKHAlil) AVI.. 

t 

Tol. ofibo PR. 6-8888. ree. RE. 7-919» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 \Vest 63rd Street 

VAU kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 6 vai. Trečlad. ir seit. uždaryta 

GRovehlll 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą ift.skvnus trečiadienius 
2 4 2 2 W e s t M a r a u e t t e R d . 

I I — ^ . i — , — 

Ofiso Ir buto tel. OI,. 2*1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 So. 49th Ct, Cicero 
Kasdien 10—12 ryte Ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v .v . 

Butas 1832 So. tntli Ot. 

Telefonas REUance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59tii Street 

VAL. "2—4 popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečlad. pagal sutarti 

Tel. ofiso ir buto OLymple 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cioero 
Kasdien 1—4 v. Ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 12—2 v. ir 8—6 v. v. 

Hutas 1604 So. 49th Ave. 
»"< • i . I I i I I • - • — „ m i 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, saukite KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
G Y D Y T O J A I R C H I R U R G E 

4 1 4 6 S. A r o h e r A v e . 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso t e l RKllanoe 5-4410 

Rezld. telef. GRovehilI 6-0017 
Vaandos: 1—S p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir ftestad. pagal sutarti 

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

VAL. nuo l—4 ir 6—8; trečiad., iea-
lad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rei. PR. S-1S30 

Jei neatsilieps vlršminfitl telefonai, 
saukite Mldway 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPftA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginei ligos 
D R . E . T A L L A T - K E L P S A 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
5 0 0 2 W e s t 16 th S t r e e t 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., sėst. 8-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0059 Itez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 0-848 • 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines Ilgos 
6255 South vVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
fteStad. %—4 p. p. Trečlad. ir 

sekmadieniais uždaryta 
™ — • • ' " • ' ' • • ' M ^ ~ 1 I M I . 1 • — . • -

Tol. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — WAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

S267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 
— W — — » ^ ^ W P ^ ^ ^ — W W W i ^ i ^ W II !• i • • M I I IMI 

Tel. ofiso P R 0-0446, rea. HE. 4-1150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marauette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 
. Trąčlad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso YA. 7-6667. rez. R E . 7-4966 

DR. FRflMK C. KWINN 
(KVIBC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIU8 PRIIMA: Kasdien nus 3 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. Ir šeštad. vak. 

Tel. ofiso OA. 6-0267, rea. P R 8-6058 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itezid. 6000 8. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. 6. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 

m^ Tfl. Y Arda 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Oliuos ir akiniu dirbtuve 
7 5 6 VVest 8 5 t h S t r e e t 

VAU nuo 10 iki t. nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—S p. p. 

Tel. orjso FI 3-Ofl«0, buto OO 1-6100 

Jeigu jūsų TV setas neveikia, pa*-
DR. K. JABLONSKIS 

lefonuoklte VIctory 3-0*42, Budri- G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
101 N. Broadu/ay 

telefonuoklte 
ko meohanikas Jums sai lnlngal su 
taisys. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 SO. IIALSTKD S t . 

Krautuve atidarytą p i r m a d i e n į tr. 
ketvirtadienio vakarais iki vėluinos. 
Nedftltomls uždaryta. 

Budrlko Radijo Valanda Uldfclapia 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. 16 stoties WHFC, 
1460 kllocycles. 

M I .MtOSK l 'AKH, 11.1,. 
(Dr. W. V. Norak ofise) 

Vai. 6:80-6 vai. vak.. išskyrus sekm, 
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qflS0 Oltovehlll 6-40?6 
llsaldencljos HfUtpp 6-1600 

Dr, Alexander J. Javois 
(JOVA18A8) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 8 W e » t M » r q u e t t e Kd. 

VAL. 3—4 ». P. U' nuo 7-^e v. vak. 
Treolad. Ir įeštąd. pagal sutartj 
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DR, ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir Šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku ąagal susitarimą. 
Te). Ofis. LA 1-4U16; Res. G R 7-8315 
' i " » u i M 1 1 » 1 1 . . .n . . i i • . • • 1 1 , n i 

Tel. ofiso GR, 6-6890, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 2428 VVest 68rd Street 

(kampas 63 ir Arteslan) 
VAL. 2—4 p. P- ir nuo 4—6 v. vak. 
Tred. ir Įeit . 2—4 p. p. Sekm. uždar. 
• W W ^ W W W « I » » » ^ W 1 I » W 1 W « Į I W I I 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 7Ut Street 
(prie Callforala Ave.) , 

LIGONIUS F ą i l M A : kasdien nuo 1 
iki 4 ir nup 7 iki 9 v. v, šeštad. nuo 
2 Iki 4 v, Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. ORo. 6-1321, 
1»j np»»sll1»p<s - VTn^ennes fi-8fl»)Q 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUR0AS 

2216 VVest 24th Street 
Prlfimlmo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
7 A R D 8 7-9778 

' < 
Kgsamlnooja 

Akis 
" * • Pritaiko 

Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMJ3TRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. plrmad., antrad., ketvirtad-. 
penktad. 9:80—12; 1:30—1 v. v. 
trečlad. uždaryta, šeštad. 9:80 Iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnal 0-0523 Platt Bldg. 

Telefonas OLympio a-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. S—6, 7—9 p. p. 
8147 S. Halsted St, Chicago 

VAJU: pirm., tred., sėst. 8—8 p. p. 
penkL 10—12 ryte 

DR. B. D. BRUŽAS 
DANTISTAS 

PrlSmlmp valandos pagal susitarimą 
4003 Areher Avenne 

Truputi } rytus nuo Callfornia 
Tel. YArds T-77TJJ 

DR. A, P. STUL0A 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Pri imlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas (;ilovcl»ill e-67S5 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonų. 
Telefonas <UtoveliU1 ft-SStf 
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožiOrsu įveounaudotų straipsnių ne
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neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Didžiosios užsieniiĮ ir vidaus problemos 
N \ l IA VALDŽIA, NAUJI VEIDAI 

Naujai išrinktas prezidentas gen. Dwight Eisenhoweris pre
zidentūrą perims iš prez. H. S. Trumano 1953 m. sausio 20 d. 
Jis sudarys ir naują vyriausybės kabinetą. Naujasis — 83-čiasis 
kongi-esas jau bus susirinkęs pirmajai sesijai sausio mėnesio 
pradžioje. Vadinas, "naujoji šluota"-pradės -šlavimo" darbą. 
Nemažai bus pasikeitimų įvairiuose valdžios departamentuose. 
Ten pamatysime naujų veidų, naujų jėgų. 

Naujas prezidentas, nauja vyriausybė ir nauji joje veidai 
visa pilnuma susidurs su senomis, sunkiomis ir komplikuotomis 
problemomis tiek vidaus ,tiek užsienių politikoje. Karas, taikos 
klausimas, parama užsieniui, santykiai su Sovietų Rusija buvo 
ir pasiliks dideliu galvosūkiu; kuris ne taip jau lengvai duosis 
išsprendžiamas, nepaisant, kas bus jo sprendėjas. Ir patsai gen. 
Eisenhovveris, sakydamas pirmąjį žodį tuojau po rinkimų, ma
tė reikalą pabrėžti, kad jis rinkimų dieną pasiektą pergalę laiko 
ne tiek triumfu, kiek savęs aukojimu didžiosioms valstybės 
problemoms. 

KORĖJOS PROBLEMA 
Kas bus padaryta dėl Korėjos karo, tuo tarpu sunku bet-

kas pasakyti. Vienas dalykas yra aiSkus, kad bus bandoma jieS-
koti naujų kelių. Tai yra aišku iš duotųjų pažadų rinkiminės 
kampanijos metu. Daug pasako ir naujai išrinktojo prezidento 
užsimojimas vykti į Korėjos karo frontą ir asmeniškai patirti 
apie ten esamą būklę. Galima numanyti, kad jis pirmoj eilėj 
norės sužinoti, ar yra betkokių galimumų taikos keliu ginkluo
tąjį konfliktą baigti ir ar reikalinga naujų militarinių jėgų su
mobilizuoti, kad greičiau priešus nugalėtų. JAV visuomenė 
tikrai nusivils naujuoju režimu, jei jis tūpčios vietoje, kuomet 
jaunimas karo fronte savo kraują lieja. Llgšiol išleista bilionai 
dolerių, panaudota šieK tiek naujoviškų militarinių pabūklų, ta
čiau į priekį karo fronte nebepažengiama. 

Ta pačia proga pravartu pastatyti klausimą,, ar naujoji vy
riausybė išdrįs bombarduoti Kinijos militarines bazes. Atrodo, 
kad ir ji, kaip ir p. Trumano vyriausybė, to nedarys. Kaip atro
do , vargu bus bandoma uždėti blokadą. Ir vienu, ir kitu atveju 
bus bijoma iššaukti tretįjį pasaulinį karą, nes ir respublikonų 
kandidatai prieš toki karą yra griežtai pasisakę ir kalbėję tik 
apie taiką. 

JIEŠKOS MILITARINftS JfiGOS KITUR 
Kad patenkintų visuomenę ir dažnai joje iškylančius pro

testus dėl amerikiečių vyrų žudymo "bereikalingame" Korėjos 
kare, naujoji vyriausybė bandys (kaip aiškiai yra pasisakęs gen. 
Eisenhoweris) gausingiau ir tiksliau sumobilizuoti Pietų Korė
jos vyrus. Iš apie 20 milionų gyventojų esą galima bus sudaryti 
pusėtinai gausingą kariuomenę. Suprantama, jai reikia duoti 
gerą vadovybę, tinkamai paruošti ir amunicija aprūpinti. Lig-
šiol tuo nedaug tebuvę rūpintasi. Visuomenės opinija gali pri
versti ir gen. Chiang Kai-sheko (Pormozoj esančią) kariuomenę 
panaudoti kare prieš komunistus Korėjoje. Toji kariuomenė 
yra gana gausinga, puikiai paruošta ir• veržte veržiasi kariauti 
prieš žiauriuosius savo priešus komunistus. Kaip žinoma, šitai 
idėjai stipriai priešinasi Didžiosios Britanijos vyriausybė ir kai-
kurios kitos demokratijos. Tačiau Amerikos visuomenės opinija 
gali pasirodyti stipresnė už sąjungininkų pasipriešinimą. 

Atsižvelgiant į tai, kad laisvuose pasaulio kraštuose yra 
gana daug vyrų, norinčių kariauti prieš komunistus, manoma, 
jog naujoji vyriausybė jieškos kelių ir priemonių organizuoti 
vadinamą svetimšalių legioną. Ypač Azijoje esančios didelės 
vyrų atsargos, norinčios įsijungti j tokį legioną. 

Jei, pagaliau, pavyktų sumobilizuoti daugiau vyrų Pietų 
Korėjos respublikoj, panaudoti kinų nacionalistų militarines 
jėgas Formozoj ir suorganizuoti svetimšalių legioną, tuo būdu 
mažiau reiktų Amerikos vyrų karo frontui. Tada gen. EJisen-
hovveris būtų bent dalinai išpildęs priešrinkiminius pažadėjimus. 
O jisai tikrai stipriai akcentavo reikalą Korėjos karo front* nau
doti to krašto jėgas, kad mažiau reiktų amerikiečių karių; ten 
siųsti. «x 

AR SUSITIKS SU STALINU? 
0 

Rinkimų metu būdavo keliamas klausimas, ar JAV prezi
dentas norės susitikti su Stalinu ir tartis taikos problemomis. 
Jei p. Trumanas savo laiku atsisakė su juo kalbėtis, tuo labiau 
p. Eisenhoweris nesutiks, kaip mes nekartą esame sakę, su šia 
nerimta propozicija. Būtų gėda ir pažeminimas Amerikos pre
zidentui vykti prasyti betkokios malonės, iš Stalino. 

truput] jau buvo pasakyta, kad naujoji vyriausybė taip 
pat viską darys, kad neišprovokuotų tretįjį pasaulinį karą. Šiuo 
požvilgiu ryškesnių pasikeitmių nesulauksime. Vadinamoji "con-
tainmento" politika bus ir toliau tęsiama. 

Naujasis režimas, be abejojimo, stipriai rems Vokietijos ir 
J.aponijos militarinį apginklavimą, nes tai yra viena iš pačių 
efektingiausių priemonių komunizmo ekspansijai sulaikyti tiek 
Europoje, tiek Azijoje. 

Galima laukti ir to, kad naujasis režimas nebus tiek dosnus 
užsieniui, ypač Vakarų Europai. Juk 82-jo kongreso mažuma — 
respublikonai jau seniai apie šį reikalą kalbėjo. Toji mažuma 
83-čiame kongrese pasidarė dauguma, todėl savo pirmykštį nu
sistatymą ji vykdys. Norima, kad patys laisvieji kraštai dau
giau rodytų iniciatyvos, daugiau karo amunicijos gamintų, dau
giau savo gynybos stiprinimu rūpintųsi. 

Šituo "nauju vėju" užsienis yra susirūpinęs. Nebe reikalo 
britų ir prancūzų užsienių ministeriai (Edenas ir Pinay) ruo
šiasi netrukus atvykti pasikalbėti su gen. Eisenhoweriu. 

žodžiu, buvusiųjų JAV rinkimų pasekmes pajus visas pa-
panlist 

(Tęsinys) 
Jt Kompartijos darbas 

"Respublikos partines organi
zacijos darbe kadrų parinkimo, 
paskirstymo ir auklėjimo srity
je vra rimtų trūkumų ir klai
d u s 

"... Kaikuriose ministerijose, 
Švietimo ministerijoj tvirtina
mų darbuotojų sudėtis yra la
bai susiaurinta. Buvo atskleis
ti stambus trūkumai parenkant, 
paskirstant ir auklėjant kadrus 
Lengvosios pramonės bei mais
to pramonės ministerijose". 

"... Vienas rimtų trūkumų 
darbe su kadrais yra tai, kad 
vadovaujantieji darbuotojai, y-
pač rajoninių organizacijų, daž-
nnai keičiami ir didelis jų teka-
mumas. Pagrindinė tekamumo 
priežastis yra neteisinga pažiū
ra į kadrų parinkimą". 

"... Lietuvos KP (b) CK, sri
čių ir rajonų komitetų darbe 
pasitaikydavo netikusi praktika 
perkelti darbą sužlugdžiusius 
darbuotojus iš vieno vadovau
jančio darbo į kitą". 

"... Antai, pavyzdžiui, savo 
laiku vietinės pramonės minis
terijos partinė organizacija bu
vo kritikuojama už tai, kad ji 
taikstėsi su rimčiausiais trūku
mais ministerijos bendradarbių 
darbe. Partinė organizacija ne
reaguodavo į valstybinės draus
mės pažeidimus, nematė pra
vaikštų, fiktyvinių komandiruo
čių, privačiaverslininkiškos vei
klos faktų, nematė prirašinėji
mų ir kitų pažeidimų. 

Vito vardo fabriko direkto
rius, partijos narys drg. Kapla-
nas ne kartą buvo komunistų ir 
nepartinių darbininkų kritikuo
jamas už rimtus trūkumus ir 
spragas darbe". 

"... Nusikaltimai ir priešiški 
išpuoliai tam tikrą laiką gali 
likti neatskleisti tik dėl nebuvi
mo kritikos, kuri kaip tik dėl to 
ir užgniaužiama priešų ir nusi
kaltėlių, kad jie ramiai galėtų 
dirbti savo priešišką ir antipar-
tinį darbą". 

"...Vilniaus srities komiteto 
praktikoje buvo nepakenčiamų 
faktų: per pusantrų metų buvo 
surengta vos penki plenariniai 
posėdžiai ir vienas srities parti
nio aktyvo susirinkimas". 

"...Antai, Jonavos, Kybartų, 
Mariampolės rajonų komitetai 
šiais metais surengė po vieną 
plenumą. . 

Panašūs faktai priveda prie 
to, kad kaikurie partiniai dar
buotojai pradeda jaustis nepri
klausomais nuo partinės orga
nizacijos". 

"... Silpnai dirba komjaunimo 
organizacijos įmonėse, daugelis 
kolūkių komjaunimo organizaci
jų dar silpnai dalyvauja kolūkių 
gyvenime, kaip reikiant neko
voja dėl darbo drausmės sustip
rinimo kolūkiečių tarpe, neįsto-
ja prieš žemės ūkio artelės įsta
tų pažeidimo faktus". 

"... Profsąjungų organizacijos 
vis dar silpnai vadovauja so
cialistiniam lenktyniavimui. Dau 
gelyje įmonių socialistiniai įsi-

visų pirma ministrų Tarybos 
pirmininkui drg. M. Gedvilui". 

"... Reikia sustiprinti masinį 
- politinį ir auklėjamąjį darbą 
moterų tarpe, atkreipus rimtą 
dėmesį į sustiprinimą kovos su 
religiniais prietarais..." 

5 Sovietizacija ir partinė 
ideologija 

"Respublikoje silpnai vysto* 
ma mokslinė - ateistinė propa
ganda". 

"... Partinės organizacijos ma
žai rūpinosi agitatorių politinio 
lygio kėlimu, nepakankamai 
nukreipdavo jų darbą, dėl to a* 
gitariniam - masiniam darbe y-
ra daug trūkumų". 

"... Didelis uždavinys, kurį 
mes turime išspręsti per dvejus 

Partinė organizacija kovojo 
taip pat prieš kairuoliškus įsi
šokimus kaikurių draugų, kurie 
rodė urminį nepasitikėjimą se
nosios inteligentijos kadrų at
žvilgiu, kas neturi nieko bendro 
su bolševikiniu budrumu. To
kias klaidas darė drg. Pušinis". 

"... Istorijos institutas turi 
paspartinti darbą paruošiant 
Lietuvos istorijos pilną kursą. 
Institutas ir jo vadovas drg. 
Žiugžda buvo teisingai kritikuo
jami už tai, kad jie neįtraukia į 

silpnai žino tarybinių moksli
ninkų naujausius pasiekimus, 
tinkamu mastu nesugeba pritai
kyti juos praktikoje". 

"... £>ėstymaš augštojo moks
lo įstaigose silpnai pertvarko* 
mas. Kai kurių dėstytojų pas
kaitose neišgyvendintos morgą-
nizmo - mendelizmo, keliaklups
čiavimo prieš užsienietiškumą 
liekanos". 

"... daugelis partinių organi
zacijų vis dar silpnai ir paviršu-

- trejus metus, yraMšversti ir iš- kritikuojamas lietuvių literatu-
leisti lietuvių kalba Karlo Mark- ros instituto ir jo vadovo drg. 
so "Kapitalą" ir Dridricho En 
gelio "Anti-Diuringas". 

"... Masinis politinis darbas 
vis dar nepakankamai nukreip
tas į kovą prieš buožinių ir kitų 

Korsako darbas už nusišalinimą 
nuo lietuvių tarybinės literatū
ros išvystymo klausimų nušvie
timo, už silpną dalyvavimą 
sprendžiant aktualius kultūrinio 

mojo - auklėjamojo darbo lygis 
eilėje mokyklų lieka nepatenki
namas 

darbą vadovėliui ruošti gausių t i n i š k a i užsiima mokyklų dar 
istorikų, o tai žymiu mastu u ž ^ J ^ 1 ™ ^ ir' ,dė\ io

x
 m°k<? 

delsė vadovėlio paruošimą". •** 
"... Neleistinai atsilieka lietu

vių kalbos institutas. Per eilę 
metų institutas žymia dalimi 
dėl jo vadovo profesoriaus Bal
čikonio kaltės neįvykdo darbo 
planų ir neduoda jokios moksli
nės produkcijos." 

"... Ne kartą buvo griežtai 

"... Švietimo ministerija ne
pakankamai energingai kovoja 
dėl "pažangumo pakėlimo, silpnai 
šalina trūkumus mičiurihinės 
biologijos dėstyme, kvietimo 
ministerija prileidžia nepatenki
namą daugelio vaikų namų dar-

"... Savo laiku buvo demas
kuoti Drazdauskas, Miškinis, 
Kaplanas, Keliuotis ir kiti bur
žuazinio kosmopolitizmo skelbė
jai literatų tarpe, kurie mėgino 
apšmeižti geriausius tarybinės 
lietuvių literatūros veikalus. 
Partinė organizacija taip pat 
davė atkirtį tiems, kurie kovos 

(Nukelta į 4 psl.) 
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priešiškų elementų likučius, sie- palikimo klausimus, už jo darbe 
kiančių padaryti žalą kol ū- padarytas ideologines klaidas"... 
kiams. Nepatenkinamai dar 
vykdomas demaskavimas Ame
rikos - Anglijos karo kurstyto
jų ir jų agentų — buržuazinių 
nacionalistų". 

"... Mums reikia rimtai užsi
imti sričių ir rajonų laikraščių 
darbo pagerinimu... Partijos sri
čių ir rajonų komitetai'sistema-
tingai nevadovauja savo laik
raščiams... Daug yra trūkumų 
platinant ir pristatant spaudą. 
Mes dar nepasiekėme, kad laik
raštis būtų išsirašomas kiek
vieno kolūkiečio kiemo". 

"... šiais metais daugiau iš
leidžiama plakatų. Tačiau poli
tinė ir meninė plakatų kokybė, 
jų poligrafinis apiforminimas 
dar tebėra neaugšto lygio". 

"... Muziejai nepakankamai 
renka liaudies kūrybos ekspona
tus. Kraštotyros muziejuje dar 
daug yra eksponatų, neturinčių 
nei istorinės, nei etnografinės 
vertės. Rimtai turi būti pertvar
kytas Kauno muziejus". 

"... Kinematografijos ministe
rija, ministras drg. Meškauskie
nė nepakankamai kovoja, kad 
būtų pagerintas kaimo gyvento
jų aptarnavimas kinu, mažai 
skiria reikiamo dėmesio darbui 
su kino mechanikų kadrais..." 

"... Paskelbtą^, medžiaga, de
maskuojanti įvairaus plauko ir 
įvairių tautybių buržuazines ir 
smulkiaburžuazines partijas ir 
jų kontrrevoliucinę veiklą Lie
tuvoje... Paskelbta medžiaga, 
demaskuojanti amerikinius • an-
gliškosius imperialistus ir jų 
pakalikus — lietuviškuosius 
buržuazinius nacionalistus." 

"... Partinė organizacija griež
tai kritikavo drg. Paleckį už 
taikstymąsi su buržuaziniu na
cionalizmu, už tai, kad jis nero
dė aktyvumo demaskuojant 
konkrečius buržuazinės - nacio
nalistinės ideologijos nešėjus, 
mėgino derintis prie nacionalis
tinių elementų ir net juos ginti, 
nepakankamai dalyvavo parti
nės organizacijos kovoje \iž so 

"... Žemės ūkio akademijos 
atskirų fakultetų absolventai 

i 

pareigojimai prisiimami neap-Į ̂ JSrT^SZJ9^L~ ZT 
svarsčius darbininkų susirinki-] c i a U s t m l ž e m ė s ū k l ° P* r t v a r k y-
muose, laiku nesuvedamos,į-i*l ' 
pareigojimų vykdymo išvados. 
Profsąjungos visiškai mažai ski
ria dėmesio lenktyniavimo iš
vystymui žemės ūkio mechani-
zatorlų ir specialistų tarpe. 

Maža dėmesio skiriama kolek
tyvinių sutarčių vykdymui, prof
sąjungos nepakankamai kovoja 
dėl saugumo technikos užtikri
nimo įmonėse, visiškai silpnai 
kovoja dėl gyvenamųjų namų 
statybos planų įvykdymo". 

"... Ministrų Taryba nerodo 
pakankamo veiklumo ministeri
jų atžvilgių, taikstosi su trū 
kūmais jų darbe, nesiima būtinų 
priemonių stiprinant valstybinę 
drausme tarybinėse įstaigose". 
^"Ministrų Taryboje neskiria 

ma pakankamo dėmesio kultūri 
nes statybos klausimams, miea 
tų sutvarkymui, darbo žmonių 
buitinių sąlygų pagerinimui. 
Už tuos trukumus kaltė tanką 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 

Geni vartotų masini} 
nupigintom kainom 

1951 BUICK 4 doot\ 
Dynaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow . . . . $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflow . . . . $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

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

4 door $995.00 
1948 STUDEBAKER 

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

2 door $875.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 
1 i i i i i . 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
90T West 351h Sireei 

Lflfayette 3-2022 

Daktarai STASYS ir MILDA BUDRIAI 
praneša, kad pakeitė priėmimo dienas ir valandas ir namų 
telefono numerį. Ofisas, 2759 W. 43rd S t , atidarytas kas
dien 2—4 ir 6—8 vai., išskyrus trečiad., šeštad. 2—4 vai. 

Telefonai: ofiso CL 4-7234, namų GR 6-3404. Jei šie ne
atsilieps, skambinkite KK 3-7268. 

# 

3CS 

LIETUVIU PREKYBOS 
Daugelis lietuvių jau įsitikino, kad veltui laiką gaišti, vaikš
čiojant po įvairius "amžinus" Išpardavimus, neapsimoka. . . . . 
Nei viena Chicago* baldu prekyba Ir net urmo sandėlis nepa
siūlius pirkėjui aukštos kokybės baldus ar kitus namų įrengi
mas už tokias prieinamas kainas. 
Mt's prekiaujame tik žymiausių fabrikų ir firmų gaminiais ir 
darome viską, kad klientas pirkęs mflsu įmonėje vieną kartą, 
netik jis pats liktų nuolatiniu mūšy įmonės lankytoju, bet ir 
visiems savo prietellams mus rekomenduotų. 
Iš kelių šimtų klientų per paskutini mėnesį mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mflsu patarnavimu. 
PALYGINKITE MCSŲ KAINAS. 
Linoleum grindims, įvairių spalvų, 9x12 tiktai už $ 4.50 
Kilimams valytuvai rankiniai $ 7.50 
Matracai įvairių dydžių, spalvų, vatiniai tiktai už $ 9.50 
Metalines lovos, įvairių dydžių ir spalvų tiktai už $ 9.50 
Matracai springsinial, geros konstrukcijos, įv. spalvų.. $.19.50 
Dulkiu, siurbliai elektriniai, metų garantija. . tiktai už $ 19.75 
Vaikiškos lovutės įvmirtų spalvų $ 19.00 
Supamos minkštos kėdės, įv. spalvų, patogios poilsiui.. $ 19.00 
Vaikams vežimėliai, geriausių fabrikų nuo $ 29.00 
Cesiniai pečiai apšildymui vieno kambario . . tiktai už $ 23.00 
Apšildymui pečiai aliejumi 2—4 kamb., dov. prijung. $ 49.00 
Lempos balto ar bronzos metalo ant grindų pastatom. $ 16.00 
Knygoms spintelės su stik. dur., walnut, mah. ir blond $ 29.00 
Rašomieji stalai su stalčiais ir užrakinimu įv. stilių . $ 39.00 
Rašomieji stalai extra dideli $ 59.00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi $ 49.00 
Skalbiamos mašinos, porceliano vidumi, 5 metų garant. $ 89.00 
Virimui pečiai, gas range, porcelan tiktai už $ 89.00 
Trijų dalių miegama sofa, mleg. kėdė ir tumba, įv. sp. $ 99.0A 
Studio couch, įv. spalvų tiktai už | 49.00 
Kilimai, gražiausių spalvų, pusiau vilna tiktai už$ 39.00 
Kilimai įvairių firmų, spalvų, 100 % vilna tiktai už$ 69.00 
7 dalių valg. kambario baldai, kieto medžio tiktai už.. $ 99.00 
9 dalių valgomo kambario valdai, modemiš. stiliaus.. $169.00 
3 dalių miegamo kambario baldai nuo $ 99.00 
3 dalių miegamo kambario baldai europietiško stiliaus $149.00 
4 dalių miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $179.00 
2 dalių svečių kambario baldai šilkas su medvilne $ 99.00 

2 dalių svečių kambario baldai 5 metų fabriko garant. $149.00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
IMdclls i uis! rinkimus šaldytuvų, įvairių elektros įrengimu ir daug 
kitų namams reikalingu prekių, viskas lengvais išsimokėsimais be 

Jokiu nuo&imčtu trims mfineelams. 
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9 v. ryto iki 9:80 

vai. vakaro.. Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
t Sekmadieniais U vai. ryto Iki 5 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nokaltpme pardavimo taksų, naudokitės proga, su
taupysite. 

Prekybos vedėjas JUSTAS UEPONIS 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONES VEDftJAS JUST. UEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telef. VIOTOBY 8-4226 

"W J* 

TAUPYKITE SAUSIAI IR PELNtNGA.1 ! ! 
Mes kviečiame lietuvius paslditi tavo taupomus pinigus į Cbicago Savmgs and Lota Asaoclation, kori vra praporckmaliai viena 1 

•markiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Ghicagoi. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10.000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Cbicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai Ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji ii anksto nepriiada, bet 
badą (įmoka aukitą dividendą 

MOSU dJRTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIU ($10,000,000.00) 

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

JOHN PAKEL, Presldent 

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

•7 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I L U N O l S Penktadienis, lapkričio 7, 1952 

Pirmą karta Organizacinio Komiteto pirm. 
St. Barzdukas. Priminęs šios 
dienos reikšmę, iškėlęs Bend-

Lapknčio men. 16 a., b.dU . . ^„, f a i i , i 
. r . , . 1A. i^-, ruomenes- uždavinius, pasveikt-

vai. vak. Lietuvių salėje kon- r Z.--*. 
. ^ ... , ^ nes atvykusius, toliau jis papra-certuoja Detroito vyrų k vartė- "J" * * . ' • \ „ J , , * .. 0 šė pagerbti visus tuos mirusius tas, vadovaujamas muziko Bro- £ & 

r> •- - &• ^«4A^,« ^ žuvusius ir dabar dar tebe-niaus Budnuno. Sis pajėgus, . „ „ „ ^ ^ o 
žūstančius, kurie savo gyvenimą 
paskyrė Tautos laisvės ir švie
sesnės ateities idealui. Visiems 
sustojus, Čiurlionio ansamblis, 
diriguojamas muz. Alf. Mikuls
kio, sugiedojo giesmę "Kapais 
nusiklojo nuliūdus tėvynė". Bet 

- sakė to-
dabar atitenka 

Solidarumo mokesčio u i 1962. Sekančiame susirinkime kal
ni, nutarta imti po 1 dol. nuo bės Aur. BalašaiUenė apie No-
dirbančio 18 m. sukakusio lie
tuvio bei lietuvės. 

Taigi ir Clevelande jau turi
me Lietuvių Bendruomenės įs
tatų tvarka sudarytą padalinj. 
Pradžia jau yra. Naujai išrink- r e n g i a m a s jaunimo vakaras, ku 
tos valdybos posėdis šaukiamas r i a m e p a r o d y s j v a i r i a B j ^ , 

belio premiją laimėjusį romaną 
"Barabą". 

JAUNIMO VAKARAS 

Tradicinis Kultūros Fondo 

lapkr. 7 d. Linkime jai dar 
naus bei sėkmingo darbo! 

S t P. 

Lietuvos Vy&u veikla 

jau puikiai spėjęs užsirekomen
duoti vokalinis kvartetas, po 
daugelio koncertų visoje Ameri
koje, pirmą kartą atvyksta į 
Clevelandą — čiurlioniečių mies
tą. 

Programai vadovaus ir jai 
«« . . i i* « n *.„«„ mums, gyviesiems 

talkininkaus akt. ir rezis. Petras 
Maželis. 

Biletai po $2.00. $1.50 ir $1.00 
jau šį sekmadienį gaunami 
Spaudos kioske, pas 
klubo narius ir prie įėjimo lie
tuvių salėje. 

Po koncerto šokiai, grojant 
i u„^fQ« pasiryžimą skelbia savo sūkiu 

geram orkestrui, gausus bufetas * ; _ . / . 7 

liau pirm., 
šventa pareiga mirusiųjų ir žu-

L. Vyčių 25 kp. rengia lap
kričio 8 d. 7:30 vai. "Sunkių 
laikų pobūvį" (hard times par-
ty) Ansel Rd. Cafe, 1066 Ansel 
Rd. Šio pobūvio programa: kor 
tavimas, šokiai ir užkandžiai. 
Pobūvio reng. komisijos pirm. 
yra U. Jankauskaitė, uoli vyčių 
veikėja. 

— L.Vyčių 25 kp. lapkričio 
11 d. 7:30 vai. vak. šaukia mė
nesinį susirinkimą lietuvių sve-

kią enciklopediją, kokią yra nu
matęs išleisti J. Kapočius. 

TEISINGA IR VERTINGA 
INFORMACIJA 

"The Cleveland Press" praei
to pirmadienio laidoje (lapkri
čio 3) vedamųjų puslapyje įsi
dėjo Frank Stuart straipsnį, 
kuriame teisingai, objektyviai 

įvyksta šį sekmadienį, lapkričio | ir gražiai pavaizduota visa nau-
9 d., 5 vai. Lietuvių salėje. josios parapijos — švč. Panelės 

Po programos jaukus pobū- Nepaliaujamos Pagalbos bažny- Į 
vis ir šokiai. Biletai po $1 ir čios istorija. S. G. 
50 centų. 

Kultūros Fondas kviečia visą 
Clevelando lietuviškąjį jaunimą 
ir visuomenę į šį parengimą. 

šakas studijuojąs jaunimas, 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilfHlllllllllil 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd S t : Y A. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybes viBoae 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. valk. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KOKIOS LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS 

NORftTŲ CLEVELANDAS 

Rašto Klube, kuriame yra su
sispietę Clevelande gyveną ra
šytojai, žurnalistai ir bendrai 
literatūra besidomį žmonės, pra
eitą sekmadienį buvo paliestas 

dėl Lietuvių Bendruomenė šį 

Įsteigta Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė 

tainėje. Visi kviečiami, nes 
vusiuju d a r T ą ^ l T o n a u / ?Z t e k s M*var.tytl »varWu. klau- | n u m a t y t o s leisti Lietuviu En-

T r T " tinę gyvybę mes turime perduo- , 8 i m U ! ; A .; .. . . . ,„ "ciklopedijos reikalas. Pasikal-
M e , t , e S ti a t ekes kartoms, kad .nūsu' ~ ^ b t V r " " " r " * £ : b ė j i m u i V a d ° V a V ę S * P r - ^ 

Tauta būtu evva amžinai To- S m ą ^ m V e l k s m ų opŠ*tę 8 U d ž i u s ' * š d ė s t e s v i s a * J- K a P°" 
to vyčių 25 kp. lapkričio 23 d. č i a u s numatytos išleisti enciklo 
5:30 vai. vak. Operetę režisuo
ja F. Telksnys; muzikinę dalį 
prižiūri St. Pesys. Si operetė 
daugiausia susideda iš liet. liau
dies dainų ir šokių. Barboros 
rolę atliks F. Vidugirienė, Mag
dės — E. Neimanienė, Rožės — 
Valerija Žitkiūtė, RauLo — Ra
kauskas. Kitus artistus paminė
sime kitą kartą. 

Ruoškimės dalyvauti įdomia
me parengime. Senelis 

Jei turite parduoti ar Knuomo* 
U, pasiskelbkite smulkių skelbtai? 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrfclnla 7-6644). 

i "Lietuviais esame mes gimę, he 
ir kiti paįvairinimai. , . . »-*,, , ,«. • „ 

m i „ „ ^ tuviais turime ir but!" (šią gies-Koncertą rengia Clevelando . A . _A ^. „,r_i. 
ateitininkai. mę sugiedojo taip pat Čiurlionio 

ansamblis). 
J prezidiumą susirinkimas iš

rinko: dr. Pr. SkardMų, Ig. Ma-
Po iresnio pasirengimo pir- Hnauską, J. Sadauską, dr. S. Ta 

masis Lietuvių Bendruomenės m o š a i t i «" K - s - K a r P i u P i r m i " 
Clevelando apylinkės susirinki-cinkavo Ig. Malinauskas. 
mns įvyko spalio 26 d.. Pakvie-1 Laik. Org. Komiteto sudary-
tęs susirinkusius sugiedoti Lie- toj Rinkimų Komisijoj telikus 
tuvos himną, jį atidarė Laik. tik dviem nariam A. Gargasui 

j ir Br. Snarskiui, susirinkimas 

Sovietinės santvarkos J £ 1 5 S^SLJJSS 
LITERATŪRINĖM TEMOMIS 

Paskutiniame Rašto Klubo' 
susirinkime V. Marumas kalbė
jo apie "Paklydusius Paukš
čius". ' Anot referento, naujas s 
J. Jankaus romanas priskirtinas 
tik prie feljetonninių romanų, 
savo turiniu neprašokąs progi
nės lektūros, žymiai pigesnis 

kūne kovojo su nacionaliniu p. U a y a , b u y o i š r į n k } ^ " ^ l 
botumu, už ryšių sustiprinimą . „ c ~ •„„ . , , . C f I. . . . * , 
su labiausiai priešakine pašau- P : * * K a r ^ s " ^ * * lk ėJ a i atstovauja tik patys save, 
lyje rusų kultūra, su kitų TSRS Barzdukas - 121, J. Baltrušai

tis - - 118, dr. St. Tamošaitis — 

pedijos teigiamąsias ir neigia
mąsias puses, pasisakė už ma
žesnę, suglaustai patiektų pačių 
aktuliausių žinių, ypatingą dė
mesį atkreipiant į lituanistinius 
dalykus enciklopediją. Tai, anot 
dr. Skardžiaus, turėtų būti kelių 
tomų lietuviška enciklopedija, 
nepasineriant j bendruosius da
lykus, kurių galima aptikti kiek 
vienoje enciklopedijoje. 

Charakteringa, kad nei vienas 
iš klubo narių nepasisakė už to-

bankrotas 
(Atkelta iš 3 psl.) 

L. Sagių ir J. Rimašausku. 

Toliau ėjo apylinkės valdybos 
ir kontrolės komisijos rinkimai, 

aštrumą prieš kosmopolitizmą S u s i r į n k i m e įsiregistarvo 195 
mėgino nukreipti prieš žmones d a l y y i a i B a l s a v o l 8 1 . B a l a ų 

romane daug bendrų dialogų — 
no - i i o . u i . o i . i«i"w«uuD • "kūmučių pasiplepėjimų", sti-

Sniečkus savo pranešimą *^» ^ o r * Saukevičius — 101, liaus apividalinimas toli gražu 
baigdamas ir visą savo neapy- J- Čiuberkis ir J. Nasvytis — neprilygsta ankstyvesniųjų Jan 
kantą išliedamas prieš JAV, 91, V. Braziulis — 77 ir Pr. kaus kūrinių. Visame darbe jau-
bandė guostis: "Auga ir gilėja Karalius — 73; kandidatais Ii- čiamas skubotumas, 
prieštaravimai tarp imperialis- ko: M. Mišeikienė, S. Nasvytis, | Ir koreferenta? M. Venclaus-
tinių valstybių". | j . Jakštas, P. Kliorys, V. Bart- kas pabrėžė, kad šiame romane 

Kaip matome, Sniečkaus kai- kus, M. Trainauskaitė ir A. Buk pasigendama vieningos intry-
ba jau nebeturi to optimizmo n ys . Į kontrolės komisiją iš-1 gos, vaizduojamieji asmens ne
su kokiu jis šūkaudavo 1950 ar rinkti: J. Lozoraitis — 118, A. I išbaigti, bendrai autorius" į šį 
1951 metais. \Tuo pranešimo Grakauskas 108 ir J. Leo-1 darbą pažiūrėjęs perdaug leng-
pradžios iki pabaigos jaučiama n a g 

didelio nepasitenkinimo ga1ida 
savo ir partijos silpnumu: 

— Silpnai ir su dideliais trū-

105; kandidatu liko E. 
Capkevičius. 

Susirinkime priimti pareiški-
kumais veikia pramonė! Silpnai ma bei sveikinimai prez. H. Tru 
išvystytas žemės ūkis! Silpnai manui, mūsų laisvinimo veiks

niams, pasiuntiniui min. P. Ža-
deikiui, Lietuvos konsulams 

veikia personalo neturinčios gy
dymo įstaigos! Silpnai veikia 
partija, komjaunimas, ministe- Aemrikoje, Amerikos Lietuvių 
rijų partinės organizacijos, ins-1 Bendr. Vyr. LOK, Altui, Bal-
titutai, universitetai, rašytojai ; f u i 0 h i o v a l s t y b ė s gubernato-
ir menininkai! Profesinės są- m $ Clevelando miesto majorui, 
jungos silpnai išnaudoja darbi- a r k i v y s k u i E F H o b a n u i i r 

ninkus! Silpnai veik,a mmiste- ^ S u s i r i n k i m a s t a i t n u t a . 
rijos ir visa Ministrų Taryba! . , _. , v * .r: 
Silpnas, oi silpnas, tas, naciona- r ė P"katinti Qevelando lietu-
listinį elementą ginantis Augs- v m s r e m t l Lietukų Bendruome-
čiausios Tarybos pirm. Palcc- n^' 
kis. Silpna, silpna, silpna... 

vabūdiškai. 
Siame rašytojų ir žurnalistų 

pobūvyje, Ivykus'ame E. Stepo
navičiaus naujoje kavinėje "Tig 
ras", naujais nariais priimti Fe
liksas Mockus ir dr. Adolfas 
Darnusis. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUg 
ir ivairig daiktų pervežimu* 

Taip r»f»t ptM.'-.tuiuSiame 1 uželonj 
pakleiJMus d a i r a u s maisto. 

Kreiptis: 

2654 SO. HALSTED STREET 
Tei. P#nobe 6-8^45 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVES 
GRASIAU ATRODO, 

, ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

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

Kada ateina reikalas pirkti 
Įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIĄ 

SENIAUSIĄ 
UETUVIV BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

NUO U2SIS£iNEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRV ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
IRU ir SKAUDŽIŲ 2AI55DŲ, jlt 

negali ramiai sCdBtl ir naktimis mte 
<oti, n<-8 Ji) ii*HiMcn6.iusioB Saisdo 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tą 
nlci&Jlmą Ir skaudėjimą senų at 
/ irų ir skaudančių Žaizdų, užddklt* 
DKOULO Olntment. Jo g y d o m o f 
patybes palengrvins Jūsų skaudėji 

-na Ir ga18«lte ramiai miegoti nak 
t\. Vartokite J| taipgi nuo skaudžti 
• itideglmų. Jis taipgi pašalina nieže 
Uną. ilgos, varlinamos PSORIAS1S 
•^alpgi paftallna pr>rA8jimą Ilgos, vadi 

įmos ATHLETB'S FOOT, sustabd< 
Žiovinimą odos Ir perplyelmą tarp 
irščlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
žinstančios ir suskilusios odos. JU 
•a gera gyduolč nuo visų lftvlrtlna 

.dos Ilgu. LEGHJLO 
)tntment sutelks Jum 
•agalba nuo nuvar-
<u»lų, pefftlamu i r 
»l"*lnčlu kojų Lregu-
o Olntment yra par-
uodamas po 7f> et., 
\ 26 Ir $8.B0. Pirki-

«• vaistinėse Chioago 
' apylinkėm- ir Mll-
vaukee. a r b a a t -
ųsklte money orde-

l -

LEGULO, Department D 
(U8 W. Eddy Ht... Ohicag<» 34, III 

Mlllberry 5-SA94 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Klnhcp 7-1045 

Perka, taiso, elefctrlflkuo|at 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7007 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Ohicagą. 

Aliejus krosnims centrallnlui ap 
fiild; inui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0309 

Vakarais HEmlock 4-6264 
PIRKITE APSAUGOS BONUSJ' , 

I N S U R E D I 

Gaukit du j|erus mSdarblus kasmtel 
Uiikkrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

fraaekit m $1 • PH4AK kiek tar l t* 

/ kasa aariU 

v — 

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

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOVULOS UNIVKK8ITETO, 
«uorganl2uotaf „Draugo" bendra* 
darbių klubu, remiant L. Rašyto 
<ų ii r-ja i, Skautams, Ateitininkamt-
'r kit. organizacijoms. Paskaito* 
yru skaitomos ir diskusijos vyks 
'a lietuviu kalba. 
Direktorius; 

Kun. V. BagUmuavttiuo, MIC 
vooraiuaLui iub. 

J'rof. J . \ . /vet i i iH 
2334 So. Oakley Ave., Ohiea«o, tt> 

Paskaitos vyksta antradieniai. 
ir ketvirtadieniais Aušros Vartg 
uarapijob mokykloje, prie „Drau 
go" nuo 6 v. 30 m. iki 8 vai. 30 m 
vakaro. 

PASKAITŲ TVAKKAKAftTIS 

Lapkričio 6 d. 6 v. 30 min. kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, skaito te 
ma: Spaudos ta/nyba * žmonijos 
vienyb§3 sąmonei ugdyti. 

Lapkričio 6 d. 7 v. TJO min. C. 
GrlnceviėiuM skaito tema: Tarp
tautiniai žodžiai. 

Lapkričio 11 d. 6 v. 30 m. P. 
MaldeikU skaito tema: Viešosios 
opinijos formavimas. 

Lapkričio 11 d. 7 v. 30 m. dail. 
J. Pilypauskas skaito tema: Pa
veikslas ir jo reprodukcija. 

Lapkričio 13 d. 6 v. 30 m. B. 
Račkauskas skaito tema: Radijo 
programos paruošimas. 

Lapkričio 13 d. 7 v. 30 m. 
T. J. Valšnys, S. J. vadovauja dis
kusijoms šeimos klausimais. 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1S00 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8. ILLINOIS 
j Telefonas: H Aymarket 1-2028 

y Yalandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadienius nuo 9 ryta 
iki 4 valandai vakare. Ketvirtadieniais nuo 9 ryta iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uidaryta. šeštadieniais nuo 9 vai ryto iki S vaL p. p. 

ST. ANTHON'Y SAVINCJS & LOAN ASS'N'. 
1447 So. 49tli Court, Cicero 50, 1U. 
JOSEPH F. CUUBAUSKAS. Sokretoiius 

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. 
Turtas $5,500,0C0.00 

MPORTTAP 5126 So. Western Ave. 
Telef. HEmlock 4-0158 

Tiekėjai importuoto Bavarijos siaus tiesiai iš statinės 

WUERZBURGER H0FBRAU 
ir 

L0EWENBRAU MUENCHEN 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir visokių rūšių sumuštinių (sandvičių) ir importuoto 

Kviečia at&nankyti sav. IIKNBY SZAFKAMM>r>m 

tir 

Todėl per visą savo praneši
mą Sniečkus ir šaukia-f "Lėtai 
šalina trūkumus", "neoperaty
viai vadovauja", , "pagerinti", 
"stiprinti", "reikia sutvarky
ti", "reikia pašalinti", "reikia 
demaskuoti", "reikia likviduoti" 
— "buožes ir jų pakalikus', 
"buržuazinius nacionalistus", 
"kapitalizmo liekanas", "religi
nius prietarus", ir t. t. ir 1.1. 

Šie Sniečkaus šauksmai yra 
aiškus jrodymas sovietinės san
tvarkos nepajėgumo, organiza
cinio bankroto. Tai yra viešas 
prisipažinimas, kad nežiūrint 
drastiškiausių priemoViių Mask
vos agentams nepavyko ir ne
vyksta palaužti Lietuvių tautos 
patriotizmo ir to tvirto tikėji
mo j Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. 

(Pabaiga) 

t? 

ite per Pastą 
ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas pyse tnetų\s Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokejimai. , ' ^ 

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

į OųuMkrld Irpuraącc ,\$«qty ,^^J ; -

v 

N r l l M I M T I f ; 1JKII VIŠKA ĮSTAIGA SOUTH HlUfiJfe; 
KUIU VATAHNAUJA VISORIŲ ItfftlV APDllAtlDOSKl 

Met> atstovaujame atsakomln^ss aini raudos kompanija», todiM klekvle-
uiks mūsų klijentas visados apsaugotas, jei kam įvyksta kokia nelaim& 

F m E ~ A U T O M O B I L * ^ - U A B I L I T l l ! » ~ P R E V E N T I O N 
^ IR ACCIDENTS. 

^ v . . 

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

: * £ 

• 

I I • ' » • ' » ' " • '•• ' r * sss \ 'i •v i , i i . r r ^ 

SECIIETTI T R A V E L III IIK AI 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArda 7-3278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

L f t K T U V A I S , G E L E 2 I N R E -
L I A I S , A U T O B U S A I S , 

L A I V A I S 

Parflpiuame blletus, vtešluicius ir sutvarkome visus su kelione surištu* 
du i* kus. TURIMU LIKT t'VIV SKYRIŲ. Pi ldome afldevttus. Keliones 
planuokite iš nnksto kit iems metams. Anksčiau ųistsakyklte blletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tat būsite Ukrl, kad tikrai gausite vietas. Pirk-
dand blletus pas mus noiu<»kcsit«' l>raiųriau ir išvengsite U»lko sutruk-
•lynui, nes ncreikčs lankytis nei i ge lc iuikcl lo stotį ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — l'AK M i s . 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 
l » H M p l | ^ ' w l » | i l » l » Į I I 

. 

' 

<* 

į 
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BALTIMORĖS ŽINIOS 
l i e t . Kariuomenės Šventė 

Lietuvos kariuomenės 34 me
tų sukakties minėjimas įvyks 
lapkričio 23 d. Rengia Ameri
kos Lietuvių Sąjunga "Ramo
vė" Baltimorės Bkyrius. 

Minėjimas prasidės pamaldo
mis 10 vai. šv. Alfonso parapi
jos bažnyčioje. Laike pamaldų 
giedos solistas Ipolitas Naura-
gis. 

Iškilmingas posėdis ir koncer 
tas įvyks 7 vai. vak. šv. Alfon
so parapijos salėje. Per posėdį 
bus trumpi pranešimai, liečia 
klausimus: a) Lietuvos kariuo-

Iš prel. L. Mendelio pamoks 
lo, pasakyto Vėlinių dienos iš 
vakarėse, sužinojome, kad nuo 
praeitų metų ligi tos pačios iš
kilmės šiais metais šv. Alfonso 

Chicagoje 

Sidabrines vestuves 
Sekmadienį, lapkričio 9 d. 10: 

45 vai. bus iškilmingos pamal
dos šv. Jurgio parapijos bažny
čioje, švenčiant Pranciškui ir 

, Antaninai Juškam? s dabrinę sa 
baznyč.oję buvo laikomos P»" I v o v e d b i n i i m o 8 U , k a k t į . 
maldos ir palaidoti 66 šios para
pijos lietuviai: 43 vyrai ir 23 
moterys. Jie beveik visi seno
sios kartos žmonės. Ta:gi, dar 
Lietuvoje gimę mūsų broliai 
gausiai keliauja į amžinybę. Be 
to, prel. L. Mendelis priminė, 
kad per 25 jo darbo metus Bal 
timorėje iš šv. Alfonso bažny
čios į kapus palydėta apie 1,500 
lietuvių. 

menė — vienas iš nepriklauso
mybės atstatymo veiksnių pra- M o t e r u S%J«"MBo. susirinkimas 
eityje ir b) ar galimas nepri- Lapkričio 2 d. parapijos salė-
klausomybės atstatymas atei- j e buvo Moterų Sąjungos susi-
tyje, neturint savos kariuome
nės. 

Koncerte dainuos Lietuvos 
Valstybinės Operos solistas Ipo
litas Nauragis. Akompanuos 
prof. H. Leonienė. 

Pelno dalis skiriama Lietuvos 
Karo Invalidams šelpti. 

Biletai koncertan: suaugu
siems 1 dol.; moksleiviams 
25 centai. 

rinkimas. Kuopos narės mokė
jo nario mokesti ir tartasi toli
mesnio veikimo reikalais. 

Tai pavyzdingi lietuviai, gražiai 
sutarę per visą savo bendro gy
venimo laiką, dalyvaują lietuvių 
organizacijų veikime, plačiai 
skaitą lietuvišką spaudą. 

Sukaktuvininkai gyvena nuo
savame name 3347 So. Lituani-
ca. Jų vestuvės buvo prieš 25 
metus: 1$27 m. lapkričio 7 d., 
Svč. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje šakiuose. Ve 
dybų apeigas atliko kun. dr. Ig. 
Starkus. Abudu — Šakių pa
rapijos. Pranas Juška yra pui
kus stalius ir turi atsakinga dar 

Nauji SodalieėlŲ sumanymai 
Šv. Alfonso parapijos sodalie-

tės lapkričio 2 d. savo susirin
kime aptarė keliolika reikalų. 

Pranešta, kad Vargdienių Se
selių (Littlė^ Sisters of the 

Š. !Poor) ligoninėje yra lietuvių se-
Jnelių, reikalingų pašalpos ir pa-

Balfo skyriaus rūpesčiui 

Skyriaus vadovybė skundžia
si, kad rūbų Vokietijoje pasili 
kusiems lietuviams aukojama, 
palyginti, nedaug, nors rūbai la
bai reikalinga. Dėl to rūbų va
jus pratęsiamas ligi lapkričio 
mėn. 15 d. Rūbus prašoma neš
ti į Lietuvių Svetainę. 

Skyrius taip pat praneša, kad 
š. m. lapkričio mėn. 29 d. 7:30 
vai. vakare Lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje įvyks Balfo 
skyriaus rengiamas meno ir šo
kių vakaras. Kalbą pasakys 
Balfo Centro viceplrm. A. De-
venienė ,dainuos solistas p. And 
reikus ir pasirodys šokėjų gru 
pė. 

guodos. Sodalietės nutarė suda
ryti lėšų tiems seneliams pa
remti. 

Šių metų lapkričio 23 d. viso 
Baltimorės miesto sodalietės 
ruošia bažnytinę šventę ir pus
ryčius. Mūsų sodalietės nutarė, 
šioje iškilmėje dalyvauti. 

Kas metai sodalietės Nekalto 
Prasidėjimo dieną (gruodžio 8) 
iškilmingai atnaujina savo pa
sižadėjimus. Nutarta tai iškil
mei su atsidėjimu ruoštis. 

Lietuvos skaučių susirinkimas 

Antanina ir Pranas Juškai 

Vėlinių šventė 

Vėlinių iškilmės šv. Alfonso 

Drauge su visame pasaulyje 
išblaškytomis lietuvėmis skau
tėmis Baltimorės skaučių tun
tas lapkričio 2 d. turėjo sueigą 
Lietuvos skaučių įsikūrimui pa
minėti. Paskaityti tai iškilmei 
iš skaučių vadovybės gautieji 
raštai. Visos tunto skautės at-

bažnyčioje praėjo gražiai, daly-1 naujino pasižadėjimą būti ištiki-
vaujant dideliam skaičiui tikin- mos savo šūkiui — Dievui, Tė-
čiųjų. JCatafalis buvo papuoštas vynei ir Artimui. Ta proga jau

nosios skautės išpildė kuklią 
programėlę. P. K. 

gausiomis šviesomis ir želmeni
mis. 

Sheboygan, Wis. 
Misijos 

Lapkričio 9 d. mūsų bažny
čioje prasidės dviejų savaičių 
misijos: lapkričio 9 iki 16 d. bus 
anglų kalboje, o nuo lapkričio 
16 iki 23 d. bus letuvių kalbo
je. Misijas ves kun. Pranas Bu
lovas, MIC. Visi vietiniai ir apy 
linkės lietuviai yra raginami pa
sinaudoti Dievo malonėmis ir 
dalyvauti visose misijų pamal
dose. Pamokslai iš ryto bus 
sakomi tuojau po šv. Mišių 8 
vai. ir vakarais 7:30 vai. Taip
gi bažnytinėje salėje bus gali
ma nusipirkti įvairių religinių 

So. Boston, Mass. 
• 

Koncertas 
Muziko Juliaus Gaidelio vado

vaujamas Bostono vyrų choras 
lapkričio 16 d. ruošia didžiulį 
koncertą. Dalyvauja Algirdas 
Brazis ir Jul»ja Rajauskaitė, 
Koncertui atsidėjus rengiamasi 
ir numatoma, kad jame daly
vaus gausus skaičius klausyto
jų iš įvairių N. Anglijos vieto
vių. 

Choro valdyba 

Bostono vyrų* choro valdybą 
sudaro: Jonas Monkus, Šimkus, 

daiktų: maldaknygių, rozan- Bačkauskas, CiapaS, Rinkevi
čių, šv. paveikslų ir tt. ^ 

Mūsų bažnyčios vidus šiemet 
buvo atnaujintas, išdekoruotas 
ir pertvarkytas. įdėta naujos 
šviesos, naujos klausyklos, du
rys, perdirbti šalutiniai altoriai, 
išklotos "plastic Ule" grindys. 
Kitais metais bažnyčia bus at
naujinta iŠ lauko. Tatfa bus pil 
nai prirengta bažnyčia 50 me
tų sukakties paminėjimui. 

Praeitą sekmadienį rudeninis 
bazaras fcerai pasisekė. Bazare 
buvo gražių mezginių ir s u vinių. 
Šiemet bazare padaryta daugiau 
dviejų tūkstančių dolerių pelno. 

Šv. Vardo draugija lapkričio 
9 d. 8:30 vai. tunes bendrą šv. 
Komuniją. Po šv. Mišių — pus
ryčiai parapijos salėje. T. P . 

SKAITYKITE "DRAUGE"l 

čius. Chorui energingai vado
vauja muz. Julius Gaidelis. 

Bostone gyvenąs Lietuvos 
Operos solistas Stasys Santva
ras pradėjo dainuoti muz. J. 
Gaidelio vadovaujamame vyrų 
chore. • K. 

bą General Motors kompanijoje. 
Gimęs yra Lietuvoje, Krutulių 
kaime. Nuo pat atvykimo į 
JAV darbavosi lietuvių organi
zacijose: vyčiuose, buvo choro 
narys, prisidėjo prie Šv. Vardo 
Draugijos veikimo, yra Šv. Jur
gio parapijos komiteto narys. 

Antanina Juškienė, tėvų pa 
varde Žemaitytė, yra iš Bagdžių 
kaimo. Gabi šemininkė, dažnai 
ji kviečiama vestuvių, parengi
mų vaišes paruošti. Abudu yra 
nariais Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų, TT pranciškonų ir 
Seserų pranciškiečių vienuoly
nų rėmėjai, Maldos Apaštalys
tės nariai, Labdarių Sąjungos 
veikėjai, TT. Marijonų Bend
radarbių nariai ir nuolatiniai 
"Draugo" skaitytojai. 

Savo rimtumu ši šeima yra 
nusipelniusi pagarbos, o savo 
nuoširdumu ir vaišingumu — 
įsigijusi daug draugų, kurie 
gausiai atsilankys į jų vaišes, 
ruošiamas po moterystės sidab
rinės sukakties palaiminimo, 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Po 
tų sidabrinių vestuvių "poves-
tuvinėn kelionėn" dabar neva 
žiuos, nes praėjusią vasarą pa
darė daugiau kaip 3,000 mylių 
automobliu su savo gerais pa
žįstamais, aplankydami net ir 
Yellowstono meškas... 

•Juškai patys kukliai gyven 
darni nesigaili lėšų geriems kul-

iinvMi: 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCAlŲ 
MEDŽIAGĄ. 

CARR MOODY 
» 

LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS. Prez. 
3039 Sa HALSTED ST. 

Til. VIcCory 2-1272 
APKArNAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto tkl 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais ikt 3 vai. vakaro 

tūriniams reikalams paremti. 
Jie šelpė ir globojo daugel) iš 
jų, pasidarydami jiems antri 
tėvai, net ir apvesdindami porą 
iš jų: Vladę IŠganaitytę su Bro 

niurni Siliūnu. Artimas jų šei
mai yra jų parapietis kun. Vacį. 
Vaičiūnas, kuris, deja, į jų iš
kilmes negali iš Kolumbijos at
važiuoti. J. D. 

Uždare 3 skyrius 
Ūkinės kontrolėg varžtus at

leidžiant, Krašto Gynybos Ga-

savo skyrius — chemijos^ sprog 
stamųjų medžiagų ir laikrašti
nio popieriaus. Ministerija buvo 
įkurta praeitų metų balandžio 

mybos ministerija uždarė tris mėn. 

J? 

C I T I Z E N S S T A T E B A N K 
0 f D 0 W H E R r S G R 0 V E ~ 

Kviečia J u s ap lanky t i mūsų naują namą 
B E N D R A S B A N K A S 

Banko va landos : 9 vai. iki 3 vai. kasdiena 
I š sky rus trečiad. - Uždara visą dieną trečiadienį 
AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI ir F . H. A. 

PASKOLOS — N a r y s F . D. I. C. 
EDVVARD A. VOLBERDING, Pres . 
R. C. BROGMUS, Execut ive Vice Pres . 
R. P . MAKELA, Cashier • 

5110 MAIN D0WNERSGR0VE PH. 198 

*S 

? i Ar ĄL GET the U. S. Royal Master's exc/usive Royoltex Treod—stop 
c/ilafir nn c l ' m n o r u ctrAAtc u u h a r o t i ro c iMkviar hf»lrl h a f n i u * I 

* 

safely on slippery streets vvhere tires never held before! 
OWN the revolutionary winter-skid-protecting power of its more 

than 3,000 gripping edges! ^ 
LOOK ohead to years of this super-safety, completely renevvab/e 

to glve you up to twice as many safe milesl 
* 

• 

N0W! f or Your Pręsent Tires! 
\ 

We orė allowing 
• 

• 

t 

» 
m — — i 

on the pprchase of riew 
W _ - - . , * • UACTFR * U, S, ROT 

winter-saf e U. S- Royals 

U. S. ROYAL M A S T I * 

plūs genercHis 

ROYAl AIR RIDE 
U. S. ROYAL OE LUXE 

„How< . .« . . ««r Your P r . « n t tubes 

SERLIN TIRE CO. 
1400 SOUTH MICHIGAN WEbster 9-2122 

™ i 
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INDIJOS M A R G U I 
PRANYS ALAftNAS 

rrrz:r:r^cLASSiFiED AND HELP W A N T E D A D VE RTISEMFNTS:: -•-•-• • • • • • • • • • • • • • • • • • < 

• • • • • • » » • • • • - » - • - » • - » »^ 

— 

Didysis mjlžinas — Indija atstovas savo gyvenime niekad 
šiandieną yra skaitoma nepri
klausoma, suverenine respubli
ka, tačiau dar nenutraukusia 
visiškai ryšių su Britų Imperi-

'jos karūna. Indija savo vyriau
sybės priekyje turi prezidentą, 
kuris valdo kraštą, veikdamas 
artimiausiame kontakte su In
dijos dviejų rūmų parlamentu 
ir vyriausybes nariais, kurių 
priekyje stovi populiarusis In
dijos ministeris pirmininkas 
Nehru. Indijos sostine — New 
Delhi. Anglijos karalius šiuo 
metu yra tik kaip "simbolinis 
valdovas'*. 

Pati Indija yra federacinis 
kraštas, susidedąs iš 27 federa-
linių valstybių ir dviejų autono
minių teritorijų. Indijos žemės 
plotas — milžiniškas. Jis uži
ma net 1,138,814 kvadratinių 

nebuvęs išvykęs kur nors iš sa
vo gimtojo kampelio, niekad ne
važiavęs traukiniu, neskridęs 
lėktuvu ir negirdėjęs nieko apie 
nūdienio pasaulio technikinius 
laimėjimus. Tačiau jo artimieji 
pareiškė jam visišką pasitikė
jimą ir prisiuntė j centralinį In
dijos parlamentą, reziduojant) 
New Delhi mieste. Be to, mi
nimą parlamentarą ypatingai 
rėmęs tos srities "karaliukas" 
— maharadža. Tai ir buvusi 
stipriausioji protekcija anajam 
Kosai patekti į Indijos parla
mentą. 

Maharadža, vienok, gerai ži
nojo, kad jo patikėtinis nežino 
jokių kitų kalbų, nemoka skai
tyti nei rašyti, todėl jam pa-Vrle kampo 3-Ju butų mOrlnta namai 

RKAL KOTATK 
>!«!•• • » • • • 

CICERO 
i»-Jų amt&tu mūrinis namas. Abu 

butai po f»V6 katnb. Karštu vandeniu 
apslld. Vienų butų gailina bus tuo
jau užimti. 2-Jų autom. mOr. gara
žas. Geros pajamos. 1902 S. 48th <*t., 
Cicero. Kreiptis ketvlrtad.. penlrtad., 
Sostad. visa dieną; kitoms dienoms 
po 6 v. v. 

AUSTI N A P Y U N R f i J H 
Jus turit© pamatyti, jverttntl! 2% 
aukštu, m Orinis namas; 7 Ir 8 katnb., 
4 kamb. angliško stiliaus rūsys; kok
lių virtuve* Ir prausyklos; nerudl-
lunčlo pilono s'nkos; „Uenulno Ita-
llan Marble" židiniai. Savininkas par
duoda, ftauklte: 

MAnsfield 6-1748 
• 

Parduodamas mūrinis namas 
(bungalovv), su vana, 6 kamb. 
viršuj, 3 — apačioj. Geroj tvar
koj. Issikeliame; įkainuotai 
greitam pardavimui. 

3006 So. Union Ave. 

HELP WANTEP — MOTERYS 

Ar Jos Jteftkote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateit im? M^s turimo ati
darymą i 

NTENOflRAPEt „ 
mažoj, malonioj Įstaigoj. Malonios 
patalpos ptalloj vlsarn pasaulyje pro
fesionalų organizacijoje. |valrlos pa-
reigoB. R91/4 vai. J snv. Priedai. Ge
ras pradinis atlyginimas sųž'nlngnl 
darbininkei. Ateikite asmeniškai. 

1516 N. Shor© nr lve 

skyrė "asmeninį sekretorių", se 
ną kariškį, kuris turėjo jam 

mylių. Gyventojų skaičius, pa- j tuose reikaluose pagelbėti. Ma
gai 1951 metų statistikos davi- haradža įsake parlamento a t -
nius, 356,891,024 žmon. Kaip stovui visur aklai klausyti "sek-
matome, Indija savo didumu yra retoriaus" nurodymų. Ir jis ku-
antroji po Kinijos, kur priskai-
toma 452,548,000 gyventojų. 
Tai du didžiausi kraštai pasau
lyje. 

Indijos oficialioji kalba yra 
hindusų kalba. Tačiau valsty
bės įstaigų kalba, kaip buvo, 

rį laiką klausė. 
Tačiau "sekretorius" pasitai

kęs labai nehumaniškas, kad ne 
tik parlamento atstovą labai 
prižiūrėjęs "politiniuose reika
luose", bet net jo algą paim^ 
davęs savo žinion. Atstovui te-

taip ir šiandien tebėra, anglis-,buvę duodama tiek, kad jis nu-
koji. Nežiūrint to, krašte savo (sipirktų truputį maisto ir ne-
oficialumą pilnai išlaiko dar j mirtų iš bado... 
apie 14 įvairiausių kalbų. Tai 
federalinių valstybių kalbos; 
štai keliolika tų kalbų: assame-
sų, bengalų, gurujatų, hindu, 
kadmiriečių, malajalų, maratų, 
orlijų, punjabų, sanskirto, ta-
milų, telugų, urdų ir tt. 

Teigiama, jog nūdienėje Indi
jos valdžioje nėra nei vieno vy
riausybes nario arba kitokio 
valdininko, kuris mokėtų tas vi
sas kalbas. Tas reiškinys ir 
sudarąs ypatingai daug rūpes
čio centralinei federalinei vyriau 
sybei. Nes šitokiu atveju val
džios aparate turi būti samdo
ma begaliniai daug vertėjų. Ga
lima sakyti vertėjas ant vertė
jo, o ant to vertėjo — dar eilė 
vertėjų... 

Indija, kaip jau anksčiau mi
nėta, yra ypatingai margas 
kraštas. Tenai, esą, net tokių 
mažų sričių, kurios turi keletą 
šimtų tūkstančių gyventojų, kai 
bančių savo kalba. Be to, nėra 
pasauliui jokia paslaptis, kad 
nūdienė Indija tebėra dar bega
liniai tamsi, su daugybe beraš
čių ir jokių mokyklų nelankiu
siu, gyventojų. Gi tas viskas 
ir sudaro dabartinei vyriausy
bei daug rūpesčių, daug vargo. 

Kaip įdomų pavyzdį, čia no
rėtųsi paminėti vieną neseną 
įvykį Indijos parlamente, kurį 
aprašė lenkų laikraštis "Glos 
Polski". 

Į parlamentą buvęs išrinktas 
atstovu kažkokios nedidelės gru 
pės vadas, vardu ir pavarde — 
Muchaki Kosa. Tai buvęs Mad-
hya Pradesh provincijos atsto
vas. 

Deja, minėtas parlamento at
stovas buvęs visiškai beraštis, 
nemokėjęs jokių kitų kalbų, 
kaip savo nedidelės grupės pri
gimtąją kalbą. Be to, naujasis 

Pagaliau, vieną kartą, mini
mas parlamento atstovas pada
rė gana "didelę" klaidą. Jis su
prato ir pasakė savo sekreto
riui, jog Indiją valdo ne jų ma
haradža, bet premjeras Nehru. 
To ir užteko, kad "ponas atsto
vas" kurį laiką būtų dar labiau 
marinamas badu, pagaliau, visiš 
kai atšauktas iš parlamento... 

Be to, Indijoje esą tokių sri
čių, kurios buvusios iš senų lai
kų oficialiai pripažintos kaip 
"banditų apgyventos sritys". 
Tose srityse gyvena ne taip jau 
mažas skaičius gyventojų, net 
apie 5,000,000. Tie žmonės gy
vena tik iš apliesimų, vagysčių 
ir pan. Tai buvusi jų "profesi
ja". Kiek šiandien pažangos pa
darė tų sričių gyventojai gero-
jon pusėn —- sunku būtų pasa
kyti. Tačiau, savaime aišku, 
ir tie gyventojai šiandieną su
daro vieną iš federalinių Indi
jos respublikų... 

Tik tiek pagal šiandieninius 
davinius yra žinoma, kad cent
rą line Indijos vyriausybė yra 
nusistačiusi "banditiškųjų sri
čių" gyventojus "perauklėti" jė 
gos pagalba. Tenai esą pasiųsti 
nemaži kariuomenės daliniai, 
kurie "mokina" gyventojus ne
plėšikauti ir nevogti... 

MAROI'ETTH P A R K E 
Hutai po peukla kambarius. Plius 2 
kamb. butas paatjbgfje Ir butas rfl-
syjo. Uždai! porelai. 2 automobiliu 
garažas. Automatiškas aliejinis kara
tu vandeniu apšildymas. Daug pticflu. 

CIRovclilll 0-1011 

ĮDOMIOS KNYGOS 

Nauja Petronė lės Orii italtfo 
knyga legenda 

" V I L I G A I L I T 
išėjo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiau* med&c 
rėžiniais. Kaina $1.20 

Eiliuota pasaka vaikams 
š. m. pabaigoje mažu tiražu Išlei

džiama eiliuota p a s a l a valkams 
ŽVIRBLIAI INKILBNUOa 104 psl., 
kalaa 1.60. Norintieji ja Jslgvtl. pra-
Somi lkl spalio 15 d. pranefltl auto-
rtul (Petrui Pilkai. 4i'6 K. fith" St.. 
Ho. Boston 27, Mass.). tr įl bus re
zervuota. Knygų, rinkoje JI nebua 
platinama. 

STENO-DICTAPHONE 
OPERATOR 

EKPERIENCED 

PERMANENT 

5 day —* 40 hour week 

Good working conditions 

GLASER CRANDELL 
2000 S. Western 

Dirbkite arti namu. sutaupykite ke

lionėn laika ir ISlaldas 

TYPIST & GENERAL CLERK 

Pageidaujama patyrusi bot Imsime Ir 
budria naujai pradedančia. Malonios 
darbo sąlygos, jvalrlos pareigos. Pro
ga naudoti savo Iniciatyva. Proga 
progresuoti. 6 dienu savaite. 

KREIPTIS AHMKN1ŠKAI — 

ASSOCIATED DOOR & "" 
PLYWOOD CO. 
2141 S. Throop 

— 

IANUOMITOJAMA 

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

2419 W. Potomac 
. * j 

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių butas 
su 2 miegamais. 

Teirautis telefonu: 
YArds 7-2099 Užsakymus su pinigai* siuskite: 

DRAUGAS 2884 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

II ' ...i • • i • — — • — , . . . 

- . - - - . . - - - . . • - . . • . . . . . - . . . . . - . - . - . . . - ment. Experienced or will train 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

HELP WANTED MOTERYS 
™ m 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitim. Mes turime darbą 
bendram raštinės darbo tarnauto
jai. Malonios darbo sąlygos, įvai* 
riofl pareigos. 5 dienos savaitėj 38 
valandos. Visi darbininko priedai. 

Telefonas: 
RAndolph 6-3765 

Ar jūs domitės pastoviu dar
bu su saugia ateitimi. 

MAŠININKES -SVVITCHBOARD 
Patyrusios — bet bus priima* 

ma ir sugebanti pradedancioji. 
Malonios darbo sąlygos, įvai

rios pareigos. Proga panaudoti 
savo sugebėjimus. 5 dienos sa
vaitėj. Visi priedai. 

Skambinkite Mr. Loser 
WAbash 2-7626 

" D R A U G A S " A G E N C Y 

55 E. Wa»hington S t 

Tel. DEarborn 2-2434 

HELP WANTRD — VYRAI 

2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Viriniu 7-6640—7-6641 

HELP V7ANTED VYRAI 
l » » M ' « » » » * . P » » » » ^ • » » » • 

REIKALINGA SEIMININKE! 

Gražiame Highland parko na-
name norima tinkama šeimi
ninke. 2 mokyklinio amžiaus 
vaikai. Privatus kambarys ir 
vonia. Televizijos aparatas. Tė
vai dirbantys. Geras atlygini
mas. Skambinkite nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. 

E A 7-1966 arba 
. HIgland Park 2-4472 

Turret Lathe 
OPERATORS 

and 
GRINDER HANDS 

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

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

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

G I R L S 
General offlce 

Small pleasant offlce 
• Typing 
• Filing and 
• Dictation 

PERMANENT 
Will oonsidor capable bepinner. 

Apply ln person 
Mr. Bullinger or Mr. Vesoly 

VESELY BROS. 
Ford Doalers 

381H Ogtlen Ave. 

TYPISTS 

Good opportunity for advance-

g g f , ^41Į??T?1, Į S j Į į * * ~ beginners. Perm. work. Modern 

'S 
Ar jūs jleškote nuolatinio darbo — švarios dirbtuves ir 

darbininko {vertinimo. 

• ^ 

D 

ACME STEEL COMPANY 
• 

Turi atidarymus Šiose srityse: 
• COLD ROLLINO MILLS • V7AREHOUSE 
• flOT ROLLING MILL • SLITTERS 
• OILERS • PUNCH PRESS 
Augščiausias atlyginimas plieno pramonėse. Tremtiniai priima
mi. Reikalinga suprasti angliškai. Gausūs darbininkams prie
dai. ATEIKITE: 

ACME STEEL COMPANY 
135th Street & Peny 

office with congenial working 
conditions. 

DURO METAL, PRODUCTS 

2649 N. Kildare 

PRANEŠIMAS 

1952 m. lapkričio men. 15 d. 
SĄSKAITYBOS MOKYKLOJE 
prasideda naujas semestras. Pri
imami nauji mokiniai į kompto-
metro, Mašinraščio ir Buhalteri
jos klases. Komptometro bus tę
siamas ir II semestras. Pamokos 
eina dienomis ir vakarais. Regis
truotis Lietuvių Auditorijoj, 3137 
S. Ha'sted st., Chicaeo, 111. ir p. 
Karvelio krautuvėj, 3249 So. Hal-
sted S t DAnube 6-1136. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 
PRODUCTION ENAMELING CO. 

Turi keletą vietų dabar del 

JIG AND PDCTURE MEN %, 

Geros darbo sąlygos, švari dirbtuve. Pilna Šile priedų 
darbininkams. Viršvalandžių. Imsime DP; turi suprasti angliškai 

PRODUCTION ENAMELING CO. 
345 N. FraJicisco S A 2-4300 

^ 

SECRETARY-TYPIST 

Experienced for general office work. 
Permanent. Good salary. Opportunity 
for advancemont. rOxcellent worklnjf 
conditions. 

• Paid vacation 

• Paid holidays 

• Hospitalization and Insurance 

DEARBORN GLASS CO. 
2414 W. 21st Street 

Ar domltos nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

GENERAL OFFICE WORK 
'( 

Išmokysime budria naujai pradedan
čia dirbti. Malonios darbo sąlygos, 
jvalrlos pareigos, kartu inastniJtfttis, 
B dienu. 86% vai. savaitę. M<Vd«'tnl 
rafttlnC. Daug priedų. Kreiptis: 

BRUNNER & LAY, INC. 
9S00 King St. 

Franklin Parkr Illinois' 
GLadstone 5-3232 

S 
HFI.P WANTEI> — MOTERYS 

TUOJAU REIKALINGOS 
• TYPISTS • FILE CLERKS 

• COIV*. OPERATORS • ACCOUNTTNG CLERK 

Pilną ar daliną laiką 

January & June Graduates gali dirbti daliną laiką ir 
susipažinti su mūsų raštinės darbais. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. Proga naudoti savo iniciatyvą. Gau
sūs priedai. Kreiptis asmeniškai arba telefonu. 

it 

\ 

STEEL SALES CORPORATION 
3348 S. Pulasld Rd. BIshop 7-7700 

Ar jūs jieškote pastovaus darbo plius darbininko įvertinimo? 

INTERNATIONAL MINERALS & 
• 

' 
Turi keletą darbų dSl 

# STOCK HANDLERS 
Patyrimas nereikalingas. D. P. kviečiami, taip pat 

LABOR ATORY TECHNICIANS 

LABORATORY ASSISTANTS ' 
Bus priimami baigusieji High School su laboratorijos ap-

mokimu. Geros darbo sąlygos — gausūs darbininkams 

priedai, šaukite Dr. Gillis. 

COmelia 7-1428 i 

TYPIST 
4 

Kxcellent opportunity for office type 
of person to work in factory as 
typist. Applicant muat possess indl-
vldual Judgement and inltiatlve type 
60 w. p. m. mlnlmum and be 26 to 
86 years of age. Hours 8:30 to B 
p. m. Applicant will recelve $276.00 
per month in 90 days. Write start-
ing ąualificationB and background. 

DRAUGAS AGENCY 

55 E . Waahington 

Suite 1744 D. Stuart, 

• Slitter operators 
• Machine Helpers 

Will train to be 
machine operators 

• Watehouse clerks 

STEEL SALES 
CORPORATION 
BIshop 7-7700 

3320 S. Pulaski 
B O Y S 

17 o r over 
Choice o f 3 s h i f t s 

8 a. m. to 4 p. m. $1.12 per hr. 
4 p. m. to 12 midnite $1.26 
12 midnite to 8 a. m. $1.29 

CHICAGO ROTOPR1NT 
4601 Belmont 

SHIPPING ROOM 

HELPERS , 

Pripildyti ir pakuoti užsakymus 
Nereikalingas patyrimas. Išmo
kysime sąžiningus darbininkus. 
Geros darbo sąlygos, švari dirb
tuvės Viršvalandžiai. Gausūs 
darbininkams priedai. 

Šaukite arba pamatykite 

Mr. Plumery 

REYBURN MFG. CO. 

4048 W. Polk 
• > 

SA 2-S346 

Reikalingas vyras valymo dar
bui. Jaunesnis negu 45 m. amž. 
Naktinis darbas. Matykite Mr. 
Crosley tarp 2 ir 5 vai. 

F. E. COMPTON & OO. 
1000 N. Dearborn 

IMMEDIATE EMPLOYMENT 
for 

PLATER'S HELPERS 

Experienced or will train men 
capable for this work. These 
are steady jobs. Plenty of over
time. Apply: 

LIGHT METAL 
s PROCESSORS, INC. 

3434 VV. Henderson 
JUniper 8-8862 

I 

VYRAl" IR MOtTOYs" 

• TOOL AND DIE MAKERS 

• TOOL AND CUTTER GRIN-
DERS 

• INSPECTORS 

• MACHfNE OPERATORS 

• PUNCH PRESS OPERA
TORS 

Excellent wages. 

Plūs bonus on produetion 
jobs. 

E3xcellent working conditions.— 
Steady w6rk. 

Many employee benefits. 

Employment office^ open daily 

7:30 a.m. to 4 p.m. 

Apply — 

BORG 8C BECK 
Division of 

BORG - WARNER 
CORPORATION 
5950 W. 66th St. 

E X P E R I E N C E D 
• CORRUGATIOR OPERATORS 
• K N I F E MEN • PRINTER SLOTTER OPERATORS & OTHERS. 
Periu. Oood watff,«4 Many rompany 
benefitM. 
IiANZIT rORRl ' t iATKD ROX OO. 

2425 S. Roekwcll 

T u r i m e p a s t o v ų d a r b ą s u g e b a n 
t i e m s 

FURNITURE FINISHERS 

Pageidaujama su patyrimu. Ge
ros darbo sąlygos. Svari patal
pa. Darbininko priedai. D. P. 
kviečiami. 

JOHN M. SMYTH CO. 

703 VV. Madison St. 

PRECISION 
INSPECTORS 

MINIMUM 5 YRS. EXP. 

TOP VVAGES 

OVERTIME 

MANY COMPANY BENEFITS 
• 

CONTINENTAL CAN CO. 

5535 VV. 65th S t 

SEMI — TRAILER BODY 
TAISYTOJAI 

Patyrę v>'ral pageidaujami. Priimsi
me ir norinčius iftmoktl RU mecha
nišku gabumu. Nuolatinis darbus 
5 d. sav.; pradžiai atlyginimas $1.62 
vai. ir virs. patyrė asmenys gali gau
ti daugiau. Puiki proga daryti pa
žangų (sąžiningiems vyrams. Turite 
mokėti bent kiek angliškai, šaukite 
arba pamatykite Mr. Mlller.-

IiA 3-7840 

TRAILMOBILE, INC. 
3301 So. Justine 

Ar domitės nuolatiniu darBu su 
užtikrinta ateitim? Turime ke
letą Tletų. i 

MERGAITfiMS-MOTĘRIMS 

MECHANICAL ASSEMBLERS 

ELEOTRICAL ASSEMBLERS 

Patyrimas nebūtinas. Ifimokysi-
me sąžiningas darbininkes. Ge
ros darbo sąlygos. Gausūs prie
dai darbininkams. Kreiptis šian 
dien — 

•• • • f . 
ROCK-OLA MFG.. CORP. 

800 N. Kedzie 

Ar jūs esate susldom6ję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateit im? Mes tu
rime atidarymą patyrusiam 

RATFT CLERK 
taip pat 

Sąskaitininkei — gabi, pradedanti 
darbą, priimama; geros darbo sąly
gos, {vairios pareigos; valandos nuo 
12 pietų iki 9 vakaro (Truck l ine) . 

8AUKTTE: * 
IMA N. I*k« Shoro Drlve 

PROGOS — OPPRTUNITIKS 

GOOD OPPORTUNITY! Tavern, 
transfer corner. Established busi-
ness. Owner retiring. 

Reasonable. 
Eng. 4-0449 

10—12, 4—9 p. m. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

Čia yra nuolatinis darbas gabiam 
I t r i l A l / r K R I U I — SALES* CLRRK 

Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos. Gausūs priedai — priimsime 
ir iftmokytą baigus] dabar mokyklą. 

SAUKITE: s 
4t F inancia l 6-0500 

H. Deea 
• i i įtmtm*mm >• i — — 

čia yra nuolatinis darbas sąžiningam 
Jaunam vyrui. 
KOMBINACIJOS PAKAVIMO D E 

PARTAMENTE I R DIRBTUVftS 
RASTINftS DARBAS 

Reikalinga mokCtl maftinraRtis. Oeros 
darbo sąlygos; j vairios pareigos. JMrb 
klte arti namų, sutaupykite laiko Ir 
išlaidu. Saukite: 

. DAnnbo A-4712 

Čia yra nuolatinis darbas ga
biam CHEMIKUI. „Ferous" ar
ba „Non-Ferrous" metalų pa
tyrimas reikalingas. Patogi mie 
ste apylinkS — geros darbo są
lygos. Ateikite arba saukite as
meniškam pasikalbėjimui. 

ROBKRT W. HUNT CO. 

175 VV. Jackson Blvd. 

VVAbash 2-0872 R. L. Zmija 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE jf KITIEMS. i 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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DAR APIE "ŠEIMOS VĖŽĮ" 
Vaižgantas tautiniu atžvilgiu Katalikų Bažnyčia leidžia kata-

mišrias šeimas kvalifikavo kaip likams tuoktis su krikščionimis 
neigiamą fuktoiių ir tautiškai nekatalikais (heretikais, achizma-
mi&nas šeimas pavadino lietuvis- tikais) BU sąlyga, kad vaikai bus 
koa šeimos "vėžiu". Vaižgantas auklėjami katalikiškoj dvasioj, 
tiesą yra pagriebęs tik už vienos Gal būtų tikslinga teigti, kad ir 
kojos, o norint ją už abiejų kojų lietuvių tauta savo sūnums ir duk-
pačiupii, reikia pažiūrėti, ką Kris- terims leidžia tuoktis su nelietu-
taus Bažnyčia moko, ką ji laiko viais su są yga, kad tautiškai miš-
"šeimos vcžiu". Nei moralinėj te- rios šeimos auklės savo vaikus 
ologijoj, nei kanonų teisės kodek-. lietuviškoje dvasioje. Aišku, kad 
se mes nerandame tautiškai miš« i miršioj šeimoj yra sunkiau lietu-
rių šeimų pasmerkimo, tad kata- viškumą išlaidy i, negu nemišrioj, 

JAUNIEJI IRGI PASIRODYS TfcVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
P A R E N G I M E , 

Ūkišku požiūriu tautiškai mišri 
šeima nėra "vėžys", todėl kyla 
rimtas abejojimas, ar katalikų 
publicistai turi teisę viešai smerk
ti tai, ko Bažnyčia nesmerkia ir, 
pavyzdžiui, teisėtai susituokusius 
lietuvius su nelietuviais statyti į 
tą pačią plotmę, kurioje atsiduria 
visokie susimetėliai. Iš Ant. Ber
noto str. — Maža statistikėlė prie 
"šeimos vėžio" — (IX. 2 d. "Drau
ge") galima spręsti, kad jis kon
kubinatą ir tautiškai mišrią, bet 
teisėtą, kanoniškai sujungtą porą 
laiko tuo pat "šeimos vėžiu". Tai 
yra neleisimas gėrio ir blogio su-
jaukimas. Be to, švaistymasis už
gauliu "šeimos vėžio" terminu 
anaiptol nestiprina lietuvių kata
likų bendruomenes. Yra nemaža 
tokių šeimų, kurios yra ir lietu
viškos ir katalikiškos, nors vienas 
iš tėvų yra nelietuvis. Ir Lietuvo
je turėjome padorių ministerių ir 
diplomatų, kurių žmonos buvę 
nelietuvių tautybės, tačiau tai ne
trukdė jiems būti gerais Lietuvos 
patriotais, o bolševikuojančių tar 

todėl mišrios šeimos neturi būti 
rekomenduojamos, betgi įvykę 
faktai neturi būti be jokių išim
čių "šeimos vėžiu" vadinami, tuo 
dažnai visai geri lietuviai kvalifi
kuojami kaip kokie mūsų tautos 
išdavikai, pagedėliai ir tuo mora
liškai išjungiami iš lietuviško ak
tyvo, šitoks griežtumas daugiau 
kenkia lietuviškumo reikalui, negu 
jam patarnauja. 

P. Ant. Bernotas nori "Drau
go" skaitytojus įtikinti, kad p. 
A. Laukaitis nepagristai teigia, 
kad lietuvių šeimos DP stovyklo
se nebuvo skandalingai pakriku* 
siola. A. Bernoto statistika iš vie
nos stovyklos necharakterizuoja 
visos tremtinių masės; yra dau
gybė faktų, kad žmonės DP sto
vyklose padoriai gyveno, o atvy
kę į JAV iš teisėtos šeimos per
ėjo | konkubinatą, t. y. susirgo 
ne vaižgantišku, o katalikišku 

Įvairenybes Pardavėjas rodo šeimininkei 
salotų galvą ir tako: "Ji turi 

Svetimai kariuomenei išilkS- ** pati nopapraatą chlorofylą, 
lus Amerikoje viena iš svar- ku r* J * r a a i t e d a n t l* PflfltoJe 

Prieš kiek laiko p. A. Valelsalte suorganizavo mokyklinio amžiaus 
mergaičių ir berniukų grupę, kurie pasirodys su tautiniais šokiais 
parengime, kurį ruošia Tėvų Marijonų Bendradarbių Chicagos 
Apskrities Draugija. Per 25-rius metus ši draugija dirba kata
likišką ir lietuvišką darbą Chicagoje. Tai paminė i rengiama va
karienė lapkričio Iti d. 6 v. v. šv. Jurgio parap. Halėje su kalbom, 
dainom ir tautiniais šokiais. Kalbės J. K. vysk. Vincentas Briz-
gy^ dr. Petras Daužvardi*, ir neseniai pabėgęs iš Lietuvos per 
Švediją kapt. 'Lionginas Kubllckas. Visi kviečiame atsilankyti į 

T. Marijonų Bendradarbių Chicagos Apskrities banketą. 
•• ' • i ' • • • - | • • i ' 

Lietuviškų šokių ir 
muzikos reikalu i 

būti, pasišokti. O tremtinių šo
kiuose to nematyti ir ba^oe an 
visokie 'modernieji" šokiai, o pa
skutiniu laiku net atsirado dami-
mkų, kurie dainuoja įvairius "šia 

Pažvelgus j Amerikoje, ypač genus . 
šeimos veski . Tikras Šeimos Chicagoje lietuvių vykstančius šo- Argi nėra mūsų gražių tautie-

vėžys" yra ne mišri šeima, o tai, k i u s i r ylCJnii skirtą muziką su ėių sukurtų šokių bei muzikos, 
ką katalikų teologija vadina kon- dainomis, tenka kartais iš gėdos kilnių dainų, kurių mintys ir tak-
kubinatu. Konkubinatininkų skai- nešdintis iš salės, nes, atrodo, tai tiktų mūsų patriotiškai dva 

pe atsirado tjkių vyrų, kurių čius emigracijoj padidėjo paly- j u o s e l i e t u v į 8 k u m o visiškai nebe- šiai? Argi negražūs ir per "sun-
šeimos visu 100% yra lietuviškos, ginti su DP stovyklomis Europo- i m a t o P e r i š t i E a s v a iandas viso- kūs" mūsų liaudies šokiai įvairūs 

je. Ne vienas iš savo še mos pa- j k i e t a n g 0 i r k i t i "modernieji", ta- su jdainomis žaidimai, kuriuos taip Ne perdidelis svetimo kraujo pri 
ėmimas nekenkia tautos biologiš
kai gyvybei, jei nekalbėt apie žy
dų "kraujo uždarumą", tai Euro
poje ir Amerikjje nerasime tau
tos, kuri neturėtų svetimo kraujo 
priemaišo, tad kyla klausimas, ar 
tikslinga mums kelti alia.mą dėl 
to, kad emigracijoj mišrių šeimų 
procentas žymiai padidėjo, nes tai 
atsitiko ir at i tinka ne tiek dėl 
meilės lietuviškumui trūkumo, 
kiek dėl kitų aplinkybių (lietuvių 
atsidūrimas tokiose vietose, kur 
savo tautiečių labai maža arba ir 
visai nėra, didesnis skaičius emi
grantų, negu emigrančių, paga 

biausių problemų bu» surasti 
vietas mašinoms pastatyti (par 
kinti). 

r 

Jauna mergaitė per radijo 
valandėlę buvo paklausta, kiek 
žmogus turi šonkaulių. Kai ji 
nežinojo, senesnioji moteris at-1 
sakS teisingai. Jaunoji mergai
te liūdnai paaiškino: "Nenuos-' 
tabu, kad jinai žino — ji ište
kėjus". 

* • 

Paimkite 20 metų jaunuolį— 
jo visas galvojimas yra apie 
meilę. Paimkite mano amžiaus 
žmogų — jo visa meile yra gal
vojimas. —A. Godfrey 

ir kramtomoje gumoje". 
4 • 

• • 
PLATINKITE "DRAUCĄ."' 

Parengimai 
TOWN OF LAKE y 

Moterų Sąjungos 21 kp. lapkri
čio 0 d. 6 vai. vak. rengia „bingo 
party" šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje. Visi kviečiami į parengimą. 

doti. Tai labai nemielas reiškinys 
Ir reiktų, kad mūsų šokių rengė
jai kreiptų daugiau dėmesio į lo
kių ir muzikos reikalą. 

Ilal. Brazdžionis 

likusių Lietuvoje, Europoje dar 
laikėsi, o užjūryje nuslido j kon
kubinatą, nors ir gavės tikrų ži
nių, kad žmona ir vaikai dar te
bėra gyvi ir randa: i Lietuvoje. 
Iš susimetėlių vaikų nebus Lietu
vai daugiau naudos, kaip iš miš
rios, bet teisėtos santuokos gimu
sių vaikų, nes kas Lietuvoje pa 

čiau lietuviškų šokių, kurie taip mėgome Tėvynėje? Mes baigiame 
artimi ir mieli, paprasti labai re- I viską užmiršti ir ką išsinešėme iŠ 
tai tegrojama. Daugis senesniųjų gimtojo krašto ly$t norime palai-
išeivių manęs klausia, kodėl trem
tiniai mažai šoka mūsų tradici-

• 

nius šokius, žaidimus, įvairias pa
mėgtas dainas, ratelius ir kt.? 

Kai tenka senųjų išeivių paren-
liko viena šeima o trem vie susi- S i m u o s e dalyvauti, tai kažkaip vi 
kūrė antrą ir net bečią, tas ne- «ad̂  jauįi lietviviškĄ ^ niiotailc^ nors 
norės repatrijuoti į laisvą Lietu 
vą, nes būtų jam gėda susitikti 
su savo teisėta ir ištikima žmona 
ir vaikais, kai tuo tarpu lietuvis, 
vedęs nelietuvę ir išmokęs ją iie 

liau erotinė meilė, kuri nesiskaito tuvių kalbos, neturės ko drovėsis 
su tautybes ribomis). I Lietuvoje. — J. Gobi* 

TADO KOSCIUŠKOS TESTAMENTAS 
Pripuolamai skaitydamas "The aiškiau paremtas, kai p. Ošga Sa-

feni ir žili tautiečiai taip linksmai 
šoka, dainuoja liaudies dainas, 
groja paprastą lietuvišką muziką 
Ir tokioj kompanijoj linksma pa 

&»£>,. t JbĄsa 

American Legion Magazine" ūžti 
kau trumpą straip3nį apie Tadą 
Kosciušką, kurį parašė p. Olga 
Savickas. Kad aiškiau susidarytų 
vaizdas, aš patieksiu josios straip
snį: 

Sir: In the May and June Sound 
Off there has been a controversy 
regarding whether the great 
patriot Kosciuszko is Lithuanian 
or Polish. Being of Lithuanian 

viekas pacituoja Tado Kosciuškos 
palikto testamento žodžius. Mūsų 
didvyrio testamentą, parašytą 
1806 m. birželio 28 d., p. Olga 
Savickas aiškiai išdėsto juodai ant 
balto, kad Tadas Kosciuško yra 
buvęs lietuvis, o ne lenkas. Čia aš 
išveisiu į lietuvių kalbą pirmus 
surasto testamento žodžius: 

"Duodu žinoti visiems, kad a š , | 
Tadas Kosciuška, buvęs Amerikos ; 1/ 

MAUMUS \ 
IZUDIS Ą 

• TELEVIZIJA • KADI O • 4AL-
DYTUVAl • SKALBIAMOS MA
ŠINOS • LKGlt f tUVAl * (IRON-
U K S e PLUKŠTELKS (JU2CORDS) 
• NAMČ HEIK-MENYS IR T .T \ 

VVE1SS AFPL1ANCE 
PILNAS i I I i \ I/.I.IOS I lt KADIO 

AFT VHNAVIM \ « 
4057 South Archer Avenuc 

T a YArds 7-8666, Chicago 32, III 
M. i . —— 

descent I decided to find out for ! Jungtinių Valstybių karininkas ir 
myself and ha ve done some re- ; dalyvavęs revoliuciniame kare 
search on this subject. I am sure ! P^eš Didžiąją Britaniją, esu gimęs 
you will argree with me that a I Lietuvoje ir dabar apsigyvenęs 
person dravving up his lašt will I Paryžiuje, palieku savo testamen-
does not falsely mi«represent any *%•••" 
facts. In view of this, I would likę I* testamento galime spręsti 
to quote from Kosciuszko's lašt k a d J i s a i DUV0 D e jokios abejonės 
will, made out in Paris on June grynas lietuvis. Tokiu būdu ir čia 
28, 1805: "Know all men by these nepavyko mūsų "broliams" len-
presents that I, Thado Kos- k a m » augštai pasididžiuoti. Neži-
eiuszko, formerlv an officer of the n i a k a i P i tai atsalrys lenkų spau-
United States of America in their, da« g a l labai rūsčiai, kaip papras-
Revolutionary War against Great tai pas juos būna? Lenkai prlsta-
Britain and a native of LITH- tinėjo Tado Kosciuškos statulų, į 
UANIA in Poland at present re- kurias žiūri su didele pagarba. 

wi";„ 

S O P H i E U R C U S 
II WGK6 stoties —. Banga 1390 

PIRMAI), iki PENKTAD. 
s: ir. Iki 0:30 vai. ryte 

s i i \ i ) . 8:30 iki 0:30 ryto 
laurrrvjfiKos VAKARUS ios 

Iš tos put stoties PIRMADIENIO 
t a k a m nuo T iki 8 tai, 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. KOI IvYY, I,J. ST. 

Chicago 20, III. MEntlock 4-2418 

k\k 

ZIGMANTAS SASNAUSKAS 
Oyv. 4820 S. Washtenaw Avo. 

Tol. LA 3-2,676 
Mlre lapkr. 5, 1968. 9:15 vai. 

ryto t sulaukęs puse-s amžiaus 
Gini. Lietuvoj. Kilo lt Trakų 

apskričio, Žiežmarių parapijos. 
Antakalnio kaimo. 

Amerikoje, išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona — Konstancija po tp-
vals Majestlc; 3 dukterys — 
Marele K ogu t. žentas Henry; 
Bernlee O'Kradovlch, žentas 
George Ir Jean Kalnls, žentas 
Charles; sdnus — tJencdict, 
marti Ponna; 6 antikai — Ca-
rol ir Marion Kogut; Tommy 
ir Dlane O'BradovJch; Doborah 
Kalnls ir Donna Sasnauskas; 
Sesuo ~ - Anele" Balueas; svogo-
rls — Juozas; švogerlal — Si-
mon Kiužas ir jo seimą ir Ed. 
Majestlc; svogerkos Marion 
Kussell, Amelia Walsh, Helen 
Shopcrdson ir Anna Thompson 
ir kiti glmtnPs, draugai Ir pa-
žjstaml. 

Priklausė prie Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Klubo. Lietuvių 
Piliečių Darb. PaSalpos Klubo. 

Kūnas pašarvotas Laohatvica 
koplyčlojo — 2314 West 23 PI. 

I^aidotuvds Jvyks Suatadlen), 
lapkr. 8 d., IS koplyčios 8 vai. 
ryto bun atlydėtas | Nekalto 
PrasldSjimo • pftrapljos bažnyčia, 
kurioj© jvyks gedulingos pa-
pialdos už veMonles siela. Po pa 
maldų bus nulydėtas J iv , Ka-
oimlero kapines. 

Nuoširdžiai kvtečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sū 
mis, ienUii. marti, anūkai, se« 
HIIO, Svogeris, Svogerkos ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direktorius S. I A -
ehatvlcsc. Tel. Vlrglnla 7-8672 

siding at Paris do hereby will. 
Olga Savickas, 

Knights of Lithuania, 
Couucil 135, Ansonia, Conn. 

sio straipsnio autorė aiškiais žo
džiais tvirtina, kad Tadas Kosciuš
ka yra buvęs lietuvis generolas, 
kuris dalyvavęs Lietuvos Lenkijos 
sukilime. Jos tvirtinimas yra dar 

Yra gražu, kad ir lenkai atiduoda 
pagarbą mūsų. garbingam genero
lui. Gerbti mes neuždrausime, bet 
pasisavinti neleisime. 

Gerbiamai p. Oigai Savickas, 
kuri iškėlė sį klausimą "The Ame
rican Legion MagaEine" reikia 
tarti didelį nuoširdų ačiū! 

Viktoras Makicjus 

Man IOH apsireiškimu Fatimoj* 
1917 mėtok aprašymą* 
m P**l K*wa $1.00 

Ulsakymua su finlgaia siuskite 

DKAtGAS 
iiv^vi so. OakJey \\*>, 

Obioago a, 1U. 
•'»«»•. v toi* (*nygoM Miiiiu'KiriM.n oast i 

" • • 

LB 
Kaikurioje spaudoje skleidžiama penduoti ir p. Gumbaragis su p. 

netikrų žinių apie Urugvajaus LB Vikoniu. šie pastarieji nebuvo iŠ 
organisiaviraasį ir tariamus srovi 
nius nesusipratimus. 

Mes šioje kolonijoje seni tauti
nių srovių veikėjai ir šios sroves 
atstovai Bendruomenės organuose 
matome reikalinga pareikšti, kad 
ULB Taryba, Valdyba ir Garbės 
Teismas išrinkti teisėtai ir demo
kratiškai —• pagal PLOK nuosta
tus ir pagal pilnateisių narių bal
suotojų daugumos valią. Šiuose or
ganuose su mumis vieningai bend
radarbiauja katalikų ir nesrovinių 
atstovai. 

Triukšmą keliautieji vadinami 
kairieji gerai žino, kad nariais ne
priimti pora kandidatų buvo aąly-
guojami ne kaipo tų ar kitų sro
vinių laikraščių korespondentai, 
bei kaip korespondentai š m e iž i-
k a i, kenkia geram lietuvių var
dui Urugvajuje ir niekiną pado
rius Bendruomenės narius. 

Dėl tų pačių priežasčių ir dcl 
kenkimo bendram darbui Bendruo
menėj kuriam laikui buvo aus-

Bendruomenės pašalinti, bet nario 
mokesčio neužsimokėjo ir Bendruo 
menės organų rinkimuose nedaly
vavo. 

Mūsų įsitikinimu, nors socialis
tai su socialdemokratais Urugva
jaus lietuvių kolonijoje galėtų bū
ti tik vienos rankos pirštais skai
tomi (kaikada čia tokiais pagal 
reikalą pasivadina betkuris anar
chistas), bot jų prisidė'imas prie 
Bendruomenes būtų sveikinamas* 
jei tik turėtų bendram darbui [tin
kamus atstovus. 

(pas.) Antanas Brazys, 
ULB Tarybos pirmininkas, 
(pas.) Mykolas Svečiulis, 
ULB Valdybos sekretorius 
(pas.) Adolfas Kaiminis, 
ULB Revizijos Kpm. pirm. 

PERKRAUSTAU B/MJ>US 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6619 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. 1LL. 
Tel. VVAIbrook 5-9209 

•" • Į *?—P" 

MARIJONA ^URBIENE 
(pagal tėvu* Siderenko) 

Gyveno 3224 South Union Avenue. Tel. VI 2-5872 
Mirė lapkričio 5, 1052, 12:34 vai. po pietų. 
Oimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių; apskričio ir parapijos. 
Amerikoje išgyveno 53 metus. ..f -
Paliko dideliame nuliūdime 3 dukterys Cecelia, Stepnanie 

Ir Albina Clark, žentas Lawrence, anūkai Thomas ir Mary 
Clark, pusbrolis Izidorius Mozeris ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. • 
Priklausė prie: Tretininku; Apaštalystės Maldos; Amžinojo 

ir Gyvojo Rožančiaus, Garbės nare Sv. Kazimiero Ak.; Pran-
čiškiečių-; Nekalto Prasidėjimo Gildos; Pranciškonų, TT. Ma
rijonų, Jėzuitų.vLabdarių rėmėjų, Praplatinimo Tikėjimo. 

Kūnas pašarvotas namuose 3224 So. Union Ave. , 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 10, iš Tldmų 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Pp pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: dukterys, žentas, anūkai, pusbrolis ir giminės. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

John F. Eudeikfo 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenuo 
TeL YAriU 7-1741-2 Ir Blshop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia Avenue 
' Telefonas BIshop 7-9719 

AMUULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

L . * t e T n V I A K A p S T A I ii A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

-

®E 

ANTHONY B. PETKUS 
UUDOTUVIU DIREKTORIUS 

«812 SO. WK8TERN AViL1 1410 8. 50t* AVB. 
CHICAGO, H X . CICERO 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 
• 

TOwnhall 3-2109 

3̂  m mtm j i 
ę Į * • • * 

LIŪDESIO VALANDOJ 
šsnkiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 8o. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 AutomoblUams vieto 

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

| VESTUVINIS NUOTRAUKOS 

Aukštos Pušies Fotografijos 
• i • < 

MOSV SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
K D VARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 ArcluM Aveane 
TelefonM Vlrginia 7*2481 

Tą, kuo žmogus yra tikras, 
daugiausia jis pažįsta tikėjimu. 

-r- Seneka 

TRECIZINIS TELEVIZIJOS IP 
RADIJO 

APARATU PAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas oaiba-s 

| Aparatai nemokamai paimami 1> 
pristatomi j namus. 

DARBO VALANDOS. 6 v.v.—ift v.V 
, KcAtadicnialH: 8 v. ryto~^l<> v. vak 

M. IIIMKIS, 4119 Sx>. Fmncisoit 
Telef. Y A 7-lO»« 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, a^hlytuviiH, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

Kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Balčius Ir ei ia a Pagal Jūsų Užsakymą 

*N~ 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPAMY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

A P U T I S 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
•— f ftiiliilio — , 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l lh Streel 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Plano Pasirinkimas Miesto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amnulan.stj patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną ir n a k t j . Rei 
kale Saukite 

mus. ^J94u««. 

.Mes turime koplyčia** 

Uosolando dalyse I r 
v i s n . s e Chicagos Ir 
tuojauš patar-
naiijani. 

•7 , .'.'. 

STEPONAS 0. LACHAWICZ 
2814 West 28rd PLACE TeL Vlrginia 7-6872 
L0766 S. MIOHIGAN AVE. PUllman 6-1270 

_ _ 

PETRAS P. SURSKIS 
059 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5T1J 

—--<' » ' • i n u " • 

{&> » ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 Suuth 60tb AVK, CICERO, I I J* Tel. OLymplc 2-100S 

— ̂  — "— 

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

Telephone YArds 7-1911 
—r1 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. ftOCHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2223 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 A. LPkUANICA AVE. Tel. YArds 7-341)1 

' . " ! • ' ' V ••; . ' r 1 

8819 A, LTrtJANICA AVE. 
• i n a • m II m i • > • • • • • • • • • • • • • • • ' • i • • • • — • v* « > • • ' - • • •' 

JURGIS F. RUDMIN 
Tel. YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULfcYlčIUS 
4848 8. CALIFOKM \ AVE. TeL LAfayetie 3-857$ 

~~ LEONARDAS A. EŽER3KIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

• • • 

http://visn.se


DIRNRASTI9 DRAUGAS, CHICAGO, 1LLINOTS 
• • — 

Penktadienis, lapkričio ?, 1952 
i a 

X Av. P. Marijos Gimimo pa
rapijos Sidabro JubilSjus šven
čiamas š. m. lapkričio 16 d. 
Jubilejaiu iškilmes prasidės tą 
"dieną iškilminga suma ir pa
mokslu parapijos bažnyčioje. 

Vakare 6 vai. rengiama šia 
proga banketas, kuriame daly
vaus J. K. vysk. V. Brlagys ir 
daug kitu garbingų svečių. 

Renine dalį atliks parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Giedraičio, ir mokyklos moki
niai, i 

• r . , J I»,I;I 'įiisluis. parapi-'žiaus. nuo spalio 1 d. užėmė vai
tot, dailininkg paruoštos, Uku- Kan. J. n . • r , i n k o v i c t p a a r e l T A m . 
šios 7 yra kitu tautu dailininku-' jos klebonas kvoė.a v i s u s £ ^ į ^ ^ 
Komplekte yra 12 atviručių su rap.eė.us dalyvauti š.ose _ . ^ ^ ^ ^ ^ 
lietuviška* parašais ir 3 su mėse. _ ,. ^ «. a 

angliškais. Kompoto karna $ . ^ " l J y , i o s m l l z i k o s 
Atvirutes paruošė šie liet. dai- nijoje ir DI K U J 
liniukai: Jonynas, Valius, Kinu- kambaryje, 
lenas, Pautienius, Steponavičius x T g v a s Markai!.*. S. J., §• 

m. lapkričio mėn. 2 d. kalbėjo 

X Lie t Dail. Kalėdinis vi
zitas prasideda, šiomis dieno
mis išsiuntinėjamos Draugo Ka 
ledines atvirutes, šiemet atvi
rutes ypatingai gražios, pažy
mi tųomi, kad 8 korteles yra 
liet. dailininkų paruoštos, liku-

IS ARTI IR TOLI 
A, J. VALSTYBĖSE 

— Stankūnu muziku seimą. 
Seselių pranciškiečiij d€ka prieš 
tris meiufl Stankūnų seimą at
vyko ič Rrazili.icv? • JAV, ku* 
laimingai jsiluire. Komp. Juozas 
Stankūnas vargoninkauja liet. 
šv. Juozapri parap. pas kun. P. 
Cčsm, Mahanoyuj, Pa. 

Sunūs - Kazys, 19 metų am 

CHICAGOS ŽINIOS 
Rekordinis balsavimas 

Illinois 
Illinois Valstybėje Smo kartu 

balsuotojų skaičius buvo rekor
dinis: U viso balsavo daugiau 
kaip 4,500,000 žmonių. Pačiame 
Chicagos mieste balsavo 1,896,-
530 piliečiai, kas sudarė 87.87% 
galėjusių balsuoti. Stevensonas 
Chicagos mieste gavo 158,461 
balsais daugiau, kaip Eisenho-
weris, bet Eisenhoweris gavo 

Mirė planetariumo 
įsteigėjas , 

Chicagiečiai dažnai vyksta pa 
sižiūrėti Adlerio planetariume, 
kurs yra pusiausaly netoli ak-
varumo ir Camtos Istorijos Mu-
zėjaus. Jis pavadintas nuo var
do jo jsteigėjo Max Adlerio. š is 
geradarys mirė antradienį Be-
verly Hills, Cal., sulaukęs 86 m. 

Fejerverkas nunešė ranką 
Chicagos berniukas Fred 

Grūde, gyvenas 1909 N. Ken-
neth ave., namuose uždegė ras
tą didžiulį fejerverką (fireera-
cker) trijų colių ilgio. Sprogda
ma ji nunc&e berniuko kairę 
ranką ir sužalojo dešinę akį. 

Gail. Seserų mokyklų 
konferencija 

Šiandien ir rytoj Drake vieS-
būtyje vyksta Illinois Katalikų 

Narkotikai kojinėse 
Detektyvai susekė, kad V7. 

Jackson 32 m., gyvenąs 1934 
W. Jackson, reguliariai siųsda
vo naujas kojines dėl Percy 
Simpson. 30 m. į Kansas City, 
Mo. į kurias įsukdavo geroką 
porciją heroino. 

blikonai 38, demokratai 13 

ir Augius. Norintieji galį gauti 
vien tik šių dailininkų paruoš
tas atvirutes. 

X Petras Šmitas, Bridgeport 
nuoširdus biznierius, įsirašė į T. 
T. Marijonų Bendradarbių Chi
cagos Apskrities jubilėjinės va
karienės garbės rėmėjus. Per 
vakarienę dainuos Ona Piežienė, 
kalbės neseniai pabėgęs iš pa
vergtos Lietuvos kapt. L. Kub-
Hekas, Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis. Tautinius šokius 
šoks „Ateities" šokėjai, ir jau
nesnio amžiaus šokėjų grupė, 
vadovaujama p. Valeišaite«. Ju-
bilėjinis banketas ruošiamas lap 
kričio 16 d. 6 vai. vak. šv. Jur
gio parapijos salėje. 

Chicagos Studentų Ateitininkų 
susirinkime tema „Krikščioniš
kojo jaunimo nuotaikos Euro
poje". Prelegentas supažindino 
su svarbesniais Europos jauni
mo sąjūdžiais ir jų siekimais, 
aplygino su lietuviškojo jauni
mo organizacijomis ir savo ori
ginaliom ir drąsiom mintim la
bai patiko susirinkusiems, ku
riuos vos talpino Tėvų Jėzuitų 
namai. 

X Solistai P. Biokienė ir St. 
Baranauskas dainuos lapkričio 
8 d. 7 vai. vak. Lietuvos Gailes
tingųjų Seserų Draugijos ruo
šiamame koncerte — vakare, 
kuris įvyks Lietuvių Auditori 

-•- -*. -, — I se daugumą laimėjo respubliko-
gia muzikoj: qtudijuoja daina- nai: žemuosiuose rūmuose res-
vima ir fortepioną, taip pi liuos- publikonai turės 86 atstovus, 
lai k Ii' rtor mokinasi ir baleto. demokratai 67, o senate respu 

Stefanna Stankūniene savo 
laiku ir?) buvo žvmi choriste 
Sao Patilo liet. choruose ir per 
iląun metu* chorams dainų ir 
Sfiesmb' vmrtiias Prašinėdavo, 
mokėsi pianu skambinti 

— A. S'mdzlnsloenei spaTin 
mėnes; nacfarvta koios operaci-
ia St. Fra^cos ligoninėje, Mia-
mi Beach. Florida. Ja aplanko 
Navickiene ir ios dukra Anyta 
Kerne ir kiti. Skudzinskienės du 
sūnus yra JAV kariuomenėje, 
abu dar tebėra Europoje. 

amžiaus. I Californiją jis išsi- t > J C vytva^ *.»»-.„ « , 
wenB, uui Eiiaciuumiiio 6«»« kelg prieš dvejus metus, savo' Gailestingųjų Seserų mokyklų 
daugiau balsų priemiesčiuose, namus atiduodamas Michael konferencija. Pagrindinė paskai 
Illinois įstatymdavystės įstaigo- Reeise ligoninei. Paliko du sū- ta yra Lojolos universiteto pro 
_- J i~:~x4—^«„io;t,«_ n u > dvi dukteri ir 13 vaikaičių. * * — T ^•--~-—« «'« 

Nemažai turto jis.buvo uždirbęs 
būdamas direktoriumi Sears, 
Roebuck & Co. prekybos įstai 
gų-

X Antanas Rūkas, veikalo joje, 3133 So. Halsted St. Po 
„Bubulis ir Dundulis" autorius i koncerto — šokiai, grojant B. 
ir režisorius, jau pradėjo šio,Pakšto kapelai. Šio parengimo 
linksmo nutikimo repetacijas su {pelnas skiriamas Vokietijoje pa-
geriausiomis Lietuvių Teatro pa'. silikusiems lietuviams ligo-
jėgomis. Veikalui sceninius dra- Į niams šelpti. 
bužius gamins E. VeMUMJS „a-: ^ A V a r n a g ^ ^ 
gal dail. Viktoro Petravičiaus , . . . , . , , , 

, . , . . . . . . . i da»les parodai, o be to, dar at-
eskizus. Vaidinimas įvyks gruo-Į ,. r __ 
, , . „ , x , . i. . % - naujina Vaikų Teatro „Karą-
d i . o m e n . 6 d šeštad.en, Ha- ^ 8 U ŠelptoS 

PRANCŪZIJOJ 
— Aplanke menininkus. Bal 

fo pirm. kan. J. Končius, lan
kydamasis Europoje šalpos rei
kalais, kartu su Balfo įgalio
tiniu dr. S. Bačkiu, aplankė lie
tuvius dailininkus Paryžiuje V. 
Kasiuli ir A. Mone{, norėdamas 
susipažinti su jų sunkiomis gy
venimo ir kūrybos sąlygomis. 
Taip pat jie aplankė vargin
giausią lietuvių tremtinių šeimą 
— Gasiūnienę ir jos dukrą, ku
rias rado sergančias, abi buvo 

Mirė Sabathas 
-
Demdkratų atstovas kon

grese Adolph Sabath net dvi
dešimts ketvirtą kartą iš eilės 
laimėjo rinkimus į kongresą, 
bet — pralaimėjo kovą su mir
timi: mirė garsiojoje Bethesda, 
Md. ligoninėje, į kurią buvo nu
vykęs pasigydyti po kepenų o-
peracijos, padarytos Chicagoje. 
Sabathas buvo kilęs iš Čekoslo
vakijos ir turėjo 86 metus am
žiaus, bet buvo dar pajėgus po
litiniam darbui. 

yra Lojolos universiteto pro 
fesoriaus J. CVCajaghan apie ka 
talikiškų tradicijų pagrindus. 

GERIAUSIA DOVANAI 
ififtinPl?H firmos Roysil, 

jvuii"ioinin kalbonilH Ir įvairių profe-
HiJŲ ruidynalM, su pankutlniuls pato-
bullnltnaln, o KUina^.lnta kaina iAsiun-
ria»no8 tų parią dioną. l.IKTUVIft-
K A S - n e t XX ženklų--RAIDYNAS 
Hpcclaliu u?.«akyinn fabrike preciziš
kai JmontuofaR tyliuvioHO — Quite de 
T^uxe — maftin»"l#(»e, kūrina gauna
mos tik per: .. 

Areštavo įtartiną balsuotoją 
Policija sulaikė 35 m. negrą 

balsuotoją Argalia Thompson 
Buvo pastebėta, kad jis iš bal
savimo vietos išsinešė balsavi
mo lapą. Policija įtaria, kad to
kiu būdu daroma balsų preky* 
ba: už tam tikrą atlyginimą ar 
kitas malones balsuotojas įme
ta jam paduotą ir atitinkama; 
atžymėtą balsavimo lapą, savą-

DvokianCioji bomba 
Chicagos prekybininko R. 

Kean, 40 m. amžiaus, namuose, 
esančiuose 2547 W. 109 str. pa
langėje sprogo dvokiančioji 
bomba. Savininkas spėja, kad 
tai nešvarios keršto priemonės, 
kodėl jis savo stotyse pigiau 
pardavinėja .rejr'hią už kitus. 

Didesnes algos 
telefonistams 

Illinois Bell Telefono kompa
nija pasirašė sutartį su savo 
darbininkų unija (Electrical 
VVorkėrs union, A F L ) ; darbi
ninkams atlyginimai pakeliami 
nuo $1.05 iki $5 savaitėje. 

Ugnies pavojai 
Nepaprastai sausas, ruduo y-

ra daugelio miško gaisrų prie
žastimi. Apskaičiuojama, kad 
Illinois valstybėje jau išdegė a-
pie 100,000 akrų miško. 

1 
i-o 

< °° 
C 3 

r r 

/ . Ii. Uiedraitla, MM Brood Str., 
Hartford 6, cmui., kuria •Draugui" 
žinomas, kaip Ha*inlnKas asmuo. 

ALBERTS 
pirkti daug daugiau kaip šiandien! Tpdel muma ^krai nialotm pa-
aukoti iiuoa baldus, kurių kaina. n e i m ^ « ^ p^dvįg^bmti faoi^ 
kainomia, kurk* būro "anai. geraia laikais. uUikita šiandien pat 
ar Mtikinaitef 
+J* 

milton Parko teatre. Andrius 
Mironas linksmo trijų veiksmų 
nutikimo „Bubulis ir Dundulis" 
autoriaus ir režisoriaus Antano 
Rūko pakviestas režisūros pa
dėjėju. 

X Alicija Rūgyte savo bute 
(5725 So. Artesian Ave., Chi-
cago 29, UI.) ruošia ypatinges
ni ateitininkių giedrininkių su
sirinkimą. Prašo viaas giedri-
ninkes rezervuoti sekmadienį 
lapkričio 16 d., ir 3 vai. po pietų 
atvykti pas ją. Bus tikrai jdomi 
ir naudinga paskaita ir daug ki
tų aktualių reikalų. 

X P a s k t Vytautas Tarvai-
nis, 28 metų jaunuolis, po sun
kios ir ilgos ligos mirė lapkri
čio 5 d., Detroite, Mich. Pašar
votas namie, 9208 McKinley. 
Laidotuvės įvyks lapkričio mėn. 
10 dieną 8 vai. ryte bus nu
lydėtas į bažnyčią, kur 9 vai. į-
vyks pamaldos už jo sielą šv. 
Antano bažnyčioje, po to jo pa
laikai bus nulydėti į šv. Kry
žiaus kapines. 

X Vytautą© ir Ona Galvy
džiai susilaukė naujos dukre
lės; tas jų ketvirtas kūdikis šei 
moję turės vardą Lydija Tere
sėlė. Kitados Vytautui tėvas bu 
vo pasakęs: „Tu tik ^tada ūsus 
užsiauginsi, kai būsi keturių j 
vaikų tėvas". Tai, kai pamaty
s t e Vytautą ūsus užsiželdžiusį, 
žinokite kodėl. 

koracijas, nes šio mėn. 16 d. 
(sekmadieni) 3 vai. p.p. bus 
vaidinamas šis veikalas Liberty 
salėje, 1401 So. 49 Ct , Cicero, 
m. 

X Dariaus-GirCno pobūvis. 
Lapkričio 12 d. Dariaus-Girėno 
moterų skyrius ruošia lošimo 
pobūvį Dariaus-Girėno salėje,] 
4416 S. VVestern. Pobūvio komi
sija (Mrs. Harriet Apke, Mrs. 
Bernice Avelis) kviečia visuo
menę atsilankyti. 

X sv. Kry/iaus parapijos 
Sažnyčioje š. m. lapkričio 9 d. 
ner 10 vai. šv. Mišias Chicagos 
ateitininkai eis prie komunijos 
bendrai, minint Ateitininkų Fe
deracijos Reorganizacinės kon
ferencijos Palangoje 25 metų 
sukaktį. 

X J. Mackevičienė, gausios 
šeimos motina, nors sunkiai ver 
čiasi, bet nesigaili savo vaikams 
išleisti nemaža lėšų knygoms 
pirkti. 

X Chicagos latvių jungtinės 
organizacijos lapkričio 16 d. 4 

I vai. rengia koncertą, minint Lat 
vijos 34 metų Nepriklausomy
bės paskelbimą, Austin Town 
Hali, 

X Kun. F. Gureckas pakvies 
tas darbuotis į šv. Jurgio pa-

— Paa JAV ambasadorių. Bū 
damas Paryžiuje, Balfo pirm. 
kartu su dr. S. Bačkiu padare 
vizitą JAV ambasadoriui Pary
žiuje p. Dunnui ir Prancūzijos 
Tremtinių Valdybos direktoriui 
ambasad. Lucuyer. Taip pat pla 
čiai- išsikalbėjo tremtinių reika
lais ir jų emigracijos klausimais 
su JAV konsulu Paryžiuje ir 
Secours Catholique direktoriu
mi tėvui R. Braun, S. J. 

ŠVEICARIJOJ 

Studente lėktuve 
Southern Illinois universiteto 

studentė J. Allen, 19 m. įsigijo 
lėktuvą ir juo skraidydama ste
bi uolų formacijas. Ji studijuo
ja geologiją. 

— Posėdžiauja nervų speeia-
jį gi lapą išneša balsų pirk- Ustai. Chicagoje, Palmer vieš-
liams, kurie jo kortele atitinka 
mai sužymėję į vėl duoda kitam 
ir t. t. Už tokią apgaulę gresia 
bausmė iki 5 metų kalėjimo ir1 

$2,000. 

Unijos vadai ir bombos 
Policija buvo pasikvietusi pen 

kis pareigūnus Farm Eąuip-
ment-United Electrical VVorkėrs 
unijos, kurioje didelę įtaką turi 
komunistai. Pareigūnai buvo 
apklausinėjami ryšium su iš
sprogdintomis bombomis prie 
nestreikuojančių Harvester kom 
panijos darbininkų namų. Uni
jos pareigūnai atsisakė polici
jai duoti bet kokius parodymus 
apie tų bombų sprogimą. . 

— Lietuviu veikla. Šveicari
jos Lietuvių Bendruomenės val
dyba pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkas — dipl. inž. Jonas 
Stankus, vicepirmininkė — dr. | 
med. dant. Elena Vaitkevičiūte, i V e ž i m ė l y mirė k ū d i k i s 
~~i—4.«^„„ ?„ VoaJvnnirnfl . . Aii-1 Trijų mėnesių kūdikis Jonas 

• Kalėdos artinasi. Laikas 
pagalvoti kokią dovaną parink
site: laikrodį, raš. mašinėlę ar 
brangenybę. Pasitarkite su J. 
Karveliu, 3249 S. Halsted St., 
Chicago 8, BĮ. Tel. DA 6-1136. 

rapiją Tinley Park, EI . kur jau 
ir persikėlė nuo šio mėnesio pra 
džios. 

X Petras Daužvardis, 
vos konsulas Chicagoje, su žmo 
na Juze Daužvardiene maloniai 
sutiko būti ateitininkų svečiais 
jų metinėje šventėje. 

X John William Kąsnius, šv. 
Jurgio parapietis, ir Lorraine 
•Ia»ionowski, šv. Stepono para 

sekretorius ir kasininkas — An 
tanas Paulaitis. Valdybos bū
stinė yra Zueriche, o valdybos 
sekretoriato adresas: A. Paulai 
tis, Schaffhauserstr. 83, Zue* 
rich 6/57. 

— Ženevoj posėdžiavo Jung i 
Tautų priverčiamiem!* darbams 
tirti komisija. Komisijai apie 
sovietinius kacetus apsčiai įro
domosios medžiagos pristatė 
Vlikas, Altas, Patariamoji Lie
tuvių Grupė ir Laisvųjų Žurna
listų Sąjunga. Tyrinėjimai tęsia 
mi toliau. 

— Lietuvės dailininkės paro
da. Ženevoje miesto meno mu-
zėjųje buvo atidaryta dailinin
kės Juzės Katilifitės-Staahilie 
nės tapybos paroda. Dailininkė 
išstatė 20 paveikslų. Tai pirma 
lietuvių meno paroda Šveicari
joje. 

— Lietuvaite Danutė 1. Stan-
kis dirba Ženevoje JAV* nuo
latinėje delegacijoje prie tarp-

Mueller mirė vežimėlyje, kai jo 
motina jį palikusi buvo išėjusi 
apsirūpinti pirkiniais krautuvė
se. Jų šeima gyvena 7628 Ro-
gers ave. 

būtyje, vakar prasidėjo antras 
metinis neurologijps chirurgų 
kongresas, 

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAŽYMO 

Puikus mišinys yra galimas da
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var 
lojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili į natūralią — atrodančią 
spalvą. Sis nėra skubus dažas. At
siminkite, ' kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne
paprastą mišinj be jokios rizikos 
tiktai pasiųskite šią iškarpą i 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kill, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos: Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti dėl kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai graži
nami. 

DTKIfĄ 
•OVA 

NAKT| • LOVA 
Sofa-Lova Miegojimai 

SutounsUttttU i i «mkiųjų «pyruokUa 
md puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kai spalvingiausią ir praktiš
kiausia, Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną M „ , ' f t . , i i r w J r ^ 
ii pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos • • " M i įmokėti 
su aukiteanemis atramomis. 

LIETUVIS STANLKY RIMKTTS, VKDtlAS 

Abiejų kainos po $ 38 

anTROOSEVELT ROAD rŽwJSi5'5^. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv.jyaa^jtekmadieol U r. Iki 

JARABAK DRUGS 
189th & Mair Phone I. H. 6800 Indiana Harbor, Indiana 

MES ISPILDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ. 

KALBAME LENKIŠKAI 

I 

PavardC 
Adresas 
Miestas Valstybe 

pi jos narė, rengiasi jungtuvėms. I tautinių organizacijų. 

VAKARIENES BIHETU PLATINTOJAI 
Kas platina T.T. Marijouu Bendradarbių Chicagos Apskrities 

ruošiamos vakarienės bilietus: 
Town of Lake: P. Turskienė, 4639 S. Hermitage ir A. Gedvilas, 4639 

S. Hermitage. _ _ ' , 
18-toji par.: Pranciška Vaitkaltė, 1626 S. Ruble Street. ' 
VVest Side: Marcijona Aitutlenė, 2203 W. Cermak, P. Kamiene, 234J 

S. Leavit Tt. , „ .^į ' „ . 
Brigghton Park- pirm. Anelė Skrabutienė, 2439 W. 45th PI., Helen 

Helen Sirvinsklenė, 4541 S. Rockwell ir Jonas Kerulis, 2421 
VVest 45 Street 

Bridgeport: pirm. P. Jančiauskaite, 840 W. 33rd St., Ag. Matuliokie-
nė, 3239 S. Lituanica, O. Banienė, 3308 S. Lituanica, M. Mel-
klen, 3248 S- Green &t., A. Juškienė 3347 S. Lituanica ir E. 

* Račiūnaitė, 714 W. 30 St. •: 
Cicero: pirm. V. Mozerienė, Elz. Krazauskienė, 1400 S. Cicero Ave., 

A. Petravičienė, 1409 S. 51 st Ct., ir Teodora Stuėinsklene, 
1329 S. 49 Ct.) , __ _. .-, m 

Melrose Park: Kaz. Kontantas, 903 N. 20th Ave., ir Mrs. Skodžius, 
2001 Lake St. 

Visiems atsilankiusiems lapkričio 16 d. 6 vai. vak. į Sidabrinę 
Vačarienę — Sv. Jurgio par. salėje iš anksto tariame ačiū 

/ . . Kun. V. Andrluška, MIC, 
TMB Dvasios Vadas 

fS5K&SraSŠ!OTT3Z 

Kas mėgsta gerą alų— 
tas geria tik WHITE 
BEAR BEER. Geras 
alus gaminamas tik is 
miežių salyklos. nukft-
tos kokybes apynių ir 
liomBpecialtos mielių 
kultūros. Toka ir yra 
W H I T E B E A R 
BREWING Co.. Tne. 
alus. Paragaukite ir 
įsitikinsit o. 

Didesnius kiekius a-
laus gausite, jei kreip
sitės į 

\VII1TK BEAR 
BREWING CO., 

Inc. 
THORNTON, Illinois 
Phone: % 

THORNTON W8» 

*^)/7PEUR0PEAN ŠTYLE Or^fjj 

PHsnerBeor 

Diena Ateis, Kai Busi linksmas Sutaupęs! 
m Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietu- j t tk 
3 E L viškoje įstaigoje. BRIGHT0N Savings & V 

Loan moka 3 % pelno ant JŪSŲ sutaupy. ^m 

Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Bri^hton Savings and loan Ass'n 
4071 Archer Ave. ( vakaras nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOJ: 
Pirmad., Antrad., Penktad. Ir fteit. | Trečiad. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d. 

9:00 ryte iki 4:30 p. p. i Ketvlrtad. 9:00 ryte Iki 8:00 vak. 

Tėvai Marijonai ir Tėvų Marijonų Bendradarbiu Chicagos Apskritis kviečia dalyvauti Jubiliejinėje vakarienėje sekm., lapkr. 16d., 6 v. v„ Sv. Jurgio par. salėje 
~ . . . n t n M v i i H -™-*. . ,* m_..*•_;_• *_!_:.• HTrfTfrC XAkSiai \v 

Proaramoie kalbės J. E. vysk. VINCENTAS BRIZGYS, Lietuvos Konsulas, dr. PETRAS 
DAUŽVARDIS, kapt. LIONGINAS KUBLICKAS (pabėgęs į JAV per Švediją). 

Dainuoja — ONA PIEŽIENĖ, soprano. Tautiniai šokiai — ATEITIES šokėjai ir 
IAUNAMEČIAI šokėjai. Lauksime kiekvieno LIETUVIO šiame parengime atsilankyti ! 
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