
ų II • • • ! • m i • » • 
\ 

h I" i! 

I 

t/IDV.EaT l tnER-LIBRAKY CENTER 
57 . i l COTTA^E GROVE AVE. 
CUICA40 3 7 , 1LL. 

OBAT1S 

— 
D R A U G A S 

ŪMIU UMuvly KmtAlllrg 8»tO— 
DrtUfU* 

MM M Oaktoy /**•.. Cfek»«o •. Illlaoto 
— Vlrctal* t*MM.41 

vi*nir>tuu tauttnfe ir tUtyttato mJntU* 

šiandien "Draugas** 16 p*l. 

Ui 
••• 

•A/y 

HIDWLa i 
NTER- LIDRARY 

CENTER 
CHiCAGO 

N 

l 

THE LITHUANIAN OAILV FRIEND 

R A U G A S 
UthaMtaa ItoUjr Prima 

Fubltehe* by the LltbutnUn Cathotta 
Pr«w Society 

MM So. OftkJejr Are., Chk»«o •. II 
TetepNoiM — Vlrgiau 7-M40.4I 

Th« mo«t tfifhi«au*l Ijtthuanian Daily 
la America 

PRINTED IN TWO PARTS 

No. 263 Kaina 5 centai CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 8, 1952 Price 5 cente VOL. XXXVI 

• 

S. SPROGDINO PIRMA VANDENILIO BOMBA ? 
• ' 

Tito dėsis prie regioninių paktų 
Jei bus įsitikinta, kad karas neišvengiamas. — užsie
nio reikalų ministro pranešimas partijos suvažiavime 

ZAGREBAS, lapkr. 8. — Tito užsienio reikalų ministras pra
nešė kompartijos kongresui, kad lauktina Jugoslavijos prisidėjimo 
prie regioninių paktų. 

Jis nepasakė prie kokių —i „ "J _ 
esamų ar dar sudarysimų. Jei K O l U p O r t l J O S IGISGS 

būsią mažesnės 
ZAGREBAS, lapkr. 8. — Iš 

prie esamų, tai nėra kito, kaip 
tik Atlanto paktas. Jei ne prie 
šito tiesioginiai, tai dar gali būti 
sudarytas Viduržemio paktas, paties Tito kompartijos kongre

sui daryto pranešimo aiškėjo, kuris apimtų Turkiją, Graikiją ; ̂  ^ „ „ ^ p a r t i j o a u ž d a v i . 
Jugoslaviją, Italiją ir gal net 
Austriją. Per tą paktą Jugosla
vija netiesioginiai įeitų į Atlan
to paktą. 

Kardelj pranešė, kad ikšiol Ju 
goslavija vengė prisidėti prie to
kių paktų todėl, kad bandė sulai
kyti pasaulio pasiskirstymą i 
vienas kitam priešingus blokus. 
Bet negalima esą užmerkti akių, 
kad dabartinė pasaulio padėtis 
esanti pilna pavojų. Jei ji vis 
blogės ir karas neišvengiamai 
artės, Jugoslavija dėsis su tais, 
kurie suinteresuoti jos nepriklau 
somybe. žinoma, jis turėjo pa
sakyti, kad Jugoslavija dėsis 
kaip lygus su lygiais ir kada 
bus tikra, jog niekas nepanorės 
kištis į jos vidaus reikalus. 

Serbų vadas iš 
politbiuro iškrito 

BELGRADAS, lapkr „S. — Ju
goslavijos kompartijos politbiu
ro sekretorius Djilas patvirtino 
gandus, kad pašalintas iš visų 
partijos ir valstybės pareigų ser 
bų komunistų vadas Blagoje 
Neškovic, nes nesutikęs su ko
vos metodais prieš kominformą 
(ar net iš viso su komunistų par 
tijos kovos metodais?). Djilas 
pridėjo, kad Neškovic nėra areš 
tuotas ir nemanoma iį areštuoti. 
Neškovic buvo politbiuro narys 
ir federalinės vyriausybės mi-
nisterio pirmininko pavaduoto
jas. 

Po susipykimo su Maskva 
Neškovic yra pirmas pašalintas 
iš politbiuro dėl nuomonių skir
tumų. 

Bolivijos cinas 
kelia rūpesčių 

WASHINGTON, lapkr. 8. — 
Nusavinimas cino kasyklų Boli
vijoje Washingtone sutiktas su 
rūgščia mina, nes geriausios jų 
priklausė JAV kapitalams. Boli-
viios cino gamyba sudarė apie 
20 proc. pasaulio cino gamybos. 
Svarbiausias jos pirkėjas buvo 
JAV ir Anglija. Kiti cino gamin
tojai yra Malajai, Indonezija ir 
Siamas. Jei šie pastarieji kraš
tai patektų laikinai ar ilgesniam 
laikui komunistams, Bolivija lik
tų vienintelė vieta, iš kur JAV 
galėtų gauti cino. • 

Rūpestis Bolivijos cinu yra 
dvejopas: kompensacija savi
ninkams ir gamybos palaikymas. 
Bolivijos vyriausybė miglotai 
yra pareiškusi, kad pamažu sa
vininkams atlygins ir kad gamy
bos nesumažins, nes paliks visą 
senųjų savininkų užsienini per
sonalą, jei šis norės pasilikti. 

Bolivijos cino kasyklų nacio
nalizacija primena dar ir tai, 
kad lauktina nacionalizacijos ir 
kitose Lotynų Amerikos valsty
bėse. Tai yra, neabejotina, pats 
didžiausias amerikiečių biznio 
sluogsnių rūpestis. Oficialiai vy 
riausybė gali tik tiek padėti, 
kad primins savo geriems kai
mynams, jog už nusavintą pri
vatų turtą reikia atlyginti. 

niai po socialistinės santvarkos 
įtvirtinimo turėtų keistis — ji 
nebeturėtų tiesioginiai kištis J 
valstybės tvarkymą, bet likti tik 
visuomeninė organizacija, besi
rūpinančia visuomenės auklėji
mu socialkomunizmo dvasioje. 
Partijos įtaka valstybės reikalų 
tvarkyme turėtų būti proporcin 
ga jos įtakai visuomenėje. 

Kaip tas politinio monopolio 
atėmimas iš komunistų partijos 
atrodys praktikoje, tegalės būti 
sprendžiama tik pradėjus tą re-' S o V i e t a i t U l į 
formą vykdyti. Teoretiškai tai 
yra didelis šuolis į šoną nuo Ru
sijoje bolševikų įvestos santvar
kos, bet kiek bus to nukrypimo 
ir praktikoje, parodys tik atei
tis. Atėmus komunistų partijai 
politinį monopolį, teks eiti logiš-
gai toliau ir leisti atsirasti kitai 
politinei partijai. Ar to siekia 
Tito, sunku būtų tikėti. 

1 

t , • • 

Didina laivyną 
VVASHINGTON, lapkr. *8. — 

JAV karo laivynas ir* dabar di
džiausias pasaulyje, bet sudary
ti planai numato iki 1960 m. jį 
išplėsti iki 10 mil. tonų. Dabar 
jo tonažas yra 8VL. mil. tonų. 
Antrojo pasaulio karo motu bu
vo pasiekęs 12 mil. tonų. 

Naujojo laivyno didžiausią to*-
nažo dalį sudarys 10 ar 12 di
džiųjų lėktuvneši* kurių 2 kon
gresas jau leido statyti ir vie
nas jau pradėtas. Jų tonažas yra 
60,000 tonų. Greičiausiai, kad 
jie bus varomi atomine energija. 
Dji atomine energija varomi po
vandeniniai laivai jau įpusėti 
statyti. v 

JAV karo laivynas išaugo tik 
per II pasaulio karą, po kurio 
visai dingo Japonijos, Vokietijos 
ir dalinai Italijos laivynai. 1941 
m. JAV laivynas turėjo 7,700 
įvairiausio tipo nedidelių laivų 
IV, mil. tonų talpos, o karą bai
gė su daugiau kaip 100,000 lai
vų 12 mil. tonų talpos. 

....... '••«! ' . . . » '» ' «<• l.l.l.ll .1 H y i l Į Į Į I 

raketinių lėktuvų 
VVASHINGTON, lapkr. 8. — 

American Aviation žurnalas, tei
giąs turįs žinių iš Sov. Rusijos 
aeronautikos šaltinių, skelbia, 
kad Sov. Rusija skiria ypatingą 
dėmesį raketinių kovos lėktuvų 
konstrukcijai. Jai šiame darbe 
padeda vokiečiai mokslininkai ir 
amerikiečių jau žinomi patyrl-Opozicija kovoja mai. 

• X nrrVtrr ' Sovietiški raketiniai kovos lėk 
„^^^rJESrV , o ^ tuvai turėtų pasiekti apie 2,500 MONTEVIDEO, lapkr. 8. - m y l i ų ^ ^ v a l a n d ą i r 

Urugvajaus opozicinė nacionalis k m M m m p ė d ų a u g g t y n . 
tų partija atkakliai kovoja prieš j R a k e t i n i ų l ė k t u v ų konstrukci

joje Sov. Rusija esanti pionie
rius, nes pirmas jos raketinis lėk 
tuvas sutižo 1943 m. bebandant, 
o 1936 m. Jurjevas jau turėjo 
nubraižęs raketinį lėktuvą, ku
ris buvo pagamintas 1945 m. 

Dabar sovietai bandą naują 
modelį, kuris pakyla su spraus-
miniu motoru, o paskui įsijungia 
raketinį, kai reikia didelio grei-

Valzdas Ift kovų Korėjoje. Kalnų šlaitai yra išvagoti apkasais, 
kad būtų kur pasitlėpti nuo sviedinių skeveldrų. Ten dabar pasi
darė taip visų karo vadų nemėgstamas pozicinis karas. ,(INS) 

— 

vyriausybės su JAV pasirašytą 
savitarpinės karinės pagalbos 
paktą, bet kovą, turbūt, pralai
mės, nes senatas 16 balsų prieš 
13 atmetė pasiūlymą pakto rati
fikavimo klausimą atiduoti iš
spręsti pačiai tautai plebiscito 
keliu. . «\ 

Anglija parduos 
g i n k l u s E g i p t u i čio priešo lėktuvui pagauti. So 

LONDONAS, lapkr. 8. Bri- vietai teikia pirmenybę ne lėktų- tilerijos - - nemažiau 200 didžių 
tų vyriausybė pasirengusi at- vams — robotams, bet lakūnų jų pabūklų. Iš apie tiek pat pra-
šaukti moderniųjų ginklų parda- valdomiems, 
vimo uždraudimą Egiptui. Pra-| <** • ]w*\vAr*a 
nešimas tuo reikalu supulsiąs su lUJ* s S 
Egipto premjero pareiškimu, 
kad bus atlyginti britams ir jų 
bendrovėms visi nuostoliai, pa
tirti per riaušes Kaire sausio 26 
d. 

Egiptas norįs gauti sprausmi-
nių lėktuvų, naujųjų tankų ir 
patrankų; britai pasirengę jam 

Korėjoje vyksta artilerijos mūšis 
Priešas sutraukęs į centro ruožą apie pusę savo arti
lerijos, — Jei ji nepabėgs, būsianti sunaikinta per 10 
* dienu 

SEOULAS, lapkr. 8. — Korėjos fronte vakar buvo trys pa
žymėtini įvykiai: pradėjo snigti, sulaikytas sąjungininkų pėstinin
kų puolimas ir kalnus Kumhwa apylinkėse išvalyti pavesta sąjun
gininkų artilerijai, kuri vakar tą darbą ir pradėjo. 

Artileristai mano, kad jie tą 
darbą atliks per 1 0 dienų, jei 
priešas panorės atsišaudyti ir 
negelbės savo pabūklų juos ati
traukdamas į saugesnes vietas. 

Žvalgybos surinkti duomenys 
saką, kad priešas į centro ruožą 
yra sutraukęs apie pusę savo ar-

Spėjimas, nelaukiąs patvirtinimo 
Pacifike numatyti bandymai esą baigti ar besibaigia. 
— Pranešimo apie rezultatus ir užuominų kas ten vy

ko nelaukiama 
VVASHINGTONAS, lapkr. 8. — Galimas dalykas, kad Paci

fike Atominės Energijos Komisija jau yra susprogdinusi pirmą 
pilną vandenilio bombą. 

šių metų pavasarį buvo pra
nešta, kad šį rudenį Enivvetok 
atominių ginklų bandymo lauke 
Pacifike vyks atominių ginklų 
bandymai. Prieš tai įvyko visa 
eilė bandymų Nevados dykumo
je prie Las Vegas. šiuose galėjo 
būti bandymai kaikurių atskirų 
procesų, sudarančių dalf vande
nilio bombos komplekso. 

Spėjama, kad bandymai Eni-
wetok yra pasibaigę ar bent jau 
prie galo, bet pranešimo apie 
tai nebuvo ir nelaukiama, šitas 
faktas ir dar kiti spaudos turi
mi daviniai turėtų sakyti, kad 
jau buvo bandoma pilna vande
nilio bomba. Vidurvasaryje bu
vo prasitarta, kad numatomi ban 
dymai su vandeniliu didžiuliam 
karščiui sukelti. 

'4 
Ike posėdis su 

kongreso vadais 
VVASHINGTON, lapkr. 8. — 

Apie gruodžio 1 d. gen. Eisenho-
weris susitiksiąs su respubliko
nų kongreso vadais įstatymų lei
dimo programos aptarti ir Kon
greso darbų organizacijos su- Į100 mil. dol. iš fondų, kurie akir-
tvarkyti. ti ūkiškai atsilikusiems kraa-

Pirmoji laisve 
SAN JUAN, lapkr. 8. — JAV 

teritorija Puerto Rico pravedė 
pirmus rinkimus pagal naują 
konstituciją, suteikiančią pa
tiems gyventojams daugiau bal
so vidaus reikalų tvarkyme. 

Tai yra pirmi rinkimai Puerto 
Rico istorijoje. Salos gubernato
rių ir visus kitus pareigūnus da
bar jau rinksis* patys gyvento
jai. Ikšiol visus skyrė VVashing-
tonas. Salą VVashingtone atsto
vauja specialus komisionierius, 
kuris kongreso atstovų rūmuose 
gali kalbėti, bet negali balsuoti. 

Indija vel gavo 
pluoštą dolerių 

VVASHINGTON, lapkr. 8. — 
Rinkiminės žinios nustelbė fak
tą, kad baigianti savo dienas 
prez. Trumano administracija 
paskyrė Indijai dar 45 Vi mil. 
dol. įvairiems projektams įvyk
dyti. Per 10 mėn. JAV ambasa
dorius sugebėjo įpiršti Indijai 

tams atkutinti. Bet Indija tuo 
tarpu sugebėjo atšaukti iš Korė
jos ir sanitarinį dalinį, kurio ki
tu nebepakeitė. Iš respublikonų 
admnistracijos Indija taip leng
vai milionų nebegaus. 

dėjo vakar šaudyti ir sąjunginin
kai, sukišę pėstininkus į apka
sus ir bunkerius. 

PARYŽIUS, lapkr. 8. - • Pranj Jei daryti išvadas iš priešo 
cūzai skelbia, kad jų naujasis paleistų sviedinių skaičiaus, tai 
sprausminis lėktuvas Mistere IV priešo artilerijos lizdų apšaudy-
tik 60 pėdų augštyje nuo žemės mo rezultatai yra geri: antra-
skrido 683 mylių greičiu per va- <*ienj kinai paleido apie 23,000 
landą ir sumušė žinomą pašau- sviedinių, trečiadienį — 11,000, 
linį rekordą, kuris yra 670 mylių ketvirtadienį ik 4,000, o vakar 
per valandą ir priklauso ameri-

duoti, nors Izraelis ir pradės pro kiečiui pulk. Johnson, skridu-
testuoti, kad Egiptas tuos gin-lsiam su F-86 sprausminiu lėk-
klus gali prieš jį nukreipti. | tuvu. 
J — a e S f c . - M M M M M M M M M M M » i M M M M 5 

Du generolai Ir ambasadorius Korėjoje. Kairėje matomas 8-sios 
armijos vadas gen. Van Fleet susitinka Seoulo aerodrome JAV 
ambasadorių Japonijoje Murphy ir vyr. vadą gen. Clark. Ryšium 
su jų kelione būta daug gandų apie tolimesnius žygius Korėjoje. 

L(INS) 

jau tik retkarčiais besuvamsėjo. 
Spėjama, kad apie 100 priešo pa 
trankų nebepajėgia šaudyti. 

Jei priešas Čia tiek artilerijos 
buvo sutraukęs, tai galima drą
siai teigti, kad norėta išsiveržti 
į lygumą Seoulo link. Tiek artf-
lerijos vienoje vietoje priešas 
dar niekad nebuvo sutelkęs. Tai 
ne tik sovietiškos patrankos, 
bet ir sovietiškas artilerijos pa
naudojimo būdas. Rezultatas 
betgi bus ne tas, kurio tikėtasi. 

Britai stato 
valyklą namie 

LONDON, lapkr. 8. — Iš Per
sijos Abadano išvaryta anglų 
naftos bendrovė netoli Londono, 
vienoje Temzės upės saloje, sta
to 112 mil. dol. vertės naują naf
tos valyklą, kuri išvalys per me
tus 4 mil. tonų naftos. Ją aptar
naus 1,500 darbininkų. Dabar ją 
stato 8,000 vyrų. Didžiausią Eu
ropoje naftos valyklą anglai turi 
prie Southampton uosto, bet da
bar statoma už šią bus didesnė. 

Britam rūpi Ike 
kelione Korejon 

LONDON, lapkr. 8. — Britų 
Darbo partija užvers Churchilį 
paklausimais dėl Eisenhowerio 
kelionės į Korėją. To laukiama 
ateinančio antradienio posėdyje. 
Darbiečiai siūlys, kad į Korėją 
vyktų tuo pat laiku ir britų kraš 
to apsaugos ministras maršalas 
Alexander, kuris galėtų dalyvau
ti ten numatomose konferenci
jose. Britai vėl ėmė šūkauti, kad 
Korėjoje vėl kas nors bus pada
ryta be jų žinios, t 

Nepalas uždare 
sienas 6 savaitėm 

NEW DELHI, lapkr. 8. — 
Tarp Tibeto ir Indijos esąs pa
slaptingasis Nepalas uždarė -6 
savaitėms savo sienas, nes no
rįs be svetimų akių perorgani
zuoti savo režimą, kuris bando 
iš despotizmo pereiti į moderniš-
kesnes formas. 

Metų bėgyje Nepalą supurtė 
du komunistų bandymai įsikur
ti Nepale. Komunistinių organi
zatorių centras dabar yra Tibe
te. Nepalas tiesioginio komunis
tų įsiveržimo iš Tibeto nebijo, 
nes sieną saugoja Himalajai, o 
kalnų perėjas — vįsus anglų ka
rus drąsiai kovoję Gurkha vy
rai. 

• Nobelio fizikos premija pa
skirta amerikiečiams Felix Bloch 
ir Mills Purcell už suradimą 
naujo būdo matuoti magnetinius 
laukus atomo branduolyje. Che
mijos premiją pasidalino du an
glai, literatūros premija teko 
prancūzui Mauriac, o medicinos 
premija amerikiečiui už strepto-
micino suradimą. 

Teigiama, kad Eisenhoweris 
tiesioginiai ir per tarpininkus 
darysiąs įtakos į komisijų pir
mininkų parinkimą. 

Sen. Taftas nemanas lyderiau-
ti senato respublikonų grupei, 
bet norįs pirmininkauti darbo p ^ A r i k a n e m O n O 
komisijai ir būti užsienio politi
kos komisijos nariu, šios dvi 
komisijos jam labai svarbios: NEW YORKAS, lapkr. 8. — 
darbo komisijoje jis budės, kad p . Afrikos delegacija pareiškė 
niekas neiškraipytų Taft - Hart- Jungtinių Tautų specialioje po-
ley įstatymo, o užsienio reikalų 
komisijoje dabos, kad interna
cionalistai nenueitų demokratų 
keliais. r 

JT pasiduoti 

Kalendorius 

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

Lapkričio 9 d.: šv. Teodoras. 
Senovės: Ausutis ir Miglė. 

Oras Chicagoje 

Giedra, kiek šilčiau. Tempe
ratūra pakils iki 60 laipsnių. 

Saulė teka 6:32, leidžiasi 4:37. 

litinėje komisijoje, kad nevyk
dys jokio nutarimo, padaryto 
ryšium su arabų — Azijos blo
ko pasiūlymu ištirti skundus dėl 
indų mažumos persekiojimo P. 
Afrikoje. Blokas pasiūlė siųsti 
į P. Afriką JT komisiją, kuri 
skundus vietoje ištirtų ir vi
siems priimtiną sprendimą ras
tų. 

• Kalifornijoje prie Bakers-
field vakar vėl stiprokai susi-
purtė žemė, bet nebuvo žmonių 
aukų. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Europą supančiuose vandenyse siaučia didelės audros. 

Dėl Mos priežasties nutraukti Viduržemio jūroje vykstą JAV, D. 
Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Turkijos ir Graikijos laivynų 
pratimai. 

— Pietryčių Anglijoje netoli savo bazės nukrito JAV bombo
nešis B-50. Žuvo visi U įgulos narių. 

— Prez. Trumanas vakar aptarė su savo kabinetu valdžios 
perdavimo problemas naujai administracijai. Tuos reikalus jis 
aptars ir su gen. Eisenhotoeriu p8 lapkričio 15 d. Po to prez. Tru
manas pasiuntė Eisenhoioeriui telegramą, prašydamas prisiųsti 
savo atstovus į valstybės ir krašto apsaugos departamentus. 

— Gen. Eisenhovoeris pranešė Pietų Korėjos prezidentui Syng-
man Rhee, kad priėmė jo pakvietimą lankytis Korėjoje. Syngman 
Rhee, sakoma, ruošia Eisenhoioeriui labai įspūdingas sutiktuves. 

— Britų ir prancūzų užsienio reikalų ministrai išvyko į JAV 
dalyvauti Jungtinių Tautų posėdžiuose. Savo keliones jie buvo 
atidėję laukdami JAV prezidento rinkimų. 

— Raudonosios armijos paradą ryšium su bolševikų revoliu
cijos švente stebėjo ir Stalinas, bet nekalbėjo. Kalbą po parado 
pasakė maršalas Timošenko, vėl gąsdinęs klausytojus, kad impe
rialistai rengiasi užpubti „socializmo tėvynę". 

— Būsimasis kongreso atstovų rūmų pirmininkas respubliko
nas Martin (Mass.) vakar'pareiškė, kad, jo nuomone, respubliko
nai be gen. Eiscnhowerio nebūtų laimėję. Nematąs jis kito respu
blikonų kandidato, kuris būtų galėjęs laimėti prezidentūrą. Ant* 
ausis Taftui ir MacArthurui. 

^ • M M M M 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

SPAUDOS IR KITOS ŽINIOS 
„Lietuviai padėjo" 

i 

Muenchene išeinantis vokie 
Čių iliustruotas laikraštis „Re 

tūra, bet kartu lyg ir re 
pasigailėjimą del įvykusių kov\j. 

Vaizduojant „baltų padermę" 
. istorijos bėgyje, nurodoma, kad 

vue", .pako 18 d. Nr. 42 tęsia • . ^ yMc k r & § n e ž i ū r i n t , 
vokiečių p a b ė g i ų temomis I k a d j i g b u y o ^ ^cdų> tai ru-
straipsnių seriją ir šiame nume-j flų v a l d ž i o j e B a l t a i b u v ę p o n a i 

ryje paliečia Rytprūsių ir Šiau
rės Vokietijos žmonių likimą. 
Vienas poskyris dedamas augš-
čiau minėta antrašte ir jame ra
šoma : 

„Šitoje kelionėje mes susiel-
getavome keletą rublių, nusipir
kome už juos degtinės ir ja pa-
pirkome vieną rusų sunkveži
mio Šoferį, kuris mus nugabe
no i Karaliaučių. Mūsų maišai 
vel buvo pilnutėliai prikimšti. 
Tuo metu lietuviai šauniai elgė
si (haben sich grossartig benom 
men). Be jų pagalbos tikrai 
dar daugiau vokiečių būtų mirę 
badu. Lietuviai išgelbėjo nesu
skaitomas gyvybes. Jie niekuo
met neišleisdavo pagalbos pra
šančio ir badaujančio be dova
nos. Aš nežinau, kokie buvo se
niau tarp rytprūsių ir lietuvių 
santykiai, bet didžiausio vargo 
valandą lietuviai mums dažnai 
daugiau padėdavo, kaip savi 
žmonės iš „auksinių Vakarų", 
kurie tikrojo vargo visai neži
no". • . 

Radijo vaizdas apie 
Pabaltijį 

Siaurės Vokietijos radiofonas 
NWDR spalio 24 d. davė 20 mi
nučių transliaciją apie Pabaltijį. 
Nors vaizdelio autoriams rūpė
jo labiau pavaizduoti vokiečių 
baltų likimą, bet neapeita ir tik
rųjų pabaltiečių. 

Jau vaizdelio pradžioje pami
nima greit suklestėjusi Pabalti
jo valstybių kultūra. Pasakoma, 
kad tai ne vokiečių kraštai, bet 
visdėlto žydinčios ir klestinčios 
Europos dalis. Kalbėdami apie 
„nuostabią baltų padermę",,(su
pras k vokiečių baltų) pripažįs
ta, kad vokiečių riteriai atėję į 
šiuos kraštus su kardu. Patei
sinimui primenama, kad ne tik 
kardą, bet ir prekybą bei ma
terialinę gerovę atneša. Prisi
menamos ir kruvinos kovos su 
lietuviais, taip pat bandant švel 

BUKREL& SVEtKTNA TftV^ 

ir išlaikę savo kompaktiškumą 
dėka stiprios luomų organizaci
jos — „Staendeordnung". Cia 
pat reiškiama apgailestavimo, 
kad vietos gyventojai tokiu bū
du buvę tik pavaldiniai ir pasi
teisinama, kad tų gyventojų li
kimas visdėlto buvęs geresnis, 
negu būtų buvęs juos rusams 
valdant. I 

Baigiant, pabrėžiamas jaunų
jų tautų — lietuvių, latvių ir 
estų politinis subrendimas ir 
bendras pokario likimas, kai 
tiek baltai vokiečiai, tiek pabal-
tiečiai, išsklaidyti po visą Eu
ropą, netekę savo neužmiršta
mos tėvynės. ' 

s 
ie 

/ | Iš muzikų gyvenimo 

Sostakovius dirba 
r 

Įdomi to rusų gabaus kompo
zitoriaus karjera. Daug dirba, 
daug kuria, tampa išgiriamas, 
po to papeikiamas,' susigrobia, 
„pasitaiso", „atgailauja" ir vėl 
kuria. Laimei, sovietai dar ne
išdrįsta gabaus muziko likvi
duoti, nes tokie talentai ne kas
dien surandami. Užtat, mato
mai, ir jam dar vis dovanojami 
nukrypimai nuo „Lenino-Stali-
no" nustatytosios muzikams li
nijos. .. . .,,,. 

Dabar iš Maskvos gauta ži
nia sako, kad rusų kompozito
rius Dimitri Shostakovich rašb 
naują1 operą. Sekant Maskvos 
radiją, jis savo įkvėpimą nau
jajam muzikiniam veikalui ima 
iš paskelbimo* visasąjunginės ko 
munistų partijos suvažiavimo, 
kuris prasidės spalio 5 d. Varg
šas 3oštkoviči\|S, pranešėjo kvo 

čiamas pareiškė, k.ad kai jis su
žinojo apie partijos suvažiavi
mą, jis pradėjo matyti „naujų 
fabrikų pastatus, milžiniškas hi 
droelektrines stotis, architektū
rinius didelių gyv. namų blokus 
ir kultūros namus". „Visiškai 
suprantama, — pasak prie sie
nos prispausta kompozitorių,-* 
,įkad mes, f,ovrietiniai kūrėjai, 

Šeštadienis, lapkričio 8, j .952 

turi tai perduoti į teatrą, ir fil
mas, įamžinti | marmurą ir 
bronzą, dainuoti operoje, gie
doti oratorijose apie didinguo
sius sovietinio žmogaus pasie
kimus". 

Ar ne baisus dalykas, kai 
tikrai gabus kūrėjas, vertingas 
muzikos talentas, tik gaila, kad 
gimęs sovietų vergijoje, privalo 
tokius nikeus svaičioti, kad tik 
įtiktų savo ponams, kad tik iš
gelbėtų savo ir artimųjų fizinę 
gyvybę. Vargšas tas sovietų nu 
*mogintas kūrėjas. 

: 

ių re 
Vokietijos PLB Krašto Val

dyba iš grįžusiųjų iš Lietuvos 
vokiečių surenka žinias apie ei
lės asmenų likimą Lietuvoje. 
Tos žinios dėl suprantamų prie
žasčių viešai neskelbiamos, bet, 
giminėms ar artimesniems as
menims pageidaujant, Krašto 
Valdybos Informacijų Skyrius 
stengsis jų pasiteiravimus pa
tenkinti. 

Kadangi tų žinių surinkimas 
kai kuriais atvejais Krašto Val
dybai sudaro nemažai išlaidi}, 
tai už suteikiamas žinias, taip 
pat pagal reikalį, gali būti ima 
mas atitinkamas mokestis. " 

Pirmoje eilėje šiuo metu ga
lime duoti žinių iš šių vietovių 
(pagal senąją administracinę 
tvarką) : 

Gelvonių valsč., Ukmergės 
apskr. 

Krosnos valsč., Marijampolės 
apskr. 

Lekėčių valsč., Šakių apskr. 
Prie kiekvieno pasiteiravimo 

prašytume būtinai pridėti susi
rašinėjimo išlaidoms 5 tarptau
tinius pašto kuponus, jei atsa
kymą norimą gauti oro pastų. 
Kreiptis adresu: Litauisches 
Zentralkomitee, Hannover-Klee 

Naujai išrinktas viceprezidentas Richard Nixon sveikinamas 6 
metų dukrelės Patricijos, grįžus jam J Washington iš Kalifornijos. 

(INS) 
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I1IIRITK ŠVIEMtJB 

s K A L A K U T U S 
IŠ M r si, n u o 

• (Jeresnčs rūšies jauni paukščiai, moksliukui 
. maitinami. 
• "Toms & hons" visokio dydžio iš mūsų 1952 
. bArk) 5,000 paukščių. 
• Oattivi kepimui. 

gh WKNTftM8 UŽSAKYMAI DABAR IMAMI 
f? Mes specialiai, suvyniojame kalakutus dova

noms ir pasiunčiamo bet kur Amerikoje. 
HARHAM TURKEY FARM 

SAtTM>ER8 Itl>. ir JL'KCflON IHVY. 22 
IiAKr. rOKRHT, II,Ii. SAUKITE: I I A K E E O R E S T 226« 
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niai pateisinti jas atneštąja kul feld, Hegelstr. 6, W. Germany. 

Venecuela — 

Rungtynes pralošė — taurę laimėjo 
» 

Niekad nebuvo taip dažnai mi nese „Vyties" komanda parode 
nimas lietuvių vardas Venecue 
los periodinėje spaudoje, kaip 
šių metų balandžio-gegužes mė
nesiais. Mat šiuo laikotarpiu 
buvo žaidžiamas Districto Fede 

ryžtumo, atkaklumo ir noro lai 
mėti, parodo ir vietinių sporto 
korespondentų atsiliepimai, ku
riuose jie reikšdami didžiausias 
simpatijas, rašė Venecuelos 

ral krepšinio turnyras „Sporti-j dienraščiuose: EI Nacional, EI 
nių Reporterių Taurei (Copai Universal, La Esfera ir kituo-
Circulo de los Periodistas Depo se. Visų tų atsiliepimų nėra ga-
tivos) laimėti. ^imybes atpasakoti, o dėl vaiz-

Šiame turnyre, antroje kate
gorijoje, dalyvavo ir mūsų jau
nute krepšinio komanda „Vy-

Sekančią dieną tas pats ko
respondentas dienraštyje EI Na 
čionai įdėjo visą straipsnį pava
dintą: „Pergyvenimai Krepšiny-
je — Gaila kad mažai buvo pu
blikos — Vytis Nepasidavė". 
Dėl vietos stokos, nėra galimy
bės viso straipsnio atpasakoti, 
todėl duosiu tik būdingiausį sa
kinį:..." Lietuvių laimėjimas pa 
siektas veržlumu, atkaklumu, 
pasiryžimu* širdimi, kovojant 
krauju ir ugnimi dramatiškai, 
nepaprastas ir papuoštas neuž
baigiama' eile emacijų, laimėji
mas kuriuo norėtų pasidžiaug
ti bet kuri komanda iš aukš
čiausių kategorijų..." Panašiai 
buvo atsiliepta ir apie kitas 
rungtynes. Jeigu kada buvo 
„Vyties" ir pralaimėta, tai vis-
tiek sportiniali i korespondentai 
rado šiltą žodį „Vyties" koman
dai savo dienraščių skiltyse. 

Ir iš tikrųjų, komanda vos 
prieš pora mėnesių susitvėrusi 
ir labai negausi (vos 7 žaidė
jai). Dauguma jų (penki) ne
buvo žaidę anksčiau jokių rung
tynių ir nebuvo viešai pasirodę 
aikštėje. Du iš jų žaidė šias 
rungtynes sužeisti: Ruhtardas 
Barkauskas su įlaužtu šonkau
liu, o Rytis Kuzavinis antrame 
kėlinyje su kiaurais kojų pa
dais (kuriam bežaidžiant susi
mušė kojų paduose pūsles ir 
pūslės pratrūko), nes nebebuvo 
kas šiuos žaidėjus pakeistų. Šie 
visi dalykai, ten buvusiems spor 
to korespondentams buvo žino
mi, todėl jie ir rašė, kad „...lai
mėjimas pasiektas krauju ir ug 

nimi..." 
„Vyties" ryžtumą pilnai į-

vertino • ir Districto Federal 
1 •' • i * • « • i 

Krepšinio Sąjunga, ir nežiūrint 
to, kad „Vytis" turnyre atsi
stojo ketvirtoje vietoje, Krep
šinio Sąjungos Vadovybė spe
cialiam savo bosedyje, išimties 
keUu, paskyrė „Vyties" koman
dai taurę ir išdavė Diplomą. Gi 
R. Barkauskas, kuris trejas 
rungtynes žaidė su paūžtu šon
kauliu, gavo atskirą Diplomą. 

• • ••. 

Sis mūsų jaunų sportininkų 
ryžtumas ir veržlumas parodo, 
kad ir maža grupelė* jaunuolių, 
gali reprezentuoti ir kelti lietu
vių vardą. N. Sietuva 

Paskutine Michelangelo 
Pieta 

Beveik visi Michelangelo kū
riniai jau yra patekę į muzėjus. 
Tik vienas V darbų Pletfc—dar 
buvo pasilikęs privatinėse ran
kose. Tai dar nebaigta Kristaus 
ir Marijos skulptūra. Prie jos 
bedirbantį Michelangelą 15(į4 
metais ištiko mirtis. Ji buvo 
nuosavybė turtingos italų San-
severino šeimos ir buvo laikoma 
viloje netoli Romos. Dabar ją 
atpirko Milano miesto taryba, 
sumokėdama 135 milionus lirų 
(apie $216,C00) ir ją laikys mu-
zėjuje Castello Sforzesco. Itali
jos vyriausybė, nenorėdama, 
kad tas kūrinys patektų į pri
vačias rankas, buvo paskelbusi, 
kad uždraudžiama jį išvežti iš 
Italijos, be to — pardavus jį pri
vačiam asmeniui — būtų reikė
ję mokėti 90% mokesčiu nuo 
gautos sumos. 

PRIEŠ-ADVE 
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durno duosiu nors vieną išrašą j 2UVYS ir "CliIPS • PENKTADIENIO 
VAKARĄ 

tis". Pirmosios dvejos rungty-j „Gražiausios šio turnyro rung-

iš dienraščio EI Nacional Nr. 
3121 iš 3.5.52. kuriame rase: 

nes „Vyčiai" nesisekė, bet ve 
liau ji susigriebė ir pradėjo ei
ti su pirmosiomis komandomis. 
Šeštose rungtynėse, paskutinė
je sekundėje, švilpukui švil
piant, priešingoji komanda 
(Santa Maria), kuri buvo įsive-
dus vieną geriausių žaidėjų iš 
Districto Federal rinktinės 
(Carlos Pulido), padarė vieną 
metimą ir tokiu būdu mūsų „Vy 
tiečiai" vieton laimėjimo, vietlu 
tašku rungtynes pralaimėjo. 
Dėl šio vieno nelaimingo meti
mo „Vytis" turėjo peržaisti ir 
su kitomis komandomis, nes ga
vo po lygų taškų skaičių, o per-
žaidžiant nebe visuose Žaidi
muose lydėjo sėkmė, ir tokiu 
būdu „Vytis" atsidūrė ketvir
toje vietoje iš septynių galimų. 
Išėjo pačiame viduryje. 

Nors turnyre pirmųjų vietų 

tynės buvo sužaistos vakar va
kare tarp „Vyties" ir „Ėscuela 
Forestal" komandų, kurias lai
mėjo lietuviai po dramatiškos 
kovos, kuriai išrišti prireikė 
dviejų pratęsimų. Tai buvo tik
rai puikus susitikimas... Antro 
kelinio pabaigoje už „Escuela 

f Forestal" išėjo žaisti Gustavo 
Lopez, kurs yra vienas geriau
sių Venecuelos krepšininkų. Ta
čiau lietuviai žaidė su tokiu pa
siryžimu ir valia, jog ir su šio 
Žaidėjo pagalba „Esc. Forestal" 
nepajėgė laimėti... Po dviejų 
pratęsimų „Vytis" baigė rung
tynes 47-44 savo naudai. Tuo 
būdu baigėsi sensacingiausios ir 
audringiausios šio turnyro, bei 
paskutinių mėnesių rungtynės. 

PAJIEAKOJIMAS 
PajicSkomi Vincas h Ona Tamašauskai, 
\l Pašelmenių kaimo, Vilkaviškio apskri-

p a s K u m u ų 111CHC014 * w.»6 <~j«~-» 1 tirs. Vokietijoj gyveno Itzchoe lietuvių 
Tr l i e tuv iu l n i m p i i m a s b u v o o e l - ' D P' 8 t o v y k l oJ , f a n R l« zonoJ> v 6 , i a u i r lietuvių laimėjimas DUVO pei | P r a n c Q ^ xonoj> 8 tovyya neiinoi„a. pa. 

VAKARĄ 
i t s pas CLUB 32 

O V / Šokiai šeštadieni 
J*~ J vakarais 

/ "Taip pat patie
kiame skaniausią Į 
vištieną, stoikus, 
spaghctti (ituliški 
makaronai) ir su
muštiniai". 
S. ftheridan Road 

ir State Line 
Kenosha, Wis. 

(Pirmiau buvę VVally's Tavern) 
Šaukite: KEnosha 2-54011 

PAIIESKOJIMAS 
Fa j ieškomas Vincas Baliūnas, iš Juode-
liškio kaimo; Seinų apskrities. Atvykęs į 
Anuriką prieš 10 metu. Pajieško jo kai
mynas Juozas Miliauskas. Pajieškomasis 
arba apie jį Žinantieji prašom rašyti: 
Juozas Miliauskas, 2015 Gornin Ave., 
Cleveland 'S, Ohio. (P. S. Pajieškomasis 
atvykę* Amerikon vede" kažkokio kunigo 
seserį). 
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THE BURD GRftT. 
HERB C0., INC. 

žol6« dfll tulžios akmenų, inkslu. ak-
merių. Ir kitokių ligų. Patvirtintos 
prekSs —' vorta ifcbandytl. 

Pakeliai po — 
%\M— $2.00«-$a.oo 

Užsisakykite tiesiai mib 

139 N. PINE 
Arba Sauklto • 

MAnsfield 6-3171 

,JUU\M 

nytas, kadangi svarbiais ir kri
tiškais momentais buvo efektin : 

ualaimejo, -bet kiek tose rungty* gesai". 

jieško Edvardas Pranckevičius. Pajieško-
mieji arba apie juos žinantieji prašom ra
šyti: Edvardas Pranrkevičiua, 1336 E. 
ėbth St., Clevelattd 3, Uluo. 

UJIMO KAINOS uz .yyRC i» 
VAIkV RtTJJRtlS 

Moteriškos Kojines 
51-55 Ga'ugc Nylons $3.00 už tuzinsi 

(su maloni bi^fcora) 

Vyrų T-marškiniai $4.62 už tu/iua 
Vyrų uettihiai $5.95 kokybės už $8.50 

Užsisakykite dabar!. Mes pristatome. 
Kviečiame d"yteHus 

Skambinkite bet kuriuo l*iku dčl 
susitarimo 

SUttnystde 4-1277 

O** 

LAPKRIČIO% 29,, 1952 
M IDVVEST HOT 
CHICAOO, IL 

.0 

Jurjįio Akelio Orkestras; Groja šokiams! 
S90.00 h $25.00 pryzai už gražiausias kaukas 

S25.00 piyzas už gražiaurię lietuvišką kostiumą 

Spaudo* Balius ruošiamas gražiame Midwcst Viešbutyje, jo didžioji šokių salė 
yra viršutiniame auk&te. Viešbutis yra ant Hamlin bulvaro ir Madison gatvės. (Ham-
lin Bulvaras randasi 3800 ji vakarus). . 

Vėliau bus paskelbtos pavardės žymiųjų žmonių, kurie bus teisėjai* gražiausių 
kaukių ir lietuviško kostiumo. * 

Bilietus užsisakykite išanksto. Biletų kaina $2.00 asmeniui. 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
M1DWEST HOTEL BALLROOM 

/ 
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Lietuviu OallwtliigVJV Sėfterų D*a««lj» Clkagdje 

rengia K O N C E R T Ą r B A L I Ų 
S. m, lapkričio men. d d. Lietuvių Auditorijoje, ^ 

81S8 SO* H A I J Š T E D KT. 

m^^<*-^> 
P R O G R A M O J E : 

SOLISTE PR. BIOKIBNfi, SOLISTAS ST./ BARANAUSKAS 
AKOMPONTJOJA MUZIKAS A. KUCIONAS 

šokiams groja Balto Pakfito kapela. Turtingas bufetas 
Jolmtrit aiUtojUttirt. PAkvltftlinai gaanamt IH ank«to: J. KARVELIS, 
8340 So. H.)ilsl<-<1 Street. Piadftla 7-ty vaiapdM Vakarrt. 

IYIJKIH HkiriaiuaH Vokietijoje likusleniH liKoniunus . aųftelpti. 
^ ^ _ Kviečia RENGftJOB 

< 
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SeStadienis, lapkričio 8, 1952 
, DIENRAMTS DRAUGAS CRTCAGO, lLLINOtS 
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THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND 
US4 a Oakley Are., Chlcago 8, III. Tel. Vlrgtnla 7-8640; 9-M41; 7-«042 

Entered aa Šecond-Class Matter March I I , 1916, at Chlcago, Illlnol* 
Undor the A et of MAt-ch 3, 1879. 

— . . . | „ . • . . ... - . . . 

SUBSCRIPTION RATRS 
$8.00 per year outalde of Chlcago 
$9.00 per year In Chlcago & Cicero 
$8.00 per year In ( 'ana^a 
Foretgn 811.00 per year. 
% imt g S tnin.. 1 min 

$6.00 $2.76 $1.26 
$4.60 $1.60 $1.00 
$6.10 $8.00 $1.16 

\ 
Member of the Catholtc Preas Asa'n 
Publlah«d dally, except Sundaya. 

by the 
Llthuanlan Catholll Preaa Soclety. 
PRKNUMKUATA: Metama 
ChlcagoJ Ir ClceroJ $8.00 
Kitur JAV tr Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 
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RIMTIES 
VALANDĖLEI MM 

. * _ 

ARTftMNT KAtfcfciJ ftVENTftMB 

l. Galvanauskui 70 metų amžiaus 
ŽYMUSIS VALSTYBININKAS 

Ernestui Galvanauskui, plačiai žinomam Lietuvos valstybi
ninkui, vakar sukako 70 metų amžiaus. Ta proga bent trumpai 

^norime įvertinti jo suvaidintą vaidmenį Lietuvoje. Gaila, kad 
jis pats neturėjo laiko atsakyti j mūsų klausimus, kuriuos mes 
jam buvome pasiuntę. Tai padarėme prieš keletą mėnesių. 

Netenka užmiršti, kad gerb. Sukaktuvininkas net ketvertą 
kartų buvo neprilklausomos Lietuvos ministeris ^pirmininkas. 
Ministerių kabinetą sudaryti jam teko 1919 m. spalio 2 d., 1922 
m. vasario 2 d., 1923 m. vasario 22 d. ir 1923 m. birželio 29d. 
Vadinas, jis vadovavo vyriausybei (su maža pertrauka) nuo 
1919 m. rudens iki 1924 m. birželio mėn , l i a u s ižda> ^ 8Unaudojo savo 

Tuo metu buvo vykdomas pats sunkiausias ir tuo pačiu a s m e n i š k i e m s r e i k a l a m s . K a i 
svarbiausias Lietuvos valstybės steigimo darbas. Viena ranka 
reikėjo lipdyti valstybės administraciją, o kita — imti ginklą 
ir gintis nuo piktų priešų, pasikėsinusių ir vėl pasmaugti naujai 
atgimstančią valstybę. 

Du mastai 
J. Vaišnora, MtC 

i 
Dievas pasielgs su mumis 

taip, kaip mes pasielgiame sut 
savo artimu. Tokia yra mintis 
ir tiesa, kurią Kristus norėjo f 
pabrėžti ryškiu, iš gyvenimo 
paimtu, palyginimu. Vienas 
žmogus (greičiausia mokesčių 
rinkėjas vienoje iš Romos pro
vincijų) buvo skolingas kara
liui milioninę sumą. Kai reikėjo 
ją sumokėti, nebeturėjo iš ko. 
Tai buvo greičiausia vienas iš ' 
tų sukčių, kurie, lupdami iš 
žmonių didelius mokesčius ir 
juos kraudami sau į kišenių, 
nepasirūpino juos įnešti į kara-

reikėjo sumokėti, anas žmogus 
raitėsi apie karaliaus kojas 
kaip kirminas, maldaudamas 
pasigailėti, ar bent atidėti mo-Tuo laiku išsijuosęs dirbo Steigiamasis Seimas, davės kraš- Q n e g n e 

tui valstybes konstituciją, pravedęs Žemės Reformos Įstatymą, tįk
J

 k a l ė j i m a g ^et ir jo turto 

"i.000 lietuvių vaikučių skursta u badauja V k̂ie ijoje. Kas gi 
šiemet per Kalėdų šventes praskaidrins jų niūrų gyvenimą? 

LAISVASIS PASAULIS KORĖJOS KARE 
PRANYS ALSENAS » 

pagrindęs valstybės gyvenimą ir kitais reikalingais įatatymais. ' k o n f l S ^ t a u bei šeimos narių 
Tuo periodu buvo įvesta Lietuvos valiuta, įsteigtas Lietuvos vergija. Karalius buvo malonin-

Dar neatsipeikėjęs iŠ džiaugs
mo dėl patirtos malonės, vos iš-

Raudoniesiems pradėjus ag
resinius veiksmus Korėjoje, pir
mosios stojo ginti Pietų Korė
ją nuo užpuolikų Jungtinės A-

Bankas, įkurtas ir valstybinis Vytauto Didžiojo Universitetas.. dQ 
Visuose šiuose darbuose jam, kaipo ministenui pirmininkui, te
ko aktyviai dalyvauti. Jo vadovavimas ir patarimai, tiek dir 
bant vyriausybės kabinete, tiek pravedant įstatymus seime, bu 
vo naudingi, nes jis pats buvo inžinierius ir finansininkas, įgi- ėjęs iš karaliaus rūmų, susitiko 
jęs nemažai patirties bestudijuodamas ir besidarbuodamas tose vieną vargšą, kuris jam buvo 
srityse užsieniuose. Nors jisai buvo kairesniųjų politinių pa- skolingas menką sumą. Sugrie-
žiūrų žmogus, tačiau jisai pajėgė gerai sugyventi, ir mokėjo bęs jį už gerklės, reikalavo tuoj ^ ' 
bendradarbiauti su katalikiškųjų partijų bloku, turėjusiu aiškią pat atsilyginti. Nieko nepadėjo1 i r m u m s» s y e D m u e m s siųaie 
daugumą Steigiamajame Seime ir pirmuose dviejuose seimuose, to vargšo maldavimas duoti ™f_ p a ® _ ° _ ^ "?' 0?^ ¥ 

tu laiku įsijungė į kovą ir visa 
eilė kitų valstybių, priklausan
čių JTO šeimai. Šiuo metu Ko
rėjos karo lauko arenoj, demo
kratinių valstybių pusėj, daly
vauja itin sudėtingas įvairių 
tautų ansamblis. 

JAV — 3 korpusai armijos, 
viena divizija jūrinių pėstininkų 
ir kiti jungtiniai daliniai. 

Be to visko, dar prijungti ši 
merikos Valstybės. Tačiau grei^ tokie pagelbiniai dalinėliai iš 

Mat, jis sugebėjo valstybės reikalus statyti augščiau už partijos bent kiek laiko, kad galėtų su-
interesus. rinkti skolai apsimokėti pinigo. 

SUKAKTUVININKO VAIDMUO KLAIPĖDOJE Bet anas nelaukė: liepė vesti į 
Atsistatydinus iš ministerių kabineto, jisai pakviečiamas kalėjimą ir laikyti ten tol, kol 

pereiti užsienių tarnybon. 1924 m. rugpjūčio mėn. siunčiamas j nebus sumokėta skola. Kai ka-
j Londoną Lietuvos pasiuntinio pareigoms, kuriose ištarnavo j raliaus dvariškiai, kurie matė 

abi scenas, pranešė karaliui, 
kas atsitiko prie rūmų vartų, 
karalius liepė atvesti aną sko
lininką ir dėl to, kad jis paty
ręs tiek gailestingumo, neturėjo 
jo nė trupučio savo artimui, lie
pė suimti ir įmesti j kalėjimą su 
visomis nemokančio skolininko 
pasekmėmis (cfr. Mat. XVIII, 
23-35). 

Kristus — Dievas gerai paži
no žmogaus prigimties palinki
mą vartoti du mastu, du saiku: 
vieną sau, kitą artimui. Žmogus 
labai yra linkęs sau reikalauti 
gailestingumo, privilegijų, bet 
jų nenori pripažinti kitiems. Tą 
galime pastebėti ne tik žmonių, 
bet ir valstybių santykiuose. Ir 
čia vyrauja du mastai, dų sai
kai: ko reikalaujama sau, tas 
nepripažįstama kitiems. Sau re
zervuojama teisė ginkluotis, 
plėšti kitus, bet tie kiti turi bū
ti beginkliai avinai, be teisių, be 
balso reikalauti teisingumo, pa
sigailėjimo. Todėl Kristus nus
tato vieną saiką, vieną mastą: 
kaip tu kitiems, taip tau Dievas. 
Kokiu saiku saikėsite, tokiu ir 
jums bus atsaikėta. Dievas yra 
linkęs pasigailėti, dovanoti kad 
ir didžiausią skolą, bet reika
linga, kad toks pat mastas bū
tų taikomas ir žmonių santy
kiuose. Jei jau ne teisingumas, 
tai bent utilitarinis motyvas 
turi paskatinti žmogų mokėti 
atleisti artimui. Tada Dievas 
žada atleisti ir dideles skolas 
jam. * 

Kristus žinojo, kad žmogui 
bus nelengva vykdyti artimo 
meilės įsakymas dėl žmogaus 
egoistinių palinkimų ir todėl Jis 
nurodo dieviškąjį pavyzdį, pri
mena, kad ir žmoguj yra Dievui 
skolingas ir todėl bent noras sa
vo skolas Dievui sutvarkyti tu
rėtų paskatinti gailestingumo 

'dėsniu tvarkytis žmonėms savo 
tarpe. 

trejetą metų. 1927 m. rudenį pakviečiamas Klaipėdos uosto di-
rektoriato pareigoms. Po metų jisai pasitraukė iš šių .pareigų, 
tačiau pasiliko apsigyventi Klaipėdos krašte, prie kurio išlaisvi
nimo jisai yra daug prisidėjęs. Sukaktuvininko veiklą Klaipė
doje "T. Žiburių" Nr. 43 dr. S-nio šiaip vertinama: 

"K. Galvanauskui begyvenant Klaipėdoje sunku buvo neįsi-
jungti į plataus masto valstybinę veiklą. Jis vadovauja pigiųjų 
butų statybai .nemažai talkininkauja Klaipėdoje kuriant amatų 
mokyklą ir statant didelio masto patalpa*, jis yra Prekybos Ins
tituto Klaipėdoje [kūrėjas ir vėliau jo rektorius, taip pat pasi
žymėjęs puikus įmonių ūkio, pramonės įmonių, uostų ūkio, dis
ciplinų dėstytojas Ir rankraščio teisėmis išleistų veikalų auto
rius. Institutas turėjo didel) pasisekimą, greitai įgijo vardą ir 
įmonėms paruošė eilę specialistų, kurie jau pradėjo užimti po
zicijas pasižymėję, kaip gerai paruošti specialistai. Ton mokyk
lon jis buvo įdėjęs ne vien daug triūso, ne vien paskyręs nemažas 
sumas studentų stipendijoms ir sudaręs stipendijų fondą, bet 
1939 1940 m. Šiauliuose pastatė tinkamas patalpas, kuriomis 
jau jis, kaip rektorius, nesinaudojo". 

SKATIMU (J M PERIODU 
Kai Lietuvą okupavo bolševikai, kai įsakė nepriklausomos 

Lietuvos vyriausybei išsiskirstyti ir buvo kuriamas Paleckio re
žimas, Ernestas Galvanauskas buvo pakviestas įeiti jin kaip fi
nansų ministeris. Matydamas, kad jei toks kultūrininkas, kaip 
prof. Krėvė - Mickevičius, sutiko net "ministerio pirmininko" 
postą užimti, sutiko ir jis. Ir vienas, ir antras darė tokį žygį, 
galvodami, kad turės galimumų Lietuvai padėti. Bet, žinoma, 
tokių galimumų neatsirado. Visi bandymai nuėjo niekais. Kru
vinasis bolševizmas negailestingai suspaudė savo žnyplėmis vi
są Lietuvos gyvenimą. E. Galvanauskas pasitraukė ir laimingu 
būdu pasiekė užsienį, šiandien, gilios senatvės sulaukęs, jisai gy
vena Madagaskare. 

KELI BIOGRAFINIAI BRUOŽAI 
• 

Sukaktuvininkas gimė 1882 m. lapkričio 7 d. pasiturinčio 
Mintaujoje. Išlaikęs sunkius įstojamuosius kvotimus, jis įstojo 
Mintautjoje. Išlaikęs sunkius įstojamuosius kvotimus, jis įstojo 
į Petrapilio Kalnų Institutą, bet netrukus prasideda Rusijoje re
voliuciniai sąjūdžiai ir jisai dėl lietuviškos veiklos buvo suimtas 
ir pasodintas į Panevėžio kalėjime, iš kurio buvo manoma jį iš
tremti į Sibirą. Tačiau iš ten jis išsilaisvino ir per Suomiją iš
bėgo toliau užsienin .atsidurdamas net Belgijoje. Cia jisai tęsė 
savo pradėtus inžinieriaus mokslus. Juos baigęs, prancūzų fir
mos buvo pakviestas geležinkeliams tiesti Jugoslavijoje. Pirmo
jo pasaulinio karo metu jis buvo pasitraukęs į Graikiją. Vėliau 
pasiekė Paryžių, čia dirbo banke ir Lietuvai pasiskelbus nepri
klausoma, sugrįžo į savo tėvų kraštą. 

Garbingam Sukaktuvininkui ir žymiam Lietuvos valstybi
ninkui linkime sveikatos dar eilę metelių pagyventi, kad dar 
galėtų sugrįžti į išlaisvintą Tėvynę, kuriai daug ir nuoširdžiai 
dirbo. ' 

4 

A t e i t i n i n k a i 
Sveikiname Ateitininkų Federaciją, šiemet mininčią 25 metų 

sukaktį nuo pagrindinio persiorganizavimo, įvykusio Palangos 
suvažiavime 1927 metais. Chicagoje ir apylinkėse gyveną atei
tininkai, kaip gerai žinome, rytoj mini šią sukakti atitinkamomis 
iškilmėmis, kuriose dalyvaus mūsų rinktinė publika. 

Lietuvos gyvenimo visose sritys* ateitininkai yra suvai
dinę svarbų ir labai garbingą vaidmenį. Šiuo metu jie yra įsi
jungę į darbus, vedančius i bolševikų okupuotosios Lietuvos 
f«i»i«viaJflft|i " • " • " " " • v 

kitų valstybių, kurių iš Wash-
ingtono gautos žinios smulkiau 
neaptaria: 

Bolivija — yra pasiuntusi į 
Korėją 30 karininkų. 

Kinija (Čiangkaišekiškoji) — 
3 divizijos pėstininkų. 

Costa-Rica — grupė savano
rių, J 

Salvadoras — taip pat dali
nys savanorių. 

Panama — grupė savanorių 
ir apmokamosios bazės Korėjos 
žemėj. 

nės, pravartu žinoti, kiek vals
tybių ir kokiais įnašais yra pri
sidėjusių prie Pietų Korėjos 
laisvės išsaugojimo ir sudraudi-
mo raudonųjų agresijos." 

Lenkų savaitraštis "Glos Pol-
ski" yra paskelbęs tų valstybių 
sąrašą ir įnašų dydį. Tomis ži
niomis ir naudojuosi. 

Australija — Pietų Korėjos 
laisvės kovoms yra paskyrusi 
tas jėgas, kurios anksčiau buvo 
Japonijos okupacinėj tarnyboj 
ir dar vieną kovos batalioną yra 
prisiuntusi i$ savojo žemyno. 

Belgija — dalyvauja kovose 
su vienu belgų pėstininkų bata
lionu. 

Kanada — pėstininkų briga
da, susidedanti iš trijų batalio
nų, pulkas lauko artilerijos, 
divizijonas sunkiosios artilerijos 
ir plūs visos tų dalinių tarnybos 
bei jų aprūpinimas. 

Kolumbija — vienas batalio
nas pėstininkų. 

Kuba — kuopa pėstininkų. 
Abisinija — batalionas pės

tininkų, susidedąs iš 1069 ka
reivių. 

Prancūzija — vienas batalio
nas pėstininkų. 

Graikija — pėstininkų dali
nys, dalyvaująs kovoje ir toli
mesni papildymai. 

Liuksemburgas — viena kuo
pa pėstininkų, kovojančių ben
druose junginiuose su belgais. 

Olandija — vienas batalionas 
pėstininkų. 

Naujoji Zelandija — vienas 
savarankiškas junginys pėsti- * l s d a l l n y s karmėms bazėms. -
nįnlm Kanada — divizijonas kovos 

Filipinai — pulkas pėstinin- l ė k t u v u> [. > 
kų, susidedąs iš 5,000 vyrų. p%etu- Afnka — divizijonas 

kovos lėktuvų ir aptarnaujama-
Sijamas — pulkas pėstininkų, 

Jūrinės jėgos 
Australija — Į Korėjos ko 

vas yrâ  pasiuntusi du kontra-
torpedinius laivus, vieną lėktuv
nešį ir vieną fregatą. 

Kanada — dalyvauja su tri
mis kontratorpediniais laivais. 

Kolumbijd — viena fregata. 
Olandija — vienas kontrator-

pedinis laivas. , 
Naujoji Zelandija — dvi fre

gatos. 
Abisinija — dvi korvetės — 

(viena iš jų jau sunaikinta) 
Anglija — Tolimųjų Rytų 

flotilija, sustiprinta vienu lėk
tuvnešiu, dviem puolamaisiais, 
aštuoniais kontratorpediniais ir 
vienu reparaciniu laivais. 

JAV — divizijonas greitųjų 
transportinių laivų, blokadinė 
flotilija, divizijonas desantinių 
laivų, eilė kitos paskirties laivų 
ir savarankiškas vienetas po
vandeninių. 

Prancūzija — buvo vienas 
karo laivas, kuris, tačiau, šiuo 
metu operacrjose nebedalyvau-
ja. 

Orinės jėgos \ 
AustraHja — vienas divizijo

nas kovos lėktuvų, divizijonas 
transportinių ir aptarnaujama-

KAIP AŠ SUGRĮŽAI! | LIETUVA 
I 

(Atsiminimų iškarpos 8 m. sukakties proga) 
VLADAS RAMOJUS 

' Pristatyk arklius į bet kurią kariuomenės arklydę, o pats 
bandyki Lietuvon prasimušti, — tarė Vokietis majoras man, kai 
1944 m. rugsėjo 28 d. iš sutriuškinto pietų Latvijos fronto 215 
vokiečių fronto divizijos štabo majorą atvežiau į bolševikų supa
mą Rygą. Aš privalėjau jį atvežti, nes, rugpiūčio 15 d. pabėgus 
iš tos pačios Rygos su tikslu pasiekti Lietuvą Biržų apylinkėse, 
įsipainiojau į frontą, buvau žandarų pagautas ir pristatytas mu-
nicijos frontui tiekti. Likimas lėmė, kad po dviejų savaičių sun
kaus ir pavojingo šaudmenų tiekimo pirmosioms fronto linijoms 
Nemunėlio upės krante, pavyko įsisukti geresnian darban-vežiko ( 
pareigoms prie vieno štabo. Dėka Vežiko pareigų paskui, bolševi
kų ofenzyvai prasidėjus, išnešiau sveiką galvą per subyrėjusį ir, 
betvarkį ir sparčiai artėjantį Dauguvos link pietų Latvijos fron
tą, kur bolševikams papuolė ar žuvo visi tie draugai, su kuriais 
rugpiūčio 15 d. pabėgom iš RJrgos ir kurie ten fronte turėjo blo
gesnius darbus. 

Su arkliais Rygoje sugebėjau greitai susitvarkyti. Bet iš
nešk, žmogau, galvą iš didmiesčio, kurin iš visų šonų krenta švi
nas, kurį aižo bombos ir gaisrai. Užtektinai nuovargio kankina
mas jau pirmą naktį susiradau tuščią keturių augštų mūrinį na-

I mą Latgalės gatvėje įr užmigau. Miegota buvo kietai ir saldžiai, 
I kad rytą nubudęs tik pastebėjau tuščius kambario langų rėmus, 
I o iškišęs galvą lauk, mačiau, kaip aplinkui smilko namai, riogso-
i jo sudaužytas gatvės grindinys ir pan. Aišku, naktį būta atsi

lankiusių ivanų. Bet jų negirdėjau ir neregėjau. 
Padoriau pailsėjęs užsinorėjau ir valgyti. Tame name buvo 

daug prabangiškų baldų, brangių kilimų, minkštų lovų. Bet val
gio, išmaišęs visus keturius augštus, nei kąsnio neradau. Maisto 
didmiestyje pastaruosiuose metuose vis nebuvo ligvaliai ir, ma
tyt, žmonės bėgdami išsinešė paskutines dar turėtas atsargas. 
Bejieškodamas maisto prisiminiau, kaip vaizbūnai ir iš mano tė
viškės apylinkių traukė Rygon su bekonais, kur, sakė, kainas 
tikrai pasakiškas moka. — Ot, kad Stepas būtų kartu, tai visas 
skyles, kur jis palikdavo bekonus, parodytų, — galvojau apie tą 
šaunų draugą, kurį bolševikai atskyrė prie Nemunėlio. 

Tam puošniam ir liuksusiniai įrengtam name nesirengiau 
ilgiau pasilikti. Juoba ir tos pačios Latgalės gatvės tolumoje jau 
aiškiai išsiskyrė kulkosvaidžių serijos. Užsidėjęs ant pečių kup
rinę, puikiai suprasdamas, kad esu dezertyras, kad sugavus galiu 
tapti sušaudytas, o geriausiu atveju pasiųstas Rygos ginti, iš-
rioglinau miestan ką nors daryti, kad rusai, užėmę miestą, ma
nęs čia nerastų. 

Pakeliui buvo talkučka ir joje sustojau. Keletas didžiulių 
halių, kuriose geraisiais laikais vyko prekybos mugės, buvo bom
bų apgriautos. Vienok, nors karo pėdsakai buvo ir čia žymūs, bet 
įvairūs pirkliai negalėjo iškęsti neprekiavę. Radosi duonos, vai
sių, rūkalų ir šiaip niekaniekių. TuVėdamas markių užsinorėjau 
duonos ir rūkalo įsigyti. 

— Parduodam tik už červonsua, — pasiteiravus apie duoną 
ir cigaretes, atsakė vienas prekybininkas, paskui antras ir trečias. 

- — Visiškai teisingai ir darot, — pagalvojau sau vienas, — 
bolševikai jau priemiesčiuose, kam jums tų markių bereikia. 

Kuprinėje turėjau keletą porų fronte nudžiautų moteriškų 
šilkinių kojinių. Išsiėmiau porą kitą ir pasiūliau mainui. 

— Prašau, visada, — nusišypsojo patenkintas prekybinin- • 
kas, — tokie dalykai mums visada pravers. 

— Kurgi nepravers, juk žinot, kad driskiaį ateina, — mąs
čiau, gavęs kepalą duonos, lašinių brizelį ir tris pokelius "Baltic" 
cigarečių. * 

Antroje dienoje, neradęs reikiamų žmonių ir net ryšio, nebe-
išvengiau "frontleitstelles" (kareivių paskirstymo vietos) Bis-
marco gatvėje. i 

— Dokumentus! N 
— Neturėjau ir neturiu. Niekas jokių man nedavė. 
— Iš kokio dalinio? 
— Arklių šėrikas iš Bauskos. 
— Kur dalinys? 
— 2uvo tarp Nemunėlio ir Dauguvos. + 
— Kaip pats Čia atsiradai? 
— Arklius užmušė prie Kegumo. Iš ten pėsčias atėjau. 
Stabsfeldvebelis, ištardęs ir pasitikrinęs, kad visose mano 

suminėtose vietovėse jau bolševikai, po kiekos minučių atnešė 
dokumentą ir, kišdamas man į rankas, pridūrė: — Siunčiamas į 
lietuvhf dalinį Sluoke. Tuojau traukiniu išvykti į paskyrimo vietą. 

(Bus daugiau) 

J? 

susidedąs iš 4,000 karių. 
Turkiją — pulkas pėstininkų 

— 6,000 karių sudėtyje. 

sis dalinys karinėms sausumos 
bazėms. 

Anglija — neapibrėžtos jo
kiame komunikate orinės pajė-

Anglija — Japonijoj rezida- • o s 
vusios okupacinės jėgos, plūs JAV _ G r u p ė taktiniu kovų 
dvi brigados (po penkis bata
lionus kiekviena) pėstininkų, 

lėktuvų, komanda bombonešių, 
transportinė grupė ir sausumos 

l 

PADflKA 
Broliui kunigui Totoraičiui, atvykusiam iš Amerikos, New York, 
N. Y., suteikta šliūbą. Sese) Liegienei suruošusiai vestuvių po
būvį. Organizatoriui kun. B. Paoevičiul, prof. St. Kairiui, pa
grojusiam smuiku. Visiems kitiems pagiedojusiems, akompa
navusiems ir dalyvavusiems mūsų jungtuvėse reiškiame gilią 
padėką. 

Aldona ir Alfonsas F. Totoraičiai f 

kui. Gi patekti į teisingojo Die
vo rankas yra baisus dalykas. 

Betgi gyvenime Jvyksta tai, Pasigailėjimo laikas yra kol gy-
kas |vyko prie karaliaus rūmų vename ant žemės, bet viena są 
vartų. Žmogus pergreit užmirš
ta ką jis yra iš Dievo patyręs 
ir kas jo laukia. Jis vykdo ta
riamą teisingumą su visu griež
tumu, kol pats patenka į Dievo 
teismą. O tada jo elgesio norma 
šu artimu yra toji norma, kurią 
Dievas taikys smogui skolinin-

pulkas lauko artilerijos ir v ie - , k a r i u o m e n f e g aptarnaujamieji 
šarvuočiu pu \\ junginiai. Bendri skaičiai ne

skelbiami 
Materialinė parama kovoms 
Belgija —• duoda oriiiio trans

porto pagalbą, 
Kanada — geležinkelių lini

ja "Canadian Pacific" patar-lyga: jei parodysime gailestin 
gųmo kitiems. Tie, kurie nuolat naujanti transportiniams rei 
kovoja už tiesą ir linkę būti'ki-, kalams tarp Vancouver — To 
tų teisėjais, turėtų atsiminti,'kio ir vienas transportinis lėk 
kad šalia teisingumo yra dar ir.tuvas "sausiems produktams". 
gailestingumas. Jis kartais Graikija — aštuoni transpor 
lengviau padeda išpainioti žmo- tiniai lėktuvai. 
nių santykius; I (Nukelta į 4 psl.) 
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ONOS S'l'lli;/, GIMTADIENIO PUOTA 
:— įvyks —: 

Šeštadienį, lapkričio 8 dieną. 1952 
3S58 So. Halsted Street 

• Kviečiame gimines, draugus, ir kostiumerius 
į gimtadienio puotą. 

BUS StCANIŲ UŽKANDŽIŲ IR MUZIKOS 

Visi linksmai praleisime laiką. Kviečia 

Ona Stulz ir John Rawot 
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LIETUVOS IR VATIKANO SUTARTIS -

Šimtmetiniuose Apaštalų So
sto ir Lietuvos" santykiuose 
reikšmingą iškarpą ženklina 
lietuviškasis kondordatas. Nuo 
jo sudarymo šiemet sueina si
dabrinė sukaktis. Šia proga se
kančios eilutes bandys prasklej 

S. MATULIS, MIC 

1923 m. Vilniaus vyskupas J. 
Matulaitis - Matulevičius kon
kordato klausimą išjudino sėk
mingiau. Nuo birželio 21 dienos 
iki liepos 11 d. jis lankėsi Ro
moje su penkmetine darbų apy
skaita. Cia iš Kauno į s i š a u k ė 

BAIGUS RINKIMINĘ KAMPANIJĄ 
a= 

Šeštadienis, lapkričio fc, 1952 
y 

fjiiiji|.yjHMw>iM.#,V>."?" •v"j? , l>''' WHWWfff f -^- ' )* !*w*** fr/y^ĮĮp^/nflE; 

sti konkordato sudarymo raidą ir kun. prof. P. BūČį. Jo4arpi-
ir vidinę vertę. ninkavimu pasinaudojo, kad įti 

kintų Lietuvos atstovą prie Šv. 
Sosto Kazį Bizauską, jog kon
kordatas su Apaštalų Sostu 
yra būtinas ir neatidėliotinas. 
Šisai pagaliau jsitikmo ir pri
pažino, kad konkordatą pasku
binti Lietuvai yra naudinga. 

Grįždamas į Kauną kun. Bū-

Pirmieji rūpesčiai 
# Konkordato klausimas iškilo, 
kai Šventasis Sostas 1922 m. 
lapkričio 10 d. Lietuvą pripa
žino teisėta valstyba. Pirmuoju, 
kuris į konkordato sudarymą 
tinkamą dėmesį atkreipė, tenka ž_ v i ] n i a u g v y a k u p o 

laikyti Vilniaus vyskupą Jurgj ^ ^ g e i n ų v y s k u p u i K a r o s u i 

Matulaitį - Matulevičių, I C C ^ j ^ ^ vyskupui Pranui 
Nors jisai 1920 m. nuo laisvo- j K a r e v i č i į L A b i e j U ose laiškuose 
šios Lietuvos buvo atskirtas j M a t u l a i t i s . Matulevičius 
nelemtąja demarkacijos linija, U e m s y t o j a m s g i u I g > k a d 
tačiau, nugalėdamas susirašinė
jimo sunkenybes, laiškuose, ra
šytuose kauniškiui prof. kun. 
Pranui Bučiui, MIC, pakartoti
nai pabrėždavo konkordato bū
tinumą ir naudą. Drauge ragi
no šį reikalą judinti tiek pas 
apaštališkąjį pasiuntinį arkivy
skupą Antoniną Zecchini, S.J., 
tiek pas Lietuvos vyriausybę. 
Kun. Būčys stengėsi uždavinį 
stropiai atlikti ne tik iš pak
lusnumo. Jis pats buvo įsitiki
nęs, kad konkordato reikalas 
yra pribrendęs 

Betgi arkiv. Zecchini'o pa
žiūros skyrėsi. Jis, kun. Bučio 
raginamas, laikėsi minties, kad 
katalikiškiems kraštams, taigi 
ir Lietuvai, konkordatai esą 
nebūtini. Užtenką užlaikyti ka
none teises kodeksą, nes jame 
Bažnyčios teises pilniau apsau-
gojamos. Kun. Būčys teigė, kad 
yra klausimų, susiliečiančių su 
bažnytine ir civiline teise, ku
riuos įvairūs žmonės, nevieno
dai aiškina ir apsprendžia. Pa
vyzdžiui, kadaise ruaų okupaci
ne valdžia savavališkai išpiešė 
bažnytinę nuosavybę. Lietuvos 
gi vyriausybe tarėsi paveldėji
mo arba nusavinimo keliu tuos 
turtus teisėtai valdanti. Iš sa-
vo pusės arkivyskupas Zecchi
ni tvirtino, kad esamosios ka
talikiškos Lietuvos valdžios lai
kyseną šiame bei panašiuose 

• 

Lietuvos vyriausybę sudarytino 
konkordato reikale paskatintų. 

Vilniaus vyskupo ir prof. Bu
čio pagrindinėmis pastangomis 
dalykas pajudėjo. Netrukus pas 
užsienio reikalų ministerį buvo 
sušaukti konkordato reikalu ke 
Ii posėdžiai. Seinų ir Žemaičių 
vyskupijas atstovavo bažnyti
nės teisės prof. kun. Kazys Šau 
lys ir teologijos - filosofijos 
fakulteto prof. kun. Pranas Bū
čys, MIC. Vilniaus vyskupijos 
daliai, esančiai laisvoje Lietu
voje, atstovauti buvo pakvies
tas tenykštis kunigas. Ministe-
ris K. Bizauskas iš Romos at
siuntė preventyvinį konkordato 
tekstą. 

Tačiau minėti užsienio reika
lų ministerijoj posėdžiai buvo 
reti. . Darybos delstos. Ypač 
kliudė skirtingos nuomonės dėl 
lenkų užimtų Vilniaus ir Seinų 
vyskupijų. Będelsiant konkor-

Naujai išrinktas prezidentas gen. Dwight D. Eisenhoweris išvyko poilsiui ir šiame paveiksle ma
tome jį žaidžiant golfą Augusta National Golf Club. - (INS) 

LIETUVOS MOTERŲ VARGAI 
MEDALIAIS NEAPSIRE NGSI IR NEPAVALGYSI 

Šveicarų plačiai skaitomas 
męn. žurnalas "Die Schweize« 
rin" įdėjo lietuvių atstovių pra
nešimą, pavadintą "Lietuvės 
moters kančios kelias", kurį 
jos yra perskaičiusios per Pa
saulio Katalikių Moterų Orga
nizacijų Unijos^ kongresą Ro
moje. Tie jų išvedžiojimai, iš
klausyti su gyvu susidomėjimu 
ir simpatija, su tokiu pat nuo* 
širdžių užuojautos jausmu bu
vo priimti ir šveicarų skaityto
j a | f 

Pranešime išsamiai pavaiz
duojami visų trijų okupacijų 
Lietuvoje padariniai, bolševikų 
persekiojimai ir ypač lietuvės 

kalų buvo apstu. Surizgusiems 'jie jieškojo būdų viešąją kata- schemai, tiek ir jos autoriui, 
klausimams išrišti reikėjo ir I likų nuomonę į save palenkti. Pasikeitimo viena priežastimi 
didelio sumanumo ir nėpapras-'Tarp kitko tuo tikslu valdžia per tenka laikyti tuos schemos 
to jėgų įtempimo. Čia nesusto- (tarpininkus apaštališkajam vi- straipsnius, kur pabrėžiama vi-
jant prie viso vizitatoriaus dar 
bų ploto, pabrėžtina, kad jis, 
atlikdamas patikėtą pasiunti
nybę, panaudojo kiekvieną pro
gą diplomatiniams Lietuvos ir 
Vatikano santykiams sumegsti 
ir pagerinti. Drauge daugybėje 
pasikalbėjimų su valdžios ir ki
tais įtakingais žmonėmis tarp 
kitko stengusi paruošti dirvą 
konkordatui. 

Jau 1926 m. vasario mėncsy-

zitatoriui pranešė, esą norinti siškas Bažnyčios nepalenkiamu 
tartis dėl konkordato. Vizitato
rius atsakė, kad ir jis to norįs. 

je respublikos prezidentas Alek' Sunkias ir nenaudingas de 
sandras Stulginskis ir eilė kitų 
valdžios žmonių konkordato su
darymui buvo pritarę. Tačiau 
prieš besiartinančius politinius 

Vyriausybė deryboms iš savo 
pusės paskyrė vidaus reikalų 
ministerį Požėlą. Vizitatorius 
vyriausybės nenuoširdumą ge-

sausio 27 d. pašaukė Amžiny
bėn... 

Nors konkordatas dar nebu
vo sudarytas, santykiai su Sv. 
Sostu dar iieatnaujinti, tačiau 
tam kelias jau buvo paruoštas. 
Per trylika savo veiklos mėne
sių apašt. vizitatorius katalikiš
ką Lietuvos visuomenę jau bu
vo išjudinęs. J i svarbiausiais 
bažnytiniais klausimais gyvai 
domėjosi. Vyriausybė, jei ne re-

moters nuopelnai, t bekovojant 
už savo tikėjimo išlaikymą. 
"Pasiremdama ilgu patyrimu, 
lietuvių tauta šiandien gali pa
tvirtinti, kad jeigu išliko ligi 
šiol ištikima krikščioniškiems 
ir tautiniams idealams, tai yra 
pirmoje eilėje nuopelnas lietu
vėj motinos", — skelbia žurna
las. 

Kartu , pavaizduota, į kokią 
tragišką, padėtį okupantai įstū
mė lietuvę moterį socialiniu ir 
ūkiniu atžvilgiais. Kaime mer
gaitės jau nuo 12 m. turi dirbti 
tuos pačius darbus, kaip su
augusios, 25 proc. jaunimo ser
ga džiova. 

Dar žiauresnė už medžiagi
nę negerovę yra dvasinė aplin
ka. Medaliais, teikiamais už šei
mų gausumą, nei ' apsirengsi, 
nei išsimaitinsi. 

Deportacijomis norima iš 
krašto pašalinti bet kokia va
dovybė, kad būtų dar lengviau 
pravesti sovietinimą. 

rai suprato. Vilčių susitarti ne- tą ir pareiškė girdėjęs, jog, kai-
turėjo. Derybos tebuvo kanky- kurių .ministerių manymu, vizi-
nė. Tačiau jis ir paskutinę ga- tatoriaus asmuo esantis gerų 
limybę savo pasiuntinybei at- Lietuvos ir Apaštalų Sosto san 

mas valstybei, kas su tautinin
kų dogma nesiderino. 

Apašt. vizitatorius, sausio 17 liginiais, tai bent politiniais su-
d. sužinojęs apie min. Voldema- metimais konkordato ir santy-
ro nuotaikas, rytojaus dieną nu kiu- s u š v - S o s t u atnaujinimo 
vyko 'pas respublikos preziden- • neribotam laikui atidėlioti ne

begalėjo. Neskaitlingiems tau-

Ištremtos 15—85 m. mote
rys turi drauge dirbti kasyklo
se su vyrais, ne kartą \ jas 
gaudamos eiti pėsčios net ligi 

likti steng'ėsi panaudoti. 

rybas nutraukė 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmas.. 

Seimas už poros dienų išrin
ko Antaną Smetoną. Ministerių 

pačiu metu tiek dešiniųjų par
tijų vadai, tiek vyriausybė tvir-

dato tekstas galutinai 1925 m. tino, kad po 1926 m. gegužės 
dar nebuvo atbaigtas. - g.g ± rinkimų vteftaa' pirmųjų 

Tuo tarpu kiti pasiskubino, katalikams rūpesčių būsiąs — 

rinkimus jo nenorėjo. Betgi tuo pirmininku buvo paskirtas prof. 
Augustinas Voldemaras. 

Arkiv. J. Matulaičio-Matule-
vičiaus veiklai' susidarė naujos 
aplinkybės. Gruodžio 20 d. jis 

tykių kliūtis. Todėl arkivysku
pas pabrėžė, jog esąs pasiruo
šęs tą kliūtį pašai nti: išvykti 
iš Lietuves ir apaštališkojo vi
zitatoriaus pareigų atsisakyti, 
kad galėtų tas pareigas perimti 
ne lietuvis. < 

Tą pačią dieną A. Voldema-
ras_atvyko pas arkiv. Matulaitį-
Matulevičių kalbėti apie konkor 
datą ir kitus bažnytinius rei-

Lenkai konkordatą sudarė 1925 
m. Vilniaus ir Seinų vyskupijų 
dalys, Lenkų užimtos, įėjo į 
Lenkijos bažnytinį vienetą. Dėl 
to Lietuvoje pakilo žinomoji 
audra. Lietuvos ir Vatikano 
santykiai blogėjoj Pagaliau f ak 
tiškai nutrūko. Tačiau Lietu
vos vyriausybės nuomone, dip-

„_ lomatiniai santykiai buvę klausimuose turi nulemti Sv. Te 

konkordatas. 
Cia kyla klausimas, kodėl 

konkordatas buvo atidėliotas ? 
Kai kas drįsta dalyką aiškinti 
žydų, piliečių ir ne pilieč'.ų įta
ka. Jų svoris viešajame, o ypač 
ekonominiame, gyvenime buvo 
pernelyg žymus. Valdančios, 
grupės norėjusios jų palanku
mu pasinaudoti tik iki rinkimų, 

apianki naująjį prezidentą, ku- ! k a l u s # L a b a i galimas dalykas, 
ris arkivyskupą maloniai priė
mė ir jam pareiškė, norįs Baž-

kad šį apsilankymą m "n. Volde
maras padarė prezidento A. 

tik 
vo"7uos7a7ai7r" b7^^^^ ir Uk laikinai. V i s - j 0 p o i a i m ė t ų rinkimų žadėju-
sutarties. 

Vyriausybės atstovai, su ku 
riais kun. Būčys privačiai kon 
kordato reikalą svarstė, jo įro
dinėjimams nebuvo priešingi, 
tačiau klausimą rišo gana lėtai. 
Pirmoj eilėj dėmesys krypo į 
visą eile kitų neatidėliotinų rei
kalų: kovą už Vilnių bei Klai
pėdą, žemės reformą, mokyklų 
tinklo plėtimą ir kita. 

dėlto konkordato klausimas pa-. gįog n u o nepageidaujamos įta 
kibo ore. j kos atsiriboti. 

1925 m. rugsėjo 25 d. užsie-Į Tačiau kita pagrindinė kon-
nio reikalų ministerių tapo prel. | kordato atidėliojimo priežastis 
prof. Mečys Reinys. Konkordą-1 a t r odo daug tik~esne\ Atidėlio
to reikale jisai pilnai palaikė 
vysk. Matulaičio bei kun. Bū-

nyčios ir valstybės santykius Smetonos noru. Pasikalbėjimas 
tinkamai suderinti. Gruodžio 28 } užtruko arti dviejų valandų. 
d. šiedu Bažnyčios ir Valstybes j Svarstyta apie apašt. vizitato-
vairininkai turėjo ilgesnį pasi- r i a u B pasiuntinybę Lietuvoje 
kalbėjimą. Prezidentas Smeto
na pasisakė norįs, kad sudary-
tinam konkordatui viską paruo 
Štų pats vizitatorius. Be to, pa 
brėžė sąlygą, kad iš vienos pu
sės Bažnyčios laisvės neperženg 
tų savo ribų, o iš kitos pusės, 
kad būtų atkreiptas tinkamas 
dėmesys į valstybę dominančius 
klausimus. Kaip pavyzdį, paten 

LAISVASIS PASAULIS 
KORĖJOS KARE 

. (Atkelta ii 3 pusi.) 

čio mintį. Kad ją įvykdytų, pa
stangų negailėjo. Visokeriopą 
savo paramą žadėjo 1925 m. 
rugsėjo 1 d. pakeltas arkivys
kupu J. Matulaitis - Matulevi
čius, kuris, išstumtas iš Vil
niaus, triūsė Romoje kurdamas 

ta, nes priešrinkiminėje kovoje j kinantį abi puses, prezidentas 
bijotasi aštrių opozicijos prie- j Smetona nurodė Bavarijos kon-
kaišti}. Ypač dėl Vilniaus ir 
Seinų i sričių, kadangi Šv. Sos
tas, nors tik bažnytine^ prasme 
konkordate rišdamas nejSapras-

kordatą. 
Apašt. vvizitatorius nedelsda

mas ėmėsi konkordato planus 
ruošti. Peržiūrėjęs visus nau-
: 

tarptautinę Marijonų kolegiją | n a į patenkinti negalėjo. Po lai

tai opų vilniškės ir seiniškės jesniuosius bei didelę dalį sene-
vyskupijos klausima, lietuvių | snių konkordatų, atsižvelgda-
troškimų esamose sąlygose pil- masv į porą konkordatų embri-

ir centrinius namus. Jis per 
Norvegija — Flotilija preky- kun. Bučį skatino seimo pirmi-

binių laivų. ninką prelatą Justiną Staugai-
Panarna — jūrinis transpor

tas, 
Filipinai — 17 kovos tankų ir 

vienas naikintojas. 
Abisinija — transportinis jū

rų laivas ir transportinis lėktu
vas. 

Anglija — septyni prekybi
niai laivai. 

JAV — transportiniai jungi
niai Korėjos fronte ir visokiau
sia pagalba kitiems tiekimams. 

Kinija — (Ciangaišeko) 20 
transporto lėktuvų. 

Danija ** motorinis laivas. 
Pagalba vaistais ir ligoninėmis 

Danija --- laivas — ligoninė, 
Indija •— junginys lauko ambu-
J:msų, Italija — lauko ligoninė, 
Nomvgija — chirurginė ligoni
nė, Šveicarija — lauko ligoninė, 
Anglija — laivas — ligoninė, 
JAV — visa kita, kas reikalin-

tį susirūpinti konkordatu. Už
sienio reikalų ministerio ir sei
mo pirmininko gerų norų, vys
kupų P. Karevičiaus ir A. Ka
roso raginimų dar neužteko: vy 
riausybė nesiskubino. Delsimo 
priežastis matysime vėliau. 

Taip iki arkiv. J. Matulaičio-
Matulevičiaus paskyrimo apaš
tališkuoju Lietuvos vizitato
rium (1925. XII. 7) konkorda
to klausimas pirmyn nebejudė-

n. 
Apaštališkojo Lietuvos vizitato 
riaus arkiv. »F. Matulaičio-Matu-
tovičiaus, MIC, veikla mosiant 

konkordatą 
* 

Naujasis apaštališkas vizita
torius į Lietuvą atvyko 1925 m. 

Ka dėl aprūpinimo medicinos gruodžio 13 d. Svarbitj, skubo-
i>ei'gona1u, vaistais ir t t. tai tvarkytinų bažnytinių rei-

mėtų gi rinkimų dešinieji tikė
josi turėsią laisvesnes rankas. 

Betgi dešinieji — krikščionys 
demokratai, ūkininkų sąjunga 
ir darbo federacija - rinkimus 
nelauktai pralaimėjo. Jie 1923 
m. rinkimuose buvo pravedę 40 
atstovų iš 78, o 1926 m. bega
l o 30 iš 85. Kairieji, remiami 
tautinių mažumų, tapo padė
ties viešpačiais. Seimas birže-
Jio 2 d. prezidentu vietoje Alek 
gandro Stulginskio išrinko Kazį 
Grinių. Apaštališkasis vizitato
rius arkiv. J. Matulaitis-Matu-
lcvičius, tuo tarpu būdamas Va 
šingtone, telegrama naująjį prs 
zidentą* pasveikino,* bet šis j 
sveikinimą neatsakė. 

Sugrįžęs iš Amerikos vizita
torius rado kairiosios valdžios 
prieškatalikišką veiklą pilnam 
įsisiūbavime. Kenksmingus kai
riųjų noru-.' dalinai tramdė tik 
baime, kad per daug nesuerzi* 
uus visuomene* Dar daugiau: 

joninių schemų, kurias anks
čiau ypatingos komisijos buvo 
paruošusios ir remdamasis Lie
tuvos konstitucija, naują, kon
kordato schemą užbaigė 1927 
m. sausio 10 d. Paruoštą sche
mą vizitatorius drauge su ar
kivyskupu metropolitu Juozu 
Skvirecku, kuris gerai pažinojo 
valstybinius įstatymus ir galio-
jančius; papročius, perskaitė ir, 
kur reikftjo, pertvarkė. Pagei
daujant prof. Aug. Voldemarui, 
ministeriui pirmininkui ir užsie
nio reikalų ministeriui, naujoji 
schema buvo jam įteikta per
žiūrėti. 

1027 m. sausio 15-16 dieno
mis apie naująjį konkordato 
planą svarstė naujosios Lietu
vos Bažnytinės provincijos vys
kupai. Ypatingų pastabų ir 
priekaištų nebuvo. 

Tuo tar^u visai netikėtai pa
sikeitė ministerio Voldemaro 
nuotaikos. Iš palankaus tapo 
ucpalankuu tiek koukurda" 

bendrai, apie atnaujinimą su 
g v. Sostu diplomatinių santy
kių ir apie paruoštąją konkor
dato schemą. Ministeris pirmi
ninkas pranešė, kad vyriausy
be nusprendusi atnaujinti oficia 
liūs diplomatinius su Šv. Sostu 
santykius, pripažinti Apaštalų 
feosto', pasiuntinybę ir jos pa
tarėją Konkordato schemoje 
Voldemaras nurodė įvairias sun 
kenybes. Jis pabrėžė, kad iš jų 
didžia ošia esanti tie skyriai, 
kur kalbama apie konfesinių 
mokyklų laisvę ir joms teikia
mas valstybines subsidijas. Ta
čiau min. Voldemaras suti
ko, kad arkivyskupo paruoštoji 
schema liktųsi objektu abipu
sių derybų, kurias žadėjo už 
kelių dienų pradėti. 

Šito darbo arkiv. J. Matulai-
tis-Matulevičius, MIC, nebega
lėjo užbaigti, nes sausio 21 d. 
jį užklupo aštri liga, ir sausio 
27 d. pakirto netikėta mirtis. 

Arkiv. J. Matulaičio - Matulevi
čiaus, MIC įnašas į konkordatą, 

po jo mirties sudarytą. 

Arkivyskupas Jurgis, 1927 
m. sausio 21 dieną rašydamas 
Šv. Sostui savo dacbų apyskai
tą, su džiaugsmu galėjo pra
nešti, kad jo pasiuntinybė Lie
tuvoje laimingai artėja į pabai
gą: po bažnytinės provincijos 
įsteigimo ir kitų svarbių reika
lų sutvarkymo jau priartėjo 
konkordato sudarymas ir Lie
tuvos bei Vatikano diplomati
nių santykių atnaujinimas. Apa 
štai. viztatorius vylėsi jam 
patikėtą pasiuntinybę greitai 
baigti ir atvykti į amžinąjį mie-
atą — Romą. Tačiau Apvaizda 

tininkams buvo svarbu, kad ka
talikiškos visuomenės per daug 
nuo savęs neatgrąsintų. Be to, 
1926 m. balatfdžio 4 dienos apa 
štališkoji- konstitucija "Lietuvių 
tautai", lietuvhj katalikų su 
džiaugsmu sutikta, viršminė-
tlems reikalams išrišti nuteikė 
teigiamai. 

Arkiv. J. Matulaičio - Matu
levičiaus pastangos netrukus 
sulaukė gerų Vaisių. 1927 m. 
kovo 10 d. pop. Pijus XI Lie
tuvos intemuncljum paakyrė 
arkiv. Lauryną Schioppą, o 
Lietuvos vyriausybė ministru 
prie Šv. Sosto 1927 m. birželio 
22 d. pasiuntė Dr. Jurgį Šaulį. 
Tų pačių metų rugsėjo 27 d. 
buvo sudarytas konkordatas, 
kurį Lietuva ratifikavo spalio 
20 d., o Šv. Sostas gruodžio 8 
d> Ratifikavimo raštais pasikei
sta gruodžio 10 d. 

(Bus daugiau) 

Sargybinių žiaurumai prašo
ka visokią vaizduotę. Tačiau ir 
tie visi žiaurumai visdėlto neį
stengia palaužti tautos bran
duolio: jis, kaip ir po visą pa
saulį išsiskaidę lietuviai pabė
gėliai, tikisi, kad anksčiau ar 
Vėliau, bet vieną kartą tikrai 
ir vėl jiems išauš laisvė. (Elta) 

PRANEŠIMAS 

Lampsono išpardavime, kovo 
mėn., 1952, 10,000 geriausių 
Sapphire patinėlių kailiukų 
pundas ($130.00) ir geriausių^ 
p a t e l i ų kailiukų pundas 
($51.00) buvo parduotas — vi
si kailiukai buvo iš mūsų ūkio. 
Šiame išpardavime buvome pa
siūlę visus mūsų kailiukus pun
duose ir visi buvo parduoti. 

A. 6. STURGE0N 
MINK RANCH 

Pewaukee, Wisconsin 

# 

NAMAMS 
ir 

INDUSTRIJAI 

PARDAVIMAS -

APTARNAVIMAS 

liestai iš 

dirbtuves 

C0MBUSTI0NEER DIV. 0F STEEL PRODUCTS 
ENGINEERING C0. 

1532 South Michigan Avc. VVAnash 2-0060 
Vakarais šaukite: FRanklin 2-7100 

^ 

SHORT ON PRICE 

VALGYKITK GERIAU UŽ 
ŽEMESNĘ! KAIN y 

D Ė M E S I O 
"FREEZER" SAVININKAI! i 

Mes planuojame tureli kitą didžiuli mėsos išpardavimą lap
kričio 12. Visokių rūšių mdsa ir paukštiena asmeniškai parink
ta vedėjo A r t L e d e r e r 

SPECIALIAI sušaldyti žirniai už žemiausias kainas 
BURLINGTON FOODS, INC. 

34M W»mot Avenue, Burlington, Wi»coii»in 
ttaukite 304W—Mts supjaustome, suvyniojame ir tuojau sušaldome 
m i ii 11 • » i — * • ' • m n • • • m I I I i • mn • • »• 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Waterbury, Conn. 

Maironio minėjimas 

amžinybėn, šiuometinę vaidybą 

2,000 vaikučiu laukia Kalčdu Senelio 
Kalėdos yra džiaugsmo diena. 

Kiek džiaugsmo vaikučiams, 

VVaterburio B e n d ruomenės 
„valdyba š. m. lapkričio 2 d. su
rengė Lietuvos dainiaus — Mai
ronio minėjimą — akademiją. 
Parapijos choras sudainavo tris 
Maironio dainas. Maironio šir
dies giesmė — Apsaugok, Augs 
čiausias, tą mylimą šalį — visus 
klausytojus mintims jungė su 
visų lietuviu. Tėvyne, kenčiančia 
ir kovojančia. Solistai p-lė In-
drikytė ir p. Seliokas gražiai 
sudainavo po porą Maironio ei
lėraščių, prof. Aleksio harmoni
zuotų, ir taip pat jam akompa-

W prof . Brazaitis, atvykęs ttItuviikame veikime 
New Yorko, paskaitoje minėji
mo dalyviams Maironį apibūdi
no, kaip dainių, jau atgimusios 
ir savo vieningumą pajutusios 
visos Lietuvos dainių. Jis savo 
eilėraščiais, kupinais idealizmo, 
mokino lietuvius ne tik mylėti 
tėvynės garbingą praeitį, bet ir, 
varge būnant, nenuilstamai /ko
voti su prispaudėjais už jos lai
mingą ateitį. 

Labai gražiai ir vaizdžiai Mai 
ronio kūrybą pavaizdavo dekla-
muotojai p. Žemaitaitis, p-lės 
Malakauskaitė, Jankauskaitė 
Valterytė ir p. Cempienė. Prieš 
kokius 50 metų atvykusi į Ame 
riką p. Zailskienė ir trečios kar 
tos Amerikos lietuvaitė Sincija 
savo deklamacijomis neužsileido 

! sudaro: pirm. M. Balsevičia, vi- Mi, eglutės šviesoms spragsint, 
j cepirm. A. Petronis, sekr. A. Kalėdų Senelis jiems dalina įvai 
Vasiliauskas, finansų sekr. T. ' i as dovanėles. Ne vienam to 
Gališanskis ir .kas:ninkas A. Ur- kia eglutė ar Kalėdų Senelis su 
bush. 

A. Bobelis, svečias iš Chica-
gos, vienas pirmųjų draugijos 
narių, savo kalboje prisiminė 
jaunas dienas ir senus draugus. 

Meninėje programos dalyje 
jaunas "burtininkas" J. Dzindze 
let žiūrovams pademonstravo 
visą eilę "magijos stebuklų". 

Pasivaišinom ir pašokom. 
Draugijai linkėtina dar ilgus 

metus gyvuoti, uoliai dalyvau
jant vietos Sv. Kazimiero para
pijos gyvenime, o taip pat ir lie 

S. B. 
> 

Bridgeport, Conn. 
Jungtuvės 

Mūsų parapijos choristė Ona 
Radvilaitė spalio 25 d. susituo
kė su Kazimieru Globiu. Šliūbą 
suteikė parapijos kleb.' kun. J. 
V. Kazlauskas. Iškilmingų šv. 
Mišių metu giedojo choras, va
dovaujamas A. Stanišausko. 
Schuberto "Ave Maria" solo pa 
giedojo Lilian August. Bažny
čioje buvo daug žmonių, nes 
Onutė nuo pat mažens priklau
sė parapijos mažučių, priaugan
čiųjų ir suaugusiųjų chorams. 
Po pietų parapijos svetainėje 
įvyko iškilmingi pietūs, kurių! 
metu visi linkėjo jauniesiems | 

mūsų lietuviui Amerikoje neiš
ties savo rankos ir bent valan
dėlei-nepradžiugins mūsų vai
kučių, išbalusių nuo menko ir 
nykaus tremtiniško gyvenimo. 

Nuoširdžiai kreipuosi J visus 

veikalas Tčronte buvo suvaidin
tas sekančią dieną antrą kartą. 
Per abi dienas Žiūrovų sutraukė 
apie 1,200. A. Kalnius 

— „Iron Age" rašo, kad, 
nežiūrint kas bus išrinktas Šio 
krašto prezidentu, geri laikai 
užtruks iki ateinančių metų 

pavasario; po to ūkinė situacija 
gali pradėti blogėti. Jei krize 
ateis, joks prezidentas nesulai-
kys. t t Jj 

f 
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dovanėlėmis liks šviesos spin- • Amerikos lietuvius, tiek suaugu 
dūlys per visą gyvenimą, nes !sius, tiek mažutėlius: pasigailė-
vaikystėje gauti įspūdžiai palie
ka neišdildomų pėdsakų. 

O kas gi šiemet per Kalėdų 
šventes praskaidrins skurdų, 
pilką ir niūrų gyvenimą tų mū
sų 2,000 vaikučių, kurie su ligo
niais ar paliegėliais tėveliais tu
rėjo likti Vokietijoje ir Austri
joje? Kas gi jiems atneš ki
birkštį šviesesnės vilties per tą 

kitę ten likusių nelaimingų vai
kučių, snteikte jiems pagal sa
vo išgales auką, kad Balfas 
galėtų ko greičiausiai jas per
siųsti ir kad jos pasiektų vai-s 

kučius dar prieš Kalėdas. 
Vaikučiai taip pat prašomi 

paaukoti vieną ikitą savo aisliu-
kų vargšui lietuviuku: ar lietu
vaitei tremtyje. Aukodami žais 

Didžiojo Kūdikėlio gimimo šven lėlius, pririškite prie jų savo ad-
tę, kad jie nesijaustų vieniši ir resus, kad dovanas gavę vaiku-
visų apleisti? Jų tėveliai net čiai betarpiai galėtų padėkoti, 
reikalingo maisto jiems negali Būkime gailestingi ir tai pa-
parūpinti, tai apie kalėdines do- rodykime gerais dapbais, dos-
vanėles nei kalbos negali būti. 
Nebėra IRO, YMCA ir kitų tarp 
tautinių organizacijų, belieka 
tik Balfas, kurio paramos dydis 
pareina nuo mūsų tautiečių A-
merikoje geraširdiškumo ir dos
numo. Lietuviai vaikučiai Voke 
tijoje ir Austrijoje per ateinan
čias Kalėdas, grauždami sausos 
duonos plutą, tik ą va joti tega
lės apie šviesų nuskaidrintą ir 
žaislelias spindinčią eglutę, jei 

niai aukodami mūsų skaudžiai 
kenčiantiems pabėgėliam^ trem 
tyje. Dievas atlygins gerada
riams gausiomis malonėmis už 
šiuos gailestingus darbus. 

Prof. kan. J. B. Končius, 
Balfo pirmininkas 

N. B. Visas aukas malonėkite 
siųsti: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand S t , Brooklyji 11, N. Y. 

s s s 

.gražiausios laimes, o parapijos 
naujai atvykusiems lietuviams. . .. .. . „. . . 
_ ,* . . / _. . choras jteOcė gražią ir brangią 
Labai miela ir įspūdinga matyti j d ^ ^ k l c f e 
lietuvių kalbos ir kultūros pa- k u n j y Kazlauskas, vikaras 
laikyme bendradarbiaujant tri- . „ ~ , . .. 

/ J i kun. P. Pranckus ir buvęs vika-
jų kartų lietuvius. 

Vyrų kvartetas: Seliokas, 
ras kun. V. Pranckietis iš Hart 
ford, Conn., taip pat ir choro 

Cempė, Maurutis ir Žemaitaitis j vedėjas muz. A. Stanlšauskas. 
išpildė taip pat Maironio dai- ,Ona ir Kazimieras pasiliks cho-
nss. 

Scenoje meniškai apšviestas 
dominavo Maironio paveikslas, 
pagamintas nenuilstamo lietuvis 
kų parengimų rėmėjo dail. Ja-
tužio. 

Minėjimą atidarė ir visiems 
minėjimo vykdytojams padėko
jo VVaterburio liet. bendruome
nės pirmininkas dr. Vileišis. 

Minėjime dalyvavo daugiau 
300 dalyvių. Tačiau tas skai
čius, kai dėl VVaterburio, per 
mažas. V. J . 

Racine, Wis. 
Parapijos bazaras 

Lapkričio 9 d. 1 vai. po pietų 
parapijos svetainėje prasideda 
bazaras. Kadangi yra gauta 
daug ir įvairių dovanų lai
mėjimų, bazaras ada būti įdo
mus. Rengėjai laukia svečių. 

Kun. E. Budreckis kviečia vi
sus parapiečius ir milwau-
kiečius, kenošiečius bei wauke« 

re, nes Onutė yra ne tik gera 
giesmininkė bažnyčioje, bet ir 
šauni dainininkė tautiniuose pa
rengimuose. 

"Adomas ir Ieva" 

KANADOJE 
nt. 

Fabijola scenoje 

Ir taip daugeliui dienų, savai
čių ir mėnesių nuslinkus į praei 
tį, paaukojus daug energijos ir 
lėšų, "Fabijola" š. m. lapkričio 
mėn. 1 dieną pirmą kartą pasi
rodė Toronto scenoje. 

Išdidi Romos patricija, pago
nė, Fabijola (Ąd^lė Nikolajevą}-
tė) , būdama ištikima savo se-

. niesiems dievams, su panieka 
i žiūri į naujų "burtų" išpažinė
j u s , nors pati tiki įvairių žole-

Lapkričio 8^4 parapijos sve-įlių buriamąja galia, kurias jai 
tainėje bus vaidinama operetė j rekomenduoja jos vergė burti-
"Adomas ir Ieva". Operetę vai-! ninkė Afar (Gaina Laurinavi-
dins VVaterburio parapijos cho-įčiūtė). Tiesa, ji nėra aktyvi ko-
ro grupė, vadovaujama A. Alek | votoja prieš atūžiančią krikščio 
aio. Manau, kad visi atsilankys nybės audrą, tačiau savo dva-
pamatyti didingą parengimą, šioje ji linki kad visi šios aud-
Tą vakarą rengia parapijos cho j ros sukėlėjai prasmegtų kiaurai 
ras, pasikvietęs waterburiečius. žemę, o senasis Romos miestas 
Charos mano ateityje waterbu- pasiliktų ištikimas savo galin-
riečiams atsilyginti taip pat vai- gajam Jupiteriui. Dėl to ji nė-
dinimu. i ra pakankamai budri net savo 

Choras, tremtinių vaidintojai numylėtos giminaitės Agnietės 
ir dainininkai jau rengiasi pa-i t(Stasė Verbickaitė) atžvilgiu, 
statyti naują gražų veikalą, kurią pagal imperatoriaus dek-
Choras mano ateityje vvaterbu- retą nukirsdina užkietėjusio 
nininkų ir vaidintojų: O. Rad-' krikščionių priešo Fulvijaus bu-
vilaitę, Lilian August, Oną Ja- deliai. Karų ji esanti krikščio-
nušas, Joną Butkų, I. Valinčių, nė ir kodėl atstūmusi Fulvijaus 
brolius Jurkšaičius, P. Cesiką, meilę. 
Kaz. Globį, J. Barnotą, Armo Ir taip kova verda, krikščio-
nienę, Valinčienę, O. Grudzins- nys krenta, kaip rudenio lapai, 

ganiečius atvykti sekantį sekma [kaitę, tesutes Šulinskaites, Bau bet anų vieton stoja kiti ir jų 
dienį Racinan jaukiai popietei, 'rienę ir kitus. 

Kurie negalėtų dalyvauti šį Į 
sekmadienį, prašomi atsilankyti T Q g A n C f e l e S 
ateinantį, lapkričio 16, kada 

• 

kad puiku, - atsako vienas. — 
Aš netikėjau, kad tai galės pa
rodyti jauni valdirtojai, ištfū-
kę iš apdulkėjusio fabriko sie
nų, — pridėjo antr&s ,trečias... 
Ir taip visa salė žavėjosi. 

Pirmas jaunų vaidybos meno 
mėgėjų debiutas pasisekė. Jie 
išlaikė žiūrovą Jtemįftme nuo 
pradžios iki gaio. Ne vienam iš 
jų ir ašara nuriedėjo per seruos 
tus, ne vienam atgijo palaidota 
viltis ir ryžtas naujam gyveni
mui. Juoba, kad veikalo turi
nys ir vaidinimo laikas puikiai 
sutapo su Vėlinių nuotaika ii 
mūsų sesių ir brolių kančiomis 
ten, Vilniaus kalnelių pašlaitėse 
ir šiaurės pūgų švilpime. 

i 
Ir kilo tūlam žiūrovui klausi

mas: ar tikėjosi šio veikalo re-
žisorius, daugiausia vargo i r . rū 
pėsčių patyręs, ir kiekvienas i 
vaidinimo dalyvis, kad jų pa-1 
stangos pripildys tiek tyros nuo ! 
taikos savo pavargusių ttf.tie- j 
čių širdis? Jei ne, tai tegul tiki 
dabar ir tai tegul būna jiems 
didžiausiu atpildu. 

Artistai 

Būtų didelis korespondento 
nusikaltimas, jei jis praleistų 
progą paminėti kiekvieną vaidi
lą atskirai. Štai jie: D. Trei
gytė, vaidinusi Emerencijaną, 
D. Remeikytė — Liucijaną, K. 

įvyks bendra parapijos, o taip 
pat ir bazaro užbaigimo vakarie 
nė. Pradžia 5 vai. vakare. 

Auksinis jubilėjus 

Vietos Sv. Kazimiero Draugi
ja neseniai atšventė savo 50 m. 

gi ir nuoširdžiai rūpinsimės Jū-

"Mes visi, mokytojai, ir moki-
gyvavimo sukaktį. Ta proga bu |niai, visada būsime Jums dėkin 
vo surengtas paminėjimo vaka
ras, kurio tikslas buvo sutrauk
ti visus draugijos narius ir jos 
prtetelius bendram pobūviui. 

Programą atidarė draugijos 
pirm. M. Balsevičia, pakviesda
mas vieną draugijos steigėjų p. 
T. Gailia nskį apžvelgti draugi
jos istoriją ir nuveiktus drabus. i dainą Vakarų pasauliui, kad pa 
Iš jo kalbos paaiškėjo, kad be i vergtoji mūsų Tėvynė Lietuva 
jo tebėra gyvi dar šie draugijos i trokšta laisvės, už ją kovoja ir 
steigėjai: A. Tvcrbutas ir F. !kovos ligi Laisvės Varpas pa-
Ragauskas, šiuo metu draugija skelbs vergijos pabaigą. 

O. eilės didėja, auga, pleč'asi. Nie- I * " * * * T W ^ 
ko nepadeda nė imperatoriaus ; ^ Fulvijų, S. Verbickas -
dekretai, nė fanatiškų R«r*rvhl l 8 » ^ f " fe t f j '» ^ ! c a » . ' f f Ž f f i 
durklai. Popiežiaus Urbono »*> T

A\ AnkųdavičIUB -? Proku-
(Aloyzas Kuolas) žodžiai - * J ^ g W į J ]?'&> 
"Jūsų kraujas reikalingas per- l^' .fi * T * * Z * t t ' , T ' 
galei" pamažu tampa rea ly - ! * a i t ė ^ ?*' ?' T

K ° " d
f

r 0 t a i " 
me padėkos laiške už $50 auką be: senųjų dievų dvasia trau- t ė ~~ M a r t l n ^ » *• Linkytė -
Lietuvių Vasario 16 gimnazijai kiasi iš Romos. , UukrecŲą, O. Žukaitė ^ Celes-
direktorius A. Giedraitis rašo: 0 v i £ i . .*«"*. v - Krikščiūnaitė- Korde-

Pagaliau susijaudina ir -šdi- Hją, J. Pįnikaitė 

Laiškas iš užjūrio 
St. Šimkaus chorui atsiųsta-

džioji Fabijola. Naujojo moks
lo šviesa pamažu skverbiasi į 

- Klaudiją, 
V. šlenysL- I kareivį, R; Vaš-
tokas — II kareivį. Muzikinę 

sų neapvilti, sudėtas į mus JO- JO* B l r d i ' r * h c t e k u s l * " • * > dalį atliko smuiku prof. Stp. 
N viltis pateisinti. savo myl.mų asmenų, kntusn, Kairys ir parapijos ehoras. de-

Lietuvių Vasaric, 16 gimna- u z K r , 8 l a u s K*™^- "^yruo- koraeijos K. Manglico, grimas 
i dama 

zijos mokytojai ir mokiniai is . 
visos širdies "linki Jums, midi fe* '"CVU P^globstyje, p r* 

deda susimąstyti. Jos dar liku 

incrasdama paguodos Jagėlos. 

Be abejonės, va'din tojai nore-
lietuviškos dainos mylėtojai, ge ; &Tm . tų išgirsti savo darDo vateltj u -
nau«.os sėkmes, .kelo.ant pe- J~ krikščioniškos meilės m < n l š k * l « " a u m ą . kad a t » 

turinti 45 narius, o 53 nariai Teskamba dainos 
per 50 gyvavimo uietų palydėti Lietuvą!". 

- -

už laisvą 
O. 

ugnimi žavi h nušviečia tikrojo 
Dievo veidą ir ji iš Sv. Tėvo 
Urbono rankų priima krikštą. 

Pulku, netikėjome... 
— Na, kaip patinka? 
•—Kum dar klausi. Matai, 

tyje galėtų savo vaidybos ke 
lią perkratinėti. Bet tai jau yra 
meno recenzijos reikalas. Aš 
manau, kad šis teatras amerikie 
Čių lietuvių bus pakviestas ir 
į Chicagą. 

Korespondenciją berašant, siti 

t . 

• 

• 

* 
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DABAR TURITE PROGOS SUTAUPYTI 
NUO 45% IKI 70% 

PIRKDAMI NAMŲ REIKMENIS 
iš Lietuviu Bendroves Krautuves 

PROGRESS FURNITURE CO. 
4181-83 Archer Avenue Prie Richmond gatvės 

č i a eina ga lu t inas i špardavimas visų tų prekių per imtų iŠ uždary tos Hals ted ga t -
vfcs k rau tuvas . 

Stenkitės , k a d jokie ki t i skelbimai nenukre ip tų Tams tą nuo šių didžiausių ver
tybių. P i rmiaus ia i pama tyk i t e š ias i r š im tus ki tų n a m a m reikmenų už mažiaus ias 
ka inas mieste. Pavyzdžiui : / 

s 
$7.50 vertės pilnos mieros kaldros ar blanketai po . . $ 4 4 0 

$2.25 vertės plunksnines pagalvės 16x22 dydžio Ogc 

$69.50 vertės 9x12 velvet kaurai po $ 3 0 5 1 

$67.50 vertės 5-lų dalių Chrome Breakfast setai po . . $ 3 4 5 0 

$ 20.00 vertės visokių dydžių vatiniai matracai 

Po;.:. $ g 9 
$ 32.50 vertes springsiniai matracai visokių dydžių 

po $ 1 6 * 
$ 60.00 vertės pilni lovų įrengimai: graži lova, 

matracas ir springsai $ 2 7 9 5 
$ 65.00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio > 

couches po $3950 

$160.00 vertėg 2-jų dalių parlor setai su lovos 
įrengimais po $ 7 9 5 0 

$225.00 vertės 2-jų dalių seklyčioms setai dengti 
, vilnoniu frieze ,, $ "t - | Q 0 0 

$225.00 vertės 2-jų perskiriamų dalių seklyčiom 
setai-sofos augštos rųsies $ 1 3 9 0 0 

$128.00. vertės 3-jų dalių miegamų kambarių setai 
PO ; $78°° 

$198,00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų dalių 
po v^-)£^Uu 

$ 45.00 vertės gerai padarytos ir gražiai nubaigtos 
komodos po $0 7S0 

'1 

$15.00 vertės 24 x 36 artistiški veidrodžiai labai gražūs 

% 
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$15950 

$13959 

I/IJ « • . . , k̂ w jJ^B 

I 54.00 vertės žymių išdirbysėių nauji kaurų valytojai 
p'» o 4 y o J 

Į m 

$135.00 vertės virtuvėm gaziniai pečiai, žymių 
išdirbysčių po $8750 

$260.00 vertės kombinacijos geso ir anglių virtuvėm 

/ 

$195.00 — 1952 metų mados 17 colių screen 
televizijos setai po 

$ 16.00 Vertės „coU" lovom springsai visokių 
Standard, dydžių po $093 

$ 15.00 vertės gražios lempos-pasirinkimas visokių madų 
Po • . . . • . • • . : .4 $ 4 0 5 

$ gp.00 vertės gražaus piešimo vilnoniai kaurai 9 x 1 2 
dydžio P° >•• $ 5 9 5 0 

$ 7.50 Vertės 9 x 1 2 gražios klijonkos — didelis pasi- , 
rinkimas po . / .* ^ $305 

$ 0.00 vertes lamp shadės, dėl visokių lempų 
% P° $ ^ 9 8 

$ 7.50 vertes elektriniai prosai 

r>i 

MS* 

,S mtefŲi 

M^ 

-m 

• ; « > . ; 

po . . . . 

$ 6.75 vertės . .elektriniai toasteriai 

$ 2.00 Vertės 18x36 gražiai nuausti 
. . . . . . 

>> rag rūgs" po 

Šimtus ir kitų panašių vertybių rasite atsilankę šioje 
pirmoje lietuvių bendrovės įpėdinėje krautuvėje. 

iGRE 
URE 

4181-83 Archer Avenue, Chicago, 111. 

I 

Uidami atsineškite gazo ir elektros bilas — užsimokėkite be ekstra mokesčių. Taipgi priima
me vandens, taksu, raudonojo Ir mėlynoj D kryžiaus apdraudos mokesčius ir telefono sąskaitas. 
Galite išpirkti American Express money orderius — yra saugu ir patogu. 

Krautuve atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet. Pirmadie.iiais ir ketvirtadieniais iki 9 valandos vakaro 
dėl 'lauktu, patogumo. 
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CICERO 
SKAUČIŲ IR SKAUTŲ 
V A K A R A S 

ĮVYKS A. M. LAPKR. 16, 5 v.p. 
Cicero ftv. Antano parapijos 
saISje, 50th Ave. ir 15tr Str. 

kampas 
Visi esate kviečiami atvykti 

į šį skautišką vakarą, keletą va
landėlių pagyventi jaunatviška, 
skautiška dvasia. 

Vakaro programa: patrioti
nės skautiškos minties scenos 
vaizdelis, tautiniai šokiai, sku
dučiai, kurių garsai tikrai nu
kels gerb. svečius į Lietuvos pa
miškes... 

Vakaro metu veiks turtingas 
namų gaminių bufetas, skrajo
jantis paštas, laimės šulinys. 

šokiams gros p. Siliflno or
kestras. 

Vakarui rengti Komisija 
1952 m. lapkričio mėn. 15 d. 

SĄSKAITYBOS MOKYKLOJE 
prasideda naujas semestras. Pri
imami nauji mokiniai į kompto-
metro, Mašinraščio ir Buhalteri
jos klases. Komptometro bus tę
siamas ir IT semestras. Pamokos 
eina dienomis ir vakarais. Regis
truotis Lietuvių Auditorijoj, 3137 
S. Halsted st., Chicajro, 111. ir p. 
Karvelio krautuvėj, 3249 So. Hal-

sted St DAnube 6-1136. 
^••fr 4Mfe» ^ M B C ^ M ^ ^ f p * ^TSi^k l t r ' ~ ^ 9 f l 

CHRISTMAS TREES ! 
Ben Limpan jau 35 metai kaip 
biznyje. Jūs galite gauti kalė
dines egles bet kokio dydžio. 
Aš turiu gerai patyrusius ma-
tuotojus ir piovėjus Nova Sco-
tia. 

Skambinkite — 
NEvada 8-S439 

»K/UJUAN" AOKNCY 

55 E. Washington 81 
TeL DEarborn 2-2484 

• 
I I » i i 

2SS4 So. Oakley Ave, 

Tel. Vtrgtnia 7-6640—7-6641 

_ 
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REAL KSTATB 

CICERO 

BUSINESS SERVICES 

nfcMRSIO, SAVININKAI! B. K. 
Francis — kanalizacijos meistrą*. 
Nemokami apskaičiavimai. NSra pri
valumo. Tinkamai greitai kanalizaci
jos Ir šildymo aptarnavimas. Perdir
ba, naujai padaro. Lengvas lAmokejl-
mas. Tnrl leidime Ir apdrauda kana
lizacijos ekspertai. 291f» W. flSrd St. 
Telef. Orovehlll 6-2920. 

DftMRSlO namu savininkams. Tu-
riklte Jūsų sena* siuvamas masinas 
pataisytas arba elektrines padaryta* 
prie žemiausios kainos. Mes Įdedame 
visas dalis — stalo modelius ar ne-
.MoJarna* masinas. Darbas garantuo- „ . .p i tnm t ia rdav imUJ 
tas Tlm's 8ewtnf Machine R e p a i r . ^ f r e i ^ n p a r d a v i m u i . 
213 Lftk« St. Wauk«ffait, lll. ONtarlo 
2-OSI8. Atdara nuo 9 vai. Jk l 6:80 
vai. 

DP.MKHIO, lelmlnlnkial Venocis-
kos užuolaidos Išvalomos Ir pertaiso
mos, taip pat Veneciškas užuolaidas 
galima užsisakyti. Mes paimame Ir 
pristatome. I .ako Shore Awning CO. 
3101 Urand Ave.. VVaukogan. lll. 
Telef. DKIta «>-2««9. 

IANUOMUOJAMA 

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

2419 W. Potomac 
IŠNUOMOJAMA TAVERNA 

. 1 .iii.n geroje apylinkėje 
734 WEST 35th STREET 

VIrginia 7-9469 

2-Jų niigstų mūrinis namas. Abu 
hutai po f>H kamb. Karstu vandeniu 
apstld. Viena butą galima bus tuo-
tau užimti. 2-JŲ autom. mflr. gara
žas. Geros pajamos. 1902 S. 48th Ct„ 
Heero. Kreiptis ketvlrtad.. penktad.. 
Aestad. visa diena: kitoms dienoms 
po 6 v. v. 

I • • ! I I > ' H l l ' • 

, AU8TIN AI»YlilNKft.lF 
JOs turlto pamatyti. Jv.įtinti! 2 Mi 
uukAtu. mūrinis namas: 7 Ir X kamb.. 
4 kamb. angliško stiliaus rūsys; kok
lių .virtuves Ir prausyklos; nerudl-
iamMo plieno s>nkos: ..Oenulne lta-
llnn* Marble" židiniai. Savininkas par
duoda. Saukite: 

HELP WANTEP — MOTERYS 

STENO-DICTAPHONE • 
OPERATOR 

EXPER1ENCED 
PERMANENT 

5 day — 40 hour week 

Good working conditions 

6LASER CRANDELL 
2000 S. Westcrn 

—— 
iMAnsfirld 0-1748 

• " i i • 1 ——— 
Parduodamas mūrinis namas 
(bungalovv), su vapa, 6 kamb. 
viršuj, 3 — apačioj. Geroj tvar
koj. Issikeliame; įkainuotas 

3006 So. ITnlon Ave. 
i • 

2-j \ j Prie kampo 2-J'ų butu mūrinis namas 
MAI lOlETTE PARKE 

Hutai po penkis kambarius.^ Pilus 2 
kamb. butas pastogėje Ir butas rū
syje. Uždari porčtal. 2 automobiliu 
garažas. Automatiškas aliejinis kars
tu vandeniu npfilblyman. Daug priedų, 

(.RoTcblll 6-1611 
I • — 

ilni 

PROGOS — OPPRTUN1TIES 

Geros Kuokybes Valykla, visu drabužių, 
kilimų, užuolaidų, lovatiesių. Nemokamas 
paėmimas ir perdavimas po 5 vai. vaka
ro. Pataisymai visų medžegų. 

SOPHIE'S CLEANERS 
Mr. and Mrs. Yuskis, Prop. 

1811 SO. ALLPORT 
SEeley 3-7690 

GROSERNE ir MĖSOS 
KRAUTUVE 

Jsteigta priei 16 metų, gerai einąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuvėj. Jei pa
geidautumėt galima pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood Street 

1 Anuotu, kamb.: Šviesus, gulima nau
dotis virtuvo. Šaldytuvu: prie mažos 
šeimos. Kreiptis: • 

3961 Ko. Campbell Ave. 
(3-člas aukštas) 

Antram aukSte išnuomojama 3 kamb. 
su baldais. Kreiptis: 

V718 So. May 
Kasdien 11 vai. ryto Iki 4 vai. p.p. 
Ketvirtadieniais 11 v. ryto iki 10 v.v. 

išnuomojamas kumb. su virtuve. Vie
nam arba dviem asmenim. I .almi 
pigiai. 

POrtemouth 7-9322 
5257 S. Parkshle Ave. 

ID8KITE savo pinigus Wisconslnc 
j i.i/.nius gausiam pelnui! Mes turi
me geriausiu pirkinių: viešbučių, ta
vernų, restoranų, garažg, gazolino 
stočių. Namų visokių dydžių! Okių 
Ir vasarviečių. Kasykite arba pama
tykite CHntonville Sales Corp.. ČUn-
tonvllle. VVlsconsin. Saukite: 2289. 

LTGA priverčia pardavimą. Pirkite 
stačiai nuo savininko! Greitas užS-
mitnas. Tikrai pinigų uždirbimo »wio-
savybfi. 

Poilsio rojus — apstatytas namus, 
ūkis, vasarnamis prie St. .lost»ph 
Rlver, arti Benton Harbor; tulpnus 
10 kum burių numus, kurStu vandeniu 
apšildomus. Taip put 8 kumb. nume-
lis, 4 kumb. namelis, valgomasis Ir 
Šokiams salč, daržine, 12 akrų me-
džluotas purkus. Kaina $25,000: 
$10,000 Jmokėti. .Mr. Meud. U.S. No. 
31, R.' No. 3, Benton Harbor, Mlch. 
Tel. fi-4775. 

IM Al. ERTATE 
• »• - d — . , — . 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

PIRKITE tiesiai nuo savininko! 
1(50 akerių "dalry" Qkj! 2 moderniš
ki namai: labui geras pelnas! Turi 
turlU tuojaus grynų pinigų, parduo
da Už $260.00 akerj. Arti Orote. 111. 
36 mylios nuo f'hleagos. Užimti gu-
Miria bus sausio tnen. Saukite arba 
ruSykito — Clinton Dlekman. Rte 1, 
Hox 8«, Oiete . Illinois, š a u k i t e Crete 
4234. 

1 1 • » . i i • 

PARDUODAMAS C butų mūKjnis na
mas. UvlMil pigiai. Pečiais apšildo
mas. Geros pajamos. Clalltc apžtūnMl 
sekmadieniais. 

9i« w. aoth st. , 
arba telefonuoklte • 

YArils 7-1371 

PELNINGAS NAMAS — 
savininkas apleidžia miestą 

2-Jų augStų „Insul brick" namus, 2-jų 
automobilių prijungtas garažus su i 
vislų pakeliamom durim, „sunporch" 
vlrftuj. 1-os penkių kam. butas, 1-as 
4 k. ir 2 „kltchenetto" butai apsta
tyti. Automatiškas aliejinis apšildy
mas, karStu vrfndeniu. Pilnas rūsys. 
$280.00 i mčn. pajamų. 

E . S«»i»kowic7 

4643 S. Richmond S i 

6 KAMB. MtRINIS NAMAS 
• 

Kokline vlrtuv? ir vonia. Uždaras 
porčius. Htokerlu Šildomus garu; au
tomatiškus vandens Šildytuvas. Dvie
jų automobilių garažus. 

6343 S. Kolin Ave. 

HELP VVANTKD MOTERYS 

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

Telefonas: 
RAndolph 6-3765 

• • • — • • • • • • •• I •• I ~ M I I » • — ,. fc_ • • • „ , „ . . . . . 1 1 1 • • 

Ar jūs domitės pastoviu dar
bu su saugia ateitimi. 
MAgININKfiS*SWITCHBOARI) 

Patyrusios — bet bus priima
ma ir sugebanti pradedančioji. 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. Proga panaudoti 
savo sugebėjimus. 5 dienos sa
vaitėj. Visi priedai. 

v 
Skambinkite Mr. Loser 

VVAbash 2-7626 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 
DUOKITE JĮ KITIEMS 

HELP WANTED — VYRAI 

REIKALINGA SEIMININKĄ! 
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. 

EA 7-1966 arba 
Hlgland.Park 2-4472 

G I R L S 
General office % 

Small pleasant office 
• Typing 
• Filing and 
• Dictation 

PIORMANENT 
Will consider capable beglnnor. 

Apply ln person 
Mr. Hullinger or Mr. Vcsely 

VESELY BROS. 
Ford Dealors 

« 
3819 Ogden Ave. 

HELP V7ANTED — VYRAI 

• Slitter operators 
• Machine Helpers 

Will train to be 
machine operators 

• Warehouse clerks 

STEEL SALES 
CORPORATION 
BIshop 7-7700 

3320 S. Pulaski 

HELP V7ANTED — VVTIAI 

B O Y S 
17 or over 

Choice of 3 shifts 
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 ROTOPRINT 
4601 Belmont 

Išnuomojama** 
l a i 
au 

moję, T 
maistu 

4717 

-me 
a r 
S. 

kambarys 
augstc. 

be. 
Vle 

Mapleuood 
C'hlcaĮfo I i i 111. 

tremtinių 
na m 

Ave. 

vyrui 

Skelbtis ••DRAUGE" apniiuoka 
itm fiš ym plaiiaasla' tkaitoma* 

Stovių dienraštis, o skelbimu 
Kaina yra prieinama visiems. 

r^ 

K 

S T A N D A R D COIL 
Aurora, Illinois 

Pasaulyje didžiausias gamintojas TV Tuner turi keletą vietų 
I 

Mergaitėms - Moterims 
Assembleis - Light Bench Work 

7:30 v. r. iki 4 .v. p.j^ 
• 

Patyrimas nebūtinas; mielai imsime sąžiningas pramoku
sias. Malonios darbo sąlygos. Geras pradinis atlyginimas, 
automatiški pakėlimai. Poilsiui pertraukos. Pilna darbi
ninkų priedų programa. Imsime D. P. Employment Ofisas 
atdaras kasdien iki 5 vai., o šeštad. iki vidudienio. Kreip
kitės šiandien ir pasikalbėkite apie jūsų ateitį jms — 

S T A N D A R D COIL 
1000 Rathbone Ave. 

Aurora, Illinois 
MATYKITE PAUL BERNSEE 

SS 
Ar jos jleškote nuolatinio darbo — švarios dirbtuve* ir 

darb in inko įver t in imo. 

ACME STEEL COMPANY 
Turi atidarymus šiose srityse: 

• OOLD ROLLING MILLS • WAREHOUSK 
• HOT ROLLING MILL • SLOTERS 
• OILERS • PUNCH PRESS 

I 

Augščiausias atlyginimas plieno pramonėse. Tremtiniai priima
mi. Reikalinga suprasti angliškai. Gausūs darbininkams prie
dai. ATEIKITE: 

ACME STEEL COMPANY 

• ^ i 

135th Street & Peny 
s, 
^ 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

t 

PRODUCTION ENAMELING CO. 
Turi keletą vietų dabar del 
JIG AND FIXTURE MEN 

"Geros darbo sąlygos, švari dirbtuvg. Pilna eile priedų 
darbininkariis. Viršvalandžių. Imsime DP; turi suprasti angliškai 

• PRODUCTION 
345 N. Francisco 

AMELING CO. 

V 
• 

SA 2-4300 

\BLJ3k 

tf 
<? 

IIKI.P WANTBD — MOTKRY8 

TUOJAU 
^ 

• TYPISTS • FILE CLERKS 

• COMP. OPERATORS • AOOOUNTINO OLERK 

Pilną ar daliną laiką 
January & June Graduates gali dirbti daliną laiką ir 

susipažinti su mūsų raštines darbais. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. Proga naudoti savo iniciatyvą. Gau
sūs priedai. Kreiptis asmeniškai arba telefonu. 

STEEL SALES CORPORATION 
3348 S. Pulaski Rd. BIshop 7-7700 
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., 

Ar jūs jieškote pastovaus darbo plius darbininko įvertinimo? 

CHEMICALS 
'. 

Turi keletą darbų dėl 

STOCK HANDLERS 

I 
4 ' 

• 

Patyrimas nereikalingas. D. P. kviečiami, taip pat 

LABORATORY TECHNICIĄNS 

LABORATORY ASSISTANTS 
Bus priimami baigusieji High School su laboratorijos ap-

mokimu. Geros darbo sąlygos — gausūs darbininkams 

priedai. Saukite Dr. Gillis. 

COmelia 7-1428 

TYPISTS 
Good opportunity for advance-
ment. ©eperienced or will train 
beginners. Perm. work. Modern 
office with congenial working 
conditions. 
DURO METAL PRODUCTS 

2649 N. Kildare 
SECRETARY-TYPIST 

Experlenced for general office work. 
Permanent. Good salary. Opportunity 
for advancement. Kxoellent worklng 
conditions. N 

• Paid vacation 
• Paid holidays 
• llospitali/ation and Insurance 

DEARBORN GLASS CO. 
2414 W. 21st Street 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

GENERAL OFFICE WORK 

Išmokysime budria naujai pradedan
čią dirbti. Malonios darbo sąlygos, 
jvalrlos pareigos, kartu •maftlnrafctlH, 
6 dienų. 36% vai. savaite. Moderni 
raštinC. Daug priedų. Kreiptis: 

BRUNNER & LAY, INC. 
9300 King S t 

Franklin Park, Illinois 
GLadstone 5-3282 

^ i I Ar domit§s nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime ke
letą vietų. 

MERGAITCMS-MOTERIMS 

MECHANICAL ASSEMBLERS 

ELECTRICAL ASSEMBLERS 
Patyrimas nebūtinas. Išmokysi
me sąžiningas darbininkes. Ge
ros darbo sąlygos. Gausūs prie
dai darbininkams. Kreiptis šian 
dien — , 

ROCK-OLA MFG. CORP. 

800 N. Kedzie 

Ar domltfis nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateitim? Turime keletą, vie
tų d« —• 
• TYPIST-CLERKS 
• STENOGRAPHERS 
• BOOKKEEPERS 
imsimo naujai pradedančias dirbti 
arba patyrusias. Malonios darbo są
lygos, Jvalrlos pareigos. B dienų, 85 
yal. savaite. Gausūs priedai. Kreiptis 
Šiandien a s m e n i š k a m pas ikalbėj imui . 

PHOENIX LONDON GROUP 
Room 329 121 W. Adams 

SHIPPING ROOM 
HELPERS 

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

šaukite arba pamatykite 

Mr. Plumery 

REYBURN MFG. CO. 

4048 W. Polk 

SA 2-3S46 

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 
PROCESSORS; INC. 
3434 VV. Henderson 

JUniper 8-8862 

• TOOL AND DIE MAKERS 
• TOOL AND CUTTER GR1N-

DERS 
• INSPECTORS 
• MACHINE OPERATORS 
• PUNCH PRESS OPERA

TORS 
Excellent wages. 
Plūs bonus on produetion 

jobs. 
Excellent working conditions.— 

Steady work. 

Many employee benefits. 

Employment office open daily 
7:30 a.m. to 4 p.m. 

Acply — 

' BORG & BECK 
Division of 

BORG - WARNER 
CORPORATION 
5950 W. 66th St. 

SEMI — TRAILKB BODY 
TAISYTOJAI 

Patyrę vyrai pageidaujami. Priimsi
me Ir norinčius išmokti su mecha
nišku gabumu. Nuolatinis darbas - -
r> d. sav.; pradžiai atlyginimas $1.52 
vai. ir virs. patyrę asmenys gali gau
ti daugiau. Pulki proga daryti pa
žanga sąžiningiems vyrams. Turite 
mokėti bent klek angliškai, saukite 
arba pamatykite Mr. Millor. 

IJA 3-7840 

TRAILMOBILE, INC. 

-
HELP WANTED — MOTERYS 

Ar JOs JleSkote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitim? Mes turime ati
darymą 

STKNOORAFEI 
mažoj, malonioj Įstaigoj. Malonios 
pataloos plačioj visam pasa\tlyje pro
fesionalu organizacijoje. Jvalrlos pa
reigos. 391/4 vai. } sav. Priedai. Ge
ras pradinis atlyginimas saž'nlngal 
darbininkei. Ateikite asmeniškai. 

151(1 N. L«ke Shore Drivo 

Tuojaus galite gauti darbą 
Jei JOs esate gabi mašininkė, susl-
dOTnljURl nuolatiniu darbu — mes 
turime tinkama jums darbą. Malo
nios darbo sąlygos. Jvalrlos pareigos. 
5 d. sav. Gausis priedai. Ateikite as
meniškai pasikalbėjimui. 

Mr. Schneider 

THE DELTA POWER TOOL 
3930 So. Wlnchester 

LAfayette 3-6673 

A 

IMMEDIATE EMPLOYMENT 

• Typists 
• Acct. Clerks 

• Comp. Operators 
• General Clerks 

Full or part time. January 
and June Graduates can obtain 
part time work and become fa-
miliar with our office proce-
dure. Pleasant working condi
tions diversified duties. Many 
employee benefits. 

A p p l y : 
STEEL SALES CORP. 

< 3348 S. Pulaski Rd. 

3801 So. Justine 

Čia yra nuolatinis darbas sąžiningam 
Jaunam; vyrui. 
KOMIU NACIJOS PAKAVIMO DK-

PAKTAMKNTF. I R DIRBTUVES 
RAftTINfcS DARBAS 

Reikalinga mokėti maftinrafttts. Geros 
d a r b o sąlygos; įvairios pareigos. Di rb 
k l te a r t i namų, su taupyk i t e la iko tr 
išlaidi). Aauklte: 

DAnube 6-4712 

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

ROBERT W. HITNT CO. 
175 W. Jackson Blvd. 

WAbash 2-0872 R. L. Zmija 

A P M U f t f t J A I 
5 

$2.50 vai. Ir vir$. Nuolatinis darbas. 
Dldftlausta pietinę unijos apmušimo 
dirbtuve. 

EUBOAIi FURNITI 'RE, INC. 
1611 \ \ . 63rtl St. 

<;ito\i>liill 6-H074 
Atdara fieStad. 8 vai. ryto iki 4 vai. v. 

t 

-
• ' > 

I • 

\ 

• 

Dirbkite arti namų. sutaupykite ke
liones laiką Ir Išlaidas 

TYPIST & GENERAL CLERK 

Pageidaujama patarusi bet Imsime Ir 
budrią naujai pradedančią. Malonios 
darbo sąlygos, Jvalrlos parolgos. Pro
ga naudoti savo Iniciatyvą. Prqga 
progresuoti. 6 dienų savaite. 

KREIPTIS ASMENIŠKAI — 

ASSOCIATED DOOR & 
PLYWOOD CO. 
2141 S. Throop 

VYRAI IR MOTERYS 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim? Mes tu
rime atidarymą patyrusiam 

RATE CLERK 
taip pat 

Sąskaitininkei — gabi, pradedanti 
darbą priimama; geros darbo sąly
gos, jvalrlos pareigos; valandos nuo 
12 pietų lkl 9 vakaro (Truck line). 

SAUKITE: 
CAlumet ft-4540 

l> ftM E S i n 

N O R I P I R K T I 
Parduokite savo namą tuojaus už gry
nus pinigus. Perkame visokiu rūiių nuo
savybe. Dėl platesnių informacijų šau
kite 

MR. LINAS 
NOrmal 7-4121 

PARDAVIMUI 

Išsikeltame, parduodame baldus — 
„dlnette set", kombinuotą allejinj-
gazlnj pečių, allejinj šildytuvą ir t.t. 

22fto R. Tiiimbi.il Ave. 
2-as augštas 

• i i. — — 

Jautienos puses arba užpakaliniai 
ketvirtadaliai urmo kainomis! Pir
kite dabar dė l ' Jūsų „Deep Freeze". 
,,Swlft select" arba ,,prlme" jautie
na. Mes specializuojamas paruosime 
šviežios mėsos ir laukinių paukščių 
del Jūsų ..froezer" namuose. 

KANDLER FOODS 
7404 Irving Pk. 

GLadsfone 3-6028 

PARDUODAMAS 1940 m. Buick. La
bai gerame stovyje. Kreiptis: 

4581 So. Paulina St. 
(2-tras aukStas, vidurinis butas) 

N 
s 

• 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
= 

Chicagoje 
Suvalkiečiu Draugijos choras 

Suvalkiečių choras, vadovau
jamas p. Janinos Grieg, daug 
dirba, ne3 rengiasi vaidinimui. 
Suvalkiečių Draugija lapkričio 

Melrose Park, 111 
Mieli tautiečiai į 

Prieš mėnesj mūsų Balfo sky
rius paskelbė spalio ir lapkri
čio mėnesius vajaus mėnesiais. 
Per tuos du mėnesius renkamos 

KRCMINftS KIAULYTĖS 

T*m 

16 d. 4 vai. p. p. suvaidins vieno ] aukos pinigais, rūbais ir avaly-
veiiksmo komediją "Uošvė. į na- j M sušelpimui Vokietijoje liiku-
muus — tylos nebus" Lietuvių jsįu mūsų brolių: senelių, ligonių 
Auditorijoje. Programoje: dai-1įr našlaičių. Buvo prašyta, kad 
nos, kvartetai, sekstetai ir visas j kiekvienas lietuvis prisidėtų 
choras. Šokiams gros Ben Pa-
vio orkestras. įžanga $1.00. 
Bus ksanių užkandžių. 

Marąuette Parko lietuviai 
Chicagos Lietuvių Marąuette 

Parko Namų Savininkų Draugi
ja spalio 23 d. turėjo susirin
kimą, kuriam vadovavo pirm. 
J. Balčiūnas, o nutarimų rast. 
perskaitė protokolą. 

prie to vajaus pravedimo darbu 
ar auka. Bet deja, mūsų atsi
šaukimas liko tyruose šaukiąs 
balsas, be jokio atgarsio. 

Brangūs broliai, lietuviai, su
praskime kiekvienas šitą parei
gą, nelaukime, kol kas nors at
vers mūsų kambario" duris ir pa 
prašys aukos ( o nėra kam tų 
durų varstyti ,nes niekas neat
sirado pavaikščioti su aukų la
pais), bet patys, sutikę krautu-

Namų savininkai ruošiasi su- j vėje> g a t v ė j e > darbovietėje, prie 

Abdul ir Hassan, Afrikos tyrumų krūminės kiaulytes, yra iš
rinktos kaipo „lapkričio mėn. gyvulėliai" Lincoln Park zoologijos 

sode, Chicagoje, 111.--
n IMU ——-— —— -r ' •! . .' • ' 

sipažinimo vakarėliui 

Kęstučio klubas 

Chicagos Lietuvių Kęstučio 
Pašalpos Klubas ruošiasi vaka
rui, kuris įvyks lapkričio 23 d. 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted. Sta toma graži opere-

> tė. O. š . 

Vajaus vakarienė Brighton 
Pa rke 

Šv. Pranciškaua-Vienuolyno Rė 
mėjų 2 skyrius lapkričio 9 d. 
5 vai. p. p. rengia vajaus vaka
rienę su gražiais judamais pa
veikslais Vyčių salėje, 2453 W. 
47th Str. 

Kviečiame atsilankyti. Būsite 
pavaišinti gera vakariene ir pa
matysi te gražų filmą, kurį pa
rodys Anicetas Petkūnas. Sky
riaus pirm. M. Paukštienė, T. 
Norbuticnė, Zakaraitė, S. Jocie
nė, M. Novickienė, A. Jasperie-
nė, A. Skrafoutienė, A. Gurklie-
nė, V. Gečienė darbuojasi ir rū
pinasi vakarienės pasisekimu. 
Kviečiame rėmėjas iš kitų sky
rių atsilankyti . 

Visas pelnas skir iamas sese
rų pranciškiečių naujos koply
čios fondui. Jūsų visų atsilanky 
m a s bus labai įvertintas. įžan
ga tik $1.00. B. C. 

bažnyčios, bet kurį valdybos na 
rį, įteikime vajui skirtą auką. 
Arba prisiųskite skyr iaus fin. 
sekr. A. Jarienei, 133 N. 14th 
A ve., Melrose Park , III. Supras
kime, jog kiekvienas tur i darbų 
ir kasdienių rūpesčių, neapkrau
kime vienos valdybos (dviejų 
žmonių) tuo darbu. 

Naujieji ateiviai, nepamirški
me, jog neseniai skurdą kentė-
me Vokietijoje, o seniaU atvyku 
šieji būkime tokie dosnūs, kaip 
ligi šiol. Žinokime, jog mūsų 
paaukotas centas geram tikslui 
nušluostys ne vieno našlaičio 
a r ligonio ašarą. 

Tad dar kar tą Balfo valdyba 
kreipiasi į visus lietuvius paskir 
t i bent kukliausią auką šio va
jaus proga, kuris baigiasi lap
kričio mėn. ir visų aukotojų są
rašai ir pinigai bus pasiųsti Bal 
fo Centrui. 

Ta proga pranešame visiems, 
kad š. m. lapkričio mėn. 30 d. 
A. Andriaus name, 919 Broad-
vvay, Melrose Park, 111., įvyks 
visuotinis Balfo susirinkimas, 
kuriame bus išduota vajaus 
apyskai ta paskelbtas aukoto
jų sąrašas ir renkama nafuja 
skyriaus valdyba. Prašome vi
sus atsilankyti. 

Skyriaus Valdyba 

Vet. gydytojų profesinio 
M1LAKN1S DR. A. 

Šiais metaiB JAV federalinė Georgia, lowa, Miehigan, Montana, 
įstaiga, USDA Burtau of Animal • Kew MeXico, Ohio, rtnodi Ismnd.. 
Industry, pripažino daugelį Euro-|xexas, Vermonc ir wyom:ng. Be 
pos veterinarijas mokyklų lygia-j to, Kansas, New Jersey, Oregon, 
tpiačmis mi IAV nriDažintomis I *ennsyuania, South Caroiina, 
SSfmokykTomi* i,• J 5 2 S F s ą r a ™ btan ir W * t Virg.nia reikalauja « visas „arės gausiai susirinkti. 
Pagal tą sąrašą skaitomos Šių Eu
ropos mies u pripažintos vet. mo-

mal: Žaibas-Perkūnas ir Saibas-, 
Gintaras, o taip pat ir individua
lus Stalo teniso turnyras. 

Visi sporto mėgėjai ir bičiuliai 
kviečiami į šias varžybas atsilan
kyti ir pamatyti pirmą kartą Chi
cagoje viešinčius Cleveland© lietu
vius sportininkus. 

E. Aulaltis 

A. LIKANDFUIK 
liuv. dainavimo mokytojau Kaline 

ai įdaro nuo apallo mėnesio 6 d. 

DAINAVIMO STUDIJĄ 
Apie sąlygas sužinoti <* 

4517 SO. KOf'Ii WKI.li St. 
% arbt tel.: FR. «-447« 

PBANEA1MAS 
Lietuvių Karių Kartoteka prane

ša visiems tautiečiams, kad pasi
keitė adresas. Registracijos žinias, 
pranešimus, adresų pasikeitimus ir 
visais kitais klausimais rašykite 
šiuo adresu: Lietuviu Karlų Kar
toteka, 6535 So. IVolcott Ave,, 
Ohicago 86, Iii., USA* 

' A. Tamošiūnas, 
L. Karių Kartotekos Vedėjas 

BRIGĮHTON PAfeK 
PARENGIMAS IR 

šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 6-tas skyrius rengia bingo 
party lapkričio 16 d. 3 vai. p.p. 
Rimkų namuose, 4348 So. Artesian 
Ave. Bus gražių dovanų ir skanių 
užkandžių visiems atsilankusiems. 

Skyriaus susirinkimas, neįvykus 
praeitą sekmadienį, sauitiamas šį 
sekmadienį, lapkričio 9 d„ 2 vai. 
p.p. mokyklos kambaryje. Prašo-

m. kyklos — Kauno (iki 1943 
imtinai), Lietuvoje, Tartu (iki i ."uose 
1940 m. vasaros), Estijoje, Hano-j 
verio, Muencheno ir Berlyno, Vo
kietijoje, Vienos, Austrijoje, Ber
no, • Čekoslovakijoje, Lembergo, 
Lenkijoje, Alforto, Tuluzos ir Li
jono, Prancūzijoje, Pyzos ir Nea
polio, Italijoje, Stockholmo, Šve
dijoje, Oslo, Norvegijoje, Utrech
to, Olandijoje ir penkios vet. mo
kyklos Anglijoje. 

Daugumas iš mūs esame baigę 
bet kurią iš augščiau paminėtų 
vet. mokyklų. Todėl šis pripažini
mas mums labai reikšmingas. 

Taip pat Council on Education 
of AVMA 1950 m. paskelbė Eu
ropos vet. mokyklų, laikomų ly
giomis su JAV pripažintomis vet. 
mokyklomis, sekantį sąrašą — 
Anglijos vet. mokyklos, Kopenha
gos, Danijoje, Utrechto, Olandi
joje, Oslo, Norvegijoje, Stockhol
mo, Švedijoje, Alforto, Tuluzos ir 
Lijono, Prancūzijoje. Be to, ik** 
nacionalsocialistų pakeitimo pro
gramos universitetuose, laikomis 
lygiomis — Vienos, Austrijoje, 
Berlyno, Hanoverio, Leipcigo, 

dar ir JAV pilietybės, o Indiana 
pasitenkina pilietybe to krašto, su 
Kuriuo JAV yra geruose santy-

Valdyba 
gaukite mūsų 

D a r o m o s k l i ū t y . 
Taigi, kaip matome, galime ras

ti nemaža valstybių, kurioms mū
sų kvalifikacijos, atrodo, galėtų 
tikti. Kaikunos valstybės visai 
nereikalauja mokyklų pripažinimo, i 
kitos reikalauja pripažinimo tik 
Bureau of Animal Industty, ką ' 
duagumas š mūsų turime, be to, 
ir Council on Education prilygina 
Europos vet. mokyklas JAV pri-
pažlntpms mokykloms, tik nevar
toja to žodžio "pripažįsta". Atro
dytų, kad į profesinę praktiką 
mums plačiai atvertos durys, tik 
reikia eiti. Bet deja, praktikoje I 
yra kiek kitaip. Asmeniškai tei- | 
raujantis, vienų valstybių egzami- ( 
nų komisijos duoda atsakymus, 
kad neturintieji JAV pilietybės 
negalėsią laikyti egzaminų, nors 
jų reguliavimas to nereikalauja. 
Kitos vėl atsakp, kad nebūsią ga-
Įima laikyti egzaminų, nes turi
mąjį diplomą išdavusi mokykla 
nesanti pripažinta Council ort Edu
cation of AVMA, tuo tarpu jų re
guliavimas taip pat to nereikalau-

DemeHkJ navininkai, 
kainas pirmiausiai 

AliMON A SONS COUTBIJOTION 
OO. 

Taisymo, pertaisymo visų rūSlų lan
gus, grubius arba užbaigtus, sienas 
apmufta, stogą uždeda, pastogėje ir 
rflsy j rengiame butus. 

... ^UOmpHKioro 4-7010 

DOMESIO TROKININKAM8! 
Me« turime naują žemfts pardavimo 
vietą Lanstng'e, tarp Burnham ir 
Torrence Avės. prie 170-toB gatv«s. 
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. va
karo. Taip pat molio ir smSlto. D61 
pristatymo Jdsų užsakymų, šaukite: 

LANSING 251 

DftMBSIO, savininkai! Gazo ir 
aliejaus pakeitimai. Pilnas centrall-
nio {vedimas, bendras skardos-sheet 
metai darbas. L/ee's Automatic Warm 
Air Meating. TOwnhall 8-667<T An-
thony Llgutls, savininkas, kalba lle-
tuvlAkai. 

PRITYRQS 
TELEVIZIJOS TAISYMAS 

Viską padaro per vieną dieną 
Apylinkės laukimai — $4.00 darbininkas 
iida už darbą, daugiausia $9.00 

SUPREME APPLIANCES 
Telef. WHiting 731 
1516 — 119th Street 

Whiting 

RADIO CLUB 
KKRTAIIRANT 

and COCKTAfL LOUNGE 
Dabar po naujo! vadovybes 

THE EVERGREEN RADIO 
CLUB, Inc. 

Paduodamas geriausias maistas 
ir gėrimai sulig jūsų skoniu 
Routc 14 ir Quintens Road 

(Šiaurėj nuo Palatine) 
Atdara kasdien iSskyrus pirmad. 5 vai. 

Sekmadieniais 1 vai. po piet'i 

E. and J. 

— — - - • 

H A M M S F I N E F O O D S 
Mes pristatome 

OAK PARK ir WINDSOR 
AVĖS. 

BERWYN, ILLINOIS 
GUnderson 4-6570 

Muencheno ir Gyseno, Vokietijoje Ja. Dar kitos knaisiojasi, kažko 

IMPORT TAP 5126 So. Weatern Ave. 
Telef. IfEmlock 4-0159 

Tiekėjai importuoto Bavarijos alaus tiesiai iš statinės 

WUERZBURGER H0FBRAU 
ir 

L0EWEHBRAU MUENCHEH 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir visokių rūšių sumuštinių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kviečia atsilankyti sav. HENRY SZAFRANOW8KI 

— 

ir Budapešto, Vengrijoje 
Šiemet tas pats Council on* 

Education ta, sąrašą papildė, lai
kydamas Hanoverio vet. mokyklą 
ir po šio paskutinio karo lygia
verte. 

Atskiru valstybių* reikalavimai 
Turėdami prieš akis šiuos sąra

šus, pažiūrėkime kokie yra atski
rų valstybių reikalavimai įgijimui 
praktikos teisių ir gavimui profe
sinio darbo federalinėse įstaigose. 

Amerikos Veterinarijos Gydyto
jų Sąjungos 1952 m. informaci
niame leidinyje yra skelbiami rei
kalavimai egzaminų laikymui ir* 
praktikos teisių įsigijimui. Ten nu-

lyg jieško, kažko laukia ir nieko 
neatsako. Taigi, Akaip matome, 
praktikoje yra klek kitaip, negu 

Dėmesio Televizijos Savininkai! 
Mes pataisome ir aptarnaujame visu ii-
dirbysčiu ir modeliu, a p. ratus. Geriausias 
j rengimas ir dalys. Darbas garantuoja* 
mas ir atliekamas "clectroniCn inžinierių 

J and V T. V. SERVICE 
5909 Columbia Ave. Hanuuond, Indiana 

Russell 2159 
• 

Dėmesio moterys. Neleiskite jūsų veidui 
pasakyti metui? ELVA HAAS - FACIAL 

skellbTama. & " * £ £ ^ 7 ^ a v 1 n n i S S K . i f i ^ ^ 
yra dar tam tikri "ne vieši" rei 

MOTOR SALES 
Come in and 'convince yourself that you 
will not find better automobiles at lovvcr 
prices. 

HERE ARE A FEW LISTINGS: 

60 Buick Riveria . . $1,795.00 
98 Rocket - 49 Oldsmobile 

Sedanette $1,395.00 
76 - 46 Oldsmobile 

Sedanette $505.00 

E. J. MOTOR 
SALES 

E D M U N D JANICKI and 
JOSEPH KIJAK, Owners J 

2929 W. Law*ence 
Tel. JUniper 8-8071 

Open daily 9:30 A. M. to 9:30 P. M. 
Open Sundays 10 A. M. to 4 P. M. 

Dėmesio Seimininkės! 
TROPIC JUICES, INC. ' 

Pusryčiams apelsinų — Grapefruit 
Sunkos 

VAISINIS PUNCH 
POKYLIAMS 

• Ananaso • Citrinos 

• Lime • Vyšnių 

• Aviečių 
Tuojau* Pristatome 

Kūno Stiprintojai 
7340 HARRISON STREET 

Forest Park, Illinois 
FOrest 6-2444 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

kalavimai, kurie reikia mums pa
tiems susirasti ir juos išpildyti, 
šie paskutinieji reikalavimai nSra 
paprasti, įvairiose vietose ar vals
tybėse gali būti skirtingi ir nuo 
daug ko gali priklausyti. Kokie tie 
"ne vieši" reikalavimai yra ir kaip 
juos ištesėti, sunku pasakyti. Vie 
nas dalykas yra 
turėti įtakingą užtarėją, kuris vi 

elektriška Veidu masažą. REP. BONNIE 
BELL COSMĖTICS. 119 Madison, 
Waukegan, 111. — 2-tras aukštas. 

A. 
KAKIMIKRAS 

A. 
ZAJAUHKAH 

ON 2-7462 
ASTO-SOLUTION 

Naujausias, moksliškas "fungaeido" 
nuo kojų isšutimo, "rlngvtfbrm", ėk-
zemos ir nuo kitų odos ligų virftu-

, , , , , , , . , , ... . tintų organų. Garantuota arba plnl-
n o m a s , n w , g a l g ra2tnami. Parduodama vlsuoso 

j Drug Htores arba siųskite užsakymus 
i tuojau $1.00. * sais atvejais galėtų paremti 

Paskutiniaisiais metais viešieji Asto Drug Products 
t rodoma atskiromis valstybėmis, i reikalavimai yra pasisukę mums 
ką kandidatas turi būti baigęs ir į teigiama linkme. Ir aš manyčiau, 

• 

HI-WAY RECREATION 
Atdara penktadieniais vakare Slatu sezonui 
BOVVLINO ATDARAS Vr».\ SAVAITGALI 

"Leagues" prasideda antradionj 
Moterų "leagties" dabar organizuojasi 

popietiniam "l)Owllng'* 

Northwe«t H\VY. ,—Palat ine . 111.— Palatine U70 

ką jis turi atlikti, kad būtų pri
leistas prie valstybinių egzaminų. 

Svarbiausi reikalavimai, kurių, 
eal būt, daugumui dar vis negali
ma ištesėti, tai baigtos mokyklos 
ar diplomo nepripažinimas ir ne
turėjimas JAV pilietybės. Tiesa, 
keletas valstybių visai nereikalau
ja nei mokyklos pripažinimo, nei 
JAV pilietybės. Iš jų — Arkansas, 
Connecticut, Missouri ir Ten-
nessee. Illinois valstybė reikalau
ja mažiausia pifmųjų pilietybės 
popierių. 

Kaikurios valstybės reikalauja, 
kad kandidatai, norintieji laikyti 
egzaminus, būtų baigę vet. mo-

DfiMKSIO, SAVININKAI IR GAZUI LEIDIME TtRINTtKJI 
Gaukit.. mūKi] kalnas pirma! Pakeičiame J gazlnj apšildymą Ir aliejini 

MKGINTUVAI, KATILAI, CUNTKALINIS APŠILDYMAS 

D61 skubių arba ateičiai jdejimų saukite STK. 3-0200 — DABAR 

DUTY HEATING & RJRNACE CO. 
F. H. A. IŠSlMOKftJlMAl 

7 1 2 W e s t 7 9 t h S t r e e t A t d a r a p i r m a d ir k e t v i r t a d . v a k a r a i s 
• 

kad kiekvienam usmenidkai, pa
gal vietos sąlygas, vertėtų siekti 
profesinio darbo ir bandyti, kur 
tik prieinama, įsigysi praktikos 
teises. Girdėjau, kad jau po"ra ko
legų JAV yra Įgiję tas teises. 

Toliau, kaip yra su federalinės 
valdžios vietomis? Kaip jau anks
čiau minėjau, dauguma mūsų esa
me baigę. Bureau of Animal In
dustry pripažintas vet. mokyklas, 
bet čia v£l yra kita kliūtis, rei
kalaujama dar ir JAV pilietybės. 
Tuo tarpu pilietybę yra gavę tik 
keletas. Kaikuriems yra pavykę 
gauti darbą mėsos priežiūroje ir 
be pilietybės. Taigi, manyč'iau, kad 

kyklas, pripažintas tos pačios g j * ( ^ 1 ! ^ ^ ^ p a b a n d y t i 

$21 R*stwobd Ave. 
Chtcago, Illinois 

Knelosed ploaso fInd $ 
orders of Asto-Solntlon. 

Name 

Address 

City . . . . . . , . . . * . . . State . . 

for 

DĖMESIO SEIMININKĖMS 
ir SAVININKAMS 

Jvairių rusių sienų valymą ir atliekame 
re»idcncijuose ir eomerciniuosc pastatuo
se — einame betkur. 

TRI - C O U N T Y WALL MASTER 
SERVICE-

Pundrc 705 | 

—— . 

K I F : K V I K N O PK1 
— — 

" — 
I 

:NKTAUIKN(O VAKAK^ 
K E P T A Ž U V I S 25c 

Hu^Hlkito drauKUH ir ptalelskitR K>°a.žlui i.nK , 

H O L L ¥ W O O D INN, 3980 H a a s Ave., Lynu* 

Judy UBU* Prop. 
blokai •] vakarus nuo ilurloiu 

LYons a-»836 

Didžiausias Pasirinkimas 

• • i •»,*• 

NAAlIE PAGAMINTŲ ir MILWAUKEE 
DESRV 

ir nicso.s pagal kiekvieno skonį. 35 rūšys deš
rų. 75 ruSys sūriy. Laukite mūsų savaitgalio 
specialybių WISCONSIN FARMS 
1336 YVaukfgao Road Qleilview 

Atdara kasdiena ir sekmadieniais 
! — • i 

valstybės egzaminų komisijos 
(Board'o). Iš tokių yra — Maine, 
Minnesota, New York ir Virginia, 
pastaroji reikalauja ir JAV pilie-

Skirtiimi reikalavimai 
Toliau, keleias valstybių reika

lauja, kad kandidatai būtų baigę 
Council on Kducation of AVMA 
pripažintas vet mokyklas. Valsty
bės — Alabauia, Kentucky, Loui-
siana ir Wiscon6in. Be to, Massa-
chttsetts ir New Hampshirc reika
lauja ir JAV pilietybes^ o Wa-
shington — tik pirmųjų pilietybės 
p'opiorių. 

Čia vėl visa eite valstybių, ku
rios reikalauja, kad veterinarijos 
mokyklos būtų pripažintos Bureau 
of Animal Industry -- Colorado. 
District of Columbia, Idaho it 
South Dakota. Dar be te Mary-
land, Nebraska, Nevada, North 
Caroiina ir North Dakota reika
lauja JAV pilietybės. Dvi valsty
bės, Mississippi ir Oklahoma rei
kalauja, kad vet. mokyklos būtų 
pripažintos abiejų įstaigų: Bureau 
of Animal Industry ir Council on 

ne eavo profe
sijos darbą. Tikimės, kad ateinan
čiais metais JAV kongŽ#»as pri
pažins i r mus lygiaiB sil "Sąjungi
ninkais, o taoa ir bo pilietybės 
bus galima gauti federalinės val
džios darbą. 

• i i I I I I . II , I • • i ." . 

* -

ClevelandiGČiai Chidagoje 
Šiandien, lapkričio mėn.,'% d., 

ryte Chicagon atvyksta Clevelando 1 
LSK Žaibo sportininkai, kurie šeš
tadienio vakare ir sekmadienio po
pietėje turės draugiškus krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso susitiki
mus su Perkūjio, Gintaro ir Li-
tuanioos žaidėjais. 

Krepšinio ir tinklinio susitikimai 
prasidės šeštadienį 5 vai, v**k. Ir 
bus pravi&sti YMCA'OB patalpose, 
C545 8o. Union Ave. Cia svečiai 
sužais dvejas tinklinio (prieš Gin
tarą ir Lituaničą) ir vienerias krėp 
smio (prieš Gintafą) ruttgtyhes. Po 
šių varžybų yra numatytas krep-

Kducation of AVMA, paskutinioji |šinio susitikimas tarp dviejų chi-
reikalauja dar ir JAV pilietybės, cagos liet. krepšinio komandų: du-

Kitos valstybės tik pažymi, kad 
norintieji laikyti valstybinius eg
zaminus praktikos teisėms Įsigyti, 
turi būti baigę pripažintas vet. 
mokyklas, nemirodydami, kas jas 
turi pripažinti. Tat yra: Arizona, 
Caliloraia, DcUwaj;e, Florida, 

i 

kartinio šiaurės Amerikos meiste
rio Perkūno ir Ointaro. 

Sekmadienį varžybos bus tęsia
mos toliau Lietuvių Auditorijoje, 
kur nuo 12 vai. vyks stalo teniso 
varžybos. Yra numatyti % koman
diniai vyrų stalo teniso ausitiki-

Domeaio savininkai! 
m2XfF.fr- H F A T f N o 

Gazo, anglies įr alip.ia.a.s krosniij. jv6*-
diniaa. Kroania išvalo ir pataiso. 
Guttcrs ir Dovvnspouta Jvoflia. Nemo
kami apskaičiavimai — miesto ir 
priemiestyje. 

Skamblrtklto KIMIUINM! 8-1150 

•HJLJMUL „ •••• JUDU 
Savininkai, Saukite mus dabar 

E A O L K F I C H E R 

ALCO 
Alufnino .kombinacijos 
ŽUMINIŲ IR 
S I E T U I l \ l LANGAI 

© Alumino šitros 
• ApmušiinaN., stogų dengimas 

Nemokami apskaičiavimai / 
FMA IŠMOKĖJIMAS 

NU-SEAL 
WINI)OW A SIDtNG CO. 

vV. G. ^etef, Mgff. 
Šaukite: 

ROUNP LAKC G-14B2 

Gyveno Hart, Miehigan 
Mirfl lapkr. 6 d.. 1952, 6 vai. 

vak., sulaukęs puses amžIauH. 
Gim« I^ictuvojc. Kilo 16 Šiau

lių apskričio, Hvargo parapiJoH, 
Kojuke kaimo. • 

Amerikoje Į g y v e n o 44 rti. 
Tuslllko dldBltamė nulirtdime 

broliene Antanina Zajauskien^, 
brolio duktė Antanina žilvitis, 
Jos vyras Dr. Bruno ir Ju Smi
rna, brolio ailnus rranelftkus 
Zajauskas, jo žmona Aldona ir 
jU Artina, pusbrolis Walter Za-
jauskas, jo ^mona Domioflf Ir 
ių fteima fc(«ryv. I.udin^ton. 
Mich.), pussesere 7Vkie Myko
laitiene su fteima. kiti grlniluCs. 
draugai Ir paž.Jstaml. 

Kūnas paftarvotas Vasalčlo-
Vanee koplyčioje, 1446 S. 50th 
A v e , Cicero, III. • 

Laidotuves pirmad., lapkr. 10 
d.. Ifi koplyčios 8:80 vai. ryto 
bus atlydėtas i Šv. Antano pa
rapijos bažnyčia, kurtoje jvyks 
gedulingos pamaldos už velto-
nios siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kap nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pa*jstamus 
dalyvauti Aiose laidotuvėse. 

NullOdę: Hrolicnfv Brolio 
Duktė ir Sūnus su še imom ir 
kiti gimines. 

I*aidotuvtų direktorius Alber
tas Vasaltis-Vance. O L 2-1008. 

Dėmesio, diabetikai! Turime pilną 
pasirinkimą \fb: T dyto 

1H.1BETIS FOODS 
Diabetikams maisto 

* f M V KAMMtl.l l . 
DIETŲ MAISTAI 

VISUOMET Šviežios prekes 
Dėžutėse maistas • Miltai • Pyra
gaičiai • „Toast" • „Bread Sticks". 
A A L D Y T I J V E V I S U O M E T T U R ^ n ? 

INSULINO 
Clinitest Tabletes — Adatos — 

šprlcai, 1.1. 
Sąžiningas receptų iSpildymas mūsų 

speclalybii. 

i m R o z A L 
PHARMACY 

2900 W. 95th Street 
E V E R G R E E N PARK 6590 

Nemokamas skubus pristatymas 
Atdara kas vak. iki 11 vai. 

PADĖKA 
PETRONIU SUSNIS 
Po tėvais BULOVAITĖ 

Gyveno 9437 S. Throop Str. 
Mirė spalio 30-tą d., 1952 

metais sulaukus puses am
žiaus. 

Gimus Lietuvoje, Rokiškio 
apskr., Suveiniškio parap., 
Taručių kaime. 

Mes atmindami ir apgailė
dami jos atsiskyrimą iš mū
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką visiems giminėms, 
draugams ir kaimynams -^už 
dalyvavimą šermenyse koply
čioje, pamaldose bažnyčioje 
ir laidotuvėse kapinėse. Ypa
tinga padėka dvasiškiems tė
veliams kunigui klebonui J. 
Saulinskui, kun. E. Abromai
čiui, kun. A. Stanevičiui ,už 
gedulingas pamaldas ir var
gonininkui R. "Saboniui už 
giesmes. 

Dėkojame visiems, Jcurie 
aukavo šventas Mišias ir gė
lių vainikus. Dėkojame gra-
boriui Thomas Opyt už tvar
kingą patarnavimą. Dėkoja
me Šventos Onos Moterų 
Draugijos ir švento Kazimie
ro Seselių Rėmėjų Draugijos 
Narėms už dalyvavimą in 
corpore per laidotuves. Pa
galiau dėkojame grabnešiams 
už jų patarnavimą, ir visiems 
kurie paguodė mus mūsų nu
liūdimo valandoje. 

Atmindami ir jums dėkin
gi liekame — Dukros Anna 
Stankus ir žentas Antanas, 
Alberta Sch\varz Ir žentas 
Carl. Sūnus Antanas Susius 
ir marti Charlotte ir Anūkai 

\ 

DftMESIČ, le-lėviiiljos savininkai! 

Mes pataisome Ir aptarnaujamo viso
kių lAflirbymMų Ir modelių. Saukite 
Kasdien Ir sekmadieniais. 24 vai. ap
tarnavimas. . Leiskite BROAt)VlEW 
T. V. KERVK'E pataisyti Jilsų t»Mc 
vlaiJjĮ. frrfti Ui pi iclli.iiną kainu. 

Flliuov a*otit>fl ai-b»-l | ,M»»or a-t»«ul 

. MARIJONA ^URBIENĖ 
(pagal tfivus Siderenko) 

Gyveno 3224 South Union Avenue. Tel. VI 2-5872 
Mirė lapkričio 5, 1952, 12:34 vai. po pietų. 
G i m ė L i e t u v o j e . Kilo i&- R a s e i n i ų apskr ič io ir parap i jo s . 
Amerikoje išgyveno 53 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 3 dukterys Cecelia, Stephanic 

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

ir Gyvojo Rožančiaus, Garbes narė šv. Kazimiero Ak.; Pran-
cišlfiečių; Nekalto Prasidėjimo Gildos; Pranciškonų, TT. Ma
rijonu, Jėzuitu, -Labdarių rėmėjų, Praplatinimo Tikėjimo. 

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

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

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

Nuliūdę: dukterys, žentas, anūkai, pusbrolis ir gimines. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. Y A 7-3401 

-. . . . . . 
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X S. Balzekas, savininką?! 
Balzekas Motor Sales; Don Ku
raiti*, savininkas M»kla Buick 
Co.; Adam Dulski, savininkas 

X Lietuvių Teatro premjero
je, kuri jvyks A, m. gruodžio 
mėn. 6 d., šeštadienį, Hamilton 
Parko teatre, bus statomas link 
smaa trijų veiksmų nutikimas 
„Bubulis ir Dundulis". Veikalo 
autorius ir režisorius Antanas 
Kūkiis. Dailininkas Viktoras 
Petravičius. Rež. padėjėjas An
drius Mironas. Apšvietimas Sta
sio Gasiilno. Kostiumai K. Ve-
lieki«'iH"s. Vaidina šie Lietuvių 
Teatro aktoriai: Stase: Kielaite, 

Lighthouse restorano; Julius Irena NivinskaitČ, Ona Petravi-
Brenza, prez. Metropolitan Sta
te Bank, įsirašė garbės nariais; 
į T. T. Marijonų Bendradarbių 
Chicagos Apskrities jubilėjinę 
vakarienę, įvykstančią lapkričio 
16 d. 6 vai. šv. Jurgio parap 
salėje. Programoje dalyvauja 
seserys Matulytes, iš Bridge-
port, Ona Piežiene", soprano, A-
teities šokėjų grupė ir p. Va-
leišaitės šokėjų grupė, suside
danti iš jaunesnio amžiaus jau
nimo. Į banketą atvyks vysk. V. 
Brizgys ir Lietuvos konsulas 
Dr. P. Daužvardis. 

X Vasario 16 gimnazijai 
(Diepholze) remti susidarė Chi 
cagoje dar vienas būrelis. Nau 
ją būrelį sudaro: V. Maknavi-
čius, A. Grinias, D. Kuinytė, M 
Jarkšienė, J. Maciejauskas, A 
Gydąs, K. Česnauskas, B. Kle-
veckienė, J. Jarčiene, S. Butkie-
nž, B. Petronis, B. Zikienė, J 
Platkienė, E. Tumosienė, A. Pa
liulis, S. Gabaliauskas, Z. Baza-
ras, A. Bazaras, O. Mickevičie
nė ir D. Vaitkus. Šio būrelio 
reikalų vedėjas yra kun. B. Su 
gintas. 

X J. Pukeliene, A. Kanapack, 
I . Lescauskaite, E. Jonaitiene 
ir kitos daug pasidarbavo, kad 
pavyktų šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų 1 skyr. vajau3 
vakarienė, įvykusi spalio 26 d. 
Sv. Jurgio parapijos salėje. Va
karo vedėju buvo kun. A. Va
lančius. Vakarienę paruošė su 
pagelbininkėmis Stanevičienė. 

X Mokslo ir Pramonės Mu-
ičjus paskyrė trečiadienį, gruo
džio 3 d., Lietuvių Diena. Popie
tinę eglutės programą išpildys 
Maria AugŠtosios Mokyklos mo 

eiutfc, Alfas Brinką, Kazys Gan-
drimas, Jonas Kelečius, Petras 
Maeys-Maeinskas, Vacy* Pe
trauskas ir Gasparas Velička. 

X Mu2. »AI. KučiGnas akom
panuos solistams P. B'.čkienei 
r St. Baranauskui, kurie dai

nuos Lietuvos Gailestingųjų Se
serų Draugijos koncerte — ba
liuje, kuris įvyksta šiandien L'e 
tuvių Auditorijoje 7 vai. vak. 
Po koncerto viršutinėje audito
rijos salėje bus šokiai, grojant 
B. Pakšto kapelai, o apatinėje 
salėje veiks turtingas bufetas. 
Sio parengimo pelnas skiriamas 
Vokietijoje pasilikusiems lietu
viams ligontems paremti, todėl 
"engėjos kviečia Chicagos vi 
^uomenę šiame koncerte — 'ba 
liuje gausiai dalyvauti. 

* JŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Didelis siiMidomf jimn.H koit 

KANAPOJ 
— Monika ir Vytautas Jo-

certu. Ne tik New Yorke, b e t n y n a i , prieš trejus metus atvy-
ir tolimesniuose N. Anglijos ir 
Pennsylvanijos miestuose yra 

ke į Kanadą, dabar gyvenantie
ji Montreal, Quebec, džiaugiasi 

• 

didelis susidomėjimas A. Brazio, plrmgimiu sūneliu, kuriam da 
ir Onos Kaskas koncertu, kuris 
ruošiamas 1953 m. sausio 18 d. 
PirmaJi vakarą, kai tik buvo 
pristatyti biletai rengimo komi
sijai, parduota 35 biletai. 

Andriaus vardą. 

Toronto Maironio Vardo 

ŽINIOS IŠ OKUR 
LIETUVOS 
Kolūkių vardai 

Ariogalos rajone yra kolek
tyviniai ūkiai, pavadinti „Jau
nosios Kart/m" ir „Pažangos" 
vardais. Kitose vietose yra ū-
kįų, pavadintų „Ateities" bei 
„Pavasario" vardais. „Jaunoji 
Karta", „Ateitis", „Pavasaris" 

CHICAGOS ŽINIOS 
Pagrobė inžinierių 

— Prel. Pr. Juras, ALRKF 
iždininkas ir šv. Pranciškaus 
par., Lawrence, Mass., klebo
nas, po pavojingos, bet sėkmin
gos operacijos sveiksta ir stip
rėja. Po kelių dienų jau galės 
grįžti iš ligonines namo. 

X Chicagos lietuviai su dide
liu dėmesiu laukia vyrų choro 
koncerto, kuris įvyks kitą šeš
tadienį, lapkričio men. 15 d. So-
koių salėje, 2337-45 So. Kedzie 
Ave.lKoncerto pradžia lygiai 8 
vai. vak. Koncerto kvietimus 
prašoma įsigyti iš anksto „Drau 
ge", Marąuette Parke pas p. 
Kartaną, 2458 W. 69 St. ir pas 
p. Pūtį, 2548 W. 69 St., o taip 
oat ir pas visus vyrų choro na-
'ius. 

X Ona Navickiene atvyko iš 
Floridos lapkričio 6 d. į Melrose 
Park, 111., kur ji pirmiau gyve
no, aplankyti dukros Stefanijos 
Jakus, kuri šiomis dienomis su
laukė" dukrelės, kuriai duotas 
vardas Aldona. K. ir S. Jakus 
gyvena 100 Broadway, Melrose 
''ark, 111. Pas dukrą ir žentą ji 
pagyvens apie savaite. 

kinės. Vakarinėse programose* x š v # RryMaus bažnyčioje 
„Dainavos" ansamblis atvaiz-įrytoj per iškilmingas pamaldas 

(10 vai. ryto), ateitininkų me
tinės šventės proga, giedos 
Liet. op. sol. Izabele Motekai-

duos „Kalėdos Lietuvoje" mon 
tažą. 

X Marijona UrbienS, didelė 
labdaringųjų darbų rėmėja, pri 
klausiusi daugeliui katalikiškų
jų organizacijų ir buvusi dauge
lio vienuolynų rėmėjų garbės 
narė, o „Draugo" amžina nare, 
mirė lapkričio 5 dieną. Jos kū
nas pašarvotas namuose, 3224 
So. Union Ave. 

X TSvaa J. Borevičius, S. J., 
Chicagos ateitininkų dvasios va 
das, maloniai kviečia visus Chi 
cagos ateitininkus lapkričio 9 
d. 10 vai. šv. Kryžiaus didin 
goję bažnyčioje dalyvauti jubi-
lėjinėse pamaldose ir bendroje 
šv. Komunijoje. 

X „Dainavos" ^ansamblis baž 
nytinio koncerto metu 1952 m. 
lapkričio mėn. 30 d. 4 vai. po 
pietų Sv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje be lietuviškai išvers
tos Bethoveno oratorijos „Kris
tus Alyvų darželyje" išpildys ir 
keletą giesmių, parašytų lietu
vių kompozitorių. 

tien5 ir choras, vadovaujamas 
muziko St. Sodeikos. 

X Della Kalvaitiene, 3304 W. 
60 pi., grįžo į namus iš ligoni
nės, kur jai padaryta akies ope
racija. Linkime D. Kalvaitienei 
greitai pasveikti. Ji yra kilnių 
darbų stambi rėmėja. 

X Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 6 skyrius rengia bingo 
pobūvį lapkričio 16 d. 2 vai, p. 
p. Rimkų name, 4348 So. At-
tesian. Pirm. E. Rudienė ir ko
misija kviečia visus į parengi
mą, kur gausite gražių dovanų. 

VOKIETIJOJ 
— Gediminas Vildžius, „Drau 

go" bičiulis ir prenumeratorius 
(prenumeruoja „Draugą"*ir jo 
tėvas), dabar atlieka karinę 
prievolę JAV karo aviacijoje, 
Europoje, š. m. spalio mėn. už; 
pavyzdingą pareigų ėjimą pa
keltas iš A/3C į aviacijos kor-
poralus — A/2C. 

Be to, kad ir labai sunkio
mis sąlygomis, bet atnaujino, 
dėl karinės prievoles atlikimo, 
nutrauktas studijas ir kiek pa
jėgdamas studijuoja. 

— Estų laisvės kovotojų Vo
kietijoje organas „Voitleja" spa 
lio mėn. Nr. 4 įsidėjo keletą ver 
tingų straipsnių. Viename iš jų 
įvertinamas raudonosios armi
jos pajėgumas, antrame — rusų 
imperialistiniai kėslai ir nuro
doma, kad, priešingai visiems 
kaikurių rusų emigrantų lūkes
čiams, Sov. Sąjunga pati nega
lės susprogti iš vidaus. Sovieti
nis režimas tegali būti sutriuš
kintas tik smarkaus smūgio iš 
šono. Trečiu įdėtame redakcijai 
atvirame laiške įvertinami ru
sų monarchistų kėslai Pabalti
jy, pareiškiami kad ir per jų 
Briuselyje leidžiamą organą 
„Časovoj". 

Šeštadieninė Lituanistikos mo- b u v o ja Unimo laikraščių vardai 
kykla mokslo metus pradėjo š. nepriklausomybes laikais. „Pa-
m. rugsėjo 13 d. Tą dieną į mo- jįjjį^., „ ( J K a r t o s . < l e i d v k l o 8 

kyklą susirinko apie šimtas mo- vardas, 
kinių. Mokslo metai buvo pra
dėti lietuvių bažnyčioje pamal
domis, kurias atlaikė kun. Bal. 
Pacevičius. Šiais mokslo metais 
mokykloje yra šeši skyriai. Šeš
tajam skyr. vadovauja mokyk
los vedėjas Julius širka, penk
tajam — Vyt. Taseckas, ketvir 
ta jam — Pr. Mačiulaitis, tre
č i a j a m — Kr. Mackevičius, 
antrajam — •!. Jankaitis, pir
majam — M. Steponavičiūte. 
Dabar mokykloje yra daugiau 
120 mokinių. 

ITALIJOJ 
—- Svarstė ateities veikimą, 

Sv. Kazimiero Kolegijoje spalio 
26 d. įvykr, Uetuvių kunigų Są
jungos Romoje susirinkimas, ku 
riame buvo peržvelgta pasta
rųjų metų veikla, išrinkta,nau
ja valdyba ir pasikeista minti
mis dėl ateities veikimo. Į nau
jąją valdybą buvo išrinkti: kun. 
D. Kenstavičius, tėv. dr. Matu
lis, MIC, ir kun. V. Bitinas. | « d g e r i *u vietoj „pasikeitė 
Ateityje numatoma toliau tęsti vartoti terminas „buvo išjota", 
mėnesinius pasikalbėjimus ak 

— Trūksta vaistų, liepia ko
voti su paukščiais, lesančius 
šermukšnio uogas. Vakarų pa
sauliui paskelbus cTalinę preky
bos blokadą, sovietams daug ko 
trūksta. Jų tarpe vaistų. Bando 
uogomis ir gyduolėmis žolėmis 
verstis. P. Balčiūnienė, Vyr. Far 
macijos Tarnybos Šiaulių srities 
paruošų skyriaus vedėja, reika
lauja, kad vaistinėms būtų pri
statomos „gausiai po šios va
saros grūdų pristatymo punk
tuose randamos skalsės ir šer
mukšniai"... „Neleiskime šer
mukšnių naikinti paukščiams", 
perspėja galingiausios ir turtin
giausios šalies pareigūnė. 

— Labai dažnai keičia. Pra
eitais metais pasikeitė pusė par 
tijos rajonų komitetų skyrių 
vedėjų. Po kolūkių ataskaitinių 
susirinkimų pasikeitė daug ko
lūkių valdybų pirmininkų. Tik 

Kultūrinio priedo pirmame 
puslapyje šiandien rasite pasi
kalbėjimą su Krėve. Pervėlai pa 
stebėjome, kad straipsnio pačio
je pabaigoje sumaišytos eilutės. 
Paskutiniame profesoriaus at-

Leldyklų bendradarbiavi- . H , . - , 
n i r v x*. ir i sakyme, maždaug, nuo trečda-

mo keliu Vokietijos Krašto Vai U o t r a i t u r ė t m t a i 

dybos leidykla siūlo visoms Vo- , , ^ x . _ ^ Z U J A „JaSL 
kietijos lietuviškoms leidykloms 

tualiomis sielovados problemo
mis, tuo būdu* praktiškai ren
giantis komunistų griaujamo re 
liginio gyvenimo atstatymui Lie 
tuvoje. 

— — — — • • i i — — — — a s u ii i n" K 

— "Labas, ponia!" Panevėžio 
rajone Mar. Margytės kolchozo 
ndrė Er. Šalkauskienė penkis 
kartus kaupė cukrinius runke
lius. Laiške Stalinui kolchozas 
ketino iš hektaro gauti 250 

Naujieji teisėjai 
Naujai išrinktieji teisėjai, vi

si demokratai, bus prisaikdinti 
gruodžio 1 d. Jų vardai: S. 
Stefanowich, J. Butler, J. Che-
los. Sie buvo naujai išrinkti. 
Perrinktieji: H. O'Connell, G. 
Gorman, J. Braude, J. Drucker, 
J. Pope, G. Weiss, A. Napoli 
ir J. Hermes. N. Norman, prieš 
porą mėnesių paskirtas prie mu 
nicipalinio teismo, dabar išrink 
tas šešeriems metams. Lietuvis 
A. Wells išrinktas dvejiems me
tams vieton atsisakiusio Char
les Daugherty, dabar dirbančio 
apylinkės (Circuit) teisme. 

Mandagiausias policininkas 
Taksi vairuotojai prieš kiek 

laiko mandagiausiu Chicagos 
policininku išrinko Artūrą W. 
Fischer, 43 m., gyvenantį 5219 
N. Ashland. Susirgęs astma ir 
turėdamas gydyti plaučius, jis 
šiuo metu yra Augustana ligo
ninėje. Cia jisai gavo šimtus 
laiškų, kurie jam atnešė daug 
džiaugsmo. 

Mindszenty draugas 
Chicagoje 

Dr. Dama Hunyadi, buvęs 
kard. Mindszenty laikraščio re
daktorius ir kardinolo asmeniš
kas draugas lapkričio 9 d. 2 vai. 
Chicagoje, Mundelein kolegijos 
istorinių mokslų studentėms lai 
kys paskaitą apie Vengrijos li
kimą. 

Paskaitos muzejuje 
Gamtos Istorijos Muzejuje 

(prie ežero ties Roosevelt gat
ve) lapkričio 8 d. 2 vai. 30 min. 
M. Deusing laiko paskaitą apie 
Floridos džiungles. Paskaita 

Apie Įįrčvc 
entn. cukr. runkelių. Atvykusią j ikustru6ta filmais. Sekmadienį 
radijo reporterę kolchozo pir- lapkričio 9 d. 2 vai. p.p. P. Dali 
mininkė Paškauskiene sutiko 
"labas, ponia!" — žodžiais. 

Tačiau dabartinė politinė 
veikla užsienyje taip pat turi 
reikšmės. Ji neleidžia pasauliui 
pamiršti, kad tokia Lietuva yra 
ir kad ją šiandien žiauriausiai 
kankina sovietinis okupantas. 

X Mrs. A. Skrabutienes na
me, 2439 W. 45 PI., ruošiama 
gruodžio 14 d. 3 vai. p.p. Tėvų 
Marijonų Rėmėjų 35 skyriaus 
„bingo party". Skrabutienė ža
da skaniai pavaišinti atsilanku-
sius į parengimą. 

eiti bendradarbiavimo keliu ir 
konkrečiai kviečia pabarstyt i 
tokias bendradarbiavimo gali
mybes: 1) bendras knygų pla
tinimo biuras, 2) vienodas pla
tintojams nuošimtis, 3) bend
ras leidžiamų knygų planas. 
Tuos tris punktus sėkmingai 
vykdant, eiti prie Knygos Bi
čiulių Klubo steigimo. 

— Baltų /Tarybos posėdis. Ha 
noveryje, Krašto Valdybos pa
talpose, spalio 16 d. įvyko eili
nis Baltų Tarybos posėdis, šią'kioje nuotaikoje, kokią tik suge 
Tarybą sudaro trys nuolatiniai bėjo sudaryti Philadelpfoijos lie-
nariai: iuž. Pr. Zunde, Krašto tuvių visuomenė. Gausūs svei-
Valdybos pirmininkas, ats. kinimai iš visų laisvojo pasaulio 
pulk. V. Janums, Latvių Centro kraštų ir skaitlingų lietuviškųjų 

Prof. V. Krėvė šiuos pareiški
mus "Draugo" skaitytojams su
tiko duoti labai mielai ir kalbė
jo su dzūkišku nuoširdumu, su 
kuriuo jis prabilo ir Lietuvių 
Bendruomenės spalio mėn. 19 d. 
suruoštoje jo pagerbimo akade
mijoje, gi akademija praėjo to-

— Panevėžio vyskupui K. 
Paltarokui spalio 21 d. suėjo 77 
metai amžiaus. Tai didelė baž
nytinė ir socialinė asmenybė. 

— Juodom galvom avys. Švo-
biškio apylinkės kolchozo Leni
no keliu melžėja Karpavičiūtė 
primelžia iš karvės po 2400 ki
logramų pieno. Kolchozo sep
tynios avys juodom galvom 
ruošiasi vykti į parodą. * 

Trys negrai buvo pagrobę pra 
monės inžinierių P. Pearson, 26 
m., gyvenantį 6836 So. Shore 
drv. Važiuodamas Ashland gat
ve šiaurinėj Chicagos dalyje jis 
sustojo ties raudona šviesa. Gro 
bikai tuo meta įsiveržė į jo 
automobilį, primuso savininką 
ir numetė mašinos užpakalin. 
Kiek pavažiavus Pearsonas at
sigavo. Ir vėl jį primušė. Kai jis 
vėl atsigavo, automobilis buvo 
pastatytas ties 130 gatve ir Do-
ty. Grobikai tyrinėjo jo bagažą. 
Pearsonas, nutaikęs progą, ėmė 
bėgti. Tie negrai kurį laiką vir 
josi, bet vėliau — paliko. Jis 
nuėjęs į parduotuvę pašaukė po 
liciją, kuri atrado vieną iš gro
bikų besėdintį Pearsono auto
mobily ir jį suareštavo. 

Sumažėjo vanduo 
Michigane 

Neseniai nustatyta, kad Mi-
chigano vanduo #vel nukrito 6 
coliais ir dabar jo paviršius yra 
žemiausia nuo kovo mėnesio. 
Visdėlto ir dabartinis vandens 
paviršius yra keletą colių augš-
tesnis už tą buvusį prieš metus, 
kada dėl antplūdžių ir stiprių 
bnagų buvo padaryta daug nuo
stolių pakrančių įtaisams. 

Kalėjime už pornografiją 
Chicagos policija areštavo To 

mą Fleming, 51 m. amžiaus, pas 
kurį rado nepadorių filmų ir ki
tos pornografinės medžiagos. 
Teismas jį pasmerkė du mėne
siu kalėti ir dvejus metus nu
baustas sąlyginai. 

— Gamina ginklus. Vyriausy 
be pasirašė sutartis su 24 Chi-

wig kalba apie skrajojančias I cagos firmomis dėl ginklų ir ki-
lėkštes. ' tų karo reikmenų gamybos. 

• Viską gausite, pradedant 
pieštuku ir baigiant prekėmis, 
kurios netelpa krautuvėje. Už
sakykite pas J. Karvelį, 3249 S. 
Halsted S t , Chicago 8, UI., tel. 
DA 6-1136. 

I -
X Kazimieras 

audyklos „Juosta" savininkas, 
1805 W. 46th Str., audžia, o jo 
žmona siuva. Prišmantai ruo
šiasi pradėti austi naujus audi
nius. 

X Genė Laučienė, audėja, 

Komiteto pirmininkas ir ats. 
pulk. H. Stockeby, Estų Centro 
Komiteto pirmininkas. Be t6, 
Tarybos posėdžiuose dalyvauja 
ir kiti centro komiteto nariai 
bei atstovai. 

* "' 
— Latvių buvęs finansų ml-

nisterls. Vokiečių dienr. „Bruch 
saler Post", aprašydamas kraš
to supramoninimo darbus Neu-
fundlande, kuris su laiku turįs 
virsti nauju „Kanados aruodu", 
pažymi, kad prie tų darbų daug 
prisideda buv. latvių finansų 

organizacijų, pavienių asmenų 
ir profesoriaus bičiulių, bent ma 
ža dalele parodė, kiek augštai 
yra vertiniami šios garbingos 
asmenybės darbai. Tačiau jokia 
akademija nepajėgs atlyginti už 
tą įnašą, kurį prof. V. Krėvė 
yra davęs lietuviškajai kultū
rai". 

4221 So. Artesian Ave., ruošia min. Valdmanis, tik įj dienraš-
apmesti stakles jr žada pradėti tis matyti per apsirikimą priski-
auati. ria lietuviams. 

* Mes tarpininkaujame na
mų pirkimo bei pardavimo rei
kalais, parūpiname paskolas 
(morgičius), sudarome nuosa
vybės dokumentus. Kreipkitės 
pas tautietį J. Kutrą, 2405 W. 
51st Str. Tel. PRospect 6-7238. 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UOTi^RSITlOTO, 
suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
tr kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
Direktorius: 

. Kun. V. BagdanavičlūH, MIO. 
Koordinatorius: ' 

Prof. J. A. SEvettna 
2884 So. Oakley Ave., Chicago, III. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Lapkričio 11 d. 0 v. 30 m..P. 

Maldeikis skaito tema: Viešosios 
opinijos formavimas. 

Lapkričio 11 d. 7 v. 30 m. dail. 
S, PUypauskas 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. B. MarkaitLs, S. 4., vadovauja 
reportažo pratyboms. 

* VAKARIENES BILIETŲ PLATINTOJAI 
Kas platina T.T. Marijonų Bendradarbių Chicagos Apskrities 

ruošiamos vakarienes bilietas: 
Town of Lake: P. TurskienS, 4639 S. Hermitage; A. Gedvilas, 4639 

S. Hermitage; B. Pivariuniene, 4622 So. Marshfield. 
18-toji par.: Pranciška Vaitkaiti, 1626 S. Ruble Street. 
West Side: Marcijona Aitutiene, 2203 vV. Cermak, P. Kamiene, 2342 

S. Leavit Tt. 
Brighton Park: pirm. AnelS SkrabutienS, 2439 W. 45th PI., 

Helen felrvinskienfi, 4541 S. Rockwell ir Jonas Kerulis, 2421 
West 45 Street; Peggy Zakaras, 4151 So. Artesian 

Bridgeport: pirm. P. Jančiauskaite, 840 W. 33rd St., Ag. Matuliokie-
n§, 3239 S. Lituanica, O. Banienč, 3308 S. Lituanica, M. Mel-
kien, 3248 S. Green St., A. Juškienė 3347 S. Lituanica ir E. 
Račiūnaitė, 714 W. 30 St.; O. Jackienė, 6535 So. Fairfield. 

Cicero: pirm. V. Mozerienė, EIz. Brazauskienė, 1400 S. Cicero Ave., 
A. Petkevičienė. 1409 S. 51st Ct.? ir Teodora Stučinskienė, 
1329 S. 49 Ct.) 

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

Visiems atsilankiusiems lapkričio 16 d. 6 vai. vak. i Sidabrinę 
Vakarienę — šv. Jurgio par. salėje iš anksto tariame ačiū. 

Kun. V. Andriuška, MIC, 
TMB Dvasios Vadas 

Jei nori, kad apynių 
spurgas ir miežio 
grūdelis nudažytų ta
vo skruostelius, tai 
gerk tik VV H I T K 
BEAR BREWING 

i 

CO., INC. aluti. 
• • 

Didesnius kiekius a-
laus gausite, jei kreip
sitės ) 

WH1TE BEAR 
BREWING GO., 

Ino. 

Platinkite "Draugą" 

Tėvai Marijonai ir Tėvu Marijonų Bendradarbiu Chicagos Apskritis kviečia dalyvauti Jubiliejinėje vakarienėje sekm., lapkr. 16d., 6 v. v., Sv. Jurgio par. salėje 
Programoje kalbės J. E. vysk. VINCENTAS BRIZGYS, Lietuvos Konsulas, dr. PETRUS 
DAUŽVARDIS, kapt. LIONGINAS KUBLICKAS (pabėgęs į JAV per Švediją). 
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