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Lenkija - Rusijos karine baze 
JUOZAS L1NGIS 

Mūsų korespondentas Švedijoje 

Priešas persimetė 
rytų sparnan 

SEOULAS, lapKr. H . — At-

Nors geležinė uždanga ir gana-to produktų ir konservų, kurių , " 2 ^ ' M ! w S t | rytų rtio^ 
sandari, bet ir pro ją prasiskver- gamyba kasdien kyla. Šalia sker 
bia vienas kitas žodelis. Ypač 
ties Lenkija toji uždanga kar
tais tiek paplonėja, jog galima 
surankioti žinių, relatyviai gana 
tikrai nusakančių karinės pra
monės raidą Lenkijoje. 

Nors Maskva ir koncentruoja 
savo dėmesį į tolimuosius ir ar
timuosius Rytus, bet, anot Stock 

dyklų išaugo didžiuliai mėsos 
konservų fabrikai ir požeminiai 
šaldytuvai. Dalis konservų eks
portuojama j Sovietų Sąjungą, 
bet didesnė dalis kraunama į 
sandėlius I^enkijoje. Žmonėms 
visai neparduodama. Didžiausie
ji šaldytuvai yra Swinemuendė-
je giliai po žeme. Be konservų 

holms - Tidningen bendradarbio j Lenkijoje įvairiose vietose į san-
T. Norwido, jokiu būdu negali- dėlius kraunami ir grudai. La
ma nutylėti ir Lenkijos strategi
nės reikšmės. Daug faktų kalba 
už tai, kad Sovietai laiko Lenki
ją tikrai lygiaverte karinio ap
rūpinimo ba2e, jeigu prasidėtų 
Sovietų grumtynės su Vakarais. 

Liubline šią vasarą sovietų 
inžinieriams vadovaujant buvo 
pradėtos statyti didelės dirbtu
vės remontuoti ir montuoti įvai
rių rūšių motorines susisiekimo 
priemones, tarp jų ir tankus. 
Tos dirbtuvės sudarys didžiau
sią Sovietų technikinę bazę Len
kijoje. Prieš porą metų buvo pra 
dėtos statyti mechaninės dirb
tuvės povandeniniems laivams 
ir jiems aprūpinti bazės Swine-
muendėje. Rusų elektrikai stato 
didelę elektros jėgainę Duchowe, 
Lenkijoje. Planai tai jėgainei iš
dirbti Petrapilio „Hydroenergi-
projekt", panaši stotis statoma 
ir Jaworzne pagal „Teploener-
giprojekt" suprojektuotus pla
nus Leningrade. 

Ypatingą dėmesį reikia at
kreipti į didžiulius cemento ga
mybos padidinimus. Tasai ce
mentas toli gražu nėra panaudo 
jamas taikos statybai. Neseniai, 
soviete inžinieriams prižiūrint, 
buvo pastatytas milžiniškas ce
mento fabrikas Wierzbicoje, ne
toli Radomo. 

Automobilių dirbtuvėse Zero-
ne netoli Varšuvos buvo mano
ma pradėti gaminti lengvuosius 
automobilius Fiat tipo, bet 1951 
m. buvo planai pakeisti. Buvo 
nupirkta nemažas kiekis rusiš
kų mašinų ir pradėta serijinė 
gamyba ir montavimas sovietiš
kų sunkvežimių ir lengvų maši-! 

bai didelė grūdų atsargų dalis 
supilta sandėliuose ir elevato-
riuose Liublino vaivadijoje. 

Tūkstančiai sovietų inžinierių, 
karo pramonės specialistų ir ka
rininkų važinėja po Lenkiją ir 

že netoli Japonijos jūros kranto 
į pietus nuo Kosong ir užvaldė 
dvi svarbias kalvas. Vakar są
jungininkai vieną atsiėmė, o už 
kitą dar tebekovojama. 

Tame ruože sustiprėjo ir prie
šo artilerijos veikla — manoma 
todėl, kad dalis pabūklų iš cen
tro permesta j rytinį fronto ga
lą, šį fronto galą nuo labai se
niai laiko pietų korėjiečiai. Ko
song yra priešo svarbi tiekimo 
bazė rytų pakraštyje. 

Gen. Van Fleet štabo pasie
niuose vėl plinta gandai, kad 2 
mėnesių bėgyje generolas bus 
pakeistas kitu. Spaudos žmonės 
vėl norėjo ką nors iš jo tuo rei 

tariasi su lenkų pramonės direk k a l u i 5 p e š t i b e t j i s p a t a r ė j i e m s 
toriais bei vadovybe dėl naujų j k r e i p t i s t u o r e i k a l u į Washing-
karo pramonės fabrikų ir k a r i - j t o n ą č i a b u v o a t s a k y t a , kad ne-
nių etapinių dirbtuvių. Ypač į t u r i m a t u o r e i k a i u k ą pasakyti, 
akis krinta tas nepaprastas sku, 
bėjimas tiems planams realizuo- "Qį[ Ž v d l l p y k s t a s i 
ti, visai neatsižvelgiant į vietos 
gyventojus. Amunicijos ir lėktu
vų dirbtuvių darbininkai dirba 
trimis pamainomis. 

Visi karo pramonės fabrikai 
uoliai saugomi rusų MVD perso
nalui vadovaujant. Darbininkai 
nežmoniškai kontroliuojami. Dar 
boviečių keisti nevalia, judėjimo 
laisvė taip pat labai ribota. Dar
bininkai gyvena bendro įtarimo 
atmosferoje, visur viešpatauja 
histeriška šnipinėjimo maniją, 
iššaukianti dažnai areštus, tardy 
mus ir pan. 

Prie to dar reikia pridėti vis 
didėjantį maisto nedateklių mies 
tuose. Karo pramonės plitimas 
nieko bendro neturi su gyvento
jų ekonominiais reikalavimais, o 
tautai tas sudaro nepanešamą 
naštą. Praktikoje jau nuo balan
džio 1 d. racionuota mėsa ir rie
balai, o kitų maisto produktų 
kainos dvigubai pakilo. 

Restof anuose ir valgyklose mė 
siškų valgių galima gauti tik už 
vadinamą komercinę, t. y. labai 
augštą kainą. Veršienos tegali
ma gauti tik pagal gydytojo re
ceptą kaip vaistą. 

vokiečiai ir arabai 
BONN, lapkr. 11. — V. Vokie-

tijos vyriausybė negalėjo sutikti 
su Arabų Lygai priklausančių 
valstybių reikalavimu nevykdyti 
su Izraeliu pasirašytos sutarties, 
kuria pasižadėta duoti Izraeliui 
daug turto, atsilyginant už nacių 
Vokietijos žydams padarytas 
skriaudas. Arabų valstybės tei
gia, kad tokio didelio turto su
teikimas Izraeliui sustiprins žy
dų valstybę tada, kada arabų 
kraštai tebėra su ja karo stovy-

^ A r a b u L y g o ą j g p komUi. 
ja susirenka Egipte padėties ap
tarti — kaip reaguoti į Vokieti
jos atsakymą? Spėjama, kad 
trauks su Vokietija prekybinius 
ir kitokius santykius. Eilė ara
biškų valstybių jau nutraukė vy 
kusias derybas prekybos sutar
tims sudaryti. 

Murray įpėdinis 
PITTSBURGH, lapkr. 11. — 

CIO vadas P. Murray iš San 

t ; Lietuvis Alfonsas Well», laimėjęs rinkimus į Chicagos miesto 
teisėjus demokratų partijos sąraše. Jis čia BU Jonu Paukščiu, 
kuris vadovavo jo rinkiminei kampanijai, susipažįsta su balsavimo 

daviniais 

Rusija be nuolaidų Korėjos byloje 
f 

nų Moskvič tipo. Desėtkas rusų S o v i e t ų k a r i š k i a i 
specialistų prižiūri gamybą. Dau 
giau kaip šimtas tokių specialis
tų dirba Stolowa VVola, kur ne
žmonišku tempu gaminami 150 
milimetrų priešlėktuviniai pabū
klai su radaru valdomu taiky
mo įrengimu. Tie pabūklai yra 
pagerinta versija paskutiniųjų 
vokiečių priešlėktuvinių pabūk
lų. 

Pasaulyje žinomas vamzdžių 
fabrikas Ferrum netoli Kroku
vos dabar gamina šarvus tan
kams ir karo laivams. Didesnio 
pločio šarvus gamina plieno fab
rikas Zygmunt. Plieno fabrikai 
Ponoj ir Karol Augštojoj Sile
zijoj gamina šarvus tankų bokš
tams. 

Vagonų fabrikai „Stalino kom 
binate" (buvę Cegielsk & Co.), 
Powafag Wroclave ii* VVagmo 
Goroje dabar gamina tik preki
nius vagonus su Sovietų Sąjun
goje vartojamais užrašais ir spal 
va. Tų vagonų ašys pritaikytos 
ir Europos šiauresniems ir sovie 
tų platesniems bėgiams. Pakei
timas vyksta labai greitai pasie
nio stotyse. 

Daugumas Lenkijos metalo 
fabrikų gamina milžiniškus kie
kius amunicijos, bet atrodo, kad 
tie fabrikai nepajėgia numatytų 
kiekių pagaminti, todėl žymiai 
praplėsti senieji vokiečių amuni
cijos fabrikai Kolberge ir Lig-
nicoje. Bet tatai nepakeičia fak
to, kad amunicijos gamyba su
koncentruota vidurio ir rytinėje 
Lenkijoje. 

Be to, lenkų srityse koncen
truojami didžiuliai kiekiai mais-

grįžta Vokietijon 
BERLIN, lapkr. 11. — Sovie

tų okupacinėse įstaigose RK Vo
kietijoje eilė civilių tarnautojų 
vėl pakeista kariškiais. Vakarų 
šaltiniai skelbia, kad tai padary
ta ryšium su vokiečių kariuome
nės organizavimu — norima tin
kamose vietose padėti karinius 
patarėjus. Vakarų šaltiniai net 
mano, kad Sov. Rusijos okupaci
nė kariuomenė bus išvesta iš R. 
Vokietijos po to, kai vokiečių 
armija bus suorganizuota ir i 
patikimas rankas atiduota. 

Francisco, kuf jis mirė, parve- legacija žinojusi, kad tas prin 
žarnas laidoti į PittsbUrgh. Mur-l c i p a s y r a nepriimtinas ir todėl 
ray buvo giliai tikintis katali- buvo atmestas. Žinotina visiems, 
kas. Garbės gedėtojais bus daug p a r e i š k ė Višinskis, kad paliaubų 
kongreso narių, prez. Trumano derybos nebeatsinaujins ir ka-
atstovas, darbo sekretorius To- r a s yykg toliau, jei nuo to prin-
bin ir didžiosios pramonės atsto- c įp o n e bus atsisakyta. 
vai \ » 

Iš suvargusio, jau 10 metų J1 Diskutuojamas JAV ir dar 20 
anglių kasyklas nuslleidusio Sko v» t a ty*"» P ^ m a s pritarti sa-

vanoriškos belaisvių repatnaci-

Višinskis atnaujino diskusijas Korėjos reikalu. — Ne
pripažins savanoriikos belaisvių repatriacijos. — Le

giono vadas ragina/ smogti ir laimėti karą 
NEVV YORK, lapkr. 11. — Višinskis aiškiai įspėjo, kad Korė

jos karas vyks toliau ir paliaubų derybos nepasiseks. 
Višinskis kalbėjo vakar JT po 

litinėje komisijoje, kur atnaujin 
tos diskusijos Korėjos reikalu 
visų didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministrams*susirinkus. 

Višinskis teigė, kad Korėjos 
karas Amerikai yra karinis f ias-
co, nuo kurio nori nukreipti pa
saulio akis D. Acheson ir kiti 
Ameriką palaiką kalbėtojai, nu
tylėdami visus kitus faktus ir pa 
brėždami tik vieną, kad paliau
bų derybų pasisekimą trukdo tik 
komunistų atsisakymas pripa
žinti savanoriško karo belaisvių 
repatriavimo principą. JAV de-

tijoje gimusio, berniuko P. Mur
ray išėjo į įtakingiausius JAV 
darbininkų vadas. 

CIO metinis suvažiavimas šio 
mėn. 17 d. prasideda Los Ange
les, kur bus išrinktas naujas pir 

jos principui ir paraginti komu
nistus jį priimti. Yra dar Lenki
jos pasiūlymas visą Korėjos rei
kalą sutvarkyti pavesti specia
liai JT komisijai, o karą tuojau 

Korėjos, Anglijos, bei Prancūzi
jos atstovai. 

Į tą kalbų gamą įkišo savo gai 
dą Anglijoje Bevanas, o čia — iš 
Korėjos ir Rytų grįžęs JAV Le
giono vadas. 

Bevanas pareiškė, kad Eisen-
hovveris neturėsiąs anglų tauto3 
paramos, jei bandysiąs baigti 
Korėjos karą išplečiant konflik
tą į kitas teritorijas. Legiono 
vadas pareiškė, kad reikia pa
miršti paliaubų derybas ir da
bartinį komunistų sulaikymo 
karą, o pradėti kariauti kaip rei
kia ir siekti ginklo pergalės. Jis 
netiki, kad artinimasis prie Yalu 
upės iššauktų Rusijos įsikišimą. 
Pasaulinis karas dar nėra Rusi
jos valdovų dienotvarkėje ir tuo 
reikia pasinaudoti. 

ge paskirtas ryšininku visiems 
reikalams, išskyrus biudžetą, ku 
rio planavimą ruošti pavesta 
Detroito bankininkui J. M. Dod-
ge, tarptautinių finansų žinovui. 

mams, Lodge yra pareiškęs spau 
dai, kad į jo pareigas įeis ir pa
siūlymų sugestionavimas dabar
tinei admnistracijai, tačiau jo
kiu būdu ne sprendimų darymas. 
Abudu ryšininkai savo pareigas 
pradeda šį trečiadienį VVashing-
tone. 

Po inauguracijos Cabot Lod
ge gaus, be abejo, svarbias pa
reigas Eisenhowerio administra
cijoje, o Dodge gali būti sukur
tas net naujas departamentas, 
kuris administruotų visokių rū
šių užsieniams skirtas pagalbas. 

Toms pareigoms Dodge labai 
gerai tinka, nes yra susipažinęs 
ne tik su Amerikos dabartinės 
vyriausybės ekonomine politika, 
bet ir su finansais. Nuo 1941 m. 
buvo nuolatinis vyriausybės fi- dėl Hitlerio noro valdyti pasau-
nansinis patarėjas specialiose mi lį, paaiškės vėliau, kai studija 
sijose: karo metu patarinėjo fi-' bus baigta spausdinti. Jau iš stu 
nansiniuose reikaluose gen. Ei-|dijos pradžios aišku, kad Hitle-
senhowerio štabe, vėliau tas pa-' ris bus parodytas ne vien žmog-
čias pareigas ėjo gen. Clay šta- žudžio bei karo nusikaltėlio per 
be Vokietijoje, paskui buvo per 
mestas į gen. MacArthuro štabą 

spektyvoje. Kad „Revue" nori 
Hitlerį ne vien smerkti, bet ir 

Japonijoje. Jei V. Vokietijos ir teisinti, dėl to netenka abejoti, 
Japonijos ūkis po karo taip greit! ir nėra reikalo tuo piktintis: Hit 
atsigavo ir net suklestėjo, esąs leris su visa savo politika ir pa-
nemažas Dodge nuopelnas. Jo saulėžiūra nuėjo į archyvą, tad 
patarimais Japonijos vyriausy- jau galima į jį žiūrėti objekty-
bė ir dabar tebesinaudojanti. vaus istoriko akimis. 
Dodge ikšiol tebėra valstybės de-1 Prancūzų ir lenkų niekas ne-
partamento patarėjas Japonijos smerkia už tai, kad jie gerbia 
ūkio reikalams. Visas savo viltis 
yra sudėjęs į liberalinį ūkį. 

Koks bus JAV sekantis biu
džetas, kiek bus skirta užsie
niams remti, ar bus sumažinti 

Napoleono ir J. Pilsudskio ka
pus ir jaučia sentimentų jų ka
ro žygiams, nors nė prancūzai 
nenori napoleoniškų, nė lenkai 
pilsudskiškų režimų. Be reikalo 

' . ' . , i , , , . . J I , ; baigti. Numatomi kompromisi 
mininkas. Murray įpėdiniu gali, f .„ » • i būti auto darbininkų unijos pir niai pasiūlymai iš mažesnių vals 

pirmininko pavaduotojas. 
mininkas W. Reuther arba CIO «*»*»• ** *&•» # « * P ^ a r s . 

JAV ir kitų pasiūlymą atme
tęs, Višinskis parėmė Lenkijos 
pasiūlymą visą reikalą perduoti 
JT komisijai. Tik dabar jis pa
aiškino ,kad į komisiją būtinai 
turėtų įeiti JAV, Sov. Rusijos, 
kom. Kinijos, šiaurės ir Pietų 

• 

Persijos karalius ir karaliene stebi sporto rungtynes Teherano 
stadijone. Komunistai ta proga bandė sukelti riaušes ir platino 
karalių įžeidžiančius sūkius. (INS) 

Prancūzu ofenzyva 
Indokinijoje 

* HANOI, lapkr. 11. * . Tankai, 
parašiutininkai, laivai, aviacija 
ir pėstininkai Sutartinuose veiks 
muose pralaužė komunistų par
tizanų linijas ir kerta priešą nuo 
jo užimamos teritorijos. Visi 
veiksmai vyksta šiaurės vaka
rų kryptimi nuo Hanoi. 

-
» 

Parašiutininkai buvo išmesti 
iš 150 transportinių lėktuvų Phu 
Doan miesto apylinkėse, kur yra 
svarbus sausumos ir vandens ke 
lių susisiekimo mazgas. Tankų 
kolona prakirto priešo užtvarą 
ir susijungė su parašiutininkais.' 
Iš čia veiksmai vystosi palankiai 
toliau. 

Meta IT tarnybą 
Trygve J-ie 

NEW YORK, lapkr. 11. — JT 
generalinis sekretorius Trygve 
Lie vakar pranešė pasitraukiąs 
iš pareigų, nebelaukdamas savo 
kadencijos termino. Jis yra pa
liktas pareigose be Sov. Sąjun
gos sutikimo — ji pasisakė prieš 
jo palikimą gen. sekretoriaus pa* 
reigose po to, kai Lie pasisakė 
už kolektyvinę pagalbą užpultai 
P. Korėjai. Sov. Rusijos delega
cija dabar Trygve Lie visur boi
kotuoja. 

Lie manęs pasitraukti JT sesi
ją atidarant, bet laukęs kol su
sirinks New Yorke visų 5 didžių
jų valstybių užsienių reikalų mi
nistrai, kurių žodis dėl kandida
to parinkimo yra lemiamas. 

Riaušes P. Afrikoje 
DURBAN, lapkr. 11. — Tre

čia diena iš eilės negrai kelia 
riaušes įvairiose P. Afrikos vie
tose. Yra daug užmuštų ir su
žeistų. Pradžia buvo deimantų 
kasyklos stovykloje, kuri sude
ginta. Paskui prasidėjo degini
mas valstybinių pastatų Durban 
mieste ir apylinkėse. 

mokesčiai ir 'koks likimas kainų * a d l * £ * * H ^ r 
bei atlvtrinimu kontrolės — la- t a l P P l k t a i s u t l k o »**™e ž u r ' 
K S f f e S f S S Dodge ** ~ Hitlerio b i o g r a f e , įžiū-

tas savo pasiūlymus kongresui SKSi £*?* L S £ ? ' w « i ! i 
rems Dodge patarimais. Iš Dod
ge ankstyvesnių išsireiškimų 
aišku, kad užsieniai gaus mažiau 
Amerikos dolerių ir socialistinės 
priemonės kitų kraštų ūkiuose 
neturės jo simpatijų. 

Kalendorius 

Lapkričio 11d.: S*. Martynas, 
vyskupas. Pirmojo pasaulinio ka 
ro paliaubų diena. 

Lapkričio 12 d.: šv. Martynas, 
popiežius. Senovės: Austumas ir 
Kadinė. 

Ilce paskyrė savo ryšininkus 
Sen. Lodge palaikys ryžį tarp Trumano ir Eisenhowerio. 

— Bankininkas Dodge rengs naują biudžetą 
AUGUSTA, lapkr. 11. — Rinkimus pralaimėjęs senatorius ir 

Detroito bankininkas atstovaus prezidentą - elektą Eisenhowerį 
prie savo dienas baigiančios prez. Trumano administracijos. 
Massachusetts sen. Cabot Lod- • •• i • 

Vokiečiai pradeda 
diskutuoti Hitlerį 

BONN, lapkr. 10. — V. Vokie
tijos žurnalas „Revue" pradėjo 

Abudu atstovaus gen. Eisenho- 8 p a Usdinti Hitlerio biografiją 
werio nuomones ir rinks jam me- t r a g t e ) T o k g b u v o Hitleris", 
džiagą tolimesniems sprendi- Į V i r S e l į p u o š ė s p a l v o t a s Hitlerio 

paveikslas ir tas numeris buvo 
išpirktas rekordiškai trumpu lai
ku, o žurnalo prenumeratorių 
skaičius momentališkai pakilo 
50,000 egzempliorių. 

Iš pirmojo straipsnio matyti, 
kad Hitlerio asmenyje ir veiklo
je bus j ieškoma ne vien nedory
bių, kaip buvo įprasta po kapi
tuliacijos, bet ir teigiamybių. 
Atrodo, kad „Revue" bandys 
Hitlerį reabilituoti savo tautos 
akyse bent iki tam tikrų ribų, 
stengsis įrodyti, kad Hitleris tu
rėjo pagrindą užpulti Sovietų Są 
jungą. Jei Vakarų aliantai ne
būtų Stalino parėmę, tai šian
dien neturėtų tiek vargo su ko
munizmo ekspansija. 

Kokią poziciją užims „Revue" 

čiai turi teisę įvertinti Hitlerį 
objektyviai, atmetę į šalį ir par
tines nacių ir jų priešų pažiūras 
į tą žmogų, kuris buvo taip bai
siai supurtęs Europos tautų gy-. 
venimą. 

• Pakistanui JAV iš Šių metų 
biudžeto paskyrė dar 15 mil. 
dol. technikinės pagalbos pavi
dalu. 

• Krizė Anglijos tekstilės pra 
monėje yra praėjusi — šiuo me
tu jau trūksta šiai pramonės ša
kai darbo jėgos. * 

i Oras Ohicagoje 

Kiek apsiniaukus, vėl šilčiau. 
Temperatūra pokilsianti iki 54 
laipsnių. * 

Saulė teka 6:34, leidžiasi 4:34. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Britų parlamentui oficialiai pranešta, kad Jugoslavijos 

Tito lankysis Anglijoje. Data nepranešta — manoma, kad vizitas 
įvyks ateinantį pavasarį apie balandžio mėn.. Pranešimą parla
mentas sutiko su ovacijomis. 

— Vienas anglų laikraštis pageidauja, kad JAV ambasado-
riumi į Londoną cfen. Eisenhotoeris paskirtų savo nugalėtą konku
rentą gub. Stevensoną. 

— Augščiausias teismas nutarė, kad spalvotų keleivių atsky
rimas nuo baltųjų tarp valstybių kursuojančiuose traukiniuose 
yra konstitucijai priešingas veiksmas. 

— Iš respublikonų pabėgęs Oregono sen. Morse pranašauja, 
kad 1956 m. respublikonai praras valdžią. Ųjįką jis balsuos nau
jajame senate, dabar pasakyti negalįs, nors daug kas norėtų tai 
žinoti. Jei Morse balsuos su demokratais, tai abi pusės turės po 
If8 balsus ir viceprezidentas turės pridėti savo balsą, kad pasuktų 
laimėjimą respublikonų pusėn. 

— Kalėdų ir Naujųjų Metų proga karių apmokymas stovyklo
se bus nutrauktas ir dauguma karių bus paleisti trumpų atostogų. 

— Vokietijoje vykusiuose savivaldybių rinkimuose laimėjo 
vietas kaikurie buvę augšti nacinės Vokietijos pareigūnai. Jie pra
ėjo pabėgėlių i§ rytų organizacijų sąrašuose. Mirusio socialde
mokratų vado Schumacherio vietą federaliniame parlamente lai
mėjo vėl socialdemokratas, nors prieš jį buvo susiblokavusios vi
sos trys koalicijos partijos. 

/ 
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Rašo DR. AL RAČKUS 

SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
4204 Archer Ave. Chicago 

priemonių •u»Ubdyti jauno vy
ro plikimą? 

Atsakymą* M. — Žodis "iva-
rumas" yra gana rel atyvtt*. 
Galvos skalpą galima taip smar 
kiai ir taip dažnai tu muilu ir 

JAV - ROTUS NAŠLĖMS 

Chroniškas far ing i tas | n a pavojingas reiškinys, ypač Į su kitokiomis priemonėmis ava 

Iš lėto įsigalintį gerklėje glei
vinės plėvės negalavimą gydy
tojai vadina chronišku faringi-
tu. 

Rūšys. Chroniško faringito 
yra daug rūšių^ kurias papras
tai grupuojama į tris grupes: 
(1) jsisendinęs katarinis f aringi 
tas; (2) hypertoniškas (granu-
larinis) faringitas ir (3) atro-
fiškas faringitas, arba kaip Eu 
ropoję yra įprasta vadinti "fa-
ringitis sicca". Be šių, yra dar 
ulcerinis arba pūliuojantis fa
ringitas. 

Priežastys. Chroniško* farin
gito priežačių yra labai daug ir 
ju visų čia suminėti neįmano
ma, č ia patieksime tik dažniau
siai pasitaikančias ir pačias 
svarbiausias chroniško faringito 
priežastis: 

(1) Tabakas ir šnapsas pats 
didžiausias faringito kalt nin-
kas. Kas užsitraukia smarkius 
tabako dūmus ir perdaug "ven-

kai balsas visiškai užkimšta, rinti, kad tikrai nuo to žmogus 

lauti ar tepti tepalais. Su tepa
lais faringito nepagydysi, jei šio 
ji liga paeina iš vidaus sutriki
mų. Jei faringito priežastimi 
yra skilvio nevirškinimas, kaip 
pagydysi faringitą gargaliavi
mais, jei pirma skilvio nepagy
dysi ? gydantis reikia vengti vis
ko, nuo ko faringitas gauna
mas, reikia pagalinti faringito 
priežastis, ypač reikia saugotis 
gerklės iritantų, nuo kurių fa
ringitas įsimeta. 

Faringitas yra rimta liga, ir 
jei užleista ar atitinkamai ne
gydoma, gali baigtis liūdnai. Gy 
dytis reikia stropiai po gydyto
jo priežiūra. Kaikara chroniš-

dzina" savo kosere, anksčiau ar ' ^ fa r ingitas gali atrodyti men 
Vėliau tie smarkūs rūkoriai gau ka i r dėmesio neverta liga. Kai 
na chronišką faringitą. Tą patį chroniškas faringitas pavirsta 
galima pasakyti ir apie šnap- į gerklės vėžį, tada jau ne men-
sorius, kurie visą snapso stipru- r k a s dalykas. Nuo gerklėa vėžio 

Atrofi&kame faringite gleivinė 
plėvė yra sausa ir keistai žvil
ganti. 

Gydymas. Nemėgink savo 
faringitą gydyti su visokiais 
"tonsilinais" ar "žirafos ašaro

tai yra, tik ne ne kiekvienu a t 
ceju yra šimtu nuošimčių efek
tinga. Visiems bendros ir vie
nodos panacėjos nėra; gydymo 

Ipriemonės kiekvienam turi būti 

gali netekU plaukų. Kaa per 
daug, tai nesveika. Priemonių 

ganųj į aristokračių moterų 
galvų svaigintpją. Matydama, 

D. Duke senovinių jogu princi-, flr. AntaitaS RlldokaS, 0 . D 
pų ir taisyklių. Savo apmoky
mą jis pradfijo įsakymu karto
ti jo tariamus žodžius: Om bu-

Britų inžinierių grupš, grį
žusi iš J.A.V. į Europą, Ameri
ką apibūdino kaip "rojų naš
iems". Jų manymu, vidutiniška 
amerikietė nori augšto gyveni
mo standarto ir tas jos troški-
mai sudaro jos vyrui akstiną 
daug dirbti ir daug uždirbti,' į kokį dievaitį. Ji pati "jam ko"-1 bet kai ji ima snausti, jogas 

teuno r^ro Dlikima sustabdyk bet per karštligišką darbo tem jų nemazgoja ir jų brangiais "epi* 3 a i traukti sau virvę per 

kad kitos moterys eina iŠ pro-1 hu» o m bubuhu, om buwaha, 
to d51 to jogo, ponia Doris n u - ' o m bubuwaha, om swaha. Re-
tare jį pasiimti į savo liuksusi- ] porteriai sužinojo, kad tie ne 
mus rūmus, kur ji dažnai sėdi suprantami žodžiai maloniai 
jam prie kojų ir žiūri į jį kaip v e i k i * miliardierės nuotaiką 

individauliai pritaikomos. 
Li 

Atsakymas V. P. — Netie
sa, aedat'niai vaistai, įimant 
ir bromidus, dantų negadina. 

Šiurpi neiaimė ore 
Per aviacijos parodomuosius 

skraidymus VVestflelde, Mass., 
11,000 žmonių akivaizdoje susi
dūrė du sprausminiai lėktuvai 

pą vyrai greit susidSvi ir mirs- 'aliejais netepa, bet leidžia tai 
ta greičiau, negu jų žmonos. 
.Bemaž visos amerikietes, pa
siekusios 85 metų amžiaus 
yra našles. Daug iš jų tampa 
našlėmis keletą kartų ir per 
tai jų kapitalas auga, ir Šian
dien 80 mihardierių tarpe yra 
54 moterys, todėl Ameriką ga
lima vadinti "rojumi našlėms". 
šaulyje laikoma Doris Duke, 
kuri po savo vyro, "tabako ka
raliaus" mirties paveldėjo mil
žiniškus turtus.. Spaudos prane
šimu, ponia Doris įsimylėjusi 
indusų jogą, kuris vadinasi Lak 

daryti savo sekretorei. 

Lakšmanasandra buvo labai 

nosį, nes šitoks virves trauki
mas mokąs nuolankumo, susi
valdymo ir dvasines ramybes. 

Rasputino įtaka carienei pri-
apdriskęs ir nešvarus, tad po- g i d - . j 0 p r i e c a r o W)uto g r ; u v imo . 
nia Doris, imdama jį į savo N o r s rj^fc Duke nėra politine 
r^mus, turėjo t pakeisti jo iš- m o t e r i 8 f t a c i a u to jogo ' įtaka 
vaizdą, kad ji nesipjautų su jos j a į n e b u s p o z i t y V e 8 n ė , kaip Ra-
rūsų ištaikingūmu. Jis liepia jį s p a t i n o į t a k a ^ n e n e i Na, Ame 
tituluoti "jogu" Ir moko ponią ( r | k a m t o n e ž u s > 

ir degdami nukrito žemėn. Abu 'smanasandra ir kuris Ubai pri-
lakūnai žuvo, įmena rusų "jogą" Rasputiną, 

mo malonumą išnaudoja, kurie 
geria ne tik tara, kad pasigerti, 
bet ir tam, kad su stipriu šnap-
su gerkle paskalauti — paku
tenti, arba kaip kiti sako "ton-
silų mikrobams nusterilizuoti". 

(2) Rykavimą*, balso pertem 
pimas, ypač balso prievartavi
mas laike slogų ar užkimimo. 
Nuo tos priežasties daugiausia 
gauna chroniškąjį faringitą kai. 
bėtojai, politiniai agitatoriai, ku 
nigai, dainininkai, advokatai ir 
visi, kurie tik užsimiršta ar nei 
moka taisyki.ngai savo .balsą 
valdyti. Tarpe laringito ir fa
ringito augštos pertvaros nėra 
Dažnai pasitaiko, kad geri dai-1 kamuojamas. Bet pačios ligos, 

jau daug lietuvių mirė. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausia S . S. — Ar klimato 
permaina pagelbėtų ligoniui, ku 
ris jau daug metų serga chro
niškuoju artritu. Girdėjau, kad 
žmonės nuvažiavę į Arizoną su 
reumatizmu, ar su artritu pa
sveiksta. Už patarimus būčiau 
jums labai dėkinga. 

Atsakymas S. S. — Sausas 
klimatas, toks kaip Arizonoje, 
palengvina kaulų gėlą, žmogus 
mažiau artritinio skausmo yra 

nininkai gavę chronišką firin-
gitą netenka savo gražaus bal
so. 

(3) Pasikartojančio* slogų 
atakos. Jei žmogus gauna slo
gas daug!au negu du sykius per 
metus, privalo boti, kad negau
tų chroniško faringito. Dažnos 
slogos tiesia kelią faringito 
link. 

(4) Visokie sisteminiai sukri
kimai, būtent: podagra, skilvio 
negalavimai, chlorosis, nutuki
mas, klimakterija ir tt. 

Simptomai. Būdingiausi chro
niško faringito reiškiniai yra 
šie: gerklėje jaučiasi kas tai ne
gero, lyg kas būtų prie gomu
rio prilipęs ar įstrigęs, vis nori
si iškrenkšti, atkosėti, išpjauti. 
Ryjant, kartais stemplę skauda 
Po didelių pastangų jei pavyks-
ta iškrenkšti flegmą, tai fleg
ma yra labai tiršta, tąsi, kar
tais net būna su kraujo ruože
liu. Kai kada balsas sušiurkštė-
ja ir greitai pavargsta. Tai ga-

artrito, klimato permaina neiš
gydo. I 

Klausia R. M. — Sąlygoms lei 
džiant, prašau man ''Drauge" 
atsakyti į šiuos klausimus, ku 
rie, manau, ir visiems skaity
tojams bus aktualūs. 1. Ar gal
vos plikimas turi ką nors bend
ro su galvos švarumo palaiky-
kymu, ar tai yra grynai prigim
ties išdava? Ar yra kokių nors 

PAJIEŠKOJIMAS 
• • » » o i » » » — » » • » « . 

Pajieftkoma Uršule, Vikte ir J tise 
(•ritenaitfvs arlm Kaiu*Ut$s, atvykę 
Amerikon prieš l-ajj Dydįjj kurą. 
Kilę iŠ Pagirio parapijos. Ukmergės 
apskričio. Prašo Jas atsiliepti ar ži
nančius apie jas pranešti Kotrynai 
Kaupaitei, 19 8t. John Rd., Toronto, 
Ont., Canada. 

i • ; 

PAJIEfiKOJIMAS 
Pajieškau savo pusseserės Ievos 

Akelytčs, atvykusio* Amerikon prieš 
1-aJi Dldjjj Karą; kilusios Iš Jurge-
terių kaimo, Kalvarijos valsč., Ma
rijampolės apskr. Ją arba žinančius 
apie ją prašomo pranešti Marijai Va
liulienei (Sventlckaltel) , kilusiai Iš 
Strazdų kaimo, Krosnos valsč., dabar 
gyvenančiai 46 Lakevlow Ave., To
ronto, Ont., Canada. 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI! 
Daugelis lietuvių Jau fsttlkino, kad ****** &&* S***^ ****" 
čftojaat po f vairius "antgalis" išpardavimus, neapsimoka. 
Nei vieua Chicago* baldų prekyba ir net urmo Randelis nepa-
NiuliiiN pirkėjui aukštos kokybes baldus ar kilus namų įrengi
mus už tokias prieinamas kainas. 
Mes prekiaujame tik žymiausiu fabriku Ir firmų gaminiais ir 
darome viskį, kad klientas pirkęs mūsų įmonėje vieną kartą* 
netilk jis pats liktų nuolatiniu mošų įmones lankytoju, bet ir 
visiems savo prietellams mus rekomenduotu. 
Is keUų šimtų kliautų per paskutini menee| mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mūsų patarnavimu. 

PALYGINKITE MC8Ų KAINAS. 
Linoleum grindims, įvairių spalvų, 9x12 . . . .tiktai UŽ $ 4.50 
Kilimams valytuvai rankiniai $ 7.50 
Matracai įvairių dydžių, spalvų, vatiniai ...>;,tiktai ui $ 9.5U 
Metalinės lovos, įvairių dydžių ir spalvų tiktai už S 9.50 
Matracai springsinial, geros konstrukcijos, įv. spalvų.. $.19.50 
Dulkių, siurbliai elektriniai, metų garantija.. tiktai už $ 19.75 
Vaikiškos lovutes Jvairių spalvų ^.., $ 19.00 
Supamos minkštos kėdes, įv. spalvų, patogios poilsiui.. $ 19.00 
Vaikams vežimėliai, geriausių fabrikų nuo '/*Į<»V.u . . $ 2 9 . 0 0 
Gesiniai pečiai apšildymui vieno kambario .« tikta* už $ 23.00 
Apšildymui pečiai aliejumi fc—4' kamb., dov; prijung. $ 49.00 
Lempos balto ar bronzos metalo ant grindų pastatom. $ 16.00 
Knygoms spintelės su stik. dur., walnut, mah, Ir blond $ 29.00 
Rašomieji stalai su stalčiais ir užrakinimu Iv. stilių . $ 39.00 
Rašomieji stalai extra dideli $ 59.00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi $ 49.00 
Skalbiamos masinos, porceliano vidumi, 0 metų garant. $ 89.00 
Virimui pečiai, gas range, porcelan tiktai už $ 89.00 
Trijų dalių miegama sofa, mieg. kėde ir tumba, iv. sp. $ 99.00 
Studio couch, jv. spalvų tiktai už $ 40.00 
Kilimai, gražiausių spalvų, pusiau vilna tiktai už$ 39.00 
Kilimai įvairių firmų, spalvų, 100 % vilna tiktai užj 69.00 
7 dalių valg. kambario baldai, kieto medžio tiktai už. . $ 99.00 
9 dalių valgomo kambario valdai, moderni*, "stiliaus.. $169.00 
3 dalių miegamo kambario baldai nuo „ $ 99.00 
3 dalių miegamo kambario baldai europietiško stiliaus $149.00 
4 dalių miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $179.00 
2 dalių svečių kambario baldai šilkas su medvilne $ 99.00 

2 dailų svečių kambario baldai 5 metų fabriko garant. $149.00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
Didelis pasirinkimas šaldytuvų, {vairių elektras įrengimų ir daug 
kitų -namams reikalingų prekių, viskas lengvais Isalmokejlmai* be 

Jokių nuošimčių trims mėnesiams. 
v 

Prekyba atidaryta: Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9 v. ryto ikt 9:3u 
vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 vai. ryto Iki « vai. vakaro. 

, Sekmadieniais 11 vai. ryto lkl 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais neskaitome pardavimo taksų, naudokitės proga, sutaupysite. 

• 
FlIRNITURE CENTER, INC. 

JMONES VEDĖJAS JUST. UĘPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telef. VICTORY M22G 

^ r —— —. 

1 r. 
• 

• 
i ' 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
Mes kviečiame lietuviu* pasiditi sav© teįipomiu pinigus ) Cfcieaf Savlngs and Loan Association, kuri yra proporcionalial viena H 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Cbicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by aa 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savingu suviri 28 metas kaip saugiai ir pclmngai teikia visiems teisingą Ir mandagų 
osada BBSJSIM FIV^*I div i 

JI ii anksto neprižada, bet 

M Ū S Ų T U R T A S SIEKIA ARTI DEŠIMTIES M H J J O N V DOLERIV ( f 10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago 

J O H N P A K K L , Pres ident 
Phone GRovehiU 6-7575 

«. 

UETUVMA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto tai 2 pa pietų. 

. ••. •» 

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

Kiekvienas žmogų* turėtu atliekamu* nuo pra^yveniino pinigą* 
taupyti kaa savaite. 
laupyti reikia: senatvei, vaiku m o l i u i |HlgUtmul namo, auto-
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krik*1 ym.ins Ir kitiem* reikalam* 
Kaa turi susitaupęs pinigu, tas Jaugsi ftaogenal* tr laimingesni* 
tradek taupyti šiandien! 

MUTUAL 3 e l r J SAVINGS 
A N D I O A N A S S O C I A T I O N 
2 2 0 2 W. Cermak Rd. • Chicago 8, A 
IOMH1 KAZANMJ*Ą& rVs*. • Tai VI r«W« 7J7* 

lM«ffasJ ta $10,000 by F .S .LLC 

Ttkrisia akis; pritaiko aklalua. 
kri^4a MtlkliM ir rčmiM 

4701 8. Damen Ave., Chicago, Ui 
saukite — Y A. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, ftefttad 
10 ryto lkl 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tol. oflao CIJ. 4-0253, rez. VA 7-«3S* 

DR. a. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IK CHllt i K<.i 

4645 So. Atmland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 Ir 6:30-8:80 p. p. 

Trcč. ir SeSt. 1-4 p. p. 
Rez. 4420 So. Talman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-05(4. re* KI l-288< 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Aahland Avenue 
(antras augAtas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd 8 t 
Ofiso t e l HKllance 5-4410 

Kezkl. (elef. ORovebUl 0-0617 
Vaandoe: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. Ir ftefttad. pagal sutartį 

— 

Tet. oftoo HBi. 4-6**0, rea. PH. «-7*3a 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

• VAL: 1—4 Ir 6—9 
&«Madlenials nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 

DR. I i . BEIN0RIUS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halstcd Street 
Kampas Marouette Rd. ir Halsted 0L 

Vai.: 7—y kasdiena, ftefttad. 3—5, 
Tel.: Ofiso W E . 6-2811 

- Namų WA. 6-2990 

Tel. Ofiso VI. '7-05*3. mn, R E . 7-78G8 
DR. BSEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Went Cermak Road 

VAU: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

gefttad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
Reztd. 3241 W. OOth F l ^ C K 

Tel. ofiso HE. 4-5149. rez. HE. 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 We*t 71»t'8treet 
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč. tr fteftt. pagal sutarties 

Ofisas Ir residencija — TAnfs 7-1126 
OR. G. J. BYLAIOS 

Vidaus, vaiką, oervy gydytojas 
DU. JONAS VALAITIS 
Gydytojas Ir chirurgas 
4038 So. Archer Ava. 

(prie Celifornla Ave.. ftiauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 

ftefttad. 1—6 p. m. 
• — m • • '• • " ^ * < — '•" - • ' • — • — • • • - . . . . i . - . . . . • — - i — • 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus ftefttad. Ir sekmad.) 
N u o 1 lkl 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šefttad. priima tik pagal susitarimą. 

Itezid.: 10838 So. Wahaah A v a 
i ^ W ' " '•' l » ' " ' " • I " ' • • II « - I • • • • I - I I I •••> I • ! — • • « - • . • . . • - i — 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 
DR. BR. GAIŽIUHAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. m o t ė m Ufoa ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Californla Ave. 

VAJU.: 2 — * ir 6—9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. 

i I M I m m n i • • " • • — • 7 « ' ' ' 

TeL ofiso YA. 7-J166, rez. DA. « - U 2 6 

DR. L GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Hal#ted Ir 8&-ta gatve) 

VAL. t—4 ir 6:20—8:20 p . p . kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

ftefttadlenlai* 1—4 vai. 
R e t ' 8247 8. KMEJtALP AVR. 

Tel. ofiso F I 8«O4M»0, buto OO 1-S18S 
DR. K. JABLONSKIS 

GYDYTOJAS IR CftlRVRGAJB 
101 N. Broadway 

Mi;i lM>hi; l'AKK, l l i l i . 
(Dr. W. V. Noraa ofise) 

Vai. 6:80-9 vai. vak.. išskyrus sek m. 

Tel. Ofibo PR. 6-3838. res. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2 5 0 0 YVent 63rd S t r e e t 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
lkl 9 vai. Treelad. ir sėst. uždaryta 

GRovehiU 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P K O I A L I S T f t 

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

susitarimą iAskvrus trečiadienius 
2 4 2 2 VVest M a r ą u e t t e R d . 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1X36 S o . 4 9 l h Ct. , C icero 
Kasdien 10—rl2 ryte Ir b—8 v. vak. 
šofitadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v. v. 

Butas 1882 So. 4»th Ct. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Priėmimo valandos pagal sutarti. 
Trečiadieniais uždaryta 
9842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. A&hland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. Ofiso YA. 7-4787, res. PR. 8-1880 

Jei neatsilieps virsminetl telefonai, 
saukite MIdvvay 8-0001 

DR. FL. TAJ.LAT-KELPfeA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p e c chirurgines l igos 
DR. E. TALLAT-KEIP8A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
/ 5002 Weet 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p.. seit. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0868 R e c : RO 8-2887 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. Y. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
Soetad. 2—4 p. p. Tr«čiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas RElianco 6-1811 
DR. NALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIBTUVI8 GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:Stf— 8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutari} 

Tel. ofiso tr buto OI/ymplc 3-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1 4 3 5 S o . 4 0 t h . C t , Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. Ir 8—6 v. v. 

Butas 1804 So. 49th A v a 
— - ^ — ^ i ^ » • • • • « ^ N M * W M ą M M W .. — ^ , . • • — • • • • • » • • 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, saukite KEdsie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CjHIRURGft 

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

Trečiadienį tik susitarus 

Tel. ofiso TA. 7-6667, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWIHN 
(KVIECINSKAS) . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo i 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir seetad. vak 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. aniia.l. . krtviriad. ir sefttad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel, Ofts, LA 1-4818; Bes . ( j l t t -8318 

of iso OBovehUt S-4029 
R*xfcteaeij0s Hl l l top 6-15C0 

Dr. AlMiadtf J. Javtis 
(JOVA18A8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 We8* M8Wette Ed. 

V A U 2—4 p. »• Ir «M»o T —* "- v * * 
Trečiad. Ir *e*tad. paaal sutarti 

Tel. Ofiso OR. 6-6899. P B . 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS 

2428 West 68rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Tr«č. ir šešt. 2—4 p. p. Bekm. uždar. 

M turite w*$mH m Bmmm 
U, ĮipstelreJMflfe sj»uiuiv KU<U>U,^ 

skyriui^ Skelhiiii» KHW411 I»»-.r«>.H»iJ 
teiefoam Vlrgiala 7-6640. 

ūr, Efhvard B. MURUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2700 W«wt 71et Street 
(prie Califoraia Ave.) 

UaONlCfS PRIIMA: kasdien auo 1 
Iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. ftestad. nuo 
Z iki 4 v. Tr«čtad. pangml •usitarimą. 

Susttarimui skuuib. ORo. 6-1821, 
tsi nws.tj«Ui«>pV». — VT|W>onft« S-8»»)0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 Weet 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
TA A n a v «vv« 

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

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 
Tel. ofiso Plt . 8-0448, res. HK. 4-8188 

DR. F. C. WINSK1INAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p, p.; 6 iki 8 .vak 

Trečiad. ir sestad. pagal sutarti* 

Tel. ofiso CA. 8-8887, res. PR. 8-8888 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Resid. 0000 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

28' metu. patyrimas 

Tt-1. YArds 7-1888 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
letaiso 

Kjkiau* ir akinių dirbtu v* 
756 VVest 85th Street 

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

l'įunminuojji Pritaiko 
Akis Akiniu* 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTA8 

AkUV SPKCIAUSTAS 
1801 So, Ashland Avenue 

VAL. pirmad.. antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. • . 
trečiad. uždaryta, šeStad. 9:80 iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
( A n a i 0-052S Platt Bldg. 

Telefonas OLympie 2-4278 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ceurt, Cicero 
VAL. antr.. ketv. 10-12, 2-6,7-8 p.p. 

penkt. 8—6, 7—9 p. p. 
3 1 4 7 S . H a l s t e d St . , C h i c a g o 

VAL.: pirm., treč., sešt. S—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

Ofiso telefonas Vlnriata 7-1886 

DR. AL KAčKtJN 
GYDYTOJA* JR CHIRURGAS 

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

.• . v. - , . . . . . . 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 
4 0 0 8 A r c h e r A v e n u e 

Truput į | rytus nuo Oaltfornia 
Tel. lTAros 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
PrlBmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovebJtt 8-8785 

DR. ANTN0NY WIl i 4S 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonas GBovstuU * f f I I 

-
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Ko laukiama iš naujo prezidento? 
VIDAUS PROBLEMOS . 

JAV piliečiai, išsirinkę prezidentu gen. Dwight Eisenhowerį, 
spekuliuoja, kokia kryptimi jisai pasuks krašto ekonominį ir so
cialini gyvenimą, kaip ves užsienių reikalų politiką? 

Demokratų partija, valdžiusi kraštą per dvidešimt metų, 
pravedė visą eilę ekonominių ir socialinių reformų ir jas įgyven
dino. Tų reformų priešai jas apšaukė socializmu. Ir dėl to rin
kiminėje kampanijoje dažnai girdėjome šauksmus gelbėti JAV 
iš nukrypimo į socializmą, šitie žmonės dabar turi vilčių, kad 
gen. Eisenhoweris, atsistojęs valstybės priešakyje po sausio 20, 
šitą "krypimą į socializmą" sulaikys, o gal net ir panaikins kai-
kuriuos socialinius įstatymus. 

Tenka pasakyti, kad demokratų pravestos socialinės ir kai-
kurios ekonominės reformos nė kiek nevedė kraštą į socializmą. 
Jos buvo reikalingos ir naudingos žmonių medžiaginiam būviui 
pagerinti ir, aplamai, krašto ekonominei būklei sustiprinti. Ne
galima sau įsivaizduoti, kad respublikonų vyriausybė išdrįstų 
ir bandyti naikinti tai, kas taip sėkmingai buvo pravesta ir įgy
vendinta. Gen. Eisenhoweris prieš rinkimus yra aiškiai pasakęs, 
kad tokios baimės negali būti, kad jis iš savo pusės ir daugiau 
bandys šioje srityje padaryti. 

SANTYKIAI SU DARBININKAIS IR DARBDAVAIS 
Tačiau gana aiškus yra vienas dalykas: naujoji vyriausybė 

mažiau kišis į privatinės pramonės ir prekybos reikalus. Jos 
vaidmuo šiuo požvilgiu ne didės, bet mažės. Bus duodama stip
riau pasireikšti privatinei iniciatyvai. Tik tokios atmainos te
laukiama. Pramonininkams ir prekybininkams bus atviresnės 
durys į valdžios įstaigas, su jais bus labiau skaitomasi. Galima 
laukti ir to, kad darbininkų unijų bosams bus duodama mažiau 
galios. Jų įtaka valdžioje nebebus taip ryški, kaip ji būdavo lig-
šiol. Vyriausybės vaidmuo santykiuose su darbininkų unijomis 
ir darbdaviais bus ryškesnis kaip neutralios tarpininkės. Ligšiol 
darbdaviai labai dažnai nusiskųsdavo vienšališkumu. Vadinami 
Roosevelto "New Deal" ir Trumano "Fair Deal" šūkiai neteks 
savo reikšmės. Ar tai bus sveika krašto gerovei, tai yra 

\ 

DTONHAflTIS DRAUCAS, CHIČAOO, fLUNOIS 
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PABALTIJIS V A I / J U O S E 
VYT. kASTVns. Kanada 

Politikos lauke 
K. Bt. 

Šį kartą Kari H. von Wie-
gand, JAV užsienio korespon
dentų dekanas, įdomią politinę 
apžvalgą patiekia iš Egipto, 
kur jam Cairo mieste teko kal
bėtis su Egipto min'sterlu pir
mininku Naguibu. Jo politinis 
pranešimas tilpo š. m. lapkričio 
9 d. Chicago Helaid American 
laikraštyje. 

Bendrai sutiko palankiai 
Elsenhowerio išrinkimą 

Štai svarbesnės Kari H. von 
Wiegand mintys: 

Gen. Naguib, kareivis ir vals
tybininkas, vykdąs Egipte dide
les reformas, supranta kiek 
daug Eisenhoweris turės įvairių 
sunkenybių, pradėdamas naują 
darbą. 

Eisenhowerio išrinkimas pre
zidentu vakarinėje Europoje, 
Afrikoje ir Azijos dalyse bend
rai sutiktas palankiai ir sukėlė 
daugelyje kraštų vilčių, kurias 
išpildyti naujas prezidentas su
tiks nemažai kliūčių. Eisenho-
werio triumfo giesmė Prancūzi-
zijai kaiKurias Europos sostines 
nustebino ir Vokietijoje kaiku-
rie sluogsniai beveik buvo su
krėsti, ir, žinoma, tie sluogsniai 
aiškina, kad Vokietijos sujungi
mas gali pakibti ore. 

Laimėjimo priežastys 
Įvairiose pasaulio sostinėse 

yra įvairių galvojimų dėl didelio 
respublikonų laimėjimo. Wie-
gand paduoda Šias tris svarbes-

klausimas. ™rw«mirA
 n e s laimėjimų priežastis: 1) Ko 

UŽSIENIŲ POLITIKA r ė j o s k a r o nepoplarumas ir dėl 
Tenka laukti, kadužsienių reikalų politikos linija bus ge- „uovirgto, 2) Eisenho-

rokai sugriežtnta. Veik tikra kad % $ ^ J ^ ^ weris ̂ žadėjo keiiauti į Korė-
ga bus pasukti kietesne kryptimi. Reikia manyti, kad naujoji . *r . ' * 
vyriausybė nesiduos stumdoma. Jai bus sunkiau siekti pasaulio « ^ oaigu Karą, d) Ame-
domi ciios rikos žmones nusiaubė sentimen 

Perimdamas vyriausybę iš prez. H. S. Trumano, gen. Eisen-
howeris susidurs su kebliomis užsieninėmis problemomis. 

Nors jisai prieš rinkimus ir yra išsirtiškęs, kad Vakarų Eu-
pos ir kitų laisvųjų kraštų vyriausybės, tvarkydamos savo vidaus 
ekonominius reikalus ir stiprindamos gynybą, turės pačios rody
ti daugiau iniciatyvos ir labiau pasiremti savais ištekliais ir ga
myba, tačiau tai gali pasilikti tuščiu lūkesčiu. Sakysime, tokia 
"didžioji" Britanija jokiu būdu pati viena negali išsilaikyti. Šiuo 
metu ji yra arti visiško ekonominio bankroto. Skubiai reikalinga 
pagalba. Ir ji jos prašo. 

Vokietija tebėra didelė problema. Yra pavojų, kad kitais 
rinkimais socialistai gali laimėti ir paimti valdžią į savo rankas. 
Jei taip įvyks, JAV vyriausybei galvosūkis padidės, nes Vokie
tijos socialistai yra laikomi Amerikos nedraugais. Dėl tos prie
žasties priešsovietinis frontas galėtų gerokai susilpnėti. Socia-
1 štai nėra Vokietijos gynybos stiprinimo šalininkai. 

Ne viskas gera ir Prancūzijoje. Organizuojant bendrą Va
karų Europos gynybos sistemą, ji vis dar šiaušiasi. Tuos planus 
ji gali gerokai apardyti, jei jos pagrįsti ar nepagrįsti reikala
vimai nebus patenkinti. 

Visą pokarinį laikotarpį Italijos vidaus politikos gyvenimas 
kaip ant plauko kybo. Iš komunistų ir dalinai ir iš fašistų pusės 
yra pavojų. Būtų tragiška, jei dalbartinė vyriausybė, kuri yra 
nuoširdi Amerikos draugė, pralaimėtų. Norėdama ar nenorėda
ma, naujoji vyriausybė turės rūpintis, kad tas neįvyktų. 

KITOS UŽSIENINES PROBLEMOS 
Šiaurės Afrikoje Jungtinės Amerikos Vdlstybės turi įstei

gusios oro bazes. Jomis turi rūpintis, nes jos yra reikalingos 
bendrai laisvojo pasaulio gynybai. Kadangi to krašto vietos gy
ventojai reikalauja savivaldos, todėl iš JAV pareikalaus išmin
tingų žygių ir daug takto. 

Vidurinių Rytų apsauga dar nėra visiškai suorganizuota. 
Su Egiptu, esančiu svarbioj strateginėje pozicijoje, dar nesusi
tarta. Irano ryšiaįsu Britanija dar tebėra palaidi. Pavojingas 
yra ir komunizmo stiprėjimas tame krašte. 

Nemažas galvosūkis tebėra ginče tarp Indijos ir Pakistano 
dėl Kašmiro klausimo. Be to, Indija prašo stipresnės ekonomi
nės paramos. 

Savotiškas karas eina Burmoj, Malajuose ir Indokinijoj. Ir 
jų reikalais teks rūpintis. 

Korėjos karas vis daugiau aukų pasiima. Žuvusiųjų ameri
kiečių karo fronte sąrašas didėja. Dėl to krašte yra didelio su
sirūpinimo. Tuo tarpu nei, taikos, nei pergalės vilčių nesimato. 
Tai viena iš didžiųjų problemų. 

Su Japonija taip pat dar neviskas tvarkoje. Jos ekonominiu 
atstatymu ir gynybos stiprinimu ir toliau teks rūpintis. Kitaip 
ji gali patekti į komunistų rankas. Yra svarbių problemų ir 
JAV santykiuose su Pietų Amerikos valstybėmis. 

Gen. Eisenhoweris su užsienių problemomis yra pusėtinai 
gerai susipažinęs. Todėl reikia laukti, kad jas spręsdamas jis 
daug klaidų nedarys. Galbūt jam mažiau yra žinomos vidaus 
problemos, bet joms spręsti, aišku, jis pasirinks gerus ekspertus. 

. 

tas, kad reikia daryti "Washing 
tone pakeitimų" po 20 metų de
mokratų valdymo. 

Europoje, Azijoje Egipte, ir 
Vidurio Rytuose yra gyvai svar 
stomas Eisenhowerio pažadas 
"bandyti" nelaimingą, neužbai
giamą ir be nuosprendžio karą 
privesti prie paliaubų ir taikos. 
Bendrai kalbant, skepticizmas 
nusveria optimizmą. 

Stalino rolė 
• 

Yra didelė abejonė, kad Juo
zas Stalinas leistų Eisenhowe-
riui tuojau pat iškilti ir sužavė
ti pasaulį savo planais ir Ameri
kos įtakai pasireikšti, nebent 
tai reikštų komunistinės Rusijos 
laimėjimą. 

Daugelis valstybių vyrų, dip
lomatų ir stebėtojų yra įsitiki
nę, kad beveik nepasiekiama, 
jog Maskva ir Peiping sutiktų 
su tokiomis Korėjos pajiaubo-
mis, kurios neverstų Amerikos 
jėgų ten laikyti, dar mažiau yra 
galima taika, nebent ji reikštų 
komunistų pergalę. 

Amerikos ir Jnugtinių Tautų 
paliaubų ir taikos pergalė Ko
rėjoje, vadovaujant Eisenhowe-
riui, suduotų didžiausią smūgį 
Rusijai ir komunizmui visoje 

•Azijoje net ir Europoje. Taig', 
Juozas Stalinas dėg visas pa
stangas, kad Eisenhowerio as
muo neiškiltų. Kari H. von Wie 
gand per kelias savaites rašė, 
remdamasis Šaltiniais, kurie tu
ri šiokį tok} ryš| su Kremliumi, 
kad Korėjoje nebus taikos ne
bent kol ir raudonoji Kinija ne-
atsisės Jungtinėse Tautose į 
Chiang Kai-sheko kėdę. Man at 
rodo, kad tai pasaka. Ir Wte-
gand taip pat pastebi, kad atėję 
iš Paryžiaus, Romos keliu, gan
dai, jog Eisenhoweris, jei būtų 
išrinktas, rekomenduotų anks-

ŠPVMN nuotraukos iš anapus 
geležinės uždangos 

Stuttgarte išeinantis savaiti
nis žurnalas "Deutsche IlluSt-
rierte" viename iš savo pasku
tiniųjų numerių talpina šešių 
nuotraukų seriją: "ČREKINfc 
RYGOS STOTIS. Pirmasis nuo 
traukomis paremtas pranešimas 
apie deportacijas Latvijoje". 
Minėtasis žurnalas, atrodo, bus 
pralenkęs net ir labai sensa
cijas mėgstančias amerikiečių 
periodinių ledinių redakcijas — 
deportacijų autentiškų vaizdų 
dar nė viename laikraštyje ne
teko užtikti. Įdomiausia, kad 
visos šios nuotraukos yra pada
rytos antrosios sovietų okupa
cijos metu. { Vakarus jas at
gabeno penki latvių žvejai, ma
žu žvejybos kuteriuku sugebėję 
pasprukti švedijon. 
Deportacinlų planų didmelstehai 

Pirmiausia žurnalas patiekia 
deportacijų schemos "B" nuo
trauką žemėlapio pavidale: "Sia
me popieriaus gabalėlyje atžy
mėtas šimto tūkstančių žmonių 
likimas"... Žemėlapis apima vi
są Latvijos teritoriją. Skliaus
teliai vaizduoja sritis, kurios 
užplanuota pravesti deportaci
jas. Po jais įrašytos deportaci
jų trasporto vadovų pavardės. 
iVsi įrašai, savaime supranta* 
ma, atlikti rusų kalba, šalia 
transporto vadovų pavardžių 
pridėtos skaitlinės ženklina de
portacijoms numatytą vagonų 
skaičių. Iš deportacijų vietovių 
į žemėlapio laukus padarytos iš
našos. Jose surašyti artimiausi 
transporto surinkimo punktai. 

Sovietinė sistema garsi savo 
netvarka. Dar iš pirmosios oku 
pacijos metų prisimename, kad 
paštas ir geležinkeliai skęsta 
baisiame neplaningumo chaose, 

lionė tęsiaRi nuo trijų savaičių 
iki penkių mėnesių. Daugelis 
nelaimingųjų miršta nuo alkio 
ir troškulio net nesuspėję pasiek 
ti savo paskyrimo vietų"... 

<"ia šeimininkavo MVD... 

Mažesnė nuotrauka patiekia 
fragmentą iš vieno ištremtojo 
buto, kuriame užfiksuota sun
kiai beatpasakojama netvarka: 
išmėtyti drabužiai, išdrabstytos 
knygos. Komentarai' skelbia: 
"Per 30 trumpų minučių ištre
miamoji šeima turėjo pasiruošti 
ilgai kelionei į Sibirą. Po jos 
— savo grobščiąsias rankas 
paleido į darbą MVD valdinin
kai, jieškodami vertingesnių 
"suvenyrų". Ko jie nsuskubo 
Išgraibstyti, tie visi daiktai per
duodami valstybės žinion ir vė
liau už pasak šką kainą parduo 
darni juodojoje rinkoje. Visasą
junginė SSSR tunka nelaimin
gųjų sąskaiton, prekiaudama 
"buržuazinių laikų liekanomis"... 

Duonos, vandens ir laisvės!... 

Ketvirtoji nuotrauka yra pati 
įdomiausia. Už jos negatyvą 
MVD tikriausiai nepagailėtų 
miliono beverčių rublių. Mat, 
fotografas, rizikuodamas savo 
gyvybę, kažkurioje geležinkelio 
stotyje užfiksavo visą ištremia
mųjų, vagoną kartu su MVD 

KAIP AS SUARTAI! I UflUVi 
(Atsiminimų iškarpos 8 m. sukakties proga) 

VLAt)AS RAMOJUS 
(Tęsinį) 

Vienu metu prasivėrė stabdžio būdelės durys ir vokietis 
grandinis, pastebėjęs mane Kemerfuose šieną į būdelę velkant, 
perspėjo: Neiškišk nosies iš savo gūžtos. Stotis pilna lauko žan
darų. Gali traukinį tikrinti. 

Po šio perspėjimo pagalvojau, kad tikrai tie vokiečiai su 
šunimis yra fronte buvę ir geriau už kitus supranta, kaip gyvybė 
greit prarandama ir koks žmoguje didelis noras gyventi. Tai ant
rasis atsitikimas, Rygoje majoras, dabar - grandinis. 

— 
Kai vakarui gerokai palinkus nakties pusėn bolševikų da

linys priekyje mūsų perkirto mūsiškio geležinkelio liniją, naujai 
pravestą Kuržemės miškais ir jungiančią Rygos - Tukumo - Vent
spilio bei Mintaujos - Liepojos linijas, kai sustojo traukinys ir 
pasigirdo pavojaus signalai, mes jau visi šokom iš traukinio, dės-
tėmee vilnin. Baimė tapti iššifruotam staiga dingo, nes visus 
tiek kareivius, tiek dezertyrą apjungė bendras noras, bendras tiks
las, prasilaužti: man į Lietuvą, jiems į Vokietiją. Per porą va
landų apkasų kariai bolševikus atmetė atgal, inžinierijos da
linys sujungė geležinkelio siūlus ir vėl važiavom pirmyn smarkiai 
įraudusio dangaus nušviestais mišltais. Kitą sykį, jau paryčiu, 
artilerija nukirto bėgius. Vėl ilgokai lūkuriavom. Tada jau kal
bėjausi su kareiviais, valgiau jų sriubą, rūkiau jų cigaretes, net 
išdrįsau kalbinti šunis, kareivių išvestus rytiniam pasivaikščio
jimui į pievą šalia geležinkelio pylimo. Tai buvo fronto sektorius 
ir aš nebijojau kareivių, nes čia žmogus gyvena viena vienintele 
viltimi - išlikti gyvas, o tam į vieną sucementuotą jėgą rikiuoja
si visų galvos, krūtinės ir ginklai. Nei vienas iš kareivių nepa
klausė, kas tu toks esi, iš kur vyksti ir kaip įsisukai į šį ešeloną, 
jie tik kalbėjo apie tėvynę, atrodo, džiaugėsi užbaigę karus sve
timose žemėse. 

Traukiniui pilnu greičiu įbėgus į didelę ir kapitalinę Mintau
jos - Liepojos liniją, nieko daugiau nedariau, tik rodos, paplojau 
mirčiai per pečius sukukždėdamas: "Dabar atsitrauk valandėlei 
nuo manęs." Taip, mes jau galutinai buvom išlindę iš katilo ir 
prieš akis atsivėrė rudenio spalvomis nudažyti platūs Kuržemės 

angelais sargais". Pro lentga- Į laukai, kai kur aplčasų linijomis išraižyti. Ta, pačia pafronte ėjusi 
liais užkaltą vagono langą ma
tyti trys vyriškos tremtinių gal 
vos, paskutinį kartą žvelgian
čios į mielą ir 'brangią laisvę. 
Nuotraukos kampe baltuoja ska 
rele apsiausta moteriškės galva. 
Juntamas aiškus ryšys tarp tos 
baltos skarelės ir per vagono 
langą kyšančių galvų. Gaila, 
kad nuotrauka negali pagauti 
žodžių, kurie ten tuo metu tu
rėjo būti pasakyti. Tačiau juos 

kada reikalas liečia korespon- j nesunku atspėti. Visus juos be-
dencijos ir prekių pristatymą,! galinio skausmo raudoname fo-
Todėl su nusistebėjimu tenka 
įvertinti sovietinio komunizmo 
genijų deportacijų planavime. 
Oia su sovietais, turbūt, niekas 
kitas negalėtų susilyginti. Pa
saulio istorijoje sovietinis komu 
nizmas tikriausiai bus įrašytas 
genocido, deportacijų ir kanki
namųjų priemonių didmeisterio 
vardu. 

Vagonų eilės prekių stotyse 

Didžiausioji nuotrauka skirta 
Rygos prekinei stočiai, kur jau 
mums gerai pažįstamos gyvuli-!žymi dideliu ryškumu atžy-
nių vagonų eilės laukia depor- mėti alkio ir skurdo raukšlė-
tacijų pravedimo dienos. Gėle- mis. 
žinkelių stotyse išrikiuoti preki 
niai vagonai, kaip taisyklė, bū
na pirmasis artėjančių deporta
cijų ženklas. Po nuotrauka pri
dėtas gana prasmingas paaiški
nimas: "Tokių prekinių vagonų 
begalinės eilės kiekvieną pava
sarį užplūsta Pabaltijo valsty-

ne būtų galima sutraukti į vie
ną sakinį: "Duonos, vandens ir 
laisvės"... 

Žaliųjų miškų priedangoje 

5-ji nuotrauka skirta tiems, 
kuriems per visas MVD žaban
gas pavyksta pasprukti į žaliuo 
sius miškus ir įstoti į partizanų 
eiles. Ji vaizduoja civiliais dra
bužiais apsirengusį latvių parti
zanų karininką su žmona. Abie 
jų veidai, anot pridėto paaiški
nimo — pati nuotrauka nepasi-

linija, kurią vokiečiai tik prieš porą mėnesių buvo pravedę kai,' 
praradę Mintaują, jie iš Estijos ir Latvijos nebeturėjo geležinke
lio susisiekimo su Liepoja - Klaipėda - Rytprūsiais, buvo nuga
lėta. Savijauta buvo tokia, kaip stebuklingai išgijus iš nepagydo
mos ligbs. Negalėjau iškęsti nepadekojęs Viešpačiui už .globą ir 
nepasimeldęs už tuos, kuriems nebelemta kartu su manimi grįžti 
išsiilgton Lietuvon. Traukinys lėkė ir lėkė. 

Mėlynųjų vandenų belaisviai 

Paskutinioji nuotrauka patie
kia Liepojos žvejų uosto kam
putį su didele žvejybos artelės 
"Bolševikas" antgalvine lenta. 
Įrašai padaryti latvių ir rusų 
kalbomis, 

bių geležinkelių stotis. Pripil
domi jie žmonėmis. Kada trans j Artelės nariai yra tikri mėly-
portai būna surinkti į vieną vie- |nUJU Baltijos vandenų belaisviai, 
tą, vagonai rieda į Sibirą, Oms- I Išplaukti į jūrą reikalingi spė
ką, Irkutską, Krasnojarską. Ke cialūs leMimai. žvejoti galima 

* tik iš anksto numatytose vieto-
;se. Kad žvejai nesusigundytų 

čiau paminėtą propoziciją. Poli- 'mėginti pasiekti Švedijos kran-
tikui nereiktų vadovautis gan- tus, sargybiniai dažnai tyčia iš-
dais. i pila jų vandens atsargas. Be 

Nuomonių skirtumai .Vandens jūroje, aišku, toli nenu 
Egipte, Irane ir Vidurio Ry- plauksi. Visi žvejybos kuteriai 

tuose yra didelis noras žinoti, visada turi grįžti į ta patį uos-
kokia bus Amerikos politika A- tą. I kitus uostus įplaukti jiems 
rabų valstybių, Tunisljos ir Ma- nevalia net ir tada, kai jūroje 
rocco atžvilgiu, vadovaujant Ei- pradeda siausti 12 balų stipru-
senhoweriui. mo vėjas... 

Europoje, Egipte ir Indijoje 

Vakarėjant jau turėjom būti Lietuvoje. Bet nepastebėjau jo
kių ženklų, ženklinančių Lietuvos - Latvijos sieną. Priekulė buvo 
likusi toli užpakaly. Peizaže Švietė lygumos ir alksnynai. Pralėkus 
pro stotį, ant kurios pastebėjau užrašą "Skuodas", negalėjau įsi
vaizduoti tikrovės, kad traukinys rieda Lietuvos laukais, kad aš 
vėl Lietuvoje. Kretingoje sustojom. Vos atsidūręs Kretingos ge
ležinkelio stoties perone, pastebėjau būrį žandarų, apstojusių sto
tį. Tokie žiaurūs "draugai" pasitiko sugrįžusį tėvynėn. Su tais po
nais akis į akį negalėjau susitikti. Paėjęs atokiau nuo stoties ba
rako, peršokau per tvorą ir po kelių minučių laisvas ėjau Kre
tingos gatvėmis. Stotyje atsiduso garvežys, prieš pradedamas 
tęsti kelionę toliau. Praeivių žvilgsniai krypo į mane. Aš tikrai 
baisiai atrodžiau. Apšepęs, purvinas ir nuplyšęs. Taip, juk aš 
atvykau iš ten, kur žmogui nebeįdomu rūpintis savo išviršine iš
vaizda. Kretingoje viešpatavo ramus vakaras ir atrodė, kad toli 
nuo čia šūviai, frontai ir mirtis. Ir tai buvo sunku man įsivaiz
duoti, du mėnesius išbuvus visai kitokiose sąlygose. Beinantį sus
tabdė lietuvis karininkas ir prisikabino, kodėl mundiero ranko
vės kiauros. Aš atsakiau: — tamsta, leitenante, jei būtum buvęs 
ten, iš kur aš atvykau, Tamstos ir galva gal būtų buvusi kiaura. 
Už tai mane areštuotą pristatė lietuvių komendantūron. Jaučiausi 
esąs pagadintas žmogus ir nebetinkamas būti savųjų tarpe. Ko
mendantūroje išsiaiškinom, išdėsčiau savo padėtį bei praeitį, man 
pasiūlė įsirašyti savanoriu į Žemaičių pulkus. Ir, kai tai sutikau, 
nuvedė į Kretingos pranciškonų vienuolyno patalpas, kur nu
grimzdau į gilius ir laimingus sapnus. 

(Pabaiga) 
1 • • ' " . I I 11 i 

sargybinių šoka jieškoti drąsuo- klausyti mūsų visų nuoširdi pa-
lio, užsimaniusio pasigrožėti 
Baltijos bangomis... 

Žurnalas patiekia sausus fak
tus apie dabartinį sovietų Jieimi 
ninkavimą Pabaltijo kraštuose: 
ištremta jau yra virš pusantro 
miliono niekuo nenusikaltusių 
žmonių, vadinasi, ketvirtadalis 
visų pabaltiečių randasi Sibiro 
koncentracinėse stovyklose. Li-
kuseiji beteisio vergo rolėje dar 
tebeskursta savo tėvynėse — 
vieni kolchozuose, kiti fabri
kuose, tretieji miškuose. 

Nuotraukos daugiau pasako už 
žodžius 

Latvių žvejams turėtų pri-

dėka, nes jie pirmieji į šiapus 
geležinės uždangos atgabeno 
nuotraukų seriją, kurioje gana 
nuodugniai užfiksuotos deporta 
cijos. Šaltas ir bejausmis Va
karų pasaulis, gyvenantis nuo
latinėje trečiojo galimo karo 
baimėje, mėgsta užsikimšti au
sis, kada pradedi pasakoti apie 
sovietų žiaurumus. Visada at
siranda daugiau ar mažiau "ne-
vierninkų" Tamošių, kurie, prieš 
įtikėdami, norėtų viską patys 
nuosavomis akimis pamatyti. 
Tokios nuotraukos yra siaubin
gas l:udijimas. Tikėkmės 
jos bus ir plačiau paskleistos 
kitų kraštų spaudoje. 

yra didelis nuomonių pasiskirs
tymas: ar Eiaenhoweria yra 
ženklas karo tarp Amerikos ir 

«& 
~— 

Yra Baltija, bet prie jos 
negalima prieiti 

Visa Baltijos jūros > pakrantė 
Rusijos, ar pasaulinės taikos užblokuota 10 km pločio "sau-
šauklys. gumo" juosta. Sargybų postai 

Daugelis stebėtojų mano, kad aprūpinti telefono kontaktu, že-
ateinantis Eisenhowerlo skridi- mės paviršiuje įrengtos gerai 
mas į Korėją bus pradžia nau- užmaskuotos aliarminių prietai-
jos ir j smarkesnės kovos tarp sų vielos. Užtenka tik jas už-
lEsefthowerio ir Staline 'kliudyti koja — tuojau šimtai 

^x^h^m^hpti 
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VIENINTftUft METI VlftKA IŠTAIGA 80UTH 8ID£JK, 
KURI PATARNAUJA VISOKIŲ ROSIU APDRAUDOSBt 

Mes atstovaujame atsakomlngas apdraudos kampanijas, tod* 1 kiekvie
nas mūsų klljentas visados apsaugotas, Jei kam {vyksta kokia nelaime. 
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Pas Korėjos sužeistus karius 
Lauko patrankos nuneštas veidas. — Be rankų ir be ko
jų. — Tarp komunistų sušaudytųjų lavonų. — Ligonine, 
kur yra 376 gydytojai ir 454 seserys ir kur išgeriama 

720 galionų pieno per dieną 

NAUJAI IŠRINKTO PREZIDENTO ŽMONA 

JUOZAS PItl'NKKIS 

Korėjos karo šiurpūs atgar* ateina gerų žmonų, kurie jam 
šiai pasiekia ir Chicagą. Roose* paskaito nuo tėvų ateinančius 
velt keliu* (12 gatvė) iš Chica- laiškus, ir jiems parašo, 
gos pavažiuokite 13 mylių į va- Dviem fcaM^ ^ Hrktėmia 
karus. Cia atrasite Hines ir 
Vaughan ligonines, susiliejusias Salia jo gulėjo kitas Korėjos 
į vieną, kur gydosi apie 2,500 sužeistasis — Hudell VVhaley. 
karo veteranų, tarp jų yra ir Abidvi jo rankos nuneštos. Pa-
apie 200 atvežtųjų iš Korėjos, siliko tik pusė jų, augščiau alkū

nių. Kad nebūtų jis lyg su dvie-
Patrankos nuneštas veidas m i g k o č ė l a i s > d u t i e k a u l a i že_ 
Siūlyčiau susirasti Joną Per- miau alkūnės praskirti, atskirai 

ry. Dar šios vasaros pradžioje apauginti mėsa ir oda, ir dabar 
jis vairavo sunkvežimį Korėjos jis tais dviemis klaikiai kyšan-
f ronte. Lauko patrankos sviedi-' čiais oda apaugusiais kaulais, 
nys iš šono pataikė jam į veidą. | kaip žirklėmis, galės ką suimti. 
Atrišė man jis savo žaizdą, viš Jis buvo, kai komunistai šaudė 

belaisvius 
Jei čia dar įspūdis nepakan

kamai stiprus, sustokite keletui 

neštos buvo jo akys, nukirsta 
visa viršutinė žiauna su nosimi, 
apatinė sumalta, tik toli nuty-
sęs vienas dantis matėsi. Vieton 
akių, veido — tik gili duobė, j minučių prie lovos Edvvardo 
užsibaigianti keliomis atviro- j Reeves. Korėjos kautynėse jis 
mis angomis. Negalima ilgai į jį neteko abiejų kojų ir...abiejų 
žiūrėti. Tik smakras sveikas, ir I rankų. Suradau jį važiuojamoje 
liežuvį šiaip taip apversdamas 
jis sakosi, kad turi tik 22 metus 
amžiaus, kad jis iš Alabamos, 
kad kai patranka nunešė jo vei
dą, j is porą savaičių gulėjo be 
sąmonės; gerai, kad draugas, su 
kuriuo važiavo sunkvežimiu, li
ko nesužeistas, greit jį nugabe
no į lauko ligoninę. Cia gavo 
kraujo transfuziją. 

Alsavo ir mito pro vamzdelius 

kėdėje. Pirštų netekusiais plaš-
takais sukdamas ratus jis riedė
jo koridoriumi. Savo paskutines 
dienas fronte jis taip apibudi
no: 

— Šrapneliai peršovė abidvi 
kojas. Sužeistuosius visus su
krovė į 23 sunkvežimius. Pristi
gome amunicijos. Kas buvo svei
kas, pabėgo, o sužeistuosius ap
supo raudonieji, šūviais į nuga-

Mrs. Eisenhovver, naujai išrinktojo p 
Nuotrauka padaryta tuojau po rinkimų 

rezidento Eisenhower žmona. 
(INS) 

rą, į galvą raudonieji žudė su-
Kalbėjo jis sunkiai, gulėda- žeistuosius mūsiškius. Šovė ir 

mas aukštielninkas. Atsegė m a n į galvą, sužeidė antru kar-
marškinius. Kakle buvo apskri-jtu, bet nenukovė. Nudaviau, 
tas randas, šioj vietoj buvo įs- jk ad esu negyvas, tai paliko. II-
tatytas vamzdelis per 'kurį jislgaį išbuvau tarp lavonų. Mel-
po sužeidimo alsavo. Ties skilviu džiausi karštai. Atėjo kitas rau-

patalpomis apsirūpinti ir savait- koma naujų amatų, yr*a mokyk-
galius aš praleidžiu namuose, la — pradžios, augštesnė ir ko-
kol ligoninė mane visai sutvar- legijos kurso. Prie ligoninės yra 
kys. j koplyčia su trimis katalikų ku-

Jam paruoš dirbtines kojas, nigais, yra ir kitų tikybų dvasij 
išmokys vaikščioti, gal Kokio ninkai. fiv. Mišios — kas rytą. 
užsiėmimo pramokys. 

Veteranų ligoninė » 

Nuostabi ta veteranų ligoni-

kitas randas. Čia vėl buvo į- donųjų dalinys. Pamatę mane 
taisytas vamzdelis, pro kurį jam dar gyvą, pripuolę šautuvo buo 
pildavo skystą maistą. Jo burna ^ ėmė daužyti galvą. Užsiden-
b u v o t a i p n u k i r s t a , t a i p autz»i&- g i a u r a n k o m i s . S u l a u ž ė p i r š t ų 
kyta, kad jis, tvarsčiais apriš
tas, negalėjo nei alsuoti, nei 

kaulus. Paliko, manydami, kad 
pribaigė. Bet aš dar buvau gy 

Bibliotekoje yra apie 8,000 
mediciniškų knygų ir žurnalų 
bei apie 25,000 knygų bendram 

nė. Lovų joje - 3,092. Tą die- Pr iskai tymui . Yra praktiškų 
ną, kai lankiau, atvyko 91 nau- dalykų pamokbs: aikrodinin-
jas ligonis ir išvyko 80. Be Ko- kų, ra*ijo mechanikų kursai, 
rėjos veteranų čia dar yra ispa- mokosį staliaus darbų, dsžytojo 

kurie malonesni imti ir duoda P ° n i 3 ^ po to į, JAV. Tai įvyko 
geresnius rezultatus. Gal jūs ar 1 9 5 0 m e t a i s -
kas nors iš jūsų šeimos narių 
esate pasinaudoję šiais naujais 
išradimais. 

mj karo apie 30 senų veteranų P " * * " * * į t t .Pagr iaoln .a i li-
ir dar apie 40 moterų, paskuti- « o n m ė s . ""y™ 1 / .medicmos ir 
niame kare tarnavusių. Likusių ' ? ^ r a c l ^ į M^ologiJOB, psichia:-
— pusė Didžiojo Karo veteranų, i t r i J ° 8 : * B ' aklųjų (jų dabar tė-
o pusė II Pasaulinio. Ligoninė r a a P l e ^Ptynetą) . 
užima 300 akrų plotą. Joje oir- Rūkstantis vioterų 

gosios seserys j iš viso tarnauto- fe1?^ s
L

t e " g | a m » 8 i £ + 
jų - 3,600. Vienas pastotas net m o d l c n a s ^ e k galima padaryt! 
puse mylios ilgio Ligoninės iš-1 l engvesnėmis. Atvyksta gerasir-

slinkdamas 3 ' į mylios. O šaltis l a i k y m a s J A V v y r i a U B y b e į p e r džių grupės su dovanomis, orga-
buvo 30 fomiau nuho. Savieji m ė i ; e s j k a i n u o j a m i ) i d o l e r i , mcuojamas bugo . M n . vargo-
pastebėjo. Aviacija sudarė) T ,nų muzikos koncertai, gimtadie-

Karo veteranams JAV-se y- nių vaišės, grupių dainos, plokš-
ra 125 ligoninės, iš jų penkios telių muzika, kinas, vaidinimai, 
Illinois valstybėje. Susirgusį ve- net ir šokiai. Ligonims patar-

va!gj priimti. Jis džiaugėsi, kad v a s . p l a u k ę s vakaro pradėjau ™ « V ' ™ > . ,. c \ , . f . tf. vi? . ba 376 gydytojai, 454 gailestm-_____ kpiiais ir alkūnėmis šliaužti | 
j savųjų pusę. šliaužiau per 15 

Kaip naUJOSfOS labora tor i jos valandų, iki 10 vai. ryto, nu 

darbuojasi jums pagelbėti 
Mokslininkai moderniose nau

jose Feen-a-mint laboratorijose 
vadovuaja išvystymui vaistų, 

priedangą, o atvykęs jeepas — 
paėmė. Lėktuvu nugabeno i Ja 

Lemiantis laiškas 

teraną čia nemokamai gydys 
nors dvejus ar trejus metus — 
kiek reikia. Šioje ligoninėje ke
liasi apie 6 vai., vakarienė prasi
deda apie 4 vai. 30 min. Nakčia 
šviesos gesinamos 10 vai. pienai 
reikia 1,000 kepaliukų di'onos, 
720 galionų pieno, 600 tuzinų, 
kiaušinių, 15,000 svarų vaisių ir 
daržovių. Vienam pavalgymui 
visiems reikia apie 1,325 svarus 
mėsos. 

Šalia reguliaraus gydymo 

— 

• • • • I I • • • * • 

Edvardas, nors tiek pergyve
nęs, dabar smagus atgaudamas 

Šitie mokslininkai buvo pijo-1 B v e i k a t ą . I š j o plaštakų, nete-
nieriai vartojime kramtomos k u g i ų p i r š t ų > i š i m g p Q k a u l ą t ą > 

gumos lengvesniam ir skonm- j p r i e k u r i o b u v o r odomasis pir-
gesniam vaistų ėmimui ir šian-|§tas, tada atsiras tarpas ir jis 
dien Feen-a-mint, žymusis vi- nykščio liekana galės ką paimti, 
durių liuosuotojas, yra vienas Dabar gi jis nei šaukšto pakel
is žymiausių medikamentų , ti negali, 
kramtomos gumos formoje. p r į e j o 1 ( )Vos g ė d ė j o 

Jis jau yra milijonų vartoja-; m e r g a i t ė P a k l a u a t a s E d v a r d a s ! p r a v e d a m a f l 2 m e t e r a * ) 1 J a ' m o ' 
mas, ir vis daugiau žmonių; toliau pasakojo: 
linkę vartoti šį naują liuosuoto-1 
ją, clažhai po išbandymo daug ' - K « m w « a a t v e * . g a v w 
visokių kitokių liuosuotojų. £ " * iaiskx>' V l s l v e r l < e s u " , a n ! -

. K . j . .. mi, o viena mergaite paraše, 
Štai yra viena Įdomi priežastis k a d - d i d v y r i š k a i padą-
dėlto. Gydytojai sako, kad dau-1 riau> a u k o d a m a s s a v o j ė g a s 
gelis kitų liuosuotojų pradedaj k r a s t o i r p a s a u l i o s a u g u m u i . 
"valymo" darbą per greit. .. pa-1 J o s laiškas išsiskyrė nuo kitų. 
čiame skrandyje, kur miafitas , g u j a G m i a u s u s į r a š inė t i . Ar-
yra virškinamas. Dideles dozos c į a u susipažinome, vedėme, šei-
šitokių liuoauotojų sutrukdo, mos susilaukėme, vyriausybė 
virškinimą, pašalina maistą, ku- Iman parūpino automobilį, abudu 
ris yra reikalingas sveikatai bei išvažiuojame. Jos tėvai padėjo 
energijai, palikdamas jus silp 
nus, jaučiančius išvargusiais. 

Bot Feen-a-mint, paimtas pa
gal rekomendaciją, veikia dau 
giausiai žemutinėse žarnose, iš 
kur pašalina daugiausiai atma
tas, o ne maistą. Jūs išvengia
te tą tipišką silpnumo, nuovar
gio jausmą. 

Šita svarbi ypatybe, kartu su 
nauju lengvai priimamu kram
tomos gumos metodu, taip po
puliariu au vaikais kaip ir su 
suaugusiais, platina Feen-a-

!mint tūkstančiuose namų kiek-

• TRLEVWJA • RADIO • AA.L-
DYTtTVAl • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI % (IRON-
KHS • PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

A P T MINAVIMAS 
4057 South Archrr Aveoue 

Tel YArd« 7-866G, Chi< aKo 52, 111. 
• ^ ' 
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ST. ANTHONY S \ V I \ ( . S A LOA\ ASS'N. 
14*1 K«. tilt h (ki«rt, Gfeei* 54), UI. 
JOSKPH K. GRIRAUSKAS. Sekrotorlua 

' ' '» " 

KVIE6IAMC 
TAUPYTI 
PINIGUS 

I 

gioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovanėlės su 

naujom sąskaitom. 
Turtu* $5,600,000,00 

j Goodyear Tires-Tubes 
•mą* * • * « * » » • • • • 

TURIME IR KITŲ ISDIRBYSCflŲ PADANGA 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILLARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINIS SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SFAKN^f (FKNDRR) RKMONTAS 
NKMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Vieną dieną. 

IKsilz<*k»s Moior SJHICS. IIUV 
mo Jmmm &VWW. Q^u\»r ^Plymo^tb parOav^. Xel \lxpab 7-1615 

nauti yra dvi parduotuvės ir dvi 
katinos (valgyklos). 

Iš apylinkių pasikeisdamos 
ateina apie 1,000 talkininkių 
moterų, kurios čia padeda slau
gėms, daro bandažus, valgydina 
paraližuotus, rafio laiškus už ne
galinčius, nueina ką atnešti iš 
parduotuvės. Moterys ateina iš 
katalikų ir kitų organizacijų, iš 
veteranų draugijų, gal yra apie 
40 grupių, iš kurių ateina gera
darės. Sekmadieniais Šv. Vin
cento draugija parūpina patar
nautojus prie altoriaus ir at
siunčia žmones, kurie negalin
čius eiti veteranus vežiojamose 
kėdėse nugabena j bažnyčią. Y-
ra dvi koplyčios, kuriose sau
gomas švenčiausias. Yra plau
kymo baseinas, (paraližuotieji 
su plūdimis 90 laipsnių vandens 

' 

temperatūroje lavina raumenis). 
Yra bowling aikštelės ir net do
vanotas golfo laukos. Apie šiuos 
dalykus papasakojo Specialios 
Tarnybos valdininkas Donald 
La Rocąue. 

Amerika viską daro, kad bu
tų lengvesnės dieno« tiems, ku
rie viską, net savo gyvastį buvo 
išstatę pavojun dėl krašto bei 
žmonijos saugumo ir laisvės. 

<r 
^aktarai STASYS ir MILDA BUDRIAI 
praneša, kad pakeitė priėmimo dienas ir valandas ir namų 

telefono numerį. Ofisas, 2759 W. 48rd 8 t , atidarytas kas

dien 2—4 ir 6—8 vai., išskyrus trečiad., šeštad. 2—4 vai. 

Telefonai: ofiso CL 4-7234, namų OR 6-8404. Jei šie ne

atsilieps, skambinkite KEdzie 3 - 2 8 6 8 . 

Gaukit du "gerus uždarbiu* VaamM 
U&ikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pioif t k** reikia 

fa i j fc i t m II • Pr1*e%H k l * fttttt* 
kad* MriU 

Į RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI 18 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAVTUVftS 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNATOA, 
MA/JAU KAINUOJA, 

I Nes šfos įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmonės turi 40 metų j 
patyrimo šioje prekyboje. i 

Kada ateina reikalas pirkti I 
{vairius namui reikmenis, j 

-kreipkitės į šią 
ERDVIĄ IR PATOGIA I 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

, K R A U T U V Ę 

4181-83 Archer A v e. 
Tel. Lftfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

UNIYERSAC SAV1NGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

1801 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
, Telefonas: HAymarkot 1-2121 

Valandos: Pirmadienisis. antradieniais ir penktadieniais nuo • TjU 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniai* nuo 9 ryto iki s vai. vakaro. 
Trečiadieniai! uMaryta, ftritadieniais nuo f vai ryto iki 1 vai. a p. 

PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 
^ 

^ 

Tik kų t&Mo 8 Nr. l'olūl<w 28 pi., su priedu TCvlAkes Aldas 8 pi. 
įuoso telpa virS 30 paveikslų, iliustracijų, ftaržų. Daug juokų ir ap
rašomos umsij dienų aktualijon iŠ politinio ir kuUOrinio gyvenimo 
Kalnu 0.50 dol. 

TIK RA lafMO: 
AIU1«>I-.S4HIO l'asakutt, 2lo pi., gausiai iliustruota, kaina 2.00 dol. 
liauto ruduko*, aiiti-H dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

AMiS^IAT ISIiFISTA; 
Haufo Pasakos, pirma dalis, (Karavanas} gausiai Iliustruota, 

k a i n a l'.SO dol. < 
A. V lininis, ^onial^'ių *«'iin-Jo, kel ionių a p r a š y m a i , 182 pi., k a i n a 

1.60 dol. 
Pelčdos J052-1053 metu komplektai, kaina 5.00 dol. 
Haigiame spausdinti IVlGdos kalendorių I9&S metama. Daug 

felJHtouų, juokų, l'iiode Kaialleučh Michaldios PranaAystė(» Ir nau
jausias sapnininkas HU Pelgdos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurie užsisakys alų knygų bent už S.00 dol., Pelėda iki alų 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: t 
i- i i, i i» \ 3153 So. Halsted st. Chlcago 8, 111. 

zaar 5S=" 
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"Puošniausias" Pirkinys 
ant Amerikos kelio 

'52 Ford VJctorfa yra GRAŽIAUSIAS 
temos kainos "hardtop"! 

š\elnios Unijos, gražiai dekoruo
tas, didelis lenkto sOklo vieno ga
balo priekinis langas atvaizduoju 
gera kokybęi bei gerą skonį. Ir j(b» 
dar nislte dai«gyb î kitų savybių... 
d r a u g e m V-8 jcg»... kurnj galite 
tiketb rasti mašinoje, kainuojan
čioje šimtais brangiau! 

Su visu .iii didžio spaudimo "bėgimu" abu 
l'opi'ai V-S tr Si\ laikosi ant liesos dietos, 
kaip ka<l buvi» li-iMlyfa Konl'o "A" klases 
laimėjimuose i »:>«», 1051 b' 1052 lMobllga* 
I <'ononiy Kims. 

Fordoniatle Drlvo ir baltos 
padangos, jei pageidaujate, 
Už ekstrųĄ>iimok6jlmą. Iren-
glmal, priedai ir papuošimai 
gali keistis be pranešimo. 

Galite mokėti daugiau . . . 
bet nenupirbite geriau! 

i 

r*** 

FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO 

http://tt.Pagriaoln.ai
file:///lxpab


DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, DLUNOIS 
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"Lovas" Australijos lietimu 1952 metu 
krepšinio meisteris 
P. SIRGEDAS, Australija 

S m spalio mėn. 8 - 4 dd. berra, primenanti aną laikiną;* 
Svdnėiaus lietuviai pergyveno sostinę Kauną, kur 1939 m mu 
tikrai nuotaikingas ir prisimin-; sų. tautiečiai pakartotinai laim: 

MIAMI LIETUVIAI STATO SALĘ 

tinas dienas — 1952 m. Austrą 
lijos lietuvių trečiąsias krepši
nio pirmenybes. 

Tų pirmenybių išvakarėse pa 

m 

Europos krepšinio meisterio va. 
dą... 

Po A. L. B. Krašto Valdybor 
pirm. Justo Vaičaičio kalbos si 

sikelbta "Mūsų Pastogėje" ve-1 pagrindine mintimi "sportar 
damoji mintis dėl "prasmingos jungia visus" ir didingai sugie 
tradicijos" puoselėjimo pilnai doto (plokštelėje) Kauno Įgulor 
pasiteisino, nes ir šį kartą lie- Bažnyčios choro Tautinio Him 
tuviai spirtininkai, susirinkę iš , no, menančio didvyrių žemę, da 
visų penktojo kontinento pasvie | barties stiprybė? šaltinį, krep 
čių į Sydnėjų švęsti savo sporto 
šventės, įrašė tą šventę į vietos 
lietuviškojo gyvenimo dienyną 
kaip saulėtą tradicinę dieną, ku 
ri įnašą mūsų bendravimo pa
saulin daugiau giedrios nuotai
kos, jaunos energijos ir sustip
rina sustingusias mūsų viltis 
lietuvybės išlaikymo dirvonuose. 

Žvilgsnis į nueitą kelią 

Pirmosios Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybės buvo pra
vestos 1950 m., Melbourne, va
dovaujant vįeto© lietuvių spor
to klubui "Varpas" ir jose da
lyvavai Melbourno, Adelaidės, 
Sydnėjaus ir Oanberros krepši
ninkai. Jų nugalėtoju tapo šei
mininkas — Melbourno "Var
pas", nugalėjęs Adelaidės "Vy
tį" ir tuo laimėjęs A. L. B-nės 
Krašto Valdybos pereinamąją 
taurę. 

Antrosios Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybės įvyko 
Adelaidėje 1951 metais. Ir čia 
jau dalyvavo: Melbourno ^Var
pas", Adelaidės "Vytis", Sydnė 
jaus "Kovas" ir Pertho krep
šininkai. 6į kartą laimikį — 
meisterio titulą ir taurę perėmė 
Adelaidės "Vytis. % 

Trečiąsias pirmenybes, šiais 
metais, A. L. B. Krašto Valdy
bai pavedus, organizavo ir pra
vedė Sydnėjaus Sporto Klubas 
"Kovas": č ia dalyvavo: Adelai
dės "Vytis", Melbourno "Var
pas", Sydnėjaus "Kovas" ir Can 
berros lietuvių krepšininkų ko
manda. Be to, parodomosioms 

šinio kamuoliui lyg suteikiamr 
gyvybė ir pirmenybės pradeda
mos. 

Hrmtakunų pėdomis prieš 
australus 

Jau vyksta rungtynės... Ka
muolys, lyg lietuviška kregždu
tė, skraido erdvėje, perkūniš
kai kalena į grindis, iš nepato
giausių padėčių praduria krep
šius. 

Žiūrovų entuziazmas, jų nuo
taikų įsisiūbavimas, nors ir ne 
tokio masto, kaip anomis at
mintinomis dienomis Kauno 
sporto halėje, pliekiant europi
nio lygio varžovus, bet vis tik 
jaudinantis, prasmingas, nuolat 
linkįs saviesiems pergalės ir sėk 
mes. 

Australai žaibiškais persime
timais ir kietu žaidimu mūsiš
kius spaudžia. "Tėvas" Baltrū
nas keliolika kartų ima savie
siems atsikvėpimo minutę, ku-

OPEROS PLOKŠTELĖSE 
PAJ1ESKOJHMAS 

PaJIeškomu Klemo ir Stepo I\»0P* 
ielftklu; plrma»l« prieft karą gyveno 
. . . . 7. , _ __i_„„l„ Vniitii 1011 S-ns^k i f Klaipėdoje, o antrasis — Kaune. 19*4 

Reminetdn bendrovė ką tik "Carmen" operų. RCA orkest- m e U U a b u b u v o vakaru Vokietijoje. 
<• . - ?. -. . , . . ._.-*- T*-IA.- n~:-^~ AJTu.' o vėliau emigravo Amerikon. Jieftko ^uuu^^u. r ^ f - V ^ - Į į J J J ~ ; " - - , 7 į £ . p . M u . " o b l i a u emigravo Amerikon. Jiesko 

įleido naują laidą operų: Verdi rą diriguoja Fntz Reiner.^ MU • 
T.a#Trnvi«t«" ir Pnr.cini "La zikos kritikų nuomone, tai itin k 

ivjLiaiin LiUnuaman-American Citizens C.ub lapkričio J. d pr..«w »>e 
žemę sales statybai Miami, Fl., N. W. 37th av. and 34th str. 
Iš kairės į dešinę Mr. Aibert Halląuist, Mr. Anthony J. Norres, 

Mr. Anthony Rozansky, mayoras Cnelsia Senerchia, Miss Anita 
Navickaite Mrs. Anne Kaulakis, šerifas Thomos Kelly, Mr. John 

Bubnie 
• • '" — 

nys, Juškevičius, Macevičius ir 
Venclovas. Gaila, kad už "Vy
tį" negalėjo atvykti žaisti: Ig-
natavičius ir Urnevičius. 

Apie žymesnius pirmenybių 
žaidėjus pareikština sekanti cha 
rakteristika: 

JL. Kalt runa*. Buvęs Lietuves 
rinktinės žaidėjas, jai laimėjus 
Europos krepšinio pirmenybes 
1 9 3 7 Ir 1 9 3 9 m e t a i s . L i e t u v ą 
atstovavęs krepšinio pirmeny
bėse Europoje ir Amerikoje. Da 
bar yra Australijoje Viktorijos 
valstybės rinktinės treneris ir 
"Varpo" komandos gynikas. i 

St. Darginavičius. Pradėjo 
krepšinį žaisti Lietuvoje. Yra 

LarTraviata" ir Puccini "La 
Joheme". Abu albumai įdainuo 
i italų solistų. Frances Schi-
lenti, sopranas, dainuoja M'mi 
3ohemoje" ir Violetą "Travia-
)je". Tenoras Giacomo Lauri 
olpi turi Rudolfo partiją "Bo-
3moje".. Tenoras Arigo Po-

1— Alfredas ir baritonas Wal-
>r .Mona Chesi — žermontas 
Traviatoje". Romos Teatro 
H'Opera orkestras ir choras, 

idovaujami Luigi Ricci, pu> 
"ai papildo dėmesio vertą so
tų sąstatą. 

Abu plokštelių albumai turi 
. operų libretto tekstus. Kiek

viena opera įrašyta trijuose 12 
colių ilgojo grojimo plokštelėse 
aKip žinoma, Remington plokš
telės yra žymiai pigesnės už ki
tų gamybų. 

RCA Victor platina (12 col. 
33 1/3 rpm.) taipogi naują plok 
stelę, tai Rise Stevens, Erna 
Berger ir Jan Peerce įdainuotos 
ištraukos iš "Rosenkavalier", 
"Figaro Vestuvių", "Opheus" ir 

_^r ".!_"_' " ' " '_"!.!• T'-"*_ _ , 

NUO UZSISftNSIUSIU 

ią u i n 6 u v / j » * ».v~ j u geBuo, Ona, dabar gyvenanti Jben-
z i k o s k r i t i k u n u o m o n e , t a i i t i n ktjoje. Ka* apie JUOB ainotg, arba jie Z1KOS a i u r n ų u«*» w » natys, praftoma pranešti frtuo adrenu: 
puikus muzikinis užrašymas 

O Brownco Records Co. pre
zidentas Roger Brown nusiuntė 
prez. Trumanui sekantį pasiūly
mą: "Man yra aišku, kad jūs bū 
site laikinai be darbo po 1953 
m. sausio 20 d. ...man būtų ma 
lonu pasiūlyti Tamstai įrašyti į 
plokšteles keletą jūsų mėgiamų
jų dalykų. Pianinu įskambintas 
plokšteles galima būtų platinti 
po visą kraštą..." Mr. Brown 
nuomone, populiarieji prez. Tru-
mano dalykai, kuriuos jis mėgs
ta skambinti, būtų: "Black 
Hawk Waltz", "Beautiful Ohio", 
na ir aišku, "Misaouri Waltz". 
Sumanytojų numone, tai būtų 
labiausia perkamos kraite plok 
stelės. 

Kev. Ip. Kačys, 681 Jackeon Drlve, 
OHhkosh^. VViaconsin. 
IIIIIISIilIlIlIlflIUdflIlIlIlIlHMIlHIIIINIIII 

MODERNAUS &0KI0 
S T U D I J A 
A. Valeisaltes ir 

'iri galiūnai tes-Lazauskienes 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokintai: pirmad., antrad., 
trečiad. Ir penktad. nuo S v. Iki 8 v.v. 
MUiiiiiitijimui inHiininjiijiinijMJiĮ 

šiems atsikvėpimo - ^ T ^ U ^ l t a l i j o j e . Australijoje 
rios metu . £ o p W ^ į g T £ w m buvo išrinktas 1 Vie
šiems apie taktiką ir strategi 
ją į artimiausią laimėjimą. Ir iš torijos rinktinę ir 1950 m. per 
m i artimiausią laimėjime « « ,.. , ^ • A.,„ 
Ukrulų " y g pademonstravus iš Australijos pirmenybes i Aus-
tikrųjų, iyg y* tralijos rinktinę, kaipo puolėjas, 
anų Europos krepšinio pirme- " * J » r 
nybių atkurtą iškarpą, laimima 
ne tik prieš australus, jų kietą 
žiaurumą, bet ir prieš savo nuo-

St. Ginčiauskas. Pradėjęs 
žaisti Lietuvoje 1937 m. Yra 
žaidęs Austrijoje, Prancūzijoje 

Z i a u r u i l l i | , u v i - « į / * * ~ » —-» . - - - i u " ' w y o , ,.iY -*-^ •>* 
vargį, nesusižaidimą, neįprastą j i r Vokietijoje "'tremtyje buvo 

_. . I M i . J i l \,r*A li*»_ _._ * : UTr**.~>* . . . . . i •• iw I. ta aikštę. Ir gal tik todėl, kad lie 
tuviais esame, lietuviais ir no
rime būti!... 

"Kovas" užtarnautai laimėjo 
Saviškiai tarpusavy rungty

niavo- džentelmeniškai, be žalin
gų įkarščio konkurencinių prie-

K e i n i o rmutinebuvo pa.vies- j g j j ^ - J J į J - į 

. . . . • ii — % 

garsiosios 

valstybės krepšinio vienetas) 
krepšinio rinktinė. 

l ietuviško* mintie^ gija 

Lietuva, šalis mano brangio
ji... Mintis, įvesta sumaniai su 

visi lietuviai esame lygiai bran 
gūs ir malonūs, o pirmenybių 
laimėjimas tepriklauso pranašes 
niems. -

Ir čia, anot Leono Baltrūno, 
stebuklo neįvyko, pirmenybes 

"Kovo" komandos 
žaidėjas. 1951 m. išrinktas į 
Vakarų Australijos rinktinę. 

K. <iu.sifur.is. Pradėjo žaisti 
Lietuvoj. Yra žaidęs Italijoje. 
1951 m.( išrenkamas į Victori-
jos rinktinę. Dabar žaidžia už 
"Vytį" kaipo centro puolėjas. 

K. latiiinskas. Pradėjęs žais
ti tremtyje. 1950 ,m. išrenka
mas į Pietų Australijos rinktinę 
ir dalyvavo Australijos pirme
nybėse. 

V. Šutas. Pradėjęs žaisti Lie
tuvoje. 1949 ir 1950 m. išrink
tas į N. S. W. rinktinę ir per 
Australijos pirmenybes į Aust
ralijos rinktinę. 

i 

Sportas jungia visus 

&ią mintį pilnai užakcentavo 
Sydnėjaus žymesniosios, kad ii { 

skirtingų pasaulėžiūrų ir tikslų, S k a u d a n č i ų Z a i z d l ) 
organizacijos, sutartinai įverti- j I R ATVIE\J ODOS LIGŲ! 

Tte. k u r t e k e n C i a n u o S E N t r A T 
viny ir SKAur.2iŲ ZAizny. ji. 
n»>gal1 ramjai i€d8tl ir naktimis mle 
Roti, nes Jįj ii2sl»ene.)unio8 žaizdos 
niožtl Ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at 
virų tr skaudančių žaizdų, uždttktt< 
DKGULO Ointmcnt. Jo g y d o m o * 
vpatyb6s palengvins Jūsų skaudėj) 
f*ia ir galėsite ramiai miegot) nak 
t). Vartoklto j} taipgi nuo skaudžia 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niežo-
iima Ilgos, vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos, vadi 
numos ATHLETE'S FOOT. Sustabdo 
Ižlovlnimą odos Ir perpMyšimą tarp 
drščlų Jis yra t inkamas vartoti nuo 
ižlftstanClos ir suskilusios odos. JU 
^•a gora gyduole nuo visų išviršiniu 
odos Ilgų. L.EGUL.O 
Olntment suteiks Jum 
pagalba^ nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
ntnSlnčlų kojii. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 76 et.. 
$1 26 Ir *«.60. Pirki
te vaistinėse Čhlcago 
ir apylinkes^ ir Mil-
vvaukee, a r b a a t -
siųskite monsy prde 
ri J -

JLEOUIAI, Department D 
5618 W. Kddy St , Ohicago 84, UI 

MlUberry 5-8«»4 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IP 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 

organizuotu paskutinių pirme- užtarnautai laimėjo kovingasis 
nybių atidarymo įvadu, lyg ne
nutrūkstanti lietuviškumo gija 

n u s i o s k r e p š i n i o p u o s e l ė t o j u s , 
paskirdamos jiems dovanas, bū
tent: nugalėtojas "Kovas" per
ėmė Melbourno lietuvių bend
ruomenės skirtą pereinamąją 
taurę. Pastarųjų krepšinių pir
menybių nugalėtojui taip pat 
įteikta ir įspūdinga A. L. B. 
Krašto Valdybos ir Sydnėjaus 
apylinkės dovana. Pirmą vietą 
laimėjusios komandos kapitonui 
V. Šutui teko ir asmeninė do
vana iš A. L, B. Krašto Valdy
bos. Sambūrio "šviesos" Regio-
gionalinė Valdyba įteikė dovaną 
"Kovui", kaip Šių pirmenybių 
organizatoriui. Adelaidės A. L. 
B. apylinkės valdybos dovana 
"Kovui" įteikta kaip šių pirme
nybių nugalėtojui. L. A. S. do
vana — antros vietos laimėto
jui — teko Melbourno "Varpui". 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Draugijos dovana trečios vie
tos laimėtojui teko Adelaidės 
"Vyčio" komandai. Oanberros 
Sporto Klubui dovaną įteikė 
pirmenybių rengėjas — Sydnė
jaus "Kovas". 

Sąžininga* Ir garantuotas darbą 
Aparatai nemokamai paimami • 

pristatomi i namiia. 
DARBO VAL/MDOS: 6 v .v—10 v» 
Aestadtentais. 8 v. ryto—H> v \ ^ 
M. RIMKUS, 41 f* 6<>. P m m « -

Telef. VA 7-1099 
i i 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JJ KITIEMS 

(Jisisakytaite baldu* 
tiesiai iš lietuviu dirbtuvei. 

• aa mue galite nusipirkti {vairiu M 
Ų baidus. »ain reikmenis aald> 

tų baldus, narm, reikmenis aalton 
etii*. nitogamųju ««tus ir kitus •*• 
lus 

•.. HKK A V E N U E 
M i R N I T U R B CO. 

'»*r»ZA8 KAZTKAlT'r 
1140 Archer 4 v « t M 

Tel LAfayette 3-39V m 
P i i e i Įsigydami baldus patikrlnkn 

- <» iiim* Hun rkonomlftkla 
u 2 a u s a . k y t l t i e s i a i Ui m ū s ų d l r b t u i f c 
• < . i i i tK ' i . l f i i i jm e t c a l S s t m c d u o t i \r 
kro/ ' i tsn 

SEGHETTI TRAVEL BUREAV 
^451 »o. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. TeL YArde 7-»78 ir 79 

K E L I O N E S : 

1 
111 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname b lietus, viešbučius Ir sutvarkome visus so kelione surištus j 
iluiykiiH. TUKIMU I J K 1 T \ l t SKVK1V- FlkJome afldevHus. Keliones Į 
planuokite Ii anksto kitiems metams. Anksčiau atsisakykite blletus kaip | 
lėktuvais taip ir laivais, tai Imsite tikri, kad tikrai *mos*te vietas. Pirk
dami bUetus f«as mus nemokėsite brangiau Ir Išvengsite laiko sutruk-
d>iuo, nes nereikės lankytis nei j geležinkelio stoti * r aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

m 

i i • * 

ATSIMINKIME 
Dar daugelis iš mūsų Europoje 

turime ar tai giminę ar pažįsta
mą. Todėl dabar, artinantis Kalė
dų šventėms, padarykim jiems ko-

Nepadorus gyvenimas yra il
ga agonija. -— Demokritas 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MASlNfiLfiS 
pruunamot i?e»iausioml8 sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer , Bl»hop 7-1048 

Perka, taiso, elektrifikuoja i 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
Įmonės pasakoja, to* buvo laikai kada ui doleri galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip iiandien! Todėl mum tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kūrina buvo "anais aerais laikais". Užeikite Šiandien pat 
k ftttikinsite! 

S\ W*į 

J 

i \ / i 

cit/rin îfliKt "Kovas", kur.-: labiau i-^ » F*— —» . T 
bycinejaus rvovaa , n džiaugsmą nusiųskime bent 
šiai išryškėjo savąja jaunatvis- ; m a ž i u k ą m H i , t o siuntinėlį. Tuo Jus 

f ^ w i m»r visa pirmenybių lai- ka dvasia ir energija. Tačiau j j ; e m B padarytumėt malonumą ir 
tesėsi per visą p imicuj" 4 ka-Mnasji komandos tuo jiems būtų parodyta, kad jie 
k ą. «* k l t o s k e P f e i m n k ^ . k 0 m a n r ^ dar nėra visai užmiršti (ypatingai 

Spalio mėn. 3 d. Sydnėjaus parodė puikų krpesimo zaidnu, i i g o l l i a i i r s e n ,Uai). 
lietuviška margaspalvė žiūrovų ! ir aueštą jo lygi. H ir rodo ^ m**wm ^ WW Bo, 
minia lve išskridusių rudeniop sekantieji pirmenybių rezuiu- | H a l 8 t c d g t . , Chicago 8, 111. bend-
^ !LJL i kiltuosius kraštus tai, pateikiami rungtynių eile | r o v č j a u penkti metai patarnauja 
ifi tėvynės i ŠUtUOSlUS Krasu t i „ K n v M » 33: siųsdama įvairius maisto siunti-

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldas. 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir wia w 

dicija — krepšinio žaidynių pa-
berra" ov.zi u ' i ; io» , »TWW,U , ų l W | ( , b»mu 

o iu i» — «*v-^— _ _ I Suburbs" (australai) — Lietu- [užsakymus. Be to, ta proga turimo 
C . x; i „L "%*;« ' »;„ P;«I ,4;«A ^1 ^o /ift-i^^ • Pfanefiti» k a d mu?Aj visi siuntiniai 

sireiškimų deimančiukais... Mie-,vių Rinktine 31.39 (18.13) , ; y r a n u o d i n g į m ų ^ ^ a p d r a U 8 t i 
las lietuviškas maršas, palydint Į "Vytis Canben-a 58:29 ( 2 2 : ' •• - -

Pagai Jūsų Užsakymą 

t\K %y ^ 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 

mmmm^____m Lietuvių Krautuve 

|F^r 2810 W. ItOOSIOVELT RD.,1 Tel. 8 E 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakaraia iki 9:80 
Atdara sekmadieniais! nuo 11 tkl 4:80 vai. popiet 

MDfĄ^"^ • J i 
•OPA 

KAKTĮ . LOVA 
Sof a-Lova Miegrojimui 

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

LIETUVIS 8TANLET RIMKUS, VKDtJAS 

Abiejų karnos po SOO 
Nereikis imoketi V«J 

/tektti. FURNITURE& 
APPLIANCES 

231S ROOSEVELT ROAD £%%&T~ 
atdara kasdien 9Uti6, pirmad. ir aetv. vak. Sekmadieni 11 r iki % 

i 

las ueiuvumo* » — t ^ „ : 1 1 ; . «Varna«" — "Kovas" 40: gausiems plojimams, |veda 1 1 1 ) . 'Varv*~ *° 
aikšte krepšinio dienu kovoto-; 45 j l ^ l B ) . VyUs 

— pilna garantija. 
Naujas suvaržymas pradėjo veik 

ti rusų okupacinėje zonoje Vokie-
«.*.^^ — - , -™- „ O CQ7 M^-1^1- 'Tanher- tijoj. Nuo 1 lapkričio ten galima 
ius suskridusius, suvažiavusius: pas 26:37 t 1 D ' 1 D ' ' Y ™ " m b e m u i t 0 « a U t i t i k 5 5 0 g r a m ų 

jus susKnau , -Kovas" 41:48 (22:29) b e n d r o s v o r i o kavos, kakavos ir 
šrmtus bei 2 £ ^ J f S k \ Z finalinėse: "Kovas" - "Var- lokolado ir vieno kurio dalyko ne-Jų tarpe pastebimi ir anų lais-jir i»na»n€m. [daugiau kaip afto gramu, 
vųių tėvynėE dienų garbingų pa, pas 39:35 (19:21). 
sireiškimų dalyviai liudyto- Pirmenybėso rungėsi aekan-
i ^ L Ba l t rūne , S. Darginavi-1 tieji krepšininkai: u?. Sydnėjaus 
« L . V. Geny.. R. Gasiūnas. A. I "Kovą" šutas, Bernotas, Ba-

Laukaitis ir kt 
Žvelgiant į komandų prasmin 

gai pasisavintus vardus, minty* 
nuskrenda i brangią praeitį: 

čiulis, Gonys, Kraucevičius, Ko-
ženiauskas, Laukaitb, Tiškus, 
Vasariu; už Melbourno "Var
pą" Baltrūnas. Baikya, Der-

"vlrDas"^-^ Laisvės Varpas su I ginavičiua. Genčiauskas, Kru-
jr^u : -O skambink per amžius I tūlis. Mod,eliau«kas. Miklmn; 
vaikams Lietuvos, kad laisvės 
nevertas tâ J, kąa..»eginą jos"... 
at*ba tąs'dr. V. Kųdu&ąs "Var
pas", žadinąs "Kelkite, kelki 
tC ... 

už Adelai(iės^."Vytj" - Cfel* 
kis, (lasiūnas, Jaciunvkas, Ki
tas, Petkunas, Pyragius, šliu
žas; už "Canberrą" Gružaus-

Roikalaukite pilną mūsų boncl 
rovės siuntinių sąrašo, nes laik
rašty talpinamas tik maža jo dalUi 

Nedelsdami t»l»/skitc užHakymun. 
nes švontes jau čia pat, o priea 
jas visuomet yra daug darbo. 

S u p a g a r b a 

AID OVEKSUAS, Inc. 
3183 S. Halsted St., 

Chieago 8, 111. 

Taupykite per Paštą 
t> Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I 

liutaBoji «oatin6 Cw>-1 k»». Borurnaa, bismontaB, Ge-

SkeMites "Dra^e" 

Nauji taupytojai yra nuelu noru ptumami. Dividcntai kas puse metu! Daug patar-

ravimu įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina - skubus patarnavums -

ilgi išsiniokejimai. 

CniZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATIOH 
1542 HaĮsted Stre.t Chicogu H«k,hts. IUlnoto 

http://iu.sifur.is
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OJE 
Toronto. Ont. 
KLB Krašto Valdybos reikalai 

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba, jtemp-
čiau padirbėjusi ir atposėdžia-
vusi devynis posėdžius iš eilės, 
posėdžiaudama kiekvieną antra
dienį po dvi valandas, numatė, 
jog didžioji dalis svarbaus or
ganizacinio darbo jau atlikta, 
todėl nutarė rinktis posėdžiams 
kas dvi savaitės — taipogi antr 
radieniais 8 vai. vak. 
čio 11 d. 

Visi KLB Krašto Valdybos 
nariai su žmonomis lapkričio 2 

1 

lionis, prof. A. Zubrys ir kt. 
Kalbėtojai išreiškė nuoširdų pa
geidavimą, kad p. Yokubynas, 
pailsėjęs ir sutvirtėjes, vėl grįž
tų į mūsų tarpą, f kalbėtojų 
pareikštas mintis atsakė p. Yo
kubynas. 

Krašto Valdybos iniciatyva 
lapkričio 2 d. buvo sušauktas 
vietos ir apylinkės menininkų 
pasitarimas Toronto Lietuvių 
Namuose. Pasitarime dalyvavo 
19 įvairių sričių menininkų ir 
keletas valdybos nariu. Pasita
rimas buvo sušauktas, kad 
įsteigtų Meno Reikalų Komisiją. 
Pirmajame susirinkime išrinkti 
iš menininkų tarpo trys asme-

d. buvo susirinkę į bendrą po- nys, kurie bus iniciatoriais galu 
būvį, kuris įvyko inž. J. Sližio 
privačiame bute. Minimas po
būvėlis turėjo dvigubą prasmę: 
buvo 2-ram valdybos vicepirmi
ninkui* J. Yokubynui suruošta 
vakarienė išleistuvių proga, o 
antra lyg ir Kr. Valdybos sei 
mų artimesnio susipaž'nimo va 
landėlė. 

J. Yokubynas keletai mėnesių 
išvyko pagyventi į Vakarų Ka
nados sritį, tikėdamasis tenai 
pataisyti nuo įtempto darbo 
kiek nusilpnėjusią sveikatą. Po 
kurio laiko išvyks tenai apsigy
venti ir žmona p. M. Yokubynie 
nė. 

Išvykstančiam valdybos na
riui J. Yokubynui ta proga bu
vo pareikšta gražių linkėjimų, 
išreiškiant viltį, kad p. Yokuby
nas, laikinai gyvendamas ir Va
karų Kanadoje, taip nuoširdžiai 
darbuosis lietuvybės labui ir 
gražiai Kanados Lietuvių Bend-

tiniam Meno Reikalų Komisijos 
sudarymui. Su menininkais pa
laikyti ryšį iš valdybos pusės 
paskirtas J. R. Simanavičius. 

Pr. Al. 

NAUJAS STIKLAS 
PORD'K 

Naujas spalvotas „safety" stik
las, kuris įleidžia „matomąją Švie
są", sumažina karštį ir spindėji
mą ir pagerina regėjimą, yra da
bar gaunamas visuose 1952 Ford 
Crestline ir Custom modeliuose. 
Žinomas kaip "I-Rest" „safety" 
stiklas, yra vienodai spalvotas švie 
šiai žalia spalva. 

Patogumai, pagal I* W. Smead, 
Ford Division General Sales Ma-
nager, yra: Apsaugojimas vairuo
tojo akių nuo saules, padangių, 
sniego, vandens arba priešais at
važiuojančių šviesų blizgėjimo. Su
laiko ultra-violet ir infra-raudonus 
spindulius nuo įėjimo į automobilį, 
naujas stiklas taip pat sumažina 
nepageidaujamą karš - ir sumaži
na išbalimą arba nublukimą ap
mušalų. Sumažinimas blizgėjimo 
taipogi pagerina regėjimą tolimų 
objektų, 

ruomenės idėjai, kaip ligi š io l | Naujasis stiklas yra fabrike į-
taisomas už ekstrą kainą ir gali 
būti užsakytas per bet kurį Ford'o dirbo. Į išvykstantįjį kalbėjo 

valdybos pirmininkas J. Matu- dylerį.' 

3P 
C I T I Z E N S S T A T E B A N K 

Of D O V Y H E R ' S G R O V E 
Kviečia Jus aplankyti mūsų naują namą 

B E N D R A S BANKAS 
Banko valandos: 9 vai. iki 3 vai. kasdiena 

Išskyrus trečiad. - Uždara visą dieną trečiadieni 
AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI ir F. H. A. 

PASKOLOS — Narys F. D. L C. 
EDWARD A. VOLBERDING, Pres. 
R. C. BROGMUS, Executive Vice Pres. 
R. P. MAKELA, Cashier 

5110 MAIN D0WNERS GROVE PH. 198 

ss; 

SOTUS ALKANAM FADEK! 
AID OVER&EAK, Inc., S1S9 & Halsted St., Chicago B, tel. DA 6-3859 
Bendrove siunčia maisto siuntinius J Vokietiją ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
Ii Europos sandfil'y. Pilnas draudimas. Rcikal. pilno siunt. sąrašo. 

Siuntinys Nr. S — $6.90 
4 *v. rūkytų lfi-linlu 
5 «v. kiaulich; tauku 
t iv margarino 
1 sv. kiaulienos ral 

Siuntinys Sv 11 — SS.40 
t sv. rūkytu, lašiniu 
2 « • . kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' avos 
l sv kakavos 
1 sv. šokolado 
3 sv cukrau* 

Siuntinys Nr. 19 — $0 05 
4 sv rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 ST. margarino 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4% sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s»\ b. kvtet. miltų $2.60 
t sv. gryn. klaul. taukų $6.26 

=?=?= /A 
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II KI.P YVANTED — MOTERYS 
M I 1 = 

STANDARD COIL 
Aurora, Illinois 

Pasaulyje didžiausias gamintojas TV Tuner turi keletą vietų 

Mergaitėms - Moterims 
Assemblers - Light Bench Work 

7:80 v. r. Iki 4 v. p.p. 

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 Sefitad. iki vidudienio. Kreip
kitės šiandien ir pasikalbėkite apie jūsų ateiti pas — 

STANDARD COIL 
lOOO.Rothbone Ave. 

Aurora, Illinois 
MATYKITE PAUL BERNSEE 

— • 
— • 

r r r ™ r r C L A S S I F I F J AND HELP W ANT E D A D V E R TISEMENTS™~™ • • - • - • - • - • • • « 

BUSINESS SERVICES 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILG4 PATYRIME 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

/ CHICAGO 29. ILL. 
T a VVAlbrook 5-9209 

STATYBAI IR N AMV 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU ROAIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASTS LITWINAS, Prez. 
8 0 3 9 S«>. I I A U S T K D S T . 

Tel. Vlciory 2-127*2 
APKAlNAVIMA IR PREKIŲ PRI" 

STATYMĄ TBlfČlAME 
NKMOKAMAI 

RASTINft ATIDARYTA kasdien nur. 
8 vai. »yto Iki 6 vai. vakaro Ir 
ftefttadlenials Iki 3 vai. vakaro 

PROGOS — OPPRTUNlTlES 

GROSERNE i t MĖSOS 
KRAUTUVĖ 

Jstcigta prie* 16 metu, R**r.ii rinąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuves. Jei pa-
geldautųmet galima pirkti ir namą. Par
davimo priežastis --• mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood Street 
• i ' ' — - ' ' ' 

l iAimr iV RHOI» 
flood going hiislness oll modern alr 
oondttloned :t romu -furnlshed llvlng 
ąuarters Iri rear. Uensonable"" rent Jč iaus ias 
gOOil Isase įsaviną eity. Saerlflee %2 
;>r>o for Immsdlais sale. 

CA'l.li OWNF.lt 
lllOgent i-8»lfl or dėt at. 

7sr»4 so. Jsffsty 

ISNUOMlIOrlAMA 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes Jis yra plačiausia' skaitoma* 

etuviu dienraštis, o skelbimą 
kaina yra prieinama visiems. 

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

2419 W. Potomao 

HELP VVANTED MOTERYS 

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

Telefonas: 
RAndolph 6-3765 

"DRAUGAS" AGBNCY 
55 E. Washington S t 
Tel. DEarborn 2-2484 

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

I I I I I l| I ' l | • 

'ifELP WANTED" —" V V R A T 
REIKALINGA moteris siūti per

kelines plaunamas sukneles. Aukš- A r jŪ£ efi l t e is idomėje ,uola-
akordini* atlyginimas. l i n i u d a r b u g u u ž t i k r i n t a a teitim? 

Aukščiausi ''bonus ; visi priedai. M e g t u r i m e ^ b i a i 
Nuolatinis darbas patyrusioms ir 

SEKRETOREI -STENOGRAFEI 

HELP VVANTED — VYRAI 

nepatyrusioms. Ateikite. 
3021 N. Pulaski Rd, Patyrusi, bet priimsime gabią 

pradedančią . Malonios darbo s ą l y -
Ar Jūs domitės pastoviu darini fu 'g°8» Įvairios pare igos . 5 d. s a v . ; 

saugia ateitim? Mes turime keletą gausūs darbininkams priedai. Sau-
durbų dėl DictaphoiH- opeintoren ir 
m.-iAinini.< s. Malonios darbo sąlygos, 
Jvalrlos parelKos. rrltyruslos, bet bus 

R K A T J ESTATK 

1MUK1TK tiesiai nuo savininko! 
ICO akeriu "dalry" ūk|! 2 moderniš
ki namai: labai Keras pelnas! Turi 
turPtl tuojaus Rrymj pinigu, parduo
da Ui $260.00 akerj. Arti Crete. III. 
36 mylios nuo Chleagos. Užimti Ka
lima bus sausio rnSn. Saukit** arba 
raflvklte — Cllnton Diekman. Rte l, 
Box 8C, Crete, Illinois. Saukite Crete 
4234. 

CICERO 
Savininkas parduoda 2-jų butų po 
51/2 kamb. namą; 2 autom, mūri
nis" garažas; karštu vandeniu ap-
šild.; 1 butą galima tuojaus užim-

1 ti. Kreiptis 
1 I Ui 1902 So. 48th Ct. 

HELP WANTED — VYRAI 

Ar domitės nuolattntn darbo su užtikrinta ateit im? 

RYERS0N STEEL 
\ turi keletą vietų tuojau dPl 

• BTEBL U'ARF.HOl'Sr. HFIi l 'KKS 
• SHF.iyr SHFJ\U M E N 

\ • PFiATE RHEAR M E N 
Atifffttas Atlyginimas, geros darbo sąlygos. Svari dirbtuvė. Daug'pr ie 
du darbininkams. Imame T). P.; reikalinga suprasti angliškai. Kreip
kitės šiandien Ir pasikalbėkite apie savo ateitj pas — 

J. T. RYERS0N & S0N, INC. 
2«02 \V. lOth St. 

priimamos Ir apmokytos baigusios 
mokyklą. f» dienos savaitėj. darbi
ninko priedai. Saukito Mlss Wisdom 
HAymarket 1-2136. 

Turimo nuolatinę vieta gabiai 
<:i \ i i<-\i, OFFICE OLERK — 

T Y I ' T S T 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budrią naujai pradedam'ią. Malonios 
darbo sąlygos, jvalrlos pareigos. 37 Vj 
vai. savaitė. Ma?.a drauKiškos nuotai
kos raStinė. Kreiptis asmeniškai — 

M. 1J. MOKCJAN OO. 
1907 S. itlur Island Ave. 

G I R L S 
General offlce 

Small plcasant offlce 
• Typing 
• Filing and 
• Dictation 

PERMANENT 
Will conslder eapable beglnner. 

Apply ln person 
Mr. BullinKer or Mr. Vesely 

VESELY BROS. 
Ford Dealers 

S819 Ogden Ave. . 

kitę arba pamatykite 
MR. GOOD 

čia yra nuolatinis darbas gabiam 
BlrtAI/TĖRUTI — SALES CLERK. 

Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa-
reigen. Gausūs priedai — priimsim'' 
IV Išmokytą balgusj dabar mokyklą. 

SAPKITE: 
Financial 0-0500 

H. Dees 

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

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

f 
VVHitehall 4-4627 

371 W. Ontario 

Ar jūs jieškote nuolatinio darbo — Svarios dirbtuve* Ir 
darbininko įvertinimo. 

% 

ACME STEEL COMPANY 
Turi atidarymus Šiose srityse: 

• COLD ROLIJNO MILLS • V7AREHOUSE 
• HOT ROLLINO MILL • SLITTERS 
• OILERS • PUNCII PRESS 
Augščiausias atlyginimas plieno pramonėse. Tremtiniai priima
mi. Reikalinga suprasti angliškai. Gausus darbininkams prie
dai. ATEIKITE: 

• 

i 
ACME STEEL COMPANY 

135th Street & Peny 

TYPISTS 
Good opportunity for advance-
ment. Experienced or will train 
beginners. Perm. work. Modern 
office with congenial working 
conditions. 

DURO METAL PRODUCTS 

2649 N. Kildare 

SECRETARY-TYPIST 
Ibcperienced for general offlce work. 
Permanent. Good salary. Opportunity 
for advancement. Excellent working 
conditions. 

• Paid vacation 
-

• Pald holidays 

• Hospitalization and Insurance 

DEARBORN GLASS CO. 

IMMEDIATE EMPLOYMENT 
for f 

PLATER'S HELPERS 

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

LIGHT METAL 
PROCESSORS, INC. 
3434 \V. Henderson 

JTJniper 8-8862 

ASSEMBLERS 
Mušt have some mechanical ex-

perience aB our produet is portable 
power tools. 

Age 22—35 
Steady. Good hourly starling 

vvage. Many company benefitR. 
Apply Personnel Dept. 

MALL TOOL CO. 
7774 B. Chicago Ave. 

HELP VVANTED — MOTERYS 

2414 W. 21st Street 

• c 
Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

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

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

PRODUCTION ENAMELING CO. 
345 N. Francisco SA 2-4300 

V 3K= 
y/ 
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Ar jūs jieškote pastbvaus darbo plius darbininko Įvertinimo? 

INTERNATIONAL MINERALS & 
• CHEMICALS 

. 

Turi keletą darbų del 

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

tABORATOtiY TECHNICIANS 

LABORATORY ASSISTANTS 
Bus priimami baigusieji High School su laboratorijos ap-
mokimu. Geros darbo sąlygos — gausūs darbininkams 

priedai, šaukite Dr. Gillis. 

COmelia 7-1428 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už

tikrinta ateit im? 

GENERAL OFFICE WORK 
Išmokysime budrią naujai pradedan
čią dirbti. Malonios darbo sąlygos. 
Jvalrlos pareigos, kartu ma&tnrafttla, 
6 dienų, 3C% vai. savaite. Moderni 
rastine. Daug priedų. Kreiptis: 

BRUNNER & LAY, INC. 
9300 King St. 

Franklin Park, Illinois 
GLadstone 5-3232 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime ke
letą vietų. 

MERGAITSMS-MOTERIMS 

MECHANICAL ASSEMBLERS 

ELECTRICAL ASSIEMBLERS 
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 domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateitim? Turime keletą vie
tų del — 
• TYPIST-CLERKS 
• STENOGRAPHERS 
• BOOKKEEPERS 
Imsime naujai pradedančias dirbti 
arba patyrusias. Malonios darbo są
lygos, Įvairios pareigos. 6 dienų, 85 
vai. savaite. Gausūs priedai. Kreiptis 
šiandien asmeniškam pasikalbėjimui. 

PHOENIX LONDON GROUP 
Room 329 121 W. Adams 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 
DUOKITE JI KITIEMS. 

STENO-DICTAPHONE 
OPERATOR 

E^PERIENCED 

PERMANENT 

5 day — 40 hour week 

Good working conditions 

GLASER CRANDELL 
2000 S. VVestern 

Ar jūs Jieškote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateit im? Mes turime ati
darymą i' 

STKNOGRAPEI 

mažoj, malonioj Įstaigoj. Malonios 
patalpos plačioj visam pasaulyje pro
fesionalų organizacijoje. Jvalrlos pa
reigos. 891/4 vai. J sav. Priedai. Ge
ras pradinis atlyginimas saž'nlngal 
darbininkei. Ateikite asmeniškai. 

1516 N. Lake Shore ' Drive 

A P M V A ft .1 A I 
5 

$2.50 vai. Ir virš. Nuolatinis darbas. 
Didžiausia pietine unijos apmušimo 
dirbtuvfi. 

II !XJATJ PURPriTURE, INC. 
1611 \V. 6»rd St. 

(i ltovehill 6-8074 
Atdara šoštad. 8 vai. ryto iki 4 vai. v. 

Attentlon Llthuanian Men and Boys 
PIN SETTERS 

Full tlmc, part t ime or weekends 
P O R T E R 

Full timo or part tirno — clpanlnj? 
bo\vling ulloys. Apply — 

MADISON . S O I A R E W>WMNO 
LA N ES 

I4r>4 \Vest Madlson Street 
tel . IfOnree 6-r»226 

DfiMESIO! 

Tuojaus galite gauti darbą 
Jei JQs esate gabi mašininko, susi
domėjusi nuolatiniu darbu — mes 
turime tinkamą jums darbą. Malo
nios darbo sąlygos, Jvalrlos pareigos. 
5 d. sav. Gausūs priedai. Ateikite as
meniškai pasikalbėjimui. 

Mr. Schncider 

THE DELTA POWER TOOL 

3930 So. Winchester 

LAfayette 3-6673 

IMMEDIATE EMPLOYMENT 

• Typiste 
• Acct. Cierks 

• Comp. Operatore 
• General Cierks 

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. v 

3348 S. Pulaski Rd. 
Are you Interested ln a permanent 

posltlon? VVe bnve n n immediate 
openlng for "A giri Frlday". If you 
possess individualu judgement and 
lnltiative, ean do flgure \vork and 
general offlce, we have the job for 
you. Pleasant surroundlngs, diversi
fied duties. Mušt be neat, a s you will 
be meetlng publle. 6 day \veek. 
Llberal benefits. Call or see Mr. St. 
Pere. 

BUTLER AVIATION 

4848 W. 63rd St. 
Portsmouth 7-4400 

Make money ln Texas. Get yourself 
a fine traet now near Houston for 
only $245. Pay $10.00 easb and 
$10.00 monthly. Fastest grovving eity 
and seeond largest seaport in IT. S. 
Huge $100 million steel plaut. 
World8 greatest oll produoing, refln-
Jng, ohemical manufaeturlng and 
shipping center. Many are making 
phenomenal profits here and you can 
too. These beautiful tracts located I n 
Houston's disirable Sonthside Sub
urbs wlth all-weather Htreets. elec-
triclty, schools. bus senvice. etc. In-
sured title. Wrlte todiiy for maps, 
pictiires. Full Information frec. 

P. F. WOOD. Owner, 
Box 62 2S, Houston 6. Texas 

Send the eoupon below for further 
Information. 

Name 

Address 

City 

Send Information of tracts 

PRANEŠIMAS 
DRAUGO administracija nujaus 

dama, kad lietuviai norės išgarsin
ti mūsų tautos įr josios sūnų var
dą ir įgyti jiems daug palankumo 
svetimųjų tarpe yra palikusi be pa 
rašų nemažą skaičių lietuvių daili
ninkų paruoštų kalėdinių atviru-
fllų. S'ose kostelPse bus galima pa
gal užsakymą atspausdinti angliš
ki tekstai ir parašai. Lietuvių dai
lininkų paruoštos 8 kortelės su 
angliškais tekstais ir atspausdin
tais siuntėjų vardais kainuos $1, 
100 kortelių kainuos $12.00. Vien 
au angliškais tekstais, be siuntėjų 
vardų 8 kortelių komplektas kai
nuos 70 centų. 100 kortelių $9.00. 

Užsakymus prašome siųsti tuo
jaus: _ 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, UI. 
Užsakymai bus priimami iki 

gruodžio mėnesio 1 d. 

ĮDOMIOS KNYGOS 

Nauja Petronėlės Oriutaitee 
knyga legenda 

" V I L I G A I L f t " 
Ifiejo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus mediio 
rėžiniais. Kaina $1.20 

VYRAI IR MOTERYS 

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

R A T F CLERK 
taip pat 

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

fi AUKITE: 
OAlumet 5-4540 

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

džiama eiliuota pasaka valkams 
ŽVIRBLIAI INKILENUOS. 104 psl., 
kalMt 1.60. Norintieji ją Įsigyti, pra-
loml iki spalio 16 d. pranešti auto
riui (Petrui Pilkai, 426 E. 6th S t , 
So. Boston 27, Mass.) Ir ji bus re
zervuota. Knygų rlnkojo JI nebus 
platinama. 

Užsakymus su pinigais siuskite: 
DRAUGAS 2334 S. Oakley Ave. 

• Chicago 8, Illinois 
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Antradieni!, lapkr. 11, lfl OtENltA^TlS P L Ū G A S , CHICACrO, I L U f c a i a 

Chicagoje \ 
» 

McCARTHY KLAUSOSI LAIMfcJIMA 

I 
Lietuviu Prekybos Rūmu 

susirinkimas 

Lithuanian Chamber of Com-
merce narių susirinkimas įvyko 
lapkričio 5d. Dariaus — Girėno 
saiėje. Dalyvavo daugiau šim
tas narių ir svečių. Buvo atsi
lankęs ir Lietuvos konsulas dr. 
Petras Daužvardis su žmona. 
Pirmininkas Anthony J. Rudis, 
atidarydamas susirinkimą, pa
sveikino pastaruose rinkimuose 
perrinktą į Sanitarinio iDstrikto 
patikėtinius Chamber of Cam-
merce garbės narį Antaną Olį 
ir naujai išrinktą miesto teismo 
teisėją, Lietuvių Prekybos iRu-
mų direktorių Alfonse F. Wells. 
Dabar jau keturi Chamber of 
Commerce nariai, būtent: John 
B. Brenza, Antanas Olis, Alfon
se F. Wells ir John T. Zuris 
užima viešas rinktines tarnybas. 
Susirinkime dalyvavęs naujai 
išrinktas Chicagos miesto teis- pašventinta nauja Lietuvių Pre-

,,,.,,. „ „ M ^ ^ k , 

Senatorius Joseph R. McCarty (R), Wisc\:nsin, lapkr. 4 d. buvo 
perrinktas senatoriumi. Jis klausosi rezultatų. (INS) 

» i . . i . . i i I I i i • 

širdingiausią padėką 
reliktu 

Auk&č|au*io)o Rankai pasiQmua ma 
no myl.mą vyią P r a s i ftlh<ika 1S i lo 
paiiauilo (staiga miręs lapkričio 3 
d.) paliekant mano »u sergančiu B 
motų, sūneliu Jurgiu skaudžiame liū
desyje lf sunkioje medžiaginėje būk-
leje. 

Visiems geradariams, kurie nuollr-
<lž ai mane par€mC dvasiniai ir me

džiaginiai mirus Ir laidojant Pranu 
ftilolką, negalėdama kiekvienam at-
sklral padėkoti reiftkiu šiuo giliausia 
ir širdingiausią padSką savo, sūnelio 
Jurgio ir mirusiojo broli y Antano 
ir Kazimiero vardu. 

Kun. Mgr. Hrlskai, kun. Kugintul, 
IUIH. Kophlo Harcus, laidotuvių di
rektoriui Liulovlctul, I'etro Ir Apo-
lionijos Hūdrlų šeimoms, A. l'ūclut. 
Mr. J. Dambrauskui. Konstance Ka-
gakelch, A. Tamulynul, p. Gečams, 
p. Osellams, p. Hemtler'iams, Bt 
(ir§bliauskul, p. Derlučiams, -K. Šim
kui, A. Orvldui, J. Gužaičiui. Mrs. 
Marijai Nagaltis, Mrs. Morkūnas, p. 
MiHevičIenei, p. I^ampsaičiams, En-
KineerinK Huildlng tarnautojams. 
Cainpbell Ave. savo apylinkes kaimy
nams ir visiems kitiems, kurių pa
vardžių nebeturiu galimybes čia bo-
iftvardintl. 

Su gilia pagarba 
Slnse Katlliūte-šileikieiM" 

> m m mmutt » — — # — » — * m »— » # » • « m 

mo teisėjas padėkojo lietuviams 
už paramą ir balsus rinkimuose. 

Pirmininkas A. Rudis prane-
fcė, kad jau pradėta ruošti spaus 
dinimui nauja Lithuanian Cham 
ber of Commerce of Illinois na
rių knyga (Membership Direc-
tory) 1953 metams. Visi lietu
viai biznieriai ir profesionalai, 
kurie nori, kad jų vardai ir biz
nio adresai bei telefono nume
riai būtų į knygą įtraukti, pra
šomi įsijungti j Chamber of 
Commerce organizaciją, užpil
dant tuo reikalu pareiškimą, ku 
rio blankus galima gauti pas 

kybo Rūmų vėliava ir atliktos 
naujai priimtų narių įvesdinimo 
ceremonijos. A. B. 

Tradicine diena 

mis. Tai tradicinė diena, ruo
šiama artimesniam tarpusavio 
susipažinimui. Tą dieną ketvir-
tametėa papuošia pirmametes 
įvairiaspalviais kaspinais. 

Po meninės programos, kurią 
išpildė pirmametės, parodyda
mos savo sugebėjimus, jaukioje 

TADO BALČIŪNO \ 

Gcn. Eiscnhovver ir lietuviai PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

Televizijos 
Jums visados apsimokės pirkti tele
vizijos aparatą 'iš patyrusios, sąžinin
gos krautuves — iš 

BUDRIKO, 
kur yra užlaikoma S patyrė mecha
nikai ir kur THrv/.lijoH parsiduoda 
gerinusiu išdirbysčiu nauji modeliui 

u pilių* garantija: 

Vyriausioje respublikonų rin
kiminėje būstinėje New Yorke 
gen. D. D. Eisenhoweris, laimė
jęs rinkimus, pirmajai savo po-

Lapkričio 5 d. Marijos Augs- į m i n e i fotografijai pasirin-
tesniosios Mokyklos k o r i d o r i a i | k ° [ W ^ j f ^ * ' » * 2 * * 
mirgėjo įvairiausiomis spalva 

TAISYMAS 

Chamber of Commerce direkto- mokyklos užkandinėje ketvirtos 
rius arba skambinant telefonu klasės mokinės savo globoti-
organizacijos sekretoriui A0.0I-, I "ėms pirmaklasėms surengė 
fui Baliūnui telefonu WAterfall vaišes. Dalia Tallat-Kelpšaite 
8-7700. 

Įspėjo 
Akių klinika Dcrfcv m., Ang

lijoje, per radijo ir tHegrafą įs
pėjo 75 pacientus, kad jie ne
vartotų tą dieną gautų lašų a' 
kims, nes per neapsižiūrėjimą 
išduoti tokie lašai, kurie gali su 

Programų vedėjas Joseph M. 
Mozeris susirinkimo dalyviams 
pristatė Policijos Departamento 
E i s m o T a r n y b o s p a r e i g ū n ą Mr. 
James W. Casey, kuris labai 
vaizdingai papasakojo apie eis
mo nelaimių problemą. Chicago
je esama daugiau kaip miliono' gadinti akis iki apakime, 
automobilių. Jų skaičius kas
met auga po 10°'<. Šiais metais 
eismo nelaimėse jau yra užmuš
ta 340 asmenų. Susisiekimo ne
laimės daugiausia įvyksta dėl 
vairuotojų nesilaikymo eismo 
taisyklių. Policijai tenka vesti 
sunkią kovą su tų taisyklių lau
žytojais. Per metus policija su
rašo Chicagoje ligi vieno milio
no protokolų (tikėtų) už eismo 
taisyklių peržengimus. "Vien 
policinėmis priemonėmis eismo 
nelaimių pašalinti negalima, rei
kalingas pačių automobilių vai
ruotojų bendradarbiavimas" — 
pareiškė Mr. James W. Casey. 

Po pranešimo parodytas spe
cialus filmas apie trafiko sau
gumą: "Diena teisme". Filme 
parodomas teisėjas, kuriam ten
ka spręsti eismo taisyklių lau
žytojų bylas. Prieš teisėją sto
ja visa eilė eismo nelaimių kal
tininkų. Teisėjas labai sumaniai 
apibūdina kiekvieną kaltinamą
jį ir duoda jiems labai vertin
gus pamokymus, kaip ateityje 
vengti nelaimių. Svarbiausias 
teisėjo patarimas eismo nelai-
mėms išvengti yra automobilių 
vairuotojų mandagumas ir pa
slauga pėsčiųjų ir kitų vairuoto-
tojų atžvilgiu. Jei mes norime, 
kad kiti mums užleistų kelią, 
padėtų posūkyje ar šiaip paleng 
vintų važiavimą perkrautose 
gatvėse, pirmoje eilėje būkime 
kantrūs, mandagūs ir paslau
gūs kitiems. "Mandagumas — 
užkrečiamas" — pareiškia tei
sėjas filmo pabaigoje. 

Po susirinkimo visi dalyviai 
ir svečiai rūpestingo priėmimų 
vedėjo YVilliam J. Kareivos pa
stangomis buvo pavaišinti gar
džiais lietuviškais užkandžiais 
ir Kava. 

Kitas Lithuanian Chamber of 
Commerce susirinkimas numa
tytas gruodžio mėn. 3 d. Bus 

šios patariamosios rinkiminės 
grupės atstovą Albiną S. Tre
čioką. Ta pačia proga priminė, 
kad jis savo pasižadėjimus, duo 
tus lietuviams, tikra istengsis 
įgyvendinti.' 

Žinia gauta iš p. A. S. Tre
čioko asmeniškai. 

J. Prapuolenis 

Čekas apgavo komunistus 
Dvidešimt vienerių metų če

kas įsitaisė dėžę anglies vagone. 
Toje dėžėje čeKas pasislėpė, tu
rėjo trims dienoms maisto. Dė
žė buvo apipilta anglimis, skir
tomis Vakarų Vokietijai. Tenai 
j | su visa dėže iškėlė kranas ir 
nuleido vokiečių žemėn. I« įtar
tinos dėžės išsikrapštė čekas. 
Visus apėmė nustebimas. 

MAGNAVOX. AOMIRAL, G E N E 
RAL KLKCTIUC, PHILCO, U. O. A. 
V1CTOK, D I M O N T ir pačios geriau-
MiuM 8ii IM m t l l i O leibcliu. 

Kaina nuo $199.50 už dideles mie-
IOH paveikslą ir aukščiau. 

, Priimamo mainais j ū s ų radiją, 
2 1 5 6 VV. 2 3 r d S t ; 1 A . 7 - 0 8 4 1 gramafona, armoniką, pianą ir duo-

danių didele nuolaidą. 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybes visose 
CtkagOH lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. valk. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

KUUIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujamo pietine Chloaga. 

Aliejus krosnims Ir centrallnlul ap
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayetto 8-0809 
Vakarais HEmlock 4-0264 

PARDUODAME ANGLIS £R 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigia) 

i 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 1-709? 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
» — — — — m i • > • » — — 11 • » » • . . i 

MCSU SPKdALYBft 

Precin Photo Studio, Inc. 
Ki>VAlil>Ab J. U 1.1 a. Mav 

44MJ8 Archra A v e o n e 
T e l e f o n a s VĮrgta ia 7 -2481 

_*_ 
S 0 P H I E t f t R C U S 
Is W<;i S ftiotlc* — Banga 1»M 

PIRMAI). Iki PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

*F*TAI). 8:S0 iki S: 30 r>«. 
I I I I i VlsKOK V A k A i t r a OS 

. Iš tos pat stoties IMUMADIKMO 
vakaro nuo 7 iki 8 vai. 

RAMO PROGRAMA 
7121 SO. ROCK\Vi:L1i 8T. 

Chlcngo 29, III. IIKmlock 4-2418 

. i •• 

A. A. 

JUOZAPAS BAJORŪNAS 
Gyveno 4519 H. Hprinirfield 

Avc. Tclof. LAfayetto :{-^0'J8, 

Mirė lapkr. s a., 1952," 5:10 
vul. ryto, l*hoonix. Arizona, su
laukės ti5 m. amt. 

(Jim. Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskrh'io, Linkuvos para
pijos, (Juillonų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
PaaUlko dldeliamo nuliūdime 

trys dukterys: Kl«-na Bidochka 
HU geimą, Ona Bajorūnaite* ir 
OIga Cihalskl su seimą, sūnus 
Juozapas, Jr. marti Marle, anū
kai hahara Ann Hldochka ir 
Mtohael Cihalakū. brolis Ignas 
Bajorūnu* su Seimu, (Gyv. 
Hartford, C o n n ) , kiti gimines, 
(liaunai ir pažjstumi. Lietuvoje 
liUo du broliai; Jonus ir Audro
jus. 

Kūnas pašarvotas namuoso 
4519 S. Hpringfnkl Avc. 

la idotuves jvyks kotvirtad., 
lapkr, 13, ift nanjij !):l.r> vai. ry
to l>us atlydytas j St. Bruno's 
parapijos bažnyčia, 49 ir South 
Hardinf St., kurioje jvyks ge-
duliuKos pamaldos už velionies 
•lelą, I'o pamaldų bus nulydė
tas j &v. Kazimiero kaplnon. 

Nuoširdžiai kvii-Oiamc viuus: 
Kimiuos, draugus ir pažistatnus 
dalyvauti šiose laldotuvPm\ 

Nidirme: Dukterys, /.<m.u, A-
nūkai ir lirnlis. 

Laidotuvių direktorius John 
V, Kudeikis. Tel. YArds 7-1741 

G y \ 

A. A, 
JONAS DBUKTKNIS 

#S1J S. Maphnvood Ave 

Mlre lapkr., 9 d,., 1952. lOsAi 
vai. vakari', sulauk, puses amž. 

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau
lių apskričio, Užvenčiu para 
pijos, Pabutfcu kaimo. 

Pasiliko dideliame nullfidhne 
žmona — Marijona, po tėvais 
Krikščiūnaite; duktė — Mari
jona, žentas Jonas Paulius; sū
nus John, marti Jean; H a u u 

'kai ir I proanūkas. 3 Avogerlai 
— Levanas Ya«:minus, V'meen-
las Barsčius, Konstantas Hukis 
Kyveną. Detroit. Mleh. Ir Ju š«d-
mos; 2 švogerkos — Ona Erna-
tavlčleno ir Antanina StioplenC 
Jr JOH vyras Jonas Ir Jų šeimos 
•ir daug kitų. giminiu, draugų Ir 
pažįstamų. 

K i l i o j pašarvotas Mažeika & 
ICvans koplyčioj, GS45 So. Wesl . 
ern Avo. 

l a ldo tuve i jvyks ketvlrtail., 
lapkr. Lt <1-. 16 koplyčios S:<>0 
vai. ryto bus atlydytus j Gl-
mimo Paneles fivd. parapijos 
balnyčių, kurtoje įvykH gedu
lingos pamaldos už yel lonles 
sieljf. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus įr pažįstamus 
dalyvauti Slose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, ditktft, sfi-
nim, žentas, marti, anūkai ir 
kili gimines. 

Laidotuvių dliektorlns M:ižei 
k;i. &. Kvans. Tel. BK 7-8600. 

Diena Atfcis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
9 & Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietu- J f r 
j g ^ viikoje jstaigoįe. BRIGHT0N Savings & ^ B 

Loan moka 3 % pelno ant JŪSŲ sutaupu. 
Kiekvieno taupytoje indeliai a|xlrausti iki $10,0110.00. 

Briįįhton Savings and loan Ass'n 
4071 Archer Ave. \ vakarus nuo Callfornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFIHO VAJLAMDOS: 
Plnmad., Antrad., Penktad. Ir 8eSt. 

9:00 ryto tkp 4:30 p. p. 
Treclad. »:00 ry^e Iki 12;00 v. d. 
Ketvlrtad. 9;00 ryte IU1 8:00 vak. 

JUZEFĄ SYRVID 
Gyveno 4549 S. Talman Avc. 

Mirt lapkr., l» <l., 1952, 11:40 
vai. vak. sulaukus pusčs amž. 

Oimo Lietuvoje. Kilo IS Ro
kiškio apskričio, Obollų parap. 

Puslllko dideliame nuliūdime 
pussesere Sesuo M. Antonija, 
pranciftkiete, giminaičiai: kun. 
J. Skripka (PlttabUrfh, Pa.) , 
kun. K. Skrlpka (HiuRhampton, 
N. Y.) , kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. Vilniuje liko sesuo 
Bleiia Byrvid, Ne\v Zealand, 
Australijoje liko sesers duktS 
Dr. Eugenija C/.kanska ir jos 
selina. 

Ktknas paAarvotas l 'atka ko-
ply«51oiv, . 4800 K 8 , Hej«nlto«o 
Ave. 

l^aidotuvfB vykH kotvlrtad., 
lapkr. U d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Nekalto 
Prasidėjimo Panel-e* HVČ. para
pijos bažnyčią, kurioje jvyks go 
dulingos pamaldos b | vollonfis 
•lela. Po pamaldų bus nulydė
ta i i*v. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pafcjsftamus 
dalyvauti šloae la idotuvėse 

Nuliūdę: Gimines. 
Laidotuvių direktorius Henry 

Patka. Tel. YArds 7 -37U 

LENGVAIS iSSSMOEfiJIMAIS 

Keletas bargcmji Išmainytu, 
perdirbtų T. V. 8eU|: 

Motorola 7 col *39.1>5 
St.romberg-Carlson 10" $49.95 
RCA-Vlctor 10" ui . . . . $59.«.r> 
Sparton Consolo 10" už f59.05 
RCA-Vlctor 10" Console . . M9.95 
16" Console TV už $ i 19.50 
17" Tablo TV už $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Tablo TV už $109.50 
21" Console TV už $189.50 
Admlral Phonograph, Radlo I r . . 

TV kombinacija $189.50 
Elektr. phonografal po . . . . $19.95 

Mažos radlos po $19.»5 ir augsč. 
Jeigu Jūsų TV setas neveikia, pa-

telefonuokite VIctory 2-0542, Budri-
ko mechanikas juras sąžiningai su
taisys. 

JOS. I BUDRU, Inc. 
8241 SO. HALSTED ST. 

Krautuve atidaryta pirmadienio Ir. 
ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. 
Nedaliomis uždaryta. . i 

L I E T C V I A K A | « T * • <* A 

SAFETY OF YOUR 
S A V I N G S %i»**2fc 

I 
\TiS° K.I-V 

™**° -B.R.Pl6fKiEWlC2 PKi tfit 
* ? mi'&i 

John F. Eudeikte 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Heimitage Avenue 

TeL YAr0» 7-1741-2 ir Blshop T-»i81 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMRULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

Budrlko Radijo Valanda leidžiama 
Kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
8 iki 7 vai. vak. lfl stotlea WHPC, 
i 460 kllocyclos. 

ANTHONY B. PETKUS 

t 
A. A. 

IGNACAS LEMKE 
t;yw«io :'.:HM» S. JMnruan st . 
Mlr6 lapkr., » d.,' 195^, su

laukęs puses amžiaus. 
GimG liletuvojo. Kilo Ii Ki1*-

tiimos apskričio, Kai tenos pa
rapijos, Oaudočtų kaimo. 

A m e r i k o j e , išgyveno 3ft ni. 
Pa«iliko dideliame nuliūdime 

du aūufiK: JVantuAkus, nuutl 
Soplil«' Ir James, duktė Stella 
Kstuuskis, žentss Hrurvo. 4 auū 
kai, du broliai Konstantinas, 
brolienė: lOtabtcla Ir Pranciškus, 
broliene iManeiska ir jų fteimos 
giminaitis Povilas Judiekis su 
seimu, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko sesuo 
Kazimiera, brolis JvuBimi^ras ir 
kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
l'hillips. koplyttoje, a»U7 U t u -
aniea Ave. 

l a i d o t u v e s Jvyks kMvirtad., 
lapkr. 18 d., ia koplyeio:: 9 
vai. ryto bus avryacta* J rtv. 
Jurgio parapijos bažnyčia, ku
rtojo ivyks gedulingos pamaldos 
už veltonles «|iplų. Po pamuldij 
bus imlydeiaftn Sv. Kazimiero 
kapines, 

NuoSlrdžlal kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dulvvuuti Šiose laidotuvc.se. 

Nuliūdo; Sūnfts, Dukle, M»w-
ti, t e o l M , AitūkiU Ir kiti gimi
nes, m m m 

haldotuvtij. direktorius Anta
nus M. PhttlipN. Tel. Y A 7-H401 

JUOZAPAS DONAUSKY 
Gyv. 7115 S. Rockwell St. 

•Mlre sostad., lapkr. 8, 1952, 
8:00 vai. vak., sulaukės 58 m. 

Glmč Lietuvoje. Kilo ift Šlau--
\lų apskr., Kraupų parapijos. 

Amerikoje iSgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Rozalija (po t#vais l 'a-
gužai te) ; svlnus Anthony, marti 
Kian<ee; duktė Ona Lubko ir 
žentas Arthur bei 4 anfikai: 
Tbomas, l'atrieia, .Joseph ir 
ISllebael, ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų. Lietuvoj 
pasiliko dvi se*orys. rratt^lftka 
Ir Ona ir brolis Antanas Ir jų 
fcoimos. 

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Tetknus koplyčioje, 6812 So. 
AVestern AVP. Laidotuves Įvyks 
ketvlrtad.. lapkr. it d. Is ko
plyčios 9 vai, ryto bus atlydy
tas j (y. Kryžiaus parap. baž
nyčia, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos nž velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdo: žmona, Sūnus, Duk
tė, / n i t a s , Marti, Anūkai ir 
kiti Gimine*. 

Latd. dlrekt. Ant. Petkus — 
tel. GRovebll l 6-0142. 

UODOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 SO. WKSTKBN AVE. 

CHICAGO, ILL. 

GRovehffl 6-0142 

1 4 1 0 S . , 5 0 « * A V E . 
C1CKRG. I I .1.. 

HEmlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

ti£E 39 
j J 'i 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Š4mkiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6645 So. Wettern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 AntomobUiams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitsse miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

^ M M M 

• HHI 

Hflfci 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. HELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

8914 West I l i t i Siree! 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planu Pa«iiinkinuMi lflasie 

Telei. CEdarcrest 3 4 3 3 5 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansi} patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną ir n a k t J. Re i 
kale saukite 
mus . #JCM. 

Mes turime koplyčias 
Roselando dalyse 1 r 
v i s o s e Chicagos tr 
tuojau* patar-
naujam. 

STEPONAS C. UCHAVVICZ 
2814 West 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
10756 S. MIGHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 181 h STREET Tel. SEeley 8-5711 

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

POVILAS 1. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telophone VArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. M1C1I1GAN AVE. TeL OOmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS^ 
8807 S. UTUANICA AVE. Tel. TArda 7-8401 

V JURGIS F. RUDMIM 
8814 A. LTTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4848 S. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayetle 8-8572 

^7 7: LEOMARDAS A. EŽERSKIS 
1 6 4 6 Į V E S T 4<itb S T R E E T TeL V A r d s 7 - 0 7 8 1 

^ąm^*^^*1lm*+^^l'**1m0• i> >ą«ii K m 
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8 DIRTOA^TOMtAtJOAS, GBtGKQ6, ILUNOIS Antradienis, lapkr. 11, 1052 

IŠ ARTI IR TOLI 
A 

X Lietuvos Gailestingųjų Se
serų Draugijos ruoštas koncer
tas - vakaras praėjusi šestadie 
nj gerai pavyko. Pilną Lietuvių 
Auditorijos salę svečių lietuvių 
dainomis, operų arijomis ir du
etais žavėjo solistai Prudeneiji 
Bakienė ir Stasys Baranauskas, 
akompanuojant muz. Ai. KueuV 
nui. Solistai buvo apdovanoti 
gėlėmJs ir keletą kartą iššaukti 
"biaui". Gailestingųjų Seserų 
Draugijos pirm. A- MaciiilkienS 
padėkojo solistams už progra
mos atlikimą, o svečiams ui 
gausų atsilankymą. Ta pačia pro 
ga ypatingą padėką ji išreiškė 
Lietuvos konsului tlr. P. Daui-
vardžiul, kurio pastangomis bu
vo gautas leidimas Illinois vals
tybėje gail. seserims laikyti eg
zaminus ir gauti "registered 
nurse" teises. Padėkos ženklą n 
konsului Gail. Seserų Draugijos 
vardu ji įteikė gėlių. Šiuo metu 
valstybinius egzaminus jau yra 
išlaikę 33 lietuvės gailestingo
sios seserys. 

X Antaninos ir Pranciškaus 
Juškų sidabrinis vedybų jubile 
jus sekmadienį buvo paminėtas 
iškilmingai. Palaiminimą davė 

A. J. VALSTYBĖSE 
—* Lietuviai televizijos pro

gramoje. Philadelphijos lietu
viai spalio 31 d. pirmieji pasiro
dė televizijos programoje, skir
toj visoms mokykloms. Progra
mai vadovavo Jonas Pabedins
kas. Lietuviškus drabužius vy
kusiai paaiškino vytė E. Sarc-
vičiūtč, sudainuota pora daine
lių, pašoko porą tautiškų šokių. 
P. Janulaitis davė daug me-
Jžiagos iš lietuviško meno. 

— Inž. K. Daugėla skaitė pa
skaitą tema „Diktatorinis rėži
mas už geležines uždangos" Au-
burno N. H Kongregacinės baž 
nyeios mcterų susirinkime. Su
sidomėjimas tema buvo tiek gy
vas, kad po valandą užtrukusios 
paskaitos diskusijos nusitęsė 
Jar vieną valandą. 

— Soliste Ju/.e Augaitytė sėk 
mingai koncertavo VVilkes Bar-
re, Fa. Koncerto programoje da 
lyvavo ir pianistas prof. Ferne-
se. 

— Stasys Arbačiauskas susi
tuokė su Brone Dubiene-Sotč-
kiūte lapkričio 1 d. šv. Kazi
miero bažnyčioje, Pittsburgh, 
Pa. 

NAMAS KOliriSIONIERlITS 

PRANCŪZIJOJ 
— Krepšininkai garsina lie 

tuvių vardą. Mulhouse P. C. i 
krepšinio komanda, kurioje iš] 
lietuvių žaidžia Grybauskas Ir r 
Gailius, įveikė prancūzų krepši-i 
nio meisterį. Prancūzų sporto' 
laikraščiai, kaip „Alsace", „K-
ąuipe" Ir kt, didžiulėmis antra* 
temis skelbia paie „Grybausko 
/ėstivalį", „žibėjimą", nes jis 
vienas iš 65 taškų laimėjo 31. 
Grybauskas turėjo žaisti prieš 
stipriausią krepšininką Buffie-
re, o Gailius Grybauskui asista
vo. Minimoji komanda laimėjo 
ir prieš Tulūzos komandą, kur 
iš 94 taškų vienas Grybauskas 
iškovojo 42. Grybauskas laiko
mas Prancūzijoje geriausiu me
tiku. Prancūzų, spauda taip pat 
šiitai atsiliepia ir apie Varkalą, 
kuris žaidžia su Lyono koman
da. 

— Rašo prancūzų spaudoje. 
Prancūzų katalikų žurnale „E-
changes" š. m. lapkričio mėn. 
numeryje išspausdintas B. Šie-

CHICAGOS ŽINIOS 
Namai nelaimingai Seimai 

Dalias A. Simą. vVaahington, 
Oregon, Idaho, Montana vals
tybių ir Kanados teritorijos 
naujas intrrnal revenue komi-
sionierlus. (INS) 

Grąžino piniginę su $50 
Kermit Hanschu, moteris iš 

Jamestovvn, N. D. atvyko į Chi-
cagą kur operuojamas jos 8 m. 
sūnus. Ji buvo nusiminusi, kai 

LeRoy Stoy, 23 m. amžiaus 
chieagietis, žuvo automobilio ne 
laimėje. Jis nesuspėjo nei už
baigti namų, kuriuos pats sa 

patyrė, kad pametė piniginę su Vo šeimai statė. Gailėdamies! jo 
$50. Po kiek laiko į ligoninę at 
vyko chieagietė Kaiminski ir jai 
įteikė piniginę su $50. Papasa
kojo, kad piniginę rado telefo
no būdelėje Sears, Roebuck & 
Co. parduotuvėje. Piniginėje bu 
vo ir pametusios adresas James 
tovvne. Radėja patelefonavo į tą 
miestą ir sužinojo, kad pame-
tusioji yra Chicagoje, vienoje li
goninėje. Suradusi grąžino, ne-
paimdama atlyginimo net už pa
darytas išlaidas pametusios be-
jieškant. 

ir šv. Mišias atlaikė prel. B. Ur 
ba, asistuojamas kun. B. Būdvy 
čio ir kun. J. Prunskio. Po to 
parapijos salėje buvo vaišės gau 
šiai susirinkusiems svečiams. Jų 
metu kalbėjo prel. B. Urba, TT. 
Marijonų provinciolas kun. V. 
Atkočius, MIC., kun. dr. D. Mo
zeris, kun. dr. V. Andriuška, 
MIC, VI. Išganaitis, J. Dimša. 
Visi džiaugėsi jubiliatų gražiu 
sutarimu ir tauriu būdu, verti
no jų darbavimąsi lietuvių ka 
talikų organizacijose. Prisimi 
nęs Lietuvos meilę prel. B. Ur
ba pabrėžė, kad šioje srityje A-
merikos lietuviai yra tvirto nu
sistatymo. Sidabrinio jubilėjaus 
vaišės tęsėsi iki vėlybo vakaro. 
Pažymėtina, kad TT. Marijonų 
rūpesniu jubiliatams buvo gau 
tas specialus Pijaus XII palai
minimas. 

X Chicagos Lietuvių Taryba 
išrinko naują valdybą 1953 me
tams. Tarybos sąstatas yra šis: 
Bronius Budginas, pirmininkas ;\ 
kun. kleb. Ign. Albavičius, Ef-į 
rozina Mikužiu te, Vincas Duobai11 

ir Antanas Valukas — vicepir
mininkai; adv. Alfonsas YVells, 
sekretorius; Bronius Tūbelis, 
nutarimų sekretorius; Antanas 
Valonis, iždininkas; dr. Petras 
Kisielius, Kazys Deveikis, ponia 
Grybienė ir P. Blinstrubas — 
iždo globėjai. Chicagos Lietu 
vių Tarybos posėdyje buvo nu
tarta tuojau perduoti $3,200 
AL Tarybos Centro Valdybai. 
Tai yra aukos, iš kurių $1,800 
buvo surinkta konferencijoje 
spalio 12 d., o kiti pinigai buvo 
uždirbti parengimuose. 

X Stasys Baradukas, atvy
kęs iš Cleveland, Ohio, į Chi-
cagą, praeitą sekmadienį Atei
tininkų akademijoje, minint A-
Uitininkų Federacijos Reorgani 
zacinės konferencijos Palango
je 25 metų sukaktį, skaitė įdo
mią ir stilingą paskaitą iš atei
tininkų gyvenimo. St. Barzdu-
kas Chicagoje turi savo seserį 
Čepienę ir švogerį Vytautą Če
pą, pas kuriuos jis buvo susto
jęs. 

X Tėvas Juvenalis Liauba, 
pranciakonas, Tretininkų vizi
tatorius, šiomis dienomis Chica
goje aplankė kelių parapijų Tre
tininkų Draugijas, kurioms da
vė instrukcijas. JAV yra 88 lie
tuvių Tretininkų Draugijos, tu
rinčios daugiau 4,000 nayių. 

X Soliste Izabele" Motekaitie-
ne praeitą sekmadienį gražiai 
pagiedojo „Maria Gratia". per 
Ateitininkų pamaldas, švenčiant 
Ateitininkų Federacijos Reorga 
nizacinės konferencijos Palango 
įe 25 metų sukaktį, šv. Kry
žiaus bažnyčioje. 

X Petronėlė PetrelkienS, 70 
amžiaus, gyvenanti Pieta, 

BĮ., ėjo per kelią ir tuo metu 
užlėkęs automobilis ją mirtinai 
užmušo. Pašarvota Bukausko 
koplyčioje, laidotuvės šiandien, 
antradienį, iš Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčios. 

2INIOS IŠ OKUP. 
LIETUVOS 

Bolševikų graudžios ašaros 
petytSs-Venskuvienės straipsnis T a r y b i n § ^ p a u d a L i e tuvoje 
„La situation des refugies Lith- r a § . „broliškoms tarybi-
uaniens" (Lietuvių pabėgėlių 
padėtis). Straipsnis iliustruotas 
nuotrauka lietuvaitės tautinįuo-

Kariai mokins korėjietę 
Tarp įvairių amerikiečių kari 

nių dalinių įeina į paprotį kokį i Prieangį, paskui į cemento laip 

našlės, likusios su dviemis — 
3 ir 2 metų — berniukais, susi
rinko net 20 jų kaimynų ir at
liekamu nuo darbo metu užbai
gia jiems namus, kurie bus 
George gatvėje, į šiaurės rytus 
nuo Elmhursto. 

Širdies ataka vairuojant 
Chieagietė Laura Lazuk, 52 

m. amžiaus, gyvenusi 3940 VV. 
69 Str. vairuodama automobilį 
ties 103 gatve ir Wentworth ga
vo širdies ataką ir mirė. Drau
ge su ja važiavęs jo vyras ne
besuspėjo sustabdyti automobi
lio ir mašina atsitrenkė į namų 

se rūbuose. 

nėms tautoms ir, visų pirma, 
didžiajai rusų tautai nesavanau
diškai padedant, Sąjunginei Vy 
riausybei, partijai ir pačiam Sta 
linui nenuilstamai rūpinantis 
mūsų respublika, mūsų ūkis gau 

A. Žukausko, lietuvio šiai apginkluotas priešakine 
prekybininko, rūpesčiu Sydneyj technika", kuri tačiau „buvo 
atidaryta lietuviška kavinė. naudojama taip prastai, jog ne-

— Paulius Rūtenis Adelaidė- Se rimtus nuostolius kolūkie-

AUSTRALIJOJ 

čiams ir valstybei". 
Tai yra dar vienas pažymių 

tos korupcijos, kuri, kaip spėja 
apdairesni sovietų žinovai, 
griauna Sovietų imperijos pa
matus. 

je suruošė spalio 4 d. gražų 
dainų ir arijų koncertą. 

— Komunizmo grėsmė Aus
tralijos žemynui. Sukilelių-tero-
ristų veiksmai Malajuose, Indo
nezijoje ir dabartiniai raudonų
jų laimėjimai Indo-Kinijoje yra 
atviri ženklai, kad visuotinio ka 
ro atveju Australijos saugumas, džiusios tik pusę plano. „Atski-
atsirastų pavojuje. Įtakingas ,rais traktoriais buvo įdirbta vos 
Sydnėjuje dienraštis-„Truth" ra, po kelias dešimtis ha dirvų. Be-
šo, jei prancūzai pralaimės In-jveik visai LTSR nebuvo naudo-
do-Kinijoje, komunistai užims jami kombainai. 
Burmą, Siamą, Malajus, ir tada Trūksta kvalifikuotų mecha-

nors Korėjos jaunuolį ar jau
nuolę išleisti į mokslus. Šiomis 
dienomis atvyksta į katalikų 
Barat kolegiją, esančią netoli 
Chicagos, korėjietė mergaitė 
Soon Duk Lee, 20 m. amžiaus, 
iš Pusano. Jos mokslui 149-tss 
transporto dalinys sudėjo $l,-i 
000. pamatę „Tribūne*4 laikraš
tyje, kad Barat kolegija gražiai 
globoja rytietes mergaites, ir 
savo studentę jie pasiryžo čia 
pasiųsti. Mokykla jai skyrė sti
pendiją ir jai tereikės tik dalies 
lėšų pragyvenimui ir kambariui. 

Apie Olandiją 
Teatras „Today" (Madison Ir 

Dearborn) šios savaitės pradžio 
je rodo filmą apie Olandijos gy
ventojų pastangas iš jūros at
kariauti žemę. Taipgi turtinga 

tus ir jam buvo nulaužti kojų 

KAS, KĄ IR KUR 
— Lietuvių R. K. Federacijos 

Chicagos Apskrities mėnesinis 
susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 13 d. 8 vai. vak. L. Vyčių 
salėje, 2451 W. 47th Str. Visi 
kviečiami dalyvauti. Valdyba 

— Vyčių senioni susirinki
mas. Lietuvos Vyčių seniorų 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks aį vakarą, lapkričio 11 d. 
8 vai. vakare, Lietuvos Vyčių 
salėj. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti. Siame susirinkime bus 
peržvelgti buvusio seimo nuta
rimai, kuriuos praeitame susi
rinkime referavo atstovė. 

Katalikai veikėjai ir veikėjos, 
norintieji įsirašyti šion organi-
zacijon, kviečiami atsilankyti į 
susirinkimą. 

P. člžauskas, pirm. 

—Sąjungiečių dėmesiui. Mo
terų Sąjungos 55-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šį 

kaulai bei kryžiaus kaulas. Nu- vakarą, lapkričio 11 d., 8 vai. 
gabentas į Roselando ligoninę vakare, Aušros Vartų parapijos 

salėj, VVest Side. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti. Norin
čios įsirašyti į šią organizaciją 
moterys ir mergaitės taip pat 
kviečiamos atsilankyti. 

Valdyba 

Paliaubų diena 
Šiandien JAV-se švenčiama I 

Pasaulinio Karo paliaubų diena. 
Jau praeitą sekmadienį ji buvo 
paminėta daugelyje Chicagos 
bažnyčių, meldžiantis už Žuvu
sius karius. 

Suareitavo plėšikus 
Chicagos policija suareštavo 

šešius plėšikus, kurie buvo iš 
Roadway Transit Co., 1229 Per 
shing rd., išgrobę prekių už dau 
giau kaip $100,000. Pusė jų gro 
bio jau surasta. 

Šeštadienio naKtJ užsidegė di
džiulis namas 3975 Drexel blvd. 
Ugniagesiai išgelbėjo 60 gyven 

Lietuvoje gi sovietų oficiozas k r o n i k a įg politinio ir sporto gy tojų. Lengvai sužeisti buvo pen-
skundėsi, jog mašinų traktorių 
stotys daugelyje vietų teįvyk 

jiems pasiliktų atviros durys į 
Australiją, nes ilgos jos pa
krantės nebūtų apginamos da
bartinėmis jėgomis, jei būtų 
vykdoma stipri invazija. 

Tas pats laikraštis tvirtina, 
iog kinų komunistai stiprina sa-
skyrių, apgynė disertaciją ir ga 
vo odontologijos daktarės laips
nį. 

nizatorių, didelis kadrų trūku
mas, mašinų nuasmenini
mas (?). Sėdą prie vairo neturi 
menkiausio elementarinio supra 
timo, žlugdo ne tik planą, bet 
ir gadina techniką, daro nuosto
lius... Greta to dar reikia pa
minėti stoką kovos prieš anti-
mechanines nuotaikas, kurias 
skleidžia kolūkinės santvarkos 
priešai... 

Lietingas oras LTSR suvėli
no visą eilę darbų, tai dabar rei
kia ypatingos darbo drausmės, 

tetas Rio de Janeiro mieste.10 J08 n § r a - Praktika parodė. 

venimo. ki asmenys. 

Nušovė unijos viceprezidentą 

BRAZILIJOJE 
Laisvosios Europos Komi 

X Mirė seniausias Chicagos 
lietuvis. Šeštadienį, 3304 VV. 111 

Brazilijos sostinėje įsikūrė Lais 
vosidfe Europos Komitetas, jun
giąs demokratinės linkmės vei
kėjus iš 9 Sov. Rusijos okupuo
tų valstybių, esančių tarp Bal-

X M r. ir Mrs. John Pakel sa
vo erdviame name Palos Hights 
buvo surengę kaukių pobūvį, ku 
riame dalyvavo daugiau 50 sve
čių. Mr. John Pakel, buvęs sta
tybos kontraktorius yra prezi 
dentas dešimt milionų vertės 
Chicago Savings and Loan bend 
drovės. Mr. ir Mrs. Pakel iš
auklėjo dailų ir išmintingą sū
nų Joną, Jr., kuria yra vedęs 
gražią lietuvaitę ir, s e k d a m a s p a r a p i j o s * * * * < * • 
savo tėvų pėdomis, auklėja jau- x Jurgis Blekaitis, trejus me 

buvo tikriausiai seniausias lie
tuvis Chicagoje. Laidotuvės 
šiandieną iš Gimimo Šv. P. Ma
rijos parapijos. 

X Algirdas Brazis praeitą 
pirmadienį dalyvavo Metropoli
tan operos sezono atidaryme. 
Buvo pastatyta opera La Gio-
conda, kurioje solistas Brazis 
gražiai atliko jam paskirtą ro
lę. 

X Smuikininkas A. Paukštys 
gros smuiku lapkričio 15 d. per 
Žibutės Sakalaitės ir Zigmo 
Žiupsnio jungtuves šv. Jurgio 

ną šeimyną. John Pakel, Jr., y« 
ra vienas iš Chicagos Savings cagos teatrinėje dirvoje, pra-
bendrovės direktorių ir labai eitą savaitę išvyko į New York 
veiklus šioje bankinėje įstaigo 
je. 

X A. Minelgiene išnuomojo 
kuriam laikui Eagle restoraną, 
1741 So. Halsted str. 

Str., mirė Bonifacas Šimkus, tu- j tijos ir Juodosios jūrų. Komite-
re jęs 104 metus amžiaus. Tai I tas, kaip visai autonominis vie

netas, rūpinsis skleisti teisingą 
informaciją ir išsaugoti Vaka
rų kultūrą, kurią taip brutaliai 
naikina sovietai. Į komiteto gar 
bės vadovybę įeina visa eilė žy
mių Brazilijos politikų. Komi
teto pirm. išrinktas H. A. Spitz-
man Jordan, o vicepirm. Jąn 
Reisser, čekoslovakų ministeris. 
Lietuvą komitete atstovauja dr. 
Frikas Meleris, kuris yra ir ad
ministracinės tarnybos narys. 
Komiteto įsteigimas sukėlė Bra
zilijos visuomenėje gyvą susi
domėjimą. Ypač įspūdingai ilga 
kalba jį atstovų rūmuose pasvei 
kino jų narys Pereira Diniz, pa
reikšdamas visišką Brazilijos so 
lidarumą pavergtųjų tautų ve
damai laisvės kovai. Žymiausie
ji Brazilijos dienraščiai tris kar 
tus per savaitę spausdina straip 
snius ir kt. informacinę medžia
gą, parengtą komiteto pareigū
nų, kur kalbamą apie žmonių 

jog daugelyje vietų labai blogai 
naudojamos linarovės, linų kom 
bainai. Daugiau Su tuo taiksty
tis negalima", pyksta organas. 

Šitos visos nesėkmės priežas
tį pasako pačio Stalino citata: 

Chicagoje siaučia gengsteriz-
mas ir to dar vienas įrodymas 
— s mirtis Antano Baldino, 47 
m. amžiaus, gyvenusio 26 N. 
Long ave. Jis buvo vicepreziden
tas Chicagos Sunkvežimių Vai
ruotojų, šoferių ir Padėjėjų Uni 
jos. Velionis buvo sekmadienį at 
rastas su kulka galvoje, auto
mobily, ant kelio 53, apie 14 my 
lių į šiaurės vakarus nuo Jo-
liet. Jo rankose buvo suveržimo 
žymės, turbūt nuo surišimo, kū 
ne matėsi mušimo dėmės. Spė
jama, kad Baldino buvo pagrob
tas šeštadienį popiet, buvo mu
šamas 10 ar net 12 valandų jį 
laikant nelaisvėje, nužudytas šū 
viu į pakaušį ir pamestas atga
benus į tą vietą, kur buvo ras
tas automobilis. 

Tas nužudymas tai vienas iš 
teroro aktų prieš Baldino uni 

šakinės ir užpakalinės sėdynės. 
Ant sėdynių uždangalų ir ant 
automobilio grindų buvo daug 
kraujo, bet ant kelio kraujo ne
buvo, kas rodė, kad velionis nu
žudytas kitur. 

Nužudymo priežastys kolkas 
tikrai nežinomos. Yra spėlioji
mų, kad čia kažkokios nešva
rios unijų varžybos, o kiti spė
ja, kad Baldino mirtis nieko ben 
dro neturi su unijų varžybomis, 
kad norėta tik panaikinti Copy 
Lounge taverną, 530 N. Rush 
Str., kurios savininku buvęs 
Baldino. 

Žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto-

tus dirbęs mūsų lietuviškos Chi-

nuolatiniam apsigyvenimui. 

X Kun. Linkus, šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas, ateinantį 
ankstyvą pavasarį pradės sese
rų gyvenamo namo statybą. 

sovietų strateginiais tikslais, ly 
giai, kaip ir naujų tiltų statyba, 
nes normaliam susisiekimui ir 
toliau visai užtenka dabar turi
mų dviejų tiltų per Nemuną 
Kaune ir trijų per Dauguvą Ry
goje. 

— Visai nuvažiavo nuo koto. 
Aiškindamas „Stalinius penkme 
čių planus", A. Nosov tarybinS-
je lietuvių spaudoje šitką rafio: 
...„Sąjunginė vyriausybė ir as
meniškai draugas Stalinas tė
viškai rūpinosi ir tebesirūpina 
T. Lietuvos darbo žmonėmis" 
(Stalinui T. Lietuvos žmonės 
tiek terūpi, kiek iš jų kodau-

buitį Sov. Sąjungoje ir jos oku-|giausia gali išplėšti visokių gė-
puotuose kraštuose. rybių. Red.V 

^ r r ninfftvniimiii « i kitn.Mų dr*^ai» Skautams, Ateitininkams 
„Technika be ją valdančių too-,«»RU" rungtyniauja su kitaip w t organizacijoms. Paskaitos 
nių - negyva". Bet juk ten ne I sunkvežimių vairuotojų unija,. jra skaitomos ir diskusijos vyks-
žmonės. Ten vergai. ' P « 1 u s i a Prie AFL. Jau prieš ta Uetuvh, kalba. 

— Geležinkelių bėgiai. Lietu
vos geležinkelių bėgiai jau yra 
praplėsti ir pritaikinti prie So
vietų bėgių pločio. Plane mini-j Policija, patruliuodama kely 
mi geležinkelių rekonstrukcijos j j e 5 3 p a m a t ė šone stovintį au 
darbai greičiausia turi rySį su tomobilį su šviesomis. Jo moto 

prisidėjusia prie AFL. Jau prieš 
metus vos nežuvo Baldino ir 
trys jo giminaitės moterys, kai 
sprogo bomba, kada jis bandė 
užvesti savo automobilį. 

ras tebėjo. Velionis gulėjo vei
du žemyn ant grindų tarp prie-

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PKRKRArSTYMUP 
Ir įvairių daiktu pervežtam* 

Taip pat persiunčiame J užslen) 
pakietAliui Jvalraup maisto. 

Kreiptis: 

2504 SO. HALSTED STREET 
Tek. P/mibe 6-8245 

Angly kalbos pamokos 
Dieną ir vakare 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLOJE 

810 VVest 8Srd Place 
CHICAGO 8, ILL. 

Direktorius: 
Kun. V. BagdanavIcniN, MIO. 

Koordinatorius: 
Prof. i. A. Zvetina 

%834 So. Oakley Ave,, Chicago, m 
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. 6 v. 30 m. P. 

Maldeikto skaito tema: Viešosios 
opinijos formavimas. 

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

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

Lapkričio 13 d. 7 v. 30 m. 
T. B. Markams, S. J., vadovauja 
reportaio pratyboms. 

— Matematiką dėmesiui, d. 
m. lapkričio 16 d. 11 vai. ryto 
Šv. Kryžiaus Bažnyčios mokyk
loje A. Zujus skaitys referatą 
tema: „Eichenbergo teorema ir 
pirminių skaičių atvaizdavimai 
apibrėžtomis (forma definita) 
vyriausiomis kvadratinėmis for
momis". 

Matematikų-Fizikų Draugijos 
nariai ir šiaip besidomintieji ma 
loniai prašomi atsilankyti. 

Valdyba 

— Prel. B. Urba, puikiai su
prasdamas Vaikų Teatro auklė
jamąją reikšmę ,ir giliai at-
jausdamas šio teatro sunkią ma 
terialinę padėt), keletą mėnesių 
šį pavasari ir dviem dienom 
(antradienį ir ketvirtadienį) tea 
trui leido nemokamai naudotis 
sale paruošti „Karalaites Tei
sutės" vaidinimą, kuris bus š. 
men. 16 d. 3 vai. vak. Ciceroje 
„Lithuanian Liberty" salėje, 
1401 So. 49 Ct 

. 

— Sakių Apskrities klubas, 
Cicero, Hl.f rengia banketą pa
minėti 15 metų veikimo sukaktį,,_ 
lapkričio 15 d. 7 vai. vak. Sa
dauskų svetainėje, 1500 S. 49th 
av., Cicero, Dl. šakiečiai, jų rė
mėjai, seniau ir naujai atvykę 
prašomi atvykti į šį. banketą. 
Bus skani vakarienė, šokiams 
gros geras orkestras. 

Rengimo komisija 

— Dali. Viktoras Petravičius 
piešia linksmo 3 veiksmų nuti
kimo „Bubulis ir Dundulis" fte" 
koracijas. Specialiai šiam vaidi
nimui dailininkas pagamino kos 
tiumų eskizus, kuriuos atliks K. 
Veličkienė. 

. . '''j?* „„.""h.8* . •" 

GERIAUSIA DOVANAI 
Rašomosios maSlriSlSs firmos Royal. 
{vairiomis kalbomis ir Įvairių profe
sijų raidynais, su paskutiniais pato
bulinimais, o sumažinta kaina išsiun
čiamos tą pačią dieną. LIETUVIŠ
KAS — not 88 ženklų — RAIDYNAS 
specialiu užsakymu fabrike pceclsift-
kal Įmontuotąjį tyliosiose — Qulte de 
Luxe — maslnSlfise, kurios gauna
mos tik per: 

I g 
J. L. Giedraitis, 16SS Broad Str., 
Hartford 6, Conn., kuris "Draugui" 
žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 
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