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VISI nori 
JUOZAS LINGIS i 

Mūsų korespondentas Švedijoje 

Kai tik Sovietai neseniai įtei-| jų susilaikymas nepaveikė par
ke Danijai protesto notą dėl, lamento daugumos nusistatymo, 
aviacijos bazių užleidimo sveti-1 Parlamentas pritarė užsienio rei 
moms valstybėms, danų vyriau- kalų ministerio Kraft pareiški 
sybė tuoj pat ją atmetė. Bet vy
riausybė davė progos ir parla
mentui tuo klausimu pasisaky 

mui. Užsienio reikalų ministeris 
nurodė švedų lėktuvų pašovimus 
ir Sovietų atsisakymą reikalą 

ti. Komunistų frakcijos vadas spręsti tarptautiniame forume, 
Aksel Larsen norėjo, kad parla- kas atrodo labai kompromituo-
mentaa nutartų, jog svetimų ka- jančiu elgesiu. Toliau Kraft pri-
rinių daliniu laikymas Danijoje minė ir Sovietų pretenzijas pra 
nesutinka su Danijos prie Atlan 
to pakto prisidėjimo sąlygomis, 
šis komunistų pasiūlymas buvo 

plėsti savo teritorinius vandenis 
ir tuo paversti Baltijos jūrą so
vietų dominuojamais vandeni-

bės linijai pritarti. 

vyriausybės partijų ir socialde-1 mis, o prieš tokius sovietų žy-
mojeratų atmestas 113 balsų' gius pasipriešino visos Skandina 
prieš 7 komunistų ir vieną „tei- vijos valstybės kartu. Parlamen-
sės valstybininką", radikalams, tui pakako tų motyvų vyriausy 
vienam socialdemokratui ir ki
tiems „teisės valstybininkams" 
susilaikius. 

Debatus pradėjo socialdemo
kratų partijos pirmininkas Hans 
Hedtoft, kurs tarp kitko pareiš
kė: „Rusų nota aiškiai pabrėžia, 
kaip būtų buvę pavojinga, jeigu 
mes šiandien būtume likę be ap
saugos Ir izoliuoti". Hedtoftas 
teigė, kad nota yra sovietų ki
šimasis j Danijos reikalus, kad 
niekas negali įrodyti, jog šiau
rės Atlanto kraštų, kur ir Dani
ja įeina, bendradarbiavimas tu
rėtų agresyvių tendencijų ir kad 
Danijai pačiai priklauso teisė 
apsispręsti dėl eventualaus są
jungininkų karinių dalinių ap
sistojimo Danijos teritorijoje. 
Tai klausimas, dėl kurio su So
vietų Sąjunga Danija nesitars. 

Radikalų pirmininkas, buvęs 

Požeminis* Pentagoną*, kur karo metu s'epsis aukščiausioji karinė vadovybe nuo atominių bombų, 
įrengtas Fort Ritchie, Md. Cia matomas į slėptuvę vedąs tunelis. Slėptuvės įrengimas kaštavo 35 mil. 

(INS) dolerių. 
— 

Tito svajoja apie imperiją 

Egiptas dėsis prie 
Vid. Rytų gynybos 
KAIRAS, lapkr. 13. — Egipto 

premjeras Naguib pareiškė, kad 
Egiptas dėsis su laisvuoju pa
sauliu Vidur. Rytams ginti, nes 
plataus konflikto atveju Egiptas Tarsis su Turkija ir Graikija. — Rlbanija ir Bulgarija 
negali pasilikti vienas ir todėl g a l g t ^ j u n g t i s p r i e |UgOSlav?jos federacijos. —Komin 

temas likviduojamas. — Mano patekti į socialdemo
kratų draugystę 

BELGRADAS, lapkr. 13. — Tito pasakė New York Times 
korespondentui Sulzberger, kad pradės derybas su Graikija ir Tur
kija dėl savitarpinio apsigynimo. 

Neutralumo pasaulyje negali, 

prieš konfliktą negali būti neu
tralus. 

Bet egiptiečiai apie strategiją 
nieko nenusimano, todėl neutra
lumas jiems yra patrauklus žo
dis. Tautos vadovybė turi įrody
ti žmonėms, kad Egipto daroma 

Prašys pareiškimo 
WASfflNGTON, lapkr. 13. — 

Diplomatiniai šaltiniai teigia, 
kad prez. Trumanas prašys D. 
Eisenhowerį padaryti pareiški
mą, paremiantį dabartinės vy
riausybės nusistatymą, kad Ko-

Kodėl JAV nesidomėjo Katynu? 
t 

Rusijos nebuvo, galima kaltinti, o medžiagos surinkti 
nebūta vilties. — Stalinas pakaltinamas ui Katyną. 

WASHINGTON, lapkr. 13. — Augšč. teismo teisėjas Jackson, 
Niurnberge kaltinęs didžiuosius nacių vadus, Katyno žudynes ti
riančiai komisijai pareiškė, kad iš Amerikos pusės Niurnbergo 
tribunolui nebuvo įteikta jokių dokumentų, iš kurių būtų aišku, 
jog lenkus Katyno miške išžudė Sov. Rusija. 

Šios pastarosios atstovai no-, =r=r 

Ragina boikotuoti 
įskelti, kad paremtų jau ir taip 
tvirtą įsitikinimą, jog naciai tu
rėjo planų sunaikinti daug len-

Saaro rinkimus 
BONN, lapkr. 13. — V. Vo

kų, tačiau jis pasipriešinęs, nes kieti jos socialdemokratų parti-
tuo reikalu prieš -vokiečius jau Į jos vadovybė ragina Saaro kraš-
buvo daug medžiagos, o Katyno! to gyventojus boikotuoti lapkri-
faktams patikrinti būtų reikėję! čio 30 d. įvykstančius Saaro kraš 
daug laiko. Jei, jis būtų turėjęsj to parlamento rinkimus. Vokie-
tuos JAV karininkų raportus,- tijos vyriausybe bandė iš pran-
apie kurių buvimą dabar kalba-• cūzų išsiderėti, kad rinkimai bu
rna, taj jie būtų padėję jam už-' tų atidėti ir leista susiorganizuo 

nes Rusijos — Lenkijos ir Len-auka yra reikalinga. To ji betgi a n o t T i t o > b ū t i t o d ė l j i s t u o j a u
 n e s n u s i J f " " * 

negalės padaryti sėkmingai t o l , ' n r n H ^ i f l a rWvh«« «» Turini* ir k i jos--Vokiet i jos sienas ir pri
pažino Sov. Rusijos mihtarinę 

Suezo kanalo zoną kada nors ap
leis. 

mmis te r i s ' JoVrgen Joerg«"n«en~| T o d ė l P r l e š E p ? t o . J*ipare*f°-
parettkė, kad radikalai ir toliau! J i m u s a r k a r t u b n t a l turi paža-
tebėra tos pačios nuomonės, kad d ė t i h&l&[ Suezo okupaciją per 
Danija turėtų tvirtai laikytis jo s u t a r t * l a i k * i r l g v e 8 t l i S z o n o s 

galės padaryti sėkmingai u>i, p r a ( | ės iąs derybas su Turkija ir 
kol tauta nesupras, jog britai { Graikija dėl bendrų apsigynimo 

planų sudarymo. Jis dabar ne
norįs pasirašyti raštiškos sutar-

kiai sąjungai nepriklausančios 
politikos linijos, kaip Švedija, o 
savo saugumą užtikrintų būda
ma JT narys. „Mes, žinoma, res
pektuojame daugumos nutarimą 
prisidėti prie Atlanto pakto, bet 
vyriausybė ir socialdemokratai 
dabar laikosi tokios užsienio rei 
kalų politikos, kuri nukrypsta 
nuo pagrindinių sąlygų, kurio
mis danai prie pakto ; risijungė. 
Prisidedant prie Atlanto pakto 
buvo kategoriškai pabrėžta, jog 
taikos metu nebus leidžiama sve 
timiems daliniams būti krašte ir I 
nebus sutikta, kad vokiečių jau
nimas vėl būtų kariniai paruo
šiamas. Tų sąlygų reikia ii* lai
kytis, o tie tokio principinio po
būdžio pakeitimai negali būti da
romi rinkimų būdu neatsiklau
sus tautos nuomonės dėl tų pa
keitimų. Aš savo partijos vardu 
nepaliaudamas raginu vyriausy
bę ir socialdemokratus sustabdy 
ti pasitarimus dėl svetimų kari
nių dalinių laikymo Danijoje", 
pareiškė radikalų lyderis. 

Bet nei komunistų balsavimas 
prieš nei kitų smulkesnių parti-

dalį kariuomenės. Egipto vyriau 
sybė supranta, kad svarbu są
jungininkams turėti Egipte atra
mos taškų (įvairių bazių), bet 
tas reikalas neturi būti britų ka-

ties, bet siekiąs stiprių žodinių 
įsipareigojimų, kuriais pasire
miant būtų pasirašyta sutartis 
tuo atveju, kai karo atžygiavi-
mas atrodys nebeišvengiamas. 
(Pridurtina, kad gen. Ridgway 
su ekspertais praleido kelias die 
nas Graikijos ir Turkijos Traki
joje, dėl kurios gynybos. turės 

riuomenėTs nuolatinio pasilikimo bendradarbiauti T u g o slavija, 
Suezo zonoje priežastimi. 

Žodžiu, gen. Naguib vyriausy
bė radikaliai pakeitė buv. Wafdo 
vyriausybės nusistatymą ir ne-
fllra didelių kliūčių susitarti dėl 
Vid. Rytų gynybos. Tik Egiptas 
prašys pagalbos savo kariuome
nei sustiprinti. •-

Philip Murray, CIO ir plieno 
darbininkų unijos pirmininkas, 
šiandien laidojamas Pittsbur-
ghe. Jau prasidėjo tyli kova 
dėl jo įpėdinystes. (INS) 

Prancūzai kieti 
dėl Maroko-Tuniso 
NEW YORK, lapkr. 13. — 

Prancūzijos užsienio reikalų mi
nistras Schumanas Jungt. Tau
tų visuotiniame susirinkime pa 
reiškė, kad Jungtinės Tautos ne
turi teisės kištis į Tuniso ir Ma
roko reikalus ir Prancūzija nie
kad nesutiks, kad tuo reikalu bū 
tų daromi kokie nutarimai. Ne
va niekas negalįs pakeisti su 
tais protektoratais sudarytų su
tarčių. Jis įspėjo nežaisti su ug
nimi, tai yra neremti nepriklau
somybės suteikimo tokiems že
mės kampams, kur gyventojai 
dar nepajėgia nepriklausomai 
tvarkytis. Taip lengvapėdiškai 
valstybes bekuriant, būsią pa
daryta daugiau blogo, negu gero 
ir toms nepriklausomybės bepra 
šančioms grupėms, ir kaimy
nams, ir pasaulio taikai. 

Indijos daina 
NEW YORKAS, lapkr. 13. — 

Indijos atstovė, Indijos premje
ro Nehru sesuo, pasakė Jungti
nių Tautų visuotiniam susirin
kimui Indijos žodį, kuris buvo 
šis: JT bus tol nevaisingos, kol 
kom. Kinija bus už vartų. Korė
jos karą jį pasiūlė tuojau baigti 
„nepažeidžiant jokio principo". 
Jei šis pastarasis patarimas bū
tų įvykdytas, tai jau .būtų žy
miai pasitarnauta 20-jo šimtme
čio garbei ir būtų didžiausias vi
so šimtmečio diplomatijos laimė 
jimas. 

2. Albanija ir Bulgarija galė
tų prisijungti prie Jugoslavijos 
kaip federacijos nariai, bet Ju
goslavija tokį dalyką svarstytų 

okupaciją Rytų Vokietijoje. 
A. Turėtų būti panaikinta veto 

teisė Saugumo Taryboje. 
5. Dėl Triesto "T&rt tar t is su 

Italija ir linkusi derybas remti 
teritorijos padalinimu tarp Ita
lijos ir Jugoslavijos atsižvel
giant į etnografinius davinius. 

6. Tito nemanąs globoti jokio 
tarptautinio sąjūdžio, paremto 
savo dabartine politine filosofi
ja. Jis mano, kad jo „socialisti
nis frontas" su laiku galės prisi
dėti prie socialdemokratų inter
nacionalo. 

čiaupti burnas sovietų atsto
vams ,kurie Katyno kaltę plačiai 
primetinėjo vokiečiams. 

Jackson pareiškė, kad ir tu
rėdamas medžiagos apie Sov. Ru 
sijos kaltę Katyno reikalu nebū
tų to klausimo kėlęs Niurnber
go tribunole, nes šis buvo įsteig
tas tik ašies karo nusikaltėliams 
teisti — Covietų Rusija, vyk
dant tribunolo įsteigimo sutartį, 
negalėjo ten būti teisiama.' 

Jis manąs, kad amerikiečių 
įstaigose tuo laiku buvę praneši-rėjos karo belaisviai nebūtų grą

žinami į savo kraštus prievarta, mai Katyno reikalu nebuvo jam 
Kadangi tai būtų tik principinis įteikti todėl, kad buvo žinoma, 
pasisakymas, nevaržąs rankų at- jog jis yra prieš Katyno klausi-
skirais konkrečiais atsitikimais, 
tai toks Eisenhowerio pareiški
mas neužkirstų jam kelio vėliau 
daryti sprendimus Korėjos karo 

mo kėlimą Niurnbergo tribunole 
dėl augščiau pažymėtų sumeti
mų. Jis nemano, kad jie buvo'ty
čia nuslėpti, vengiant susipyki-

reikalu. Pareiškimas betgi pri- mo su Sov. Rusija. Jei tuo reika-

ti provokiškoms partijoms, ku
rioms dabar veikti uždrausta. » 
Saaro krašte leista veikti tik to
kioms politinėms grupėms, ku
rios duos pažadą neremti Saaro 
grąžinimo Vokietijai. 

Užglušino radiją 
BERLYNAS, lapkr. 13. — So 

vietai pristatė tiek švilpimo prie
monių, kad amerikiečių radijo 
stoties Rias Berlyne transliacijų 
R. Vokietijoje pastaruoju laiku 
visai nebegirdėti. Trukdymo prie 
monės pradėjo visai neseniai 
taip efektingai veikti. Be to, so
vietai R. Vokietijoje stato 5 stip 
rius siųstuvus savo propagandai 
į vakarus žerti. 

Nesigaili bėgęs 
BERLYNAS, lapkr. 13. — Iš 

sovietų zonos į vakarus pabėgo 
jungtų EiSenhoweri jau dabar l* anais laikais Katynu buvo ^ S a l t k a l v i 8 K„oblauch, nes 

Turkija ir Graikija). 
Kadangi strategija nedalina

ma, tai Tito duosiąs pažadus pa
dėti Turkijai gintis ir tuo atve
ju, jei Rusijai ją užpultų per Ru
sijos — Turkijos sieną. 

Be augščiau minėto reikalo 
Tito dar štai ką pasakė: P r r w n l r r r r i i f T r t r V v t 

. Kominformas laipsniškai lik m 
viduojamas ir greičiausiai bus p e i k t i n a s Ž i o p l u m a s 
pakeistas kokiu kitu sovietišku 
organu. 

prie karo papročių sušvelninimo mažai domėtasi, tai greičiausiai 
akcijos, kurios prireikė beve
dant karus su komunistiškais re 
žimais. 

jam „nusibodo komunistų cir-todėl, kad nebuvo įmanoma pa- k a s „ ^ k a f j a u j i g b u v o y . k , . 
tiems įrodomosios medžiagos su 
rinkti, o vokiečių ir sovietų pa
reiškimais nedrįsta pilnai pasi
tikėti. 

Niurnbergo tribunolo atsisa
kymas svarstyti Katyno bylą ne-

, Pėdos dega 
NEW YORK, lapkr. 13. — Se

nato komisija, jieškanti komu
nistų ir šnipų tarp JAV piliečių kliudo teisti Stalino dėl Katyno 
Jungtinių Tautų sekretariate, skerdynių, be^ kad tai būtų ga-
yra įsitikinusi, kad jų ten aps- l i m * padaryti, reikia turėti Sta
čiai yra ir todėl sekretariatas l i n $ tribunolo kalėjime. Niurn-

7. Tito nemano, kad Sov. Są-jturi apsivalyti arba Jungtinės b e r g e Katyno reikalu sprendimo 
junga inkorporuos į Rusiją savo Tautos turės apleisti JAV žemę. nepadaryta. 
satelitus, nes to jai nereikia — ^ . y . . ' , 

Pareiškimas buvo padarytas 
po to, kai paaiškėjo, jog tūla Chi 
cagoje gimusi Olga Michka jau 
trys metai yra Sov. Rusijos pi
lietė, bet iki pereito penktadie
nio niekas apie tai nežinojo — 

BONN, lapkr. 13. — Vokiečių^ d i r b o s ekretariate kaip Ameri-
kairiųjų spauda, o kai kur ir par k o s pįiįetė. Michka teigia, kad ji 

ji gali juos ir be to išnaudoti. 

lamento nariai sukėlė didelį n i e k o b l o g o Amerikai nepadariu-
triukšmą dėl vadinamosios nele-1 si> b e t pasiprašiusi Sov. Rusijos 
galios „partizaninės veiklos" p a s o t o d ė I > k a d Ru s į j0 je gimusi 
prieš komunistus. Amerikiečiai m o t m a norėjusi grįžti atgal į Ru 

i 

_ 
tik tuo atveju, jei jų tautos to- ta proga pareiškė, kad jie nieko ^ 7 
kį norą laisvai^ pareikštų ir^ jei | nežinoję apie jaunimo organiza-1 

cijos, kurioj minimasis partiza- S e n a t o r i a i Š a i p O S l 
nų sąjūdis ypač buvo pradėjęs 
aktyviai reikštis, projektus. At-

tas nesukeltų tarptautinės kri 
zės. 

3. Pageidautina, kad Vakarų 
valstybės atsisakytų tų Jaltos, 
Teherano ir Potsdamo nuostatų, 
kurie de facto nustatė dabarti-

Siamo komunistai 
rengė sukilimą 

BANGKOK, lapkr. 13. — Sia
mo vyriausybė pranešė, kad čia 
komunistai rengė perversmą ir 
areštuota viršum 200 asmenų. 
Raudonieji jau buvo suradę pa
dėjėjų kariuomenėje, laivyne, 
aviacijoje, policijoje, valdžios 
įstaigose ir net parlamente. Ras 
ta sukilimo reikalams paslėptų 
rusiškų ginklų, radijo siųstuvų, 
literatūros ir rusiškos gamybos 
nuodų. 

Sąmokslo vadas buvo žinomas 
sostinės žurnalistas Kularb Sai-
pradit, kurio žmona tarnauja so
vietų atstovybėje. Grupės ryši
ninku su tarptautiniu komuniz
mu buvo aviacijos eskadrono va
das, laikinai buvęs Anglijoje. 
Jis į tartas prisipažino ir sąmoks 
lą išdavė. 

iš Lie motyvų 
sakingi vokiečių vyriausybės WASHINGTON, lapkr. 13. — 
sluogsniai pareiškė, kad pats rei- Sen. McCarran, kurio vadovau-
kalas yra per daug išpūstas ir jama komisija medžioja užsimas 
norimas sąmoningai panaudoti kavusius komunistus ir kuri jau 
partiniams reikalams. Tačiau ir kelis tokius ištraukė už ausų iš 
šią progą jie patys išnaudoja rei, Jungtinių Tautų sėkretariato 
kalaudami Vokietijai grąžinti 
suverenines teises visose srityse, 
o amerikiečiams nedaryti pana-

(JAV'piliečių tarpe), šaiposi iš 

Teisėjas R. H. Jackson 

ruose, komunistinė R. Vokieti
jos vyriausybė paskelbė jį „dar
bo herojumi" ir suteikė 10,000 
markių dovaną už pavyzdingą 
darbą Piesteritz nitrogeno įmo
nėje. Knoblauch ir apie tai suži
nojęs nesigaili pabėgęs. 

• Japonijos delegacija su ke
liais milionais japonų parašų at
vyko į New Yorką remti priėmi
mą į Jungtines Tautas. 

• JAV ambasadorius Persijoj 
paprašytas vykti Washingtonan 
pranešimo padaryti. 
\ • Kubos prezid. Batistą įsakė 
pravesti parlamento rinkimus 
1953 m. lapkr. mėn. Jis pasigro
bė valdžią šių metų kovo mėn. 

Kalendorius 
Lapkričio 13 d.: h). Didokas. 

Senovės: Narvydas ir Gražvilė. 
Lapkričio 14 d.: šv. Juozapa* 

tas. Senovės: Ramantas ir Sau-
lene. 

Oras Ghicagoje 
Giedriau ir šilčiau. Tempera

tūra apie 50 laipsnių. 
Saulė teka 6:38, leidžiasi 4:32. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

šių kombinacijų jų teritorijoje savo asmeniu nenori kHudyti ry 
be jų žinios ir sutikimo. . tų - vakarų susitarimo. Sen. Mc 

— Prez. Trumano ir gen, Eisenhotoerio susitikimas įvyksta 
lapkričio 18 d. Washingtone prezidentūroje. 

— Churchilio vyriausybė laimėjo parlamento pasitikėjimfy 
313 prieš 279 balsus. Nepasitikėjimo rezoliuciją įteikė Darbo par-

Trygve Lie pareiškimo, jog jis tija ryšium su karalienės kalboje įrašytu pranešimu apie plieno 
traukiasi iš tarnybos todėl, kad pramonės atvalstybmimą. 

Bavarų vidaus reikalų min. 
Hoegnerio pareiškimu, panašių 

Carran mano, kad Trygve Lie 
nebepatogu likti JT sėkretariato 

partizaninių reiškinių", nors ir šefu po to, ką jau senato komi-
neturinčių organiško ryšio su1 sija apie jo tarnautojus sužino 
susektaisiais Hesseno krašte, bu 
vę pastebėta ir Bavarijoje. Cia 
kaikurie tokios partizaninės veik 
los prieš komunistus ruošėjai pa 
laikę ryšį su amerikiečių sau
gumu, iš kurio tam reikalui .gau
davę, esą, nemažas sumas pini
ge. 

• Dėl Philip Murray mirties, 
CIO metinė konferencija atidėta 
iki gruodžio 1 d. ir perkelta u 
Pacifiko pakrančių J Atlantic 
City. 

jo ir ką dar artimoj ateity su
žinos. 

Rengia kelionę 
AUGUSTA, lapkr. 13. — Pre

zidentas - elektas Eisenhoweris 
baigs atostogas šį savaitgalį ir 
gr]š į New Yorką pasitarimams 
su kaikuriais patarėjais prieš pa 
simatymą su prez. Trumanu. 

Teigiama, kad Eisenhoweris 
rengiasi ir kelionei į Korėją, bet 
tuo reikalu žinių nėra ko tikėtis. 

I — Prez. Trumanas turi dar įteikti kongresui savo biudžetą, 
kurį vėliau naujasis prezidentas galės taisyti. Teigiama, kad nu* 
matyta apie 85 bū. dol. išlaidų, iš kurių apie 75 proc. skirta krašto 
apsaugai ir su ja surištiems reikalams. 

— Kovų u& kalvas Korėjoje laimė vakar pakrypo į sąjunginin
kų pusę — pietų korėjiečiai atsiėmė atgal iš kinų trylika kartų 
prarastą Pinpoint kalvą Sniper kalnų grandinėje. 

— Japonijos ir JAV atstovai vakar pasirašė susitarimą dėl 
smulkių karo laivų Japonijai paskolinimo. Laivai skolinami Ja
ponijai 5 metama be nuomos mokesčio. 

— Japonijos vyriausybė paprašė paleisti iš kalėjimo dar ten 
užsilikusius 12 didžiųjų karo nusikaltėlių, kūmuos teisė tarptauti
nis 9 valstybių tribunolas ir kurie gali būti paleisti tik visoms jų 
teisime dalyvavusioms valstybėms sutikus. Prašymas dėl jų pa
sigailėjimo Sov. Rusijai nepasiųstas. 

— Jungtinių Tautų sesijos prezidiumas vakar jau svarstė ge
neralinio sekretoriaus Trygve Lie pasitraukimo Mausimą. Tuo 
tarpu neaiški veikimo kryptis — jieškos naujo kandidato ar im
sis perkalbinėti Trygve Lie atsiimti atsistatydinimo prašymą. 
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Medžiagą siųsti šiuo adresu: VYT. KADŽIUS, 7081 So Artesian 
A ve., Chicago 2», III. Telefonas KEpublic 7-0235 
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Idėjos, jei didžios, nemiršta 

/ 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, tankr. Yč, iatte 

BOLŠEVIKŲ TIRONIJA BULGARIJOJE 
Paskvitniu laiku Bulgarijos turi priemonių sutvarkyti kiek-

aoatinSjo įvykęs procesas, ku- vieną ir ji bus negailestinga su 

Chicagos ateitininkai, vado
vaujami sendraugių valdybos, 8. 
m. lapkričio 9 d. suruošė iškil
mingą akademiją Ateitininkų 
Reorganizacinės Konferencijos 
Palangoje 25 metų sukakčiai pa 
minėti 

ši iškilminga šventė prasidė
jo tyliai ir ramiai šeštadienio 
vakare, kai daugumas ateitinin-

bininkas Jablonskis; poetas Mai 
ronis pabrėžė, kad "idėjos, jei 
didžios, nemiršta kaip žmonės". 
St. Barzdukas kiek ilgėliau su 
stojo prie prof. S. Šalkauskio, 
kaip mūsų ideologo. 

Išsamiai apžvelgęs anos kon
ferencijos darbus bei mintis, 
prelegentas priėjo prie nūdienio 
gyvenimo, u ž a k centuodamas, 

riuo mirties bausme buvo nu
teisti vienas vyskupas ir trys 
kunigai, iššaukė oficialų JAV 
Valstybes Departamento komu
nikatą, pasmerkianti šio komu-

visais, kurie stengiasi jai pa
kenkti." 

"Tsankovo žodžiai", pastebi 
Amerikos ValntybSs Departa
mentas, vJsu savo šiurkščiu 

nistinio teismo eigą ir jo spren- b r u t a h m m p ^ t f U p * tą at-

Bronlus Dainavlčius, buvęs 
uohis chicagos ateitininkų na
rys, šiuo metu baigia Berlyne 
tarnybą JAV kariuomenėje. 

•• 

orkestrui. Puotos salėje matėsi 
daug žymių visuomenės veikė
jų: redaktoriai: Šimutis, Saka
las ir kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, kun. Albavičius, kan. Paš-
kauskas, tėvų marijonų provin-
ciolas kun. V Atkočius, MIC, 

kų įvairiose Chicagos bažnyčio- kad vistik ilgainiui id*Vja bus Į kun. P. Cinikas, MIC, tėvai jė-
se stovėjo prie klausyklų Un- ! įgyvendinta, nors kartais ir dul- ' zuitai, inž. Rudis, dr. Kirstukas, 
gelių. kėmis apnešta. Ideologijos rū- |op. sol. Iz. Motiekaitienė, Ka-

Sekmadienio rytą puošnioje mas yra tobulai pastatytas, tik minskai, A. Philips, V. Žvirzdys, 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje J. E. tereikia rūpintis keliais, kurie A. Viliušis, vyčių atstovai, daug 

ją įgyvendintų. Įneškime ir sa j profesionalų ir inteligentijos, 
vo dalį į gyvenimą, nes rėmimą- Be to .dalyvavo ir tėvas Perku 

vysk. V. Brizgys aukavo šv. 
Mišių auką, kurių metu ateiti
ninkai gausiai artinosi prie Vieš 
paties stalo. Ekscelencija pa
sakė specialiai ateitininkams pri 
taikintą pamokslą. Šv. Mišių 
metu giedojo "Dainavos" an
samblis ir operos solistė Iz. Mo
tiekaitienė, kuri išpildė Guido 
"Priere" ir vieną Faure kompo-

Chorą vedė ir dirigavo 
muz. Stp. Sodeika. 

Iškilminga akademija ir po
būvis įvyko Evergreen Country 
Club patalpose. Visais keliais 
ateitininkai rinkosi minėjiman 

sis kitais yra nusiėmimas atsa
komybės. Jis taip pat priminė, 
kad šiuo metu ateitininkai ypa
tingai privalo rūpintis savo jau
nimu. "Kaip ir anuomet, taip 
ir dabar, kur reikia plokime, o 
kur reikia ir Saldančias bangas 
paleiskime". 

Lietuvos konsulas dr. P. Dauž 
vardis sveikino ateitininkus ir 
priminė, kad ir dabar ateitinin
kų pareigų dalis būtų uždegti 
visą lietuvių visuomenę, sujung
ti visus gyvuosius bendrajam 

ir pripildė didelę salę, kuri tur- tautos tikslui ir kovai už nepri 
būt dar nėra mačiusi tiek daug 
lietuvių. 
Reorganizacinės konferencijos 

prisiminimas 
Akademike dalį pradėjo Chi

cagos ateitininkų sendraugių 
valdybos pirmininkas kun. dr. 
A. Juška, pakviesdamas )<un. J. 
Borevičių, SJ, sukalbėti maldą, 
o valdybos vicepirmininką prof. 
B. Vitkų pravesti Šį minėjimą 
ir pobūvį. 

Reorganizacinės Konferenci
jos Palangoje dalyvis St. Barz
dukas skaitė turiningą paskaitą. 
Jis trumpais bruožais priminė 
tos konferencijos reikšmę ateiti 
ninkijos gyvenimui. Žibintų ei
sena, koncertas, sporto šventė, 
V. Mykolaičio — Putino miste
rija "Nuvainikuotoji Vaidilutė", 
darbai ir pasiryžimai paliko ne
išdildomus prisiminimus. Jų įs
pūdis dar nėra išnykęs ir šian
dien. Konferencija vyko nuo 
liepos 15 iki 19 d. 

Konferencijoje dalyvavo dau
gel žymių ateitininkų: prof. S. 
Šalkauskis, kuris buvo centri
nė konferencijos asmenybė, vys deri". Bisui — Tomskio kuple-
kupas M. Reinys, prof. Pakštas, 
Turauskas, Eretas, M. Krupavi
čius ir kiti. Konferenciją ati
darė prof. Pr. Dovydaitis, pri
mindamas, kad ateitin'nkai vi
sada turi šviest amžinąja Kris
taus šviesa. Konferencijoje da
lyvavo ir žod įpasakė mūsų kai- isilinksminimas, grojant Siliūno 

klausomybę. Konsulas pasiūlė, 
kad visa tai, kas buvo sukurta 
Pala? goję, butų atkurta ir čia. 

Prof. B. Vitkus perdavė vysk. 
V. Brizgio sveikinimus, kuris 
dėl labai svarbių priežasčių tu
rėjo staiga išskirsti į New Yor-
ką. Ji3 perskaitė ir Domo Ja
saičio telegramą, kuris anuo
met Palangoje pirmininkavo 
konferencijai. Ateitininkų him
nu buvo užbaigta akademinė da
lis. 

Meninė dalis 

Ateitininkė Danutė Stankai-
tytė — sopranas sudainavo ke
letą dalykėlių: Laumenskienės 
"Vakarą", Haendelio "Ombra 
mai fu" — pirmoje dalyje. Ant
rojoje — Račiūno "Ar atminsi" 
ir ariją iš operos "La Giocon 
do". Bisui — Šimkaus "Oi, grei 
čiau, greičiau". 

Ateitininkas Jonas Vaznelis, 
bosas, išpildė Šimkaus "Da ne 
paketinau", Bethoveno "Inąues-
ta tomba oseura", Žilevičiaus 
"Žaliojoj lankelė j " ir Verdi iš 
op. Ernam "Infelice e tuo cre-

mas, kuris po 20 metų pastora
cinio darbo Kinijoje ištrūko iš 
bolševikų nagų. Jis visiems 
garsiai sukalbėjo kiniškai Svei
ka Marija. , V. R. 

NAUJA VALDYBA 

Š. m. Studentų At-ki. suva
žiavime VVatervliet, Michigan, 
buvo išrinkta nauja Studentų 
Ateitininkų Sąjungos Centro 
Valdybą. Valdybos sąstatas yra 
sis: 

Vyt. Žvirzdys, pirm., 13Y 
Johnson Str., Madison, Wis; 
Adolfas Markelis, vicepirm., 
1227 S. 51st St., Cicero 50, 111.; 
Aid. Prapuolenytė, sekr., 1608 
S. 4&th C t , Cicero 50, 111.; Da-
lilė Valančiūtė, sekr., 6608 S. 
May S t , Chicago 21, 111.; Vacys 
Kleiza, ižd., 7248 S. Fairfield 
Ave., Chicago 29,111.; Kęst. Keb 
linskas, užsienio informacijai, 
31 Farrington Ave., Brockton, 
Mass.; Ant. Sabaliauskas, spau
dos reikalams, Clemens Hali 
108, 3640 W. Pine Blvd., St. 
Louis, Mo. 

• 

PADfiKA 

Literatūros Būrelio Valdyba 
nuoširdžią padėką reiškia kun. 
J. Petrėnui už $5.00 auką būre
lio reikalams. 
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dimą, pažymint, kad jo tikslas 
buvo sunaikinti Katalikų Bažny 
čios pagrindą Bulgarijoj. 

Kaip tada, taip ir dabar re
ligijos atstovai buvo kaltinami 
priešvalstybine veikla, tarp kit
ko juos vadinant net Amerikos 
špionažo valdininkais. Buvo 
tvirtinama, kati jie palaikę san
tykius su buvusia Amerikos 
pasiuntinybe Sofijoj. Toliau 
Amerikos Valstybes Departa
mento komunikate cituojamas 
Bulgarijos Vidaus Reikalų mi«-
nisterio Tsankov prieš pat pro
cesą padarytas pareiškimas: 
"Visi težino", pareiškęs minis-
teris, " k a d liaudies vyriausybe 

tus iš op. "Pikų dama" — muz. 
Čaikovskio. Solistams akompa
navo Aldona Prapuolenytė. 

Pobūvis 

Po meninės dalies sekė vaka
rienė pakilioje nuota :koje ir pa-

• ' 

Ne mažai turįs, bet daug no
rįs - yra neturtingas. — Seneca 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IŠ 

P R O G R E S S 
BENDROVĖS KRAUTUVAS 
GRAŽIAU ATRODO, 

# ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nes Slot įstaigos vadovybėje 
tarnaują įmones turi 40 metų 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas plrktt 
įvairius namu reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVI* IR PATOGIĄ 

SENIAUSIĄ 
UETUVIV BENDROVfiS 

K R A U T U V E 

418 J-83 Archer Ava. 
Tel. LAlayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

J SOTUS ALKANAM PADEKI 
AID OVKRSEAS, I n e , 3 Į S I 8. Halsted St., Chicago 8, tel. D.^ 6-3859 
Bendrove siunčia mMeto siuntinius \ Vokietija ir kitus kraštus. Iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
18 Europos sandeliu. Pilnas draudimas. Itelkal. pilno siunt, sąrašo. 

' 

Siuntinys Nr. 8 — $0.20 
4 sv. rūkyty lt..',iniu 
1 sv. kiauline; tauku 
2 «rv margarino 
i sv. kiaulienos m i s o s 

Siuntinys N r i i — $6.40 
t sv. rūkyti* lašiniu 
% sv. kiauliniu taukų 
l HV. degintos ' S T O S 
I sv kakavos 
i HV šokolado 

«v cukrau* 

Siuntinys Nr„ 10 — $».•& 
4 sv. rūkytg lašinių 
8 sv. kiaulinių taukų 
2 HV margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 «v. šokolado 
4 H *v. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.6© 
10 s', b. kviet. miltų 42.50 
» s*, gryn. klaul. taukų $5.25 

• • • • • mm — -
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TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
Mes kviečisnte lietuvius p—teiti savo taupomus pinigus į Chicago Saviags and Loan Aasociarion, kuri yra proporcionalial viena H 

•niūkiausiai augančių taupymo ištaigų viso] Chicagoi. Pas saus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
\gency of the United States Government. 

Chicago Saviags suvirs 28 metai kaip saugiai b pelningai telkia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji i i anksto neprižada, bet 
Hsada išmoka aukštų dividendų. 

ji 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago 

JOHN PAKKL, Prarident 
Phone GRovehiU 6-7575 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
. • 

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. Šeštadieniniu 
ouo 9 ryto iki 2 po piešų. 
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mosferą, kurioje turėjo vykti 
Sofijos procesas. Juo buvo iš
naikinti paskutiniai religines 

laisves pėdsakai Bulgarijoj. 
Bulgarijos vyriausybe, kuri jau 
ne kartą viešoje pasaulio opi
nijoje buvo kaltinama del bai
sių nusikaltimų prieš jos pačios 
iškilmingus įsipareigojimus ga
rantuoti žmogaus teises ir pa
grindines piliečių laisves, Šian
dien iš naujo įrodė kaip teisin
gai jos nuožmi tiranija nusipel
no visų kraštų laisvų žmonių 
pasmerkimo." 

REMKITE "DRMGĄ"! 

Ofiso telefonas Vlrginla 7-1814, 
DR. AL. RAČKUS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

V AL., kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečia*! Ir Bnkmad tik miBltarus 

; i ^ 

Daktarai STASYS ir MILDA BUDRIAI 
praneša, kad pakeitė priėmimo dienas ir valandas ir namų 

telefono numerį. Ofisas, 2759 W. 43rd St., atidarytas kas

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

Telefonai: ofiso CL 4-7234, namų 6 R 6-3404. Jei šie ne

atsilieps, skambinkite KEdzie 3 - 2 8 6 8 . j] 

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

ke i£n \ silkina Ir M U M I S 
4701 8. Damen Ave., Chicago, I1L 

fiauklU — Y A 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, Šeštad. 
10 ryto lkl 4; trečlad. tr sekmad. 

tik susitarus 
TeL ofiso CL. 4-0253, rez. Y A 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA III CHJRURGfi 

4645 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-» Ir «:80-8:80 p. p. 

Treč. Ir šešt. 1-4 p. p. 
R e / . 4420 So. Talman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0654, rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

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

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

Kiekviena* žmogus turėtu atliekamu* nuo pragyvenimo pinigas 
••Jopyti baa savaite. 
laupyti reikta: senatvei, valkų n***'*,!, Mtfjtuiul namo, afrto-
mobillo, atostogoms, vestuvėms, kr!kAtj»«OM Ir kitiems reikalams 
Ras tur! susitaupęs pinigu, tas ja»*>**i **u***«ki kr laimingesni* 
frailek taupyti šiandien! 

MUTUAL 3 J c r J SAVINGS 
A N D i O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Carmak Rd. • Chicago 8, A 
JOMN1 KAZANAUSKĄSt rVss. • Tti. VI msnla 7-7741 
Isjvksft lasssred to $10,000 by P . 1 L L C 

Tel. ofiso H K 4-*«*t, t w PR. S-7S83 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garficld Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
&e*tadteniaiB nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 

DR, BR. BEIM0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

66Š6 So. 'Halsted Street 
Kampas MaVadottO Rd. Ir Halsted St. 

Vai.: 7—» kasdieną, fteštad. 3—5, 
Tol.: Oriso W E . 6 -38U 
Namų WA. &-2990 

SMsSSfesaMS)SStoBaasaSlm*mm»**nmmm*m***~^'m*m^mmmmw*m^*mm*~~^^mmmmmmmmm*m*~ 

Tel. ofiso VI. 7-0R8S. re». RK. 7-786S 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

VAL.: 1— t popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečlad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

ŠoStad. tik nuo l—3 vai. popiet. 
RezitL 3241 W. «8th V1-AC1) 

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr.. pfenkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t ieč. Ir šešt. pagul sutarties 

m 

Ofisas ir rezidencija — TArds 7-8626 
DR. O. J. BYLA1TIS 

Vidaus, vaiky, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas Ir chirurgas 
403S So. Archer Ave. 

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

doštad. 1—& p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-8060, rez. CO. 4-H87 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
V A U : (išskyrus Sestad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Če&tad. priima tik pagal susitarimą. 

Rezid.: 10888 So. Wabaah Ava. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7803 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Speo. motoru litfoa ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir Califomia Ava. 
VAJL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

Išskyrus sekmadienius. 
• — i • . . . . i • « • . . . . . . . i < " . • • 

TeL ofiso YA. 7 - U 6 6 , res. DA. 6-1126 

DR. 1. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvA) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas
dien Išskyrus tročtadtenius. Atidarą 

SoStadionials l—4 vai. 
I :«••/. 3247 S. KMF.KALD A V r.. 

mmmmm—»^—«•——•w—wqpi • • w * i —^•^•————m*mmmmmmm%— 

Tel. ofiso F I 3-0800, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M M K i t s i ; PARK, Uitj. 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., Išskyrus sekm. 

m i II ' • • i • 

Ofiso ORovehlll 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 6-lt>60 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS Ifl CHIRURGAS 
24& Vte&t Marquotte Rd. 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trerlad. ir iefttad. pagal sutartj 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir fteSt. uždaryta 

GRovehiU 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Margoette Rd. 
Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butas 18»a So. 4>4b Ct, 
Telefonas REliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t 

VAL. 2—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

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

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1435 S o , 4 » t h C t , Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir 8—5 v. v. 

Batas 1«Q4 So. 4»th Ave. 
Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, saukito KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR qHIRtJRGft 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tsl. ofiso YA. 7-5567, rez. R E . 7-4966 

DR. FRAHK 6. KWIHN 
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4200 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir šeštad. 7-9 
.'. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
1VI. Ofie*. LA 1-1«1«; Re / . CR 7-8815 

Tol. ofiso O H. 6-53t»fl, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 6Srd Street 
(Kampas 68 ir Artesian) 

VAL. 2—4 pS p. ir* mio 6—8 v. vak. 
Troč. ii šešt. 2—4 p. p. S«>km. uždar. 

i ^ w ^ ^ ' « ^ w w » i II » • • » • » — » » • .m I W ^ I i • !•»•—M»IW ••m 

Dt*. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Califomia Ave.) 

U G O N I U S PRIIMA: kasdien noo 1 
iki 4 ir nuo 7 lkl 9 v. v. deštad. nuo 
2 lkl 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1821, 
,iel Tx>atHiUepla — VTnc^nno* 6-8>»>n 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
TARDO T-ST7R 

M 

\ 
\ 

\ 

• 

« 

/ • 

DR. J. I. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd S t 
Ofiso teL R>Uianoe 6-4410 

Ile/.id. telef. tiRovebUl o-0«17 
Vaandos: 1—8 p. m. €—8 p. m. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

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

VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. S-1930 

Jei neatsilieps viršminel' telefonai, 
šaukite MIdu-ay S-OOOl 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec chirurgine* ligos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS l £ CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p.. šešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-S484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės l igos 
6255 South VVestera Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-66»l 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
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 PR. 6-6446, rez. HK. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

•Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-S659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER~ 
L I E T U V I S A K I Ų G Y D Y T O J A S 

25 mėty patyrimas 

TeL Y Arda 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
Ištaiso 

intoas Ir akiniu dirbtino 
756 VVest $5th Street 

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

a&samiauoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashlaud Avenue 

VAL. plrmad., antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:30^—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta. Šeštad. 9:30 Iki 

12; 1:80 iki 6 vai. vak. 
( A n a i 6-0523 Platt Bldg. 

Telefonas OLympic 3-4*76 

DR. P. ATK06IUNAS 
DANTISTAS 

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

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

V A L : pirm., treč.. šešt. t—8 p. p. 
penkt. 10—13 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputi į rytus nuo Califomia 

TeL VArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas CRo\clUU 6-6785 

DR. ANTN0NY WILUAMS 
(VILI MASHJ/V» d 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonas GRovehiU 6-3S43 
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Member of the Cathollc Press AM*'n 
Publlnhed dally, exeept Sundaya, 

by the 
Llthuanlan Catholtl Preae Soelety. 
PRENUMERATA: Metams 
OhJcagoj Ir Ciceroj »».00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

8UB3CRIPTION RATE8 
88.00 per year outslde of Chleago 
|9.00 per year In Chleago & Cicero 
18.00 per year ln Caoada 
Forelgn $11.00 per year. 
H mctg t men.. ' 1 min 

$1.00 $2.76 $1.26 
4.60 $8.60 $1.00 

$8.00 $1.66 

Redakcija straipsnius taiso savo nuoMOra. ifeaunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik is anksto susitarus. Redakcija u* skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Tolimi svečiai automobilių gamybos mieste 
Detroitas, tiesa, nėra joks paskutinius 50 m. britai istrau-

— , — 

JAV ir ii/sjHiiii porinkimines nuotaikos 
DIDESNIS PALANKUMAS DEMOKRATAMS 

Mūsų specialių korespondentų žiniomis, Europa ir kiti kon
tinentai Amerikos rinkimais labai gyvai domėjosi. Iš visko at
rodė, kad Vakarų Europa ypatingai norėjo, kad rinkimus lai
mėtų gub. Stevensonas. Kaip vienas iš mūsų bendradarbių dar 
prieš rinkimus rašė, demokratai jau su Europos problemomis 
susipratę, susigyvenę ir giliai užsiangažavę. Tiesa, ne viskas 
jiems čia sekėsi. Nors jie dažnai pakaltindavo europiečius, ta
čiau ir patys yra daug klaidų padarę. Europa daug kur prieš 
juos buvo pasišiaušusi, bet vis tik jiems, demokratams, daugiau iSų išsilaikymo pagrindas yra 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. J. DADGAIUS 

Idealizmas ir lietuvybė 

Lietuviškasai kultūros žurna
las "Aidai" išeina reguliariai 
kas mėnesi, ir tai labai džiugu. 
Naujajame, lapkričio mėn., nu
meryje pirmuoju straipsniu yra 
A. Baltinio "Idealizmas —• lie
tuvybės išlaikymo pagrindas". 
Autorius labai teisingai pabrė
žia: "Lietuvybė yra mums ide
alas, todėl lietuviais gali išlik
ti tik tie, kurie myli idealus, tai 
yra, tokias vertybes, kurios yra 
brangios savyje, nepriklausomai 
nuo medžiaginės naudos... Mū-

politinis centras, bet savo ra
tuotąja pramone patrakikia dau
gelio dėmesį. Nenuostabu tad, 
kad įvairiausiomis progomis 
miestą aplanko ne tik žymesnės 
vietinės, bet ir užsienių asme
nybės. Vieni jų pasitenkina tik 
asmeninių reikalų atlikimu, kiti 
nevengia ir viešumai tarti vieną 
kitą mintį, kurios vertos ir di
desnio dėmesio. 

kė iš Irano net 6 bilionų dole
rių vertės naftos, gi mums už 
tai sumokėję tik 400,000,000 do
lerių. Jųjų išnaudojimo politika 
Iraną privedė prie korupcijos, 
nepriteklių, menkoko gyvenimo 
lygio bei iškėlė valdančiąją, tur
tingųjų klasę prieš likusius 
krašto gyventojus. 

Iraniečių sukilimas prieš bri
tus siekė tik geresnio prekybos 

Taip, neseniai lankydamasis1, santykiavimo Ir naudosis Ang-

palankumo rodė. Nusimanydami, kad po rinkimų Europos poli
tinis gyvenimas dar labiau susikomplikuos, nesusipratimai pasi
darys dar didesni, todėl europiečių noras ir buvo, kad demokra
tų žmogus pasiliktų JAV valdžios priešakyje, nes jie jau buvo 
aiškiau supratę, kad Europos saugumas sutampa su Europos 
saugumu ir todėl būtų, girdi, nuoširdžiai jieškoję dar efektin
gesnių priemonių Amerikos — Europos ryšiams sutamprinti. 
Eurojiečiai neabejojo, kad gub. Stevensonas tęs tą pačią prez. 
Trumano politikos liniją santykiuose su užsieniu. Respublikonų 
jie šiek tiek bijojo, nes, mat, jie galėtų kaiką pakeisti, sumažin
ti pašalpą, mažiau dėmesio bekreipti į gynybos stiprinimo rei
kalus. 

AR BUVO BAIMEI PAGRINDO 

mumyse, mūsų idealizme, kurį 
sudaro Vakarų kultūra ir mūsų 
tautinė kūryba, atkreipta į 
krikščionybę". 

šių dienų moterys 

"Tame pat "Aidų" numeryje 

buv. raudonųjų kalinys Robert 
Vogeler, kuris net 17 mėn. iš
kalėjo vengrų nelaisvėje, ne
dviprasmiškai reikalavo: "mū
soji, taip vadinama, sulaikymo 
politika Rusijos atžvilgiu tik 
sumažino Amerikos autoritetą 
kitų kraštų akyse, nes mūsų są
jungininkai, daugumoje pri
klauso nuo tinkamo Amerikos 
vadovavimo. Jei mes pradėtume 
Korėjoje naudoti atominę bom
bą, priešas tikrai būtų privers
tas prašyti taikos. Aplamai, a-
merikiečiai turėtų kiečiau lai
kytis prieš rusus, iki šiol mes 

1 buvome su jais per švelnūs..." 
Kalbėtojas nevengė ir kar

čios tiesos žodžių Valstybės De
partamento pusėn:... "nemaža 
dalis departamento žmonių už
sieniuose yra tik paprasti kar-

Praėjus savaitei po rinkimų, savotiškai atsipeikėjus ir JAV j kymas, savo laikysenos ir ma 
visuomenei, ir nepaprastai stipriai rinkimais susidomėjusiam 
užsieniui, spaudai vis ramiau ir rimčiau analizuojant naujai su
sidarančią būklę, surandama, kad ir gen. Eisenhoweriui atsisto
jus JAV priešakin, tarptautinės politikos linija negalės būti 
perdaug radikaliai pakeista. Amerikos politikos pakrypimas į 
konservatizmą pasirodo nebe taip baisus. Tiesa, dar yra sen. 
Tafto baimės. Esą, jei jo izoliacionistinė politika perdidelės įta
kos darytų į Eisenhowerį, reikalai galėtų pablogėti. 

Senasis ir gudrusis "politikos lapė" — Britanijos premje
ras VVinston Churchill, prieš rinkimus nepranašavęs nei vienaip, 
nei kitaip, dabar jau suranda, kad gen. Eisenhoweris jam yra 
artimesnis visais požvilgiais, kad jis yra jo senas draugas, net 
giminaitis ir todėl galėsiąs su juo labai artimai bendradarbiauti. 
Kaikuriais atžvilgiais Churchillis galėsiąs būti artimesnis Eisen-
hovveriui negu sayo laiku buvo prez. F. D. Rooseveltui. Esą 
galima laukti ir to, kad britų premjeras kitų metų pradžioje ap
lankys Eisenhowerį Baltuose Rūmuose VVashingtone. ijiekvie-
nu didesniu ir svarbesniu tarptautiniu klausimu juodu tarsis. Ar 
šitokie pasitarimai bus naudingi laisvam pasauliui, o ypač bol
ševikų pavergtoms tautoms, siekiančioms išsilaisvinimo, sunku 
dar dabar ką tikresnio apie tai pasakyti. Kaip žinome, antrojo 
pasaulinio karo metu Churchillio — Roosevelto talka ne visais 
atvejais buvo naudinga. Padaryta daug klaidų, kurios ir šian
dien tebekliudo atstatyti pasaulio taiką. 

Churchilliui patinkantis Eisenhowerio užsimojimas keliauti 
į Korėją. Patinkanti ir ta mintis, kad atitrauktų iš ten Jungti
nių Tautų bent dalį kariuomenės, kuri kitur labiau esanti rei
kalinga, aišku, kad gintų britų interesus. Sunkiau būsią bri
tams susikalbėti su naujuoju JAV prezidentu ekonominiais klau
simais. Bet Churchillis ir apie tai kalba optimistiškai. Eisenho-
weris suprasiąs Britanijos ekonominę problemą, kuri yra labai 
sunki ir be Amerikos pagalbos negali būti išspręsta. Pati britų 
visuomenė taip pat pasitikinti Eisenhoweriu, kaip Europos iš
gelbėtoju. Jo vardas visur su tinkama pagarba tebeminimas. 

BIJO IZOLIACIONIZMO 

Atsipeikėja ir Prancūzija. Ji buvo nusiminusi. Reikalą pa
taisė porinkiminė, speciali Eisenhowerio radijo kalba, kurioj 
jis užakcentavo reikalą palaikyti tampresnius ryšius su Pran
cūzija. Rinkiminės kampanijos metu prancūzai, panašiai kaip 
ir britai, pusėtinai būgštavo. Jie bijojo izoliacionistų įtakos. 
Jiems nepatiko respublikonų parodytas didesnis susidomėjimas 
Azijos reikalais negu Europos, žinoma, jos sąakaiton. Kai jie 
pamatė, jog Eisenhovveris laimėjo dideliu balsų daugumu, nu
siramino, nes nemano, kad jam bus reikalas pasiduoti izoliacio
nistų įtakoms. Prancūzų karo vyrai reiškia pageidavimus, kad 
Eisenhoweris, grįžęs iŠ Korėjos, tuojau atskristų į Paryžių, nes 
NATO šiuo metu gyvena krizę ir ją nesą lengva likviduoti. 

Vokietijos valdžios žmonės dar prieš rinkimus truputį labiau 
buvo palinkę Eisenhowerio pusėn. Kancleris dr. Adenaueris yra 
pareiškęs nuoširdų pasitenkinimą jo išrinkimu. Tačiau pati 
Vokietijos visuomenė kažkaip vis dar negalinti užmiršti Eisen-
howerio, kaip Vokietijos nugalėtojo. Dr, Adenauerio draugin
gumas yra suprantamas, nes jis yra Europos vieningumo šali
ninkas, ir laukia iš Eisenhowerio stipresnės paramos. Ir jis 
planuoja jį aplankyti VVashingtone. 

Ispanija neabejotinai yra patenkinta Ęisnehowerio išrinkimu. 
Ji tikisi, kad jos santykiuose su JAV prasidės nauja gadynė. 

Atrodo, kad Iranas tikisi sulaukti E}įsenhowerio pripažinimo 
jo vaidmens, kokį jis suvaidino praėjusiame kare. Mano, kad 
ir ginče su britais jisai padės iraniečiams. 

Kadangi Eisenhovveris savo laiku yra išsireiškęs, kad reiš
kia leisti aziatams kariauti prieš aziatus, Japonija norėtų su juo 
išsiaiškinti. Tasai pareiškimas jai nepatiko. Jei Eieejihovveris, 
grįždamas iš Korėjos sustotų Tokio mieste, japonams tai patiktų. 

Tai šitokios maždaug porinkimines mintys vyrauja užsie
nyje. Jos vienos nuo kitų nedaug kuo tesiskiria. Siekimas yra 
vienodas — ir toliau fcauti iš Amerikos moralinę ir medžiaginę 
pagalbą. Netenka abejoti, ją ir gaus. 

mūsų pedagogas dr. A. Serkš-1 jeristai, kurie nelabai daug de
da pastangų padėti amerikie
čiams užsieniuose. Respubliko
nai ar demokratai, visvien jie 
permažai stengiasi ginti savųjų 
piliečių interesus. Tikėkite, mes 
daugiau patyrėme ^paramos iŠ 
svetimų valstybių diplomatų 
pusės, nei savųjų! — tvirtino p. 
Vogeler. 

nas, rašydamas tema "Moteris 
šių dienų rūpesčiuose", atkrei
pia dėmesį į šiuos mūsų dienų 
reiškinius: "šių dienų moters 
legalizuoti papročiai, kaip rū-

nierų nekontroliavimas, distan
cijos tarp jaunuolio ir jaunuo
lės išnykimas, meniškojo skonio 
pametimas — tai keliai, kurie 
privedė šeimą prie šiandieninio 
chaoso. Pačias kraštutiniausias 
ribas yra pasiekusios moterys, 
nepaisančios šeimos nesuardo-
mumo. Divorsai šiandieną jau 
yra tapę bendro papročio daly
ku... Moteris liko visai bejėgė 
susigaudyti šių dienų chaose. 
Išsivysčiusi madų industrija už
hipnotizavo moterį, paraližiayo 
jos savęs pajautimo galias, iš 
jos padarė manekeną, pekora-
cijų sahonai, madų krautuvės 
apnaikino šių dienų moterį'*, 

Paug tiesos,- nors gal perdi-
dėk dože pėsiįnu^įo ,ta&au Au
torius visai teisingai nurodo mo 
terš tobulėjimo kryptį — inte
lektualinį estetini, dvasinį ug
dymą, rašydamas: "Trūkumus 
gali pridengti gražūs skoningi 
drabužiai, skoningi papuošalai, 
intelektualinis ir estetinis išsi
vystymas, o dekoracijos ir ci
niški papročiai tuos netobulu
mus, ypač dvasinius, tik dar la
biau pabrėžia". 

Straipsnis būtų vertas pla
tesnio moterų dėmesio. 

Aistis apie Nag| 

Liet. Knygos Klubo išleistas 
H. Nagio eilėraščių rinkinys 
"Saulės laikrodžiai" atkreipė 
mūsų talentingojo poeto Jono 
Aisčio dėmesį. "Aiduose" pa
darydamas kaikurių kritiškų 
pastabų jis Nagio kūrybą vis<lėl 
to aūgštai vertina: "Dažnai po
etui reikia labai ilgai savęs jieš-
koti. Ir man rodos, kad šioje 
knygoje H. Nagys rado save. 
Tai dar nereiškia, kad jis save 
palietė. Ne, tik prieš jį atsisto-
ja jo tikras pasaulis: šviesus ir 
didingas savo šventadieniu ir 
kasdienybe. Dirbtiniu būdu slo
pintas jausmingumas pats pra
deda veržtis iš jo širdies gel
mių ir ima puoštis gražiausiais 
žodžiais. Kaikurie eilėraščiai 
nuskamba nuostabių tikrumu, 
o Ui reiškia, kad jis Jau žodi 
pUnai yra užvaldęs... H. Nagys 
yra didelio išradingumo poetas. 
Jis turi nuostabių eilučių, ku
rios išperka dažnai sunkią žodi
nę medžiagą." 

Dėmesio vertas žurnalas 

"Aidai" yra vertas kultūri-
ninko dėmesio Žurnalas. Kad ir 

Irano — Britanijos santykiai 
Mes buvome per&velnūs 

Viešėdami Detroite du žymūs 
iraniečiai Dr. Nasrollah Saif-

lo-Irano Oil Co. Mes norėjome 
panašios sutarties, kokią turi 
Amerika su Venecuelos* vyriau
sybe, kur yra teisingai skirsto
mas pelnas. Britai atsisakė mū
sų pasiūlymus imti dėmesin. 
To pasėkoje mes savo 'naftos 
laukus suvalstybinome. Nuo ta
da, britai pradėjo Irano ekono
mine blokadą ir "užšaldė" mūsų 
kreditus. Mes turime didele pa
garbą Jungtinėms Valstybėms, 
nes daug naujų pasiekimų Ira
ne tebuvo atlikta tik Amerikos 
pagalbos dėka. Jūs, amerikie
čiai, siuntėte mums gydytojus, 
mokytojus ir misionierius, ir jų 
tarpe nebuvo nei vieno, kuris 
nopėtų mus išnaudoti". 

Kalbėtojas tvirtino, kad Ira
nas ir toliau dar reikalingas ir 
prašo amerikinės paramos, y-
pač, jo nuomone, amerikiečiai 
turėtų daryti viską, kad britai 
nuimtų uždėtąją blokadą, kurį 
Iraną stačiai "smaugianti". 
"Mes norime atlyginti britams 
už naftos laukų įrengimus ir 
pardavinėti jiems ir toliau skys
tąjį kurą, bet jie nori mums mo
kėti tik 25c už statinę, kai tuo 
tarpu visur mokama ir mums 
siūloma po $1. Ar tai yra teisin
ga?" — stato klausimą dr. Pa-
temi. 

Baigdamas savo pareiškimą, 
žymusis iranietis (jo brolis yra 

pour Fatemi ir Houssien Makki, Irano užsienių reikalų ministru, 
kiek daugiau paryškino to kraš 
to nuotaikas naftos konflikto at
veju. Dr. Fatemi pabrėžė, kad 
iraniečiai gerai supranta, kad 
tas konfliktas gali būti naujo 
pasaulinio karo priežastimi. Jis 
pats laiko save vienu pirmųjų, 
kurie pradėjo akciją prieš sve
timšalių dominavimą jųjų kraš
to pramonėje, nes štai kokia 
padėtis buvo susidariusi: ..."per 

šiame numeryje — A. Vaičiulai
tis yra davęs įdomų Krėvės kū
rybos apibūdinimą,* T. L. , And
riejus, OFM, patiekia Bažny
čios principus apie meną, o 
kun. V. BagdanaviČius, MIC, pa 
vaizduoja principų taikymą gy
venime, aprašydamas L. šimu-
čie veiklą. Aktualus šių dienų 
mūsų politinių grupių varžybo
se ir J. Alaušio žodis "Politi
nės moralės klausimu". 

o jis pats labai artimas krašto 
valdantiesiems sluoksniams) 
kategoriškai patvirtino, kad Ira
nas visada priešinsis betkuriai 
rusų agresijai, bet neatsisakys 
parduoti sovietams naftą, jei 
dabartiniai pirkėjai atsisakys 
mokėti nustatytąją kainą. Be 
abejo, toninis mintimis turėtų su
sidomėti ir platesnieji visuome
nės sluoksniai, kuriems, daugu
moje Irano naftos reikalas ži
nomas tik iš vienos pusės. Čia 
buvo antroji. 
Ką sako turkas laikraštininkas? 

• 

Dar vieno užsieniečio žodžiai, 
turkų laikraštininko Cuneyd 
Dosdogru, paliko atgarsį De
troite. Svetys iškėlė nepamaino
mą turkų pasiryžimą — turkai 
gins net plikomis rankomis sa
vo nepriklausomybę! Amerikos 
dėka, šiuo metu Turkija turi ge'-

\ (Nukepa į 4 psl.) 

Suvalkijos gyvenimo vaizdai 
U. ŽEMAITIENE ir J. BALYS 

* f 

| (Tęsinys) 
Pavasarį lauką ariant vienoje vietoje, kur buvo kavojamos 

bulvės žiemai, pasitaikė vienam artojui užkabinti žagre žmogaus 
kojas. "Vyrai, eikite šen, ką aš išariau!" Subėgo visi artojai ir už-
yeizda, atsinešė kastuvus ir iškasė žmogaus kūną, be galvos ir be 
drabužių, visai nuogą. Ir ponas atjojo raitas pasižiūrėti. Kasinė
jo aplink, bet nei galvos, nei drabužių nerado. Davė žinią to žmo
gaus giminėms, kur rudenį dingo. Tie atpažino iš kokių kitų kū
no žymių, pasiėmė ir palaidojo. Visi vietiniai žinojo, kas buvo tas 
žmogus ir kas jį nužudė, bet tylėjo .ir tiek, kasgi ką ponui padarys. 

Ponų nualintą dvarą atpirko koks tai žydelis. Mano laikais 
jau buvo kelintas savininkas, bet vis žydeliai vienas po kito. Jis 
buvo teisingas kumečiams ir darbininkams, viską atmokėjo kas 
kam priguli, ir Visi buvo patenkinti. 

Dvaras turėjo apie 1,000 margų labai geros ir derlingos, že
mės. Dar buvo gražių pievų ir durpinių, savo žuvres irgi turėjo. 
Žemę apdirbdavo kumečiai ir samdyti darbininkai. 

Dvaro sodo kampe stovėjo du dideli pastatai, tai kumetbučiai. 
Kiekvienas pastatas turėjo butus aštuonioms šeimynoms. Tie bu
tai buvo nedideli, turėjo po vieną kambarį. Kituos dvaruos būna 
didesni budinkai, po dvylika ar šešiolika butų, kambariai būna 
kiek didesni, bet vistiek vienai šeimynai tenka vienas kambarys. 
Reikėjo susispaudus gyventi. Kur gausesnė šeima, tai reikėjo gu
lėti ir ant pečiaus, ir po pečium, bet biedniems žmonėms nebuvo 
pasirinkimo. Kiekvienam bute yra pastatytas mūrinis pečius duo
nai kepti ir šalia jo pristatytas mažas pečiukas, kuris vadinamas 
"mašina". Jis irgi mūrinis, tik viršuje turi geležines sudedamas 
rinkes, tad gali pritaikyti virimui didesnį ar mažesnį puodą. Tik
tai pečiai priklauso prie buto, o visi kiti rakandai jau žmonių 
nuosavybė, kaip tai: lovos ir stalas, girnos, pora kėdžių, kūdikio 
vygė ir verpiamas vindas. Kai jau tiek daiktų kambaryje prisista
to, tai ir praeiti sunkiai galima kits kito neužkliudžius. Kai šeimy
na pasididina< tai kūdikio vygei ant žemės jau nėra vietos. Turi 
daryti lopšį, kuris kabinamas po balkiu. Kai kūdikį kas paima ant 
rankų, tai lopšį nukabina ir užmeta kur ant*lovos ar ant girnų. 
Tada lieka nors kambario vidurys tuščias ir pasidaro vietos, kur 
galima apsisukti. O kai kūdikį reikia guldyti, tai ir vėl lopšį pa
kabina. Taip tas mažytis daugiausia vietos užima. Užtat ir mįslė 
apie lopšį sako: "Kirkilo dvaras pakelėj kabo." Šeimynai priklau
so ir augštas viršum jų kambario lubų. Ten yra vietos kokiems 
daikteliams susikrauti, o vasaros laike žmonės ir guli ant augšto. 
Kur labai didelė šeima, tai ir žiemos laike ten miega. Kieno yra 
šeši ar septyni vaikučiai ir senukai tėvai, tai susidaro 12 ar 13 
žmonių vienoj troboj. Tai jau baisi kamšatis, bet žmonės gražiai 
prasilenkia, nesivaidija ir vietos visiems, būdavo, užtenka. 

Senovėje žmonės daugumą padarų iš medžio, odos ar linų pa
tys namie pasidirbdavo. Geležies tai jau reikėjo pirkti, o kalvis 
buvo kiekviename kaime ar dvare, tai jis apkaustydavo padargus 
geležimi. Visus drabužius moterys ir mergaitės pasidarydavo na
mie: suverpdavo linus ir vilnas, išaušdavo audinius, lygius ar 
spalvotus, kokie kam tinka. Daug drabužių moterys pačios pa
sisiūdavo namie savo rankomis, be jokių mašinų, o šventadienius 
drabužius duodavo siūti siuvėjams. Apsiavimą turi padaryti vy
rai, klumpes arba šliures. Padus padaro iš medžio, o viršų iš odos. 
Šventadienius čebatus arba čeverykus užsisako pas kurpių. Siu
vėjai ir kurpiai paprastai būdavo luoši ar nesveiki, kurie sun
kaus darbo dirbti negali, tai tokie išsimoko amato, sau duoną už
sidirba ir visiems esti labai reikalingi. 

(Bus daugiau) 
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TELEVIZIJOS BEI BADIO PARDAVIMAS TA TAISYMAS 

\k ĮĮĮfflĮ Mffi 
11 H (guaUfled englneers' servTce) $120 5. Uahted Street • D4mi** *-***> 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
i l s panko)** jom buvo laikai kada už doleri galima bura 
lau* daugiau kaip šiandieni Todėl murai tikrai malonu pa 

aukoti šiuoa baldus, kurtų kainai neimanoma padvigubinti, ftiomia 
kainomis, kartot būro -anaia garais laikais". UiaikiU šiandien pat 
fcJįMsinritol 

• O T A 

Sofa-Lova Miegojimui 
ana tffiftra 

dirbtuvių kaa apalvingiauaia ir praktiš
kiausia. Jūa turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
i* parduotų pavyzdžių. So*os-to*os ***** Jraokati 
sa aukštesnėmis atramomis 

Abiejų katnoi po $ ̂  Sff) 

LIETUVIS KTANUBY RIMKUS, VED*JAS 

I m ROOSEVELT ROAB n * , b # & į & 
M»į> to»«ea »UJ*. ĮJynf tom ! • • V**» flėk M»»»lir-nf a i t* ttd S 

H.SEIGAN 
KRAUTUVĖ VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago. IU. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 46th 8t. 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

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

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

rių turime tikrai dideli pasi

rinkimą. 

CU galu* susikalbėti gimtąja 
l ietuvių kalba 

Josų patogumui, krautuve yra at
dara ir aekmadieniais nuo V:S0 Iki 
2-tros valandos po pietų. 

DUODAME LENGVIEMS 
I&SIMOKfiJIMAMS 

Neimame Jokio nuošimčio 
ui išsimokėjimus 

H. S E I G A N 
4622 So. Ashland Avttu* — Tel. YArds 7-1272 

CHICAGO ILLINOIS 
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Ketvirtadienis, lapkr. 13, 1952 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Chicagoje 

Prisimena vargo mokyklas 

apskr. valdyba nuo a. m. lap
kričio mėn. 15 d. iki gruodžio 
mėh. 1 d. Chicagoje skeibia ru-

* Chicagos Lietuvių Moterų Klu !«*• . * * # » » " P f t a l ^ ė s J J f e 
bo auka Balfui - Kalėdine šiais1 ™. C h l c a * s

< * ' M t e * m
B a " ° 

metalą pirmoji dovana, skirta ' * * * » . , n « * r t B u » i prašom, „ r 
tremties vargo mokykloms - l ^ n . z u o t . savo apylinkėse rūbų 

• ===== 

$4.50. Po $3.00 aukojo P. A. 
ir P. J. Grybas, maisto produk
tų krautuvės savininke. P. M. 
Ročkuvienfe, "Palangos" valgyk
loj savininkė, aukojo $2.40. 

Yorko Balfo vajaus komi
teto rengiamas koncertas -* ba 
liūs su Šokiais ir įvairenybėmis. 
Dainuos net 4 chorai: Angelų 
Karalienės parapijos, Operetės, 

mis. 

m . , . - t, ; ApreiSkimo parapijos ir Viefipa-
Kiti aukojo mažesnėmis sumo J £ | Atsimainymo parapijos 19 

pasiekė Balfo Centrą lapkričio 
pradžioj, laiku, kad prieš Ka
lėdų šventes būtų galima lais
vai aukas vargo mokyklose Eu
ropoje gauti. $100.00 čekį pri
siuntė p. Juzė Daužvardienė. 

Chicagos Lietuvių Moterų Klu 
bas yra gausiai aukojęs Balfui 
ir tremtiniams, fpatingai vaiku
čiams' mokiniams. Bene pir
masis po karo buvo pasirinkęs 
jiopularų šalpos būdą: siuntinė
ti mokiniams pašalpą. 

Sio Moterų Klubo pirmininkė 
yra ponia A. Kazanauskienė, 
palčiai žinoma veikėja. 

Prisiėmę našlaitę paaukojo 
Balfui $100 

Chicagos Mileriai, ilgai ir 
kantriai kovoję iš Vokietijos 
našlaičių priglaudos ištraukti 
Teresėlę Strašinskaitę, spalio 
pabaigoje Teresėlei surengtoj 
dirmavonės šventėje, sujaudinti, 
kad Balfas pagelbėjo Teresėlę 

bei avalynės surinkimą ir pri 
statymą į bendrą sandėlį, kurio 
vieta bus pranešta šio mėn. pa
baigoje. Skyriuose surinkti rū
bai bei avalynė patikrinama, su 
rūšiuojama, sudedama į karto
nines dėžes, surijama ir susve-
riama, o ant dėžių užrašyti: 
vyr. rūbai (batai), mot. (batai), 
vaikiški ar patalynė ir bendras 
dėžės svoris. 

. 
Be to, visų aukotojų prašo

ma aukoti kiek galima geresnia 
me stovyje rūbus bei avalynę. 
Pristatomi daiktai turi būti šva
rūs. Taip pat Balfo apskrities 
valdyba maloniai prašo visų pa
gelbėti skyriuose rūbų surinki
mą, supakavimą, nes nuo skyrių 
veiklos ir visų Tamstų parody
tos geros širdies ir dosnumo sa
vo tautiečių paramos priklau
sys mūsų skelbiamo vajau* pa

sisekimas, o už visa tai bus 
dėkingi likę vak. Europoje mū
sų broliai ir seserys — išbadė-

Visiems aukotojams skautai 
nuoširdžiai dėkoja. Skautė 

N*w York. N. 
Atlikime pareigą kartą per 

metus — lapkričio 16! 

Lapkričio 16 d. 5 vai. popiet 
Lošt Battalion salėjo, 93 — 29 
Queens Btvd., Elmhuršt, N. Y., 
prie IND Subway Woodhaven 
Blvd. stoties, įvyks milžiniškas I Slattery Plaza stoty. 

Maspeth. Dalyvaus operos solis
tai: Barbara Darlis, Mary Ki-
žis, Algirdas Brazis. Šokiams 
gros Jezavito radijo orkestras. 
Bus daug pamarginimų. Kon
certo pelnas skiriamas Europoj 
likusiems lietuviams tremti
niams. 

Subway važiuojant iš Brook-
lyn — Williamsburgh geriausia 
IND Cross ToWn linijos GG 
traukiniu. Išlipti Woodhawen — 

Iš ltfew $ork — Manhattan 
važiuoti IND linija Jamaica 
krypties traukiniu E (8 Ave.) 
arba F (6 Ave.) traukiniu iki 
Jackson Heights stoties, čia 
keistis į Local traukinį ir išlipti 
Woodhaven Blvd. — Slattery 
Plaza stotyje. 

Automobiliais iŠ rrew Jersey, 
Manhattan važiuokite per Queen 
sboro tiltą arba Midtovvn Tun-
nel Queens Blvd. iki pačios sa-

skUtlnė savaite 

Ši savaitė yra paskutinė Bal
fo vajaus ffeti Yf*rke savaitė. 
Per šią savaitę Balfo rastinė 
(105 Grand S t , Brooklyn 11, 

N. Y.) bus atdara iki 10 vai. 
vakaro. 

Balfo koncertui biletų, aukų 
lapų, aukoms rinkti dėžučių bei 
loterijos biletų galite gauti rink 
liavos postuose ir Balfo rašti
nėje. 

Kiekvienas Nėw Yorko ir apy 

Alkoholiui, tabokai ir 
sveikatai 

Statistika parodė, kad ame
rikiečiai praėjusiais metais al
koholiui .ir rūkalams išleido 

linkės lietuvis prašomas skirti maždaug tiek pat, kiek gydy-
savo auką ir aukų parinkti iš muisi. Alkoholio ir rūkalų 

kitų Europoj likusiems lietu
viams pagelbėti vargą vargti. 

<r 

Mileriams iškovoti, puotoj daly-i ję žilagalviai seneliai bei senu-
vavusiai Balfo Centro sekreto-! tės, ligoniai, perbalę džiovinin-
rei Norai Gugienei įteikė $100 kai, sergą vaikučiai. 
čekį vargstantiems Vokietijoje 
lietuviams gelbėti. 

Laim'nga lietuvių tauta, kad 
turi stiprių lietuvių, pasiryžu
sių gelbėti nelaimingusius, ne
bodami sunkumų ar kliūčių. 

S k e l b i a v a j ų 

Paskutiniojo karo audros iš
blaškyti ir dėl raudonųjų impe
rialistų siautėjimo bei teroro tūk 
stančiai pasitraukę iš Lietuvos 
ir atsidūrę vak. Europoje mū
sų tautiečių šiandien yra pate
kę į sunkų vargą, yra sunykę, 
alkani bei apilyšę. Jie laukia 
išskėstomis rankomis iš Ame
rikos lietuvių pagalbos. 

Tuo tikslu Chicagos Balfo 

Chicagos Šalfo Apskr. V-ba 

Nepamiršta artimųjų 

Artėja Kalėdų Šventės. Ir šie
met Chicagos skautai įvairiose 
lietuvi^ gyvenamose kolonijose 
prie bažnyčių ir paskirais aukų 
lapais rinko aukas Vokietijoje 
likusiems ligoniams — džiovlnin 
kams ir negalinčioms išemigrud 
ti šeimoms sušelpti. Pilna visų 
tų surinktų aukų apyskaita ir 
kiek siuntinių už surinktas au- Į 
kas išsiųsta, bus duota spau
dai vėliau, nes aukų rinkimas 
lapais dar tebevyksta. 

Tačiau labai džiugu paminėti, 
kad tiek senieji, tiek naujieji 
ateiviai lietuviai šiam tikslui 
mielai aukoja ir net žymesnes 
sumas. 

Marąuette Parke vienu aukų 
lapu surinkta net 45 doleriai. 
Po $5.00 aukojo: P. Agota Ja
nušauskienė, kirpyklos savinin
kė; P. Šinkūnas, Weswood Li-
ąuore Store savininkas; P. Stan 

sa
vininkas; P. Čepėnas aukojo 

— 
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PERKRA1ISTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIME 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL WAibrook 5-9209 

Tolimi svečiai automobilių 
gamybos mieste 

(Atkelta iš 3 į*U 
rai išlavintą ir aprūpintą 400,-
000 vyrų armiją, plius 2,000,000 
žmonių rezerve. "Su mūsų ka
riuomene, bei graikų ir jugosla
vų armijomis, Viduržiemio re-
gionas U nebėra daugiau įcelis;i

la,kro
r%
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"minkštoji" Europos vieta. Mes 
nepalaužiamai tikime, kad jau 
esame pajėgūs sėkmingai gintis 
prieš betkurią agresiją!" — 
šaukė turkų žurnalistas. 

Krašto vidaus stiprinimui už
tikrinti, Turkija uždraudė bet-
kokį komunistų partijos veiki
mą, o nuo pogrindžio veiklos ap
sisaugoti, yra paskelbtas mir
ties, bausmės dekretas visiems 
komunistams. Pranešėjas prisi
minė ir Marshallio planą, kuris 
tikrai Turkijai daug padėjęs. 
Šiuo metu jo kraštas jau nėra 
reikalingas ekonominės para
mos. Turkija prašanti visų tau
tu reikšti didesnį pasitikėjimą 
Jungtinėms Tautoms ir visišku 
supratimu svarstyti didžiąsias 
pasaulio problcjnas. Jungtinės 
Tautos kaip tik ir esanti tam 
geriausia vieta. Bendrai žvel
giant, Turkija pci' paskiausius 
29 m. įsivedė radikalių reformų, 
kurios buvo įvykdytos tik "jau
nųjų turkų" pastangomis. Kraš
tas yra dėkingas jiems už gra
žu ir našų pasiektą progresą. y ^ g c m ^ d u o t s nuo visu išviršiniu 

Dosdogru yra vienas steigėjų.; odos n*g. LEGULO 
ir redaktorių (Ankaros) žinių 
agentūros. Dabar jis lankosi 
Amerikoje norėdamas geriau 
susipažinti su šio krašto spau
dos darbo sąlygomis, sistema. 

Visų trijų kalbėtojų pareiški
mai įnešė daugiau šviesos ir aiš
kumo jų gvildenamuose klausi-

įmuose. Juose iškeltos proble-
įfrnos neturėtų būti svetimos ir 

mūsų skaitytojams. 
A-18 

NUO UŽSISĖDĖJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVTRV ODOS U G Ų ! 

kurie kenčia nuo 8»SNŲ AT 
VIRU Ir SKAUI-ŽIIJ ŽAIZDŲ, j |* 
nugali ratiliui aedgtl ir naktimis mle 
stoti, n<-8 1>) •iž.d»on6/iufllox Saizdo* 
niežti ir akt.uda. Kad padalinti t4 
niežėjimą ir SKaudeJimą senu &t 
virij ir skaudančių žaizdų, uždAkltt 
DKOIU.O Ointment. Jo g y d o m o * 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir gal6slte ramiai miegoti nak 
tj Vartokite jj taipgi nuo skaudžių 
nudoglmų. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pašalina perSSjimą Ilgos, vadi-
namoB ATHLETK'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos Ir perply&tmą tarp 
plrftčiu. Jis yra tinkamas vartoti nuo 

'suskilusios odos. Jis 

1 f. 

I L*.: 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI « (IRON-
ERS • PLOKŠTELĖS (RECORDS) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPUANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

A IT IR N AVIMAM 
4057 South Archer Avenue 

TeL YArds 7-8666, Chlcago 32, IIL 

m. pirko už $13,200,000,000 ir 
gydytojams, vaistams ir gydy
muisi išleido $13,600,000,000. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADLJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi | namui 
DARBO VALANDOS: « v.v—10 v.v. 
šeštadieniais, & v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. Franctooo. 

Telef. Y A 7-IO»9 
11 S J K V m Š t t M M n M G M M i : 

<? 

• 
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Jurgio Akelio Orkestras* Groja Nokjams! 
$5b,00 h 128.00 pryiai už gražiausias kaukes 

$25.ft0 pryžds už gražiausia lletUviSkj kostiume 

> . 

• 

Ointment sutelks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perstamų l r 
nležlnfilų koJ'J. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
ir apylinkėse Ir Mll-
waukee, a r b a a t -
siųskite money ordo 
r] \ — 

Lt*;IJMt, Department p 
5618 VV. fklrfy St., ClUcago 81, UL 

MlUberry 5-8684 

Skaudos fealiUs ruošiamas gražiame WtldWest Viešbutyje, jo didžioji šokių sajė 
yra viršutiniame aukšte. Viešbutis yra ant Hamliri bulvaro ir Madison gatvės. (Ham-
lin Bulvaras randasi 3800 i vakarus). 

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

t 
BHietus užsisakykite išanksto. Biletų kaina $2.00 asmeniui. » 

SPAUDOS BALIUS SO KAUKĖMIS 
MIDWEST HOTĖL BALLROOM 

• ^ = / • 
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1952 > 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi u i $1,683.00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1951 M. 

CHRYSLER'IU SU 190 

arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP N A b j Ų U2 2EMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemoknnias paturnsvinuiH leidimams ir apdcaudnL 

ltiil%okns Si»i»r Sa les , " 
4030 ABGHER AVE., CHIOAGO 82, ILL. Telof. Vlrgiiiia 7-1515 

— 1 w » > > ė**k*ML% itajititir* Itftė *virit4%c**tfrk • • »^o^u oiwtoi;iri ivmm > rfMre e •»»»• 

LIETUVIŲ PREKYBOS 1 
Daugelis lietmiij jau jsltikino, kad veltui laiką galftti, vslkS-
ftlbjant po (vairius "amžinus" išpardavimus, neapsimoka. 
Nei viena Chicagos baldu prekyba Ir net urmo sandelis nepa-
sinlins pirkėjui aukštos kokybes baldus ar kitus namu {rengi
mus už tokias prieinamas kainas. 
Mm prekiaujame tik žymiausiu fabriku Ir firmų gaminiais ir 
darome viską, kad klientas pirkęs mftsiį Įmonėje vieną kartą, 
netik jis pats liktu nuolatiniu mūšy įmones lankytoju, bet ir 
visiems savo pieteliams mus rekomenduotu. 
Is keltų Slmtu klientu per paskutini menesj mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mfisu patarnavimu. 

PALlGlNKltĖ MfcSŲ KAINAS. 
Linoleum grindims, įvairių spalvų, 9x12 tiktai ui $ 4.50 
Kilimams valytuvai rankiniai $ 7.50 
Matracai įvairių dydžių, spalvų, vatiniai tiktai už $ 9.50 
Metalinės lovos, įvairių dydžių ir spalvų tiktai už j 9.50 
Matracai springsiniai, geros konstrukcijos, |V. spalvų.. $.19.50 
Dulkių, siurbliai elektriniai, metų garantija.. tiktai už $ 19.75 
Vaikiškos loVutės įvairių spalvų $ 19.00 
Supamos minkfttos kėdės, įv. spalvų, patogios poilsiui.. $ 19.00 
Vaikams vežimėliai, geriausių fcabnkų nuo S 29.00 
Gesiniai pečiai apšildymui vieno kambario . . tiktai už $ 23.00 
Apšildymui pečiai aliejumi 2—4 kamb., dov. prijung. $ 49.00 
Lempos balto ar bronzos metalo ant grindų pastatom. $ 16.00 
Knygoms spintelės su stik. dur., walnut, mah. ir blond S 29.00 
Rašomieji stalai su stalčiais ir užrakinimu įv. stilių . | 39.00 
Kasomieji stalai extra dideli $ 59.00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi $ 49.00 
Skalbiamos mašinos, porceliano vidumi, 5 metų garant. $ 89.00 
Virimui pečiai, gas range, porcelan tiktai už $ 89.00 
Trijų dalių miegama čbta, niieg. kėde* fr tumba, įv. sp. $ 99.00 
Studio couch, rv. spalvų tiktai už $ 49.00 
Kilimai, gražiausių spalvų, pusiau vilna tiktai už$ 39.00 
Kilimai įvairių firmų, spalvų, lut) % vilna tiktai už$ 69.00 
7 dalių valg. kambario baldai, kieto medžio tiktai už. . $ 99.00 
9 dalių valgomo kambario valdai, moderniš. stiliaus.. $169.00 
3 dalių miegamo kambario baldai nuo $ 99.00 
3 dalių miegamo kambario baldai europietiško stiliaus $149.00 
4 dalių miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $179.00 
2 dalių svečių kambario baldai Šilkas su medvilne $ 99.00 

2 dalių svečių kambario baidai 5 metų fabriko garant. $149.00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
Didelis pjjsirlnkliiiH.s šuldytuvy, įvairių elektrom įrengimų Ir daug 
kitų namams reikalingu prekių, viskas lengvais lsslmokejimais be 

jokių nuošimčiu trims mėnesiams. 
l'reKyba aluiuryta: Pirmadieniais, k«tv»rtadienlals 9 v. ryto iki 9:80 

vai. vakaro. Kitomid durnomis a vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto iki B vai. vakaro. 

Sekmadieniais neskaitome pardavimo taksų, naudokitės proga, sutaupysite. 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

ŠŽ22-Ž4-2B SO. MALSTED ST. 

, 

Telel. VICTORY 2-4226 

= ^ 
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Gaukit ilu gerus uždarbius VasmH 
Ud^ikrinkit taupymui apsaugą 
TurekU jwniių kai reikta 

f raaekil M $1 • FrfafltH k i e i i . r iU, 

UNIVERSAt SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 SO. HAT.STRD STREET CHICAGO S, ILLINOIS 
j Telefonas: HAymarkei 1-2028 

•»1ar><!̂ r Plrmadl^niafa, Antradieniai ir penktadieni*fe nuo t rrta 
tdieniaii OrnmfUL AeAUdim..* nuo 

mmMmmatmtĖamtĖm^i 
ilcySIATštfCrf 
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»' • > IS I v-.-iMffc.rr m*»-** i -%t a- T.-,->r. -f Į il.ii^wria& 



• » — 

"> 

Ketvirtadieni, l*t>kr. 18, 1952 0TENRA8TTS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS 

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
<Nr*iw*«ii«r •m* mvsp-»• 

{VYKSTA ŠĮ ŠEŠTADIENI 

LAPKRIČIO MEN. 15 DIENĄ 
SOKOLŲ SALĖJĘ 

2337-45 So. Kedziė Avenue 
KONCERTO PRADŽIA 8 VAL VAK. 

Po koncerto nuotaikingi šokiai, grojant Jono Byansko 

K O N C E R T A S 
orkestrui. 

VEIKS TURTINGAS BUFETAS 

PRITARIANT ORKESTRUI 
Koncerto kvietimai gaunami lietuviškų laikraščių raštinėse, o koncerto dieną prie įėjimo nuo 7 vai. 
vakaro. 

Kviečiame visus Chicagos ir apylinkes lietuvius dalyvauti 

VYRŲ CHORAS 

PROGRAMOJE DALYVAUJA: 
4 VYfctJ (UOKAS 
• JONAS VAZNELIS — BOSAS 
• AKOMPONUOJA: 

MUZ. GENOVAITE ALKKSIGNAITft 
ik 

MUZ. ALEKSANDRAS KUCICN AS 
• DIRIGUOJA: 

MUZ. BRONIUS JONUŠAS 

i 

spaustuve Londone 
J. Kl ZMIONIS 

Vasaros metu daug kas iš;padeda laikraštį laužyti, korek-

K AKO PALIAUBV METINĖS 

visų Anglijos apylinkių keliauja 
į Londoną. Lietuviai jaučiasi 
Londone turį tartum savo pa
čių nuosavybę: čia visų bend
romis aukomis įsigytas Lietuvių 
Namas, čia mūsų "Nidos" spaus 
tuve. 

Pareigos mane atsišaukė net
gi į Corby. Kadangi iki Lon
dono tik trečdalis kelio, nuta
riau ir jį pasiekti. 

Su lietuvių veikėjais 
Pirmiausia tenka eiti į Lietu

vių Namus . 
Lydi kun. A. Kazlauskas, 

DBLS Centro Valdybos vicepir
mininkas. Visur jis jaučiasi 
kaip savo namuose: juk jis čia 
beveik kasdienins gyventojas; 
nėra tos savaitės, kad po kartą 
ar kelis įvairiais reikalais ne
apsilankytų. 

Su mumis yra ir kun. dr. Vy
tautas Balčiūnas, Romos Lietu
vių Kolegijos dvasios vadas. 
Jam taipgi įdomu pirmą kartą 
aplankyti Lietuvių Namus ir 
patirti bent nuotaikas tų, kurie 
tvarko visą organizuotą Angli
jos lietuvių gyvenimą. 

Lietuvių Namuose mus pir
miausia pasitinka reikalų vedė
jas L. Trilūpaitis ir administra
torius Žukauskas. O jiedu dide- ] įj ~".*~ 

turą peržiūrėti. 
Pasikeitę su ja keliomis min

timis, leidžiamas į apačią. Ten 
stovi du linotipai: vienas lietu
vių, antras — prisifealudusio 
lenko linotipininko, kuris, kol 
neturime savo rinkėjo, padeda 
laikraštį surinkti. 

— Na, kaip apsipratote su lie
tuvių kalba? — klausiu. 

— Gerokai! Jei tekstas aiš
kiai parašytas, klaidų nepada
rau. Daug raidžių panašios į 
lenkiškąsias, ypač nosines. 

— O ar ilgai renkate vieną 
"B.v Lietuvio' 'numerį? 

— Trunka beveik visą savai
tę. Jei kiek ir lieka laiko, vi
suomet atsiranda naujo darbo. 

Mašinų skyrius tuo tarpu ty
li: jis laukia ,kada laikraštis 
bus sulaužytas ir atiduotas 
spausdinti. Cia dirba jaunas, 
energingas lietuvis K. Dargis. 

Pasienyje pastebiu "Nidos" 
spaustuves užuomazgą: rankinę 
spausdinamą masiną ir raidžių 
rečius. 

Kas "B. Lietuvi" skaito 
Grįždamas atgal, redakto

riaus kambaryje ant stalo pa
matau visą "krūvą surikiuotų 
komunistinės "Tiesos" egzemp-

Laivyno sekretorius Dan Kimball padeda tradicinį vainiką prie 
Nežinomojo kareivio kapo Arlington kapinėse, miriirty 34-taš karo 
paliaubų metines.. (INS) 

les priešingybes: pirmasis pats 
pasakoja ir klausinėja, antrasis 
tyli ir daugiau klausosi. 

Centro Valdybos raštinėje 
tarp puikių tautodailės kūrinių 
atrandame ir užsiėmusį C. Val
dybos pirmininką M. Bajoriną. 
Atleidęs interesantą, tuojau pri
sijungia prie mūsų būrelio. 

kalbamės įvairiomis temomis, 
o visos jos sukasi apie čia gy
venančius lietuvius. Jų skai
čius, visą laiką dėl emigracijų 
mažėjęs, pasirodo, turi tenden
cijos apsistoti: Kanados kon
sulatas jau beveik privėrė b!u-
ris norintiems išvažiuoti. Ta
čiau skyriuose jaučiamas darbo 
tempo sumažėjimas. Vis tai dėl 
žmonių nutrupejimo. 

"Nidos" spaustuvėje" 
Turėdami daugiau laiko, L. 

Trilūpaičid vadovaujami .nuvyk 

klau-— Iš kur galinate? -
siu. 

— Tiesiai iš Lietuvos, — at
sako man. — Užsisakėme. Kaip 
ir jie. V 

-Tai ir jie ten gauna "B. 
Lietuvį"? 

— O taip, gauna. Užsisakė 
per vieną anglų spaudos agen
tūrą. Visuomet laiku apsimoka. 

— O kaip Vakarai? Domisi? 
— Domisi ir Vakarai. JAV 

užsienio reikalų min. Acheso-
nas pats telegrama prašė siun
tinėti. 

— O kaip su tremtiniais skai
tytojais? Nebus nuostolių? 

— Atrodo, gal kaip nors iš-
siversim. Spausdiname apie 
1,500 egz. Kelis šimtus skaityto 
jų turime užsienyje. Anglijoje 
gyveną laikraštį remia. / 

Pasikalbam dar įvairiais klau 

Nors prie širdies glausk 
Kristaus Valdovo šventei at

vyko į So. Bostoną kun. Švagž-
dys ir pasakė labai nuoširdų ir 
įdomų pamokslą. Nors ir pa
prastais žodžiais kalbėdamas, 
tačiau savo nuoširdumu padarė 
visiems gilaus įspūdžio. 

Jis jau senas ameriiketis, ta
kiau nepasidavęs amerikietiškam 
snobizmui ir labai teisingai su
geba vertinti mūsų dienų reiški
nius, už ką norėtųsi ji, poeto M. 
Vaitkaus žodžiais tariant, tie
siog prie širdies priglausti. M. 

Mažiausi žraižgdė 
Minnesotos universiteto as

tronomijos profesorius dr. W. 
Luyten paskelbė apie atradimą 
mažiausios žvaigždės, kurios 
skersmuo esąs 2,500 mylių. Ji 
pavadinta L 886-6. 

Trumanas Ir vonia 
Prezidentas Trumanas Phi-

ladelphijoje pasakė, kad kai J. 
A. V. prezidento Fillmore žmo
na įsakė įrengti Vonią kaltuo
siuose Rūmuose, tai Cincinnati 
gydytojai pasisakė prieš ją tuo 
principu, jog niekas neprivaląs 
iš karto nusirengti, iŠ karto nu 
siimti visus drabužius nuo sa
vęs. Tuo pavyzdžiu trumanas 
norėjo įrodyti, kad gydytojų 
pažiūros ne visada yra pažan
gios. Ir dabar gydytojai prieši
nasi įvedimui tokios sistemos, 
kad visi J.A.V. gyventojai būtų 
apdrausti ir tūrėtų neapmoka
mą medicinos pagalbą. 

Gen. Eisenhower priešinasi 
Trumano planui ir teigia, kad 
ligšiolinė privačios medicinos 
sistema turi būti ir toliau pâ  
laikoma. 

i 
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KLAUS YftlTE: 
LITHUJlNlflH MELODIES 

.STOTIS WPAO BANGA 1050 KIL. 
Kiekvieni} sekimui. 3:00—3:30 

(Detrolt laUciiK 
REIKALAIS KRĖIPklTfiS 

1575(1 I.e&ita Aie. 
Dotrolt 27, Mtch. 

Tel. UKowl\\ay 3-2224 
IIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIliliiiMlllllliimilllilIini 

— Didžiausias pasaulio tele- " 
skopas yra Mt. Palomar obser
vatorijoje Kalifornijoje. 

STATYBAI IK N AM V 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISORIŲ RGAIU 
MEDŽIAGĄ 

CARfc MOODY 
LUMBER C(X 

STASYS LITWINA&, Prez. 
8039 So. HALSTKD ST. 

Tel. VIetory 2-lftt* 
APKATNAVIM4 IR PCEKIU PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto iki 6 vai. vakaro ir 
seetadtehlals iki 3 vai. vakaro 

Telef. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų (vedimas, perdirbi-

. mas if pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina S t 

PRospect 6-7960 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 
•-—.. • • » t i , . j , . i * i 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKkAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame J užsionj 
paklei&lua }vairau« maifllo. 

Kreiptis: 
2554 SO. '1AUSTEI) STREET 

Tei. Pi*nahe 6-8*45 
•• m ' •• • i •» • <*f 
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štame į "Nidos" spaustuvę. Ji simais. Pasirodo, spaustuve yra 
prisiglaudusi kitame Londdno j populiari, tik pradžia visuomet 
kvartale, nes Lietuvių Nnmouse darbą gadina. Kartai* sunku 
nebuvo įmanu del jvairių prie
žasčių įkurdinti. i 

Spaustuvas raštinėje randa-

nusipirkti didesnį kiekį popie
riaus tik dčl pinigų trūkumo. 
O reikia dar linotipui metalo, 

me patrijarcho M. Jankaus duk reikia antraštinių raidžių, be to, 
terį, kuri gausiai talkininkauja j didesnių raidžių linotipui, kad 
"B. Lietuvio" parengimo ,spaus ! tiktų kny^ų spausdinimui. 
dinimo ir ekspedijavimo dar- i Atrodo, visos kliūtys bus nu-
buose. Ji čia perrašinėja sun- j galėto v ,kai yra noras palaikyti 
kiau įskaitomus rankraščius, j i ' šią lietuvių kultūrinę tvirtovę. 
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M0DEHNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Vaielfiaitfe ir 

'iri£a!iūnaitcs-Lazauskienės 
3130 So. Ilalsted St. 

Tel. CAIumet 5-9839 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
PocMud. Ir pėr.Ktdjl nuo r. v. iki 8 v.v. 
<1lllllll!|]|lll||H;Ult3lllllllll(|||| | | | | |hi|||| 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs 1 
•

taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietu- m 
vISkoje Įstaigoje. BRIGIJT :N Sevings & JJ? 
Loan moka 3% pelnu ahl JŪSŲ sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Brighton Savinįįs and Loan Ass'n 
1071 Arctier Ave. į vakarus nuo California Av* 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFtSd VALANDOS: 
Pirma J., Antrad., Penktad. ir SeSt, Tnčlad. 9:00 ryte iki 12:00 v. d. 

9:00 ryte iki 4:80 p. p. 1 KetvtrUul. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

"*TlKJ^iNKITK 'IRIUS-v f KALEDAS SU*"*"" 

KALĖDINIAIS UŽGIMIMO VAINIKAIS 
Papuoftklto jūsų namus, 
kalMų eglaitę, langus ir 
sienas »u Šituo maloniu 
užgimimo vaizdeliu dai
liai jtaisytų kaledij\ainike 

"Three - dimenslonal" 4 
colių Šventosios ftelmos 

figūrėles yra meniškos 
miniatūroH. JOS ŠVIEČIA 
TAMSOJE. 

JIOBERT J. SJU.ifrr— 

Skoningas raudonas, per
matomas gruntas, gravlU-
ruotais spinduliais telks 
Inspiraciją diena ir naktj. 
Vartodami užgimimo ka

lėdinius vainikėlius pri
minsite, kad fiv. Kalėdos 
priklauso Kristui. 

3 už SI; 20 už $5 
Prisiuntimas apmokėtas 

RaSyklte šiandien — 
i>«•!*. 17-A 401 t . J6IK įtRIfT. NtW Y0RK1. N. T. 

• 

si:i.iai 111 TUAVKI. m ati: \ r 
M51 So. Oakley Ave. CHTCAGO S, ILL. Tel. YArds 7-S278 Ir 79 

K E L I O M I S : 

I 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname biletub, viešbučius Ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dalykus. l i k i M i . UKi'i Vl^ SKYRiy. Pildome irtdevHus. Keliones 
planuokite Iš ankstu kitiems metams. Anksčiau aislsakykite bUetus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite rietas. Pirk
dami blletus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei 1 geležinkelio stot} M , aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

^ 

SIUVAMOS MASINOS 

fcAŠOIVt. MAšINftLfiS 
gaunatnot. geria lislomls sąlygomis. 
ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blnhop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas 1 

Nauji taupytojai yra niielu notų priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos tidiitiį pirfdiiiui; žėtria kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi issimokejimai. i 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

vr^ss H M M 
. . . . . • - . . » . • ; • « - /S 
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LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA 
:^tt 

1053 m. pradžioj pradedama leisti LIKTUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, kurią "nlankiitt Čikagoje galima gauti pas tos ehcikiopfedijos atstovą iJomą 
sudarys 20-24 tomai (t. 600-640 psl.). Per metus išeis po 3-4 tomus. 
Enciklopedija bus spausdinama gerame popieriuje ir gerai įrišta. įrišto 
tomo kaina $7!/» ir persiuntimo išlaidos. Prenumeratoriams ji bus siun
tinėjama išperkamuoju mokesčiu, kurį prenumeratorius sumokės pasti-

Veličką, 7838 So. Green Str., tel. VI 6-9212 ir pas jo bendradarbius: 
Ur. Babrauskienę, 1436 So. 50 AVe., Cicero, 111.; Bal| Brazdžionj, 2421 
W. 45 S t ; t*. Serapiną, 3225 So. Union ir t . Viltttl, 3736 fculaski, E. 
Chicj'go, Jndiana. Jei ligi N. Metų susidarys prenumeratorių minimumas 
(3500), tai pirmasis Liet. Enciklopedijos tomas galės pasirodyti apie 

i ninKui, atnešus enciklopedijos, tomą j namus. Prebum. mokestis iš anksto ateinančių metų balandžio mėn. Liet. EnelklcTpedijoB Leidjrkla šiud fflėtu 
neimamas. Užtenka pasirašyti tam tikrą pasižadėjimo blanką. Tokius jau turi 1,500 prenumeratorių iš įvairiausių profesijų žmonių. 

LiėtuVių enciklopedijos vyr. redaktorius 

PROF. VACLOVAS BIRŽIŠKA 

Leidyklos vedėjas 

JUOZAS KAPOČIUS 
• , . — — . H M I • . . imimum.Ki = = = = = = = = = = = = = = = ! • j 

• 
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H DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, lapkr. 13, 1952 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
— Popiežiaus Pijaus XII bio

grafija. B. Kuhlen leidykla ne
seniai išleido naują popiežiaus 
Pijaus XII biografiją, kurios al
torius yra Pane Danam, kata
likų savaitraščio „Der Feuerrei 
ter" redaktorius. Knyga yrc 
iliustruota 150 didelių fotogra 
fijų, kurios su tam tikrais pa 
aiškinimais patiekia šv. Tėve 
gyvenimo svarbesnių Jvykių pa
noramoje. 

— Pakilo nuo 800 iki 26,000... 
Neseniai Danijos Apaštališkasis 
administratorius Suhr Kopen
hagoje suteikė kunigystes šven
timus vienam buvusiam banko 
valdininkui konvertitui. Pažy
mėtina, kad tai buvo pirmieji 
kunigystes šventimai Danijos 
katalikų bažnyčioj po reformos. 
Kiekvienais metais šiame kraš 
te nemažas protestantų skaičių 
pereina į katalikų Bažnyčią 
Per paskutinį šimtą metų kata
likų skaičius Danijoje pakilo 
nuo 800 iki 26,000. 

— Britai ir Kenya. Naujau
sioji neramumų vieta, kuri bri
tams daug rūpesčių kelia, yra 
ių valdoma Kenya, kur 1948 m. 
Tyveno maždaug 29,000 euro
piečių, 24,000 arabų ir arti 100,-
"KK) indų, o vietinių juodųjų bu
že 5,225,000. Visa krašto vyk-
lomoji valdžia iki šiol buvo tik 
europiečių rankose. Kenya yra 
rytinėje Afrikoje. 

— Naujo* Evangelijos sek
madienio šv. Mišioms? „Oss. Ro 
•nario" praneša, kad Italijos li
turginių studijų savaitė iškėlė 
pageidavimą, kad sekmadienių 
tusioms būtų parinktos kitos 
evangelijų ištraukos. Ištraukas 
oarenkant reiktų atsižvelgti į 
uai, kad iš jų metodingiau bu
tu galima pažinti katalikišką 
tikėjimo ir dorovės mokyklą. 

Liturginių studijų savaitė vy
ko Brescia mieste, kurioje da
lyvavo 200 kunigų iš visų Ita
lijos vyskupijų. 

••-•-• 

KHAIJ Į S T A T U 

- C U S S I F I I D AND HELP W A N T E D A D VE R TISEMENTS * • • • • » • • • # • • • • • • » • » • • ' • 

PROGOS - T OPPRttNITIES* 

CICERO 
Savininkas parduoda 2-jų butų po 
S1,'2 kanib. namą; 2 autom, mūri
nis garažas; katštu vandenfu ap-
Šild.; 1 bulą galima tuojaus užim
ti. Kreiptis 

1902 So. 481h Ot. 

SKOKI1C - Savininkas parduoda 
nepaprastai pražu 7 kanib. mflr. na
mų .su 4 mis* , kamb. dvltfiibo dydžio, 
Visi moderrtns kabinetai virtuvėje. 
..broakfimt" nook. uždaras porclU* 
ĮįkMU Šildomas karstu vandeniu. 1 '.£ 
vonios, U autom. fftp. Pilnas rūsys, 
venoelskos užuolaidos. Uainy/al, ra
diatorių uždangalai, laiptai su kili
mais, arti parapijinių Ir viešu mo-
kvklų." pulkus susisiekimas. Tuojau 
Kalima užimti. Kaina f 32,800, 
•041 KHdnre OReliard ft-0234 

Savininkas |Mtrduod» — u J. $17,000 
f» kamb. GeoiRlnn muilnj. 4 m. senu
mo narna. KokllnS vonia, karstu oru 
np.slldomas, pilnas rūsys, 2 autom. 
Ku ražus, kiemas apsodintas. Arli ka
talikų bažn.vt'ių, mokyklų Ir Koro 
susisiekimo. Tuojau K«li»'Ji užimti. 

»»:>;» S. sa i manio n 
HHvcrly 8-7H05 

OROSERNE ir MftSOS 
KRAUTUVfe 

Įstrigta prieS 16 metu, gerai einąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly kiautu vės. Jei pa
geidautumėt galima pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood Street 

— Mykolas Tokugawa, kurio 
Kalėjime sausa. Vienas vy' protėviai pustrečio šimto metų 

rūkas už girtumą Nevv Britain,| (1603-1867) be pertraukos yra 
Conn. pateko kalėjiman. Jam valdę Japoniją, neseniai įstojo 
ten nusibodo būti, jis numušė j Tokio kunigų seminariją. Pir-
durų užraktą ir išėjo iš kale ji-1 masis Tokugawa dinastijos at-
mo. Bet jis paliko raštelį: „aš stovas Jeyasu buvo pirmas krik 

šf i ionyb€s p e r s e k i o t o j a s J a p o n i -
joje. Kaip žinoma, jo persekio
jimas tesėsi 30 metų. 

l aba i i š t r o š k a u ' 

— Rankos relikvija. Misijų 
globėjo šv. Pranciškaus Ksave
ro rankos relikvija spalio 27 d. 
iš Ispanijos ir Portugalijos bu 

i«4 AI <;ŠTO M n u \ IK 
„ I U ' N < ; A ' I J O \ V " 

C kamb. pirmame augSte, 4 kamb. 
Imtas pastogėje, kuris išnuomojamas 
už *8f>.<>0 j m?n. Gazlnčs kro.snyH ir 
Šaldytuvai. Aliejum - - karatu vande
niu apSHd. Autom, vandens Sildytu-
va8. Kartu Salia atskiras 2 5 x 1 - 5 P^-
dų kampinis sklypas su 2 autom, jca-
ražu. Žieminiai langai, sieteliai. Ve
neciškos užuolaidos vlrSuJ. I-me aujęS Į 

UROfclO SAlilONAS 
Visi modernOa Įrengimai. įsigyvenusi 
klljnntu.ru. Vieta r.-loms operatorSms. 
$15.000 ..KIOSS" pajamų. Prieinama 
nuoma, gera sutartis, apšildymas. Pa-
matv* įvertinsite. I)?l kitų Interesų no
ri skubiai parduoti, nebrangiai, $2,-
500. 

1100 I .-l.mil AVC. 
II t . i . l H ,M i »- : lU71 

,OFF-s*yr S H O P 
(Multls) Pilnai Jrengta. turi veikian
čias sąskaitas. Jstelgta pvieft 5 metus. 
Nuoma $75. Gera nuomos sutartis. 
Nebrangiai 17,000; nori skubiai par
duoti, partneriai išsiskiria. Savinin
kas, 

306 N. Pulaskl 
x KAernmento 2-0800 

(Jroserne Ir m i t i n t i proga tureli ge
riausių maisto krautuve vakarų prie
miestyje. Daro didel} bl/.nj; moder
niški įrengimai: Jema nuoma; gera 
nutartis; jkainuota skubiam pardavl-^ 
imil; parduoda dfil ligos. Pamatykite: 
71*21 W. Ogden 1-yons arba Saukite: 

Y Arda 7-0980 
po C vai. vakaro. 

HELP WANTED MOTERYS 

REIKALINGA moteris siūti per
kelines platinamas sukneles. Aukš
čiausias akordinis atlyginimas. 
Aukščiausi "bonus"; visi priedai. 
Nuolatinis darbas patyrusioms ir 
nepatyrusioms. Ateikite. 

3021 N. Pulaski Rd. 

?fflfffflyiOBĮH?lffiBHffiigūwWffî BffiHŪB r̂aft6aflte 

te uždaras porčius užpakaly.. Pl lnM . ,» .„ .„„ Parduoda už 
I pfdų augstu.no m»ys. tinkamas l t t U ^ W u l d « l * 
putui. 

Maisto krautuvS — gerai einas biz
nis puikiam Jstelgtam rajone. Gera 

[sutartis, prieinama nuoma; Ideališka 
vieta mSsinlnkul; pamatykite, |ver-

$2,250 sku-
pardavlmul dėl Ilgos. 

VIneennes 0-0S5S I 

Įspėjo tikinčiuosius V ku
nigus. Lilio vyskupas kardino-

vo vel grąžinta į Romą, kuri I las neseniai paskelbė *any tojiš-
nuolatos yra laikoma Jėzaus ką laišką, kuriuo įspėja kunigus 
bažnyčioje. 

— Bendri vada pasitarimai. 
Ateinančių metų pradžioje^ į-
vyks vokiečių ir prancūzų ka-i 

ir tikinčiuosius nepasiduoti pro
pagandai, kurią veda^Tautų Tai 
kos kongresas. Kardinolas pa
brėžė, jei būtų kalbama apie tik 
rają taiką, katalikai patys pir-

talikų jaunimo vadų bendri pa-|mieii prisidėtų prie taikos są 
jūdžio. Tas kongresas ruošia
mas Vienoje, Austrijos sosti
nėje. 

sitarimai, kuriais bus stengia
masi surasti taikingo 
tų bendravimo bazę. 
masi surasti taikingo abiejų tau 

Savininkas IMU-UIMMIU už $15.500. 
Modernūs 5 kamb. mūr. namas 5 H 
metų senumo, pilnas rūsys, l Vfc au
tom, garažas, kombinuoti žieminiai 
langra.1 Ir »Je te l ia l , g r a ž i a i a p s o d i n t a s , 
arti trąnsportacijos, mokyklų Ir bal
nyčių. Tuojau galima užimti, aplei
džiame miestu. 2640 Oak Ht.. l'Vank-
lln l'ark. CKntral 6-3947 arba Cl.nd-
stone 5-8188, sekm. arba vakarais. 
—• i 

S C H I L I J K R PAItK'K 
Savininkas parduoda —- $14,500. 2 
miegam, murini Kaneh stiliaus na
rni: prijungtas garažas; 5 m. se
numo: „eeramie" koklių vonia; gazu 
apSlld.: arti St. Beatriče parapijos Ir 
mokyklos. Galite tuojau užimti. 

4110 N. Knise (9400 vakaruose) 
qi4u]stonc 5-0190 

TAT'S FOOD MAUT 
22M K. 8»«1 St. ' 

TAVKRN & lAQVOn 8TORK 
Taverna ir degtines krautuv*, Jreng
ta su virtuve. Pietrytinis kampas Ju
drioje vietoje. DldolS apyvarta, m o 
dernas JrenRlmal, pulkus biznis su 
valgiais. Prieinama nuoma, D m. su
tartis. Teisingai jkainuota. nori sku
bini parduoti, $6.000 pilus preke*. 

STewnrt 8-9000 arba 
i'Hospt < t 6-71V30 

Restanrant aml Ooektall 
Lounge speelallzlng for Itallan Food. 
Doing large volume. Ali modern. Pay 
only for inventory 6 yoar lease. Mušt 
be seen to appreclate. Ideal for part-
ners. Call owner for appoinment or 
see at 

1200 !•:. 71ftt St. 
IMJUII 2-055S 

Il>OMIOS KNYGOS 

— Austrijos burmistrai 
piežius Pijus XII neseniai pri 
ėmė didelę grupę Austrijos bur 
mistrų su šeimomis. Popiežius, 
padėkojęs už šj apsilankymą, 
linkėjo jausti atsakomybę už 
tikrąją ktfftšto gerovę, kurią 
burmistrai yra pašaukti kurti 
ne tik prieS vyriausybę, bet ir 
prieš Dievą. Ragino tėviškai glo 
boti vargšus, našles, našlaičius 

TOJ P O J — Apkrikštijo 900 karių. Se
suo Marija Youn, paprasta vie
nuolė korėjietė slaugianti ligo
nius Pietų Korėjos belaisvių 
stovyklose, per tris mėnesius 
apkrikštijo 900 karių. 

FAJIKŠKOJIMAS 

Pajleftkau Jusft* Ir Petro s tulgy . 
Vokietijoje gyveno Hanau stovykloje. 
1A ten ISvyko J Amerika. Jie patys 

i r r e m t i tUOS, k u r i e V y k d o a r t i - arba apie juos žinantieji prašomi ra-
. . . . , ftyai: -r- Jadvyga UibueklenP, 3S1 

mo meiles darbus. fti*) Road, Hudhury, Onta.io. ca-
. 

nada. 
•w^vY/Yvy.«i!YĮzvy?ay/v; 

^ : ^ 

VIKNINTttLI! UETUVIAKA IŠTAIGA SOIJTH SlDftJK, 
KUKI PATARNAUJA VISOKTŲ RCAIŲ APDRAUDCM9E! 

Me* atstovaujame atsakomlngHS apdraudoo kampanijas, todSI kiekvie
nas mušu klljentas visados apsaugotas, Jei k a m trykšta kokia nelaime. 
FIRE—AUTOMOBILE—UABILTnES—PREVENTION 

IR ACCIDENTS. 
6822 SOUTH WESTERN A VE. Trtef. PRospeot 6-6t62 

Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

Nauja PetronM^s Orintalt^s 
knvirs l̂ jrpniiti 

«VILIOAILiy 
\Mjo iš spaudos. Menttknl IHUJV 
tmota Pauliaus Anstfaus medflc 
rėžiniais. Kaina $1.20 

Turime nuolatinę vieta gabiai 
GKNKRAIJ otncm CLiffiR — 

T V P I S T 
Pageidaujama patyrtisl, bet imsime 
budria naujai pradedančią. Malonios 
darbo sąlygos, Jvalrlos pareigos. 157 M 
vai. savaltf. Maža draugiškos nuotai
kos raStlnP. Kreiptis asmeniškai — 

M. l>. MORGAN OO. 
1907 K. Ulue Islami A ve. 

G I R L S 
General offlee ' 

Small pleasant offlce 
• Tvping 
• Filing and 
• Dictation 

PKRMANRNT 
Wlll conslder eapable beginner. 

Apply In person 
Mr. Rulllnger or Mr. Vėjely 

VESELY BROS. 
Ford Dealers 

S819 Ogtlen Avo. 

"l>RAl70A8 , , AOBNCT 
55 E. Wast<dngtoii St. 
TeL DEarborn 2-24S4 
2SS4 So. Oakley A ve. 

Tel. VIrginia 7-6«40--7-e641 

HELP WANTED •— VYRAI 

HELP WANTED — VYRAI 
Čia yra nuolatinis darbas gabiam 

nrjHAiyrERiui — SALES CLERK 
Malonios darbo sąlygos. }voJrlos pa
reigos. Gausfis priedai — pillrnsiine 
ir ISmokytą baigus) dabar mokyklą. 

ftATTKTTE: 
Financial fl-OMM) 

H. Dees 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? Mes turime du atidarymus 

Bookkeeping Trainee 

File Clerk 
Nereikalingas patyrimas. Priim 
sime gabias pradedančias. Ma
lonios darbo sąlygos, įvairios pa 
reigos. 5 d. savaitėj. Gausūs 
priedai. Nuolatinis pakėlimas. 

Šaukite: Miss Birkenhead 

MOhawk 4-6841 
SECRETARY-TYPIST 

8T. ANTHONY SAVINOS A LOAN ASS'N. 
1447 So. 49th Court, Gloero &0, III. 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI' 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovan§l§8 su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,000.00 

TRYS SVARBIOS KNYGELES 
kūrins kiekvienas privalo perskaityti , 
ne« Jos© ras daug gyvenimui relka-
l lngl . l | » a i i i « . l v \ i m i 

MAŽASIS TOBTTT/VBfcS KKTJAS 

J l̂r.io Vnvpntain jcarsloU šv TeresSIP 
KTtdlkPHo JP'/.aus nūrorin tikrąjį ke
lia i am*lną 1a laime. 161 P $1.00. 

KAIP IftVF.NGTI SKAISTYKLOS 

nllna naudingu patarimą, kurie pri
mena sielas skaistykloje kenč'ančlaa 
ir sir^adlna mumyse meile Joms. 

Kaina 40 centų 
SKAITYK — T*ASI U*ST/ftPTA 

TURTĄ 
tai raktas atveriantis m u m s tikrųjų 
turtu skrynią. Kaina 30 centą. 

Užsakymus su pinigais siųskite 
» 

D R A U G A S 
2884 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 

PLATTNKTTR ••DRAUGĄ"' 

GrosernB ir defrtinCs krautuve. Pa
tarnavimui baras. Didelė apyvarta, 
prie kampo. 2 autom, garažas. Gazu w w n w w 
ap.šlldoma. 5 kamb. butas užpakaly, 
Jei pageidautumėt arba apsimainysi
me su pirkėjo butu. ž e m a nuoma, ge
ra sutartis. Nebrangiai, $3.500, pilus 
prrkPs. Parduoda d«l silpnos svelka-

s. 4434 W. 2Sth St., Hlshop 7-7481. 

Urperlenced for gerteral offlce work. 
Permanent. Good salary. Opportunltv 
for advancement. Excel lent worklng 

fc 
MARQI7T*?rTR PARKF. 

Pardavimui tavern b l m N ir namas 
4 kamb. butas užpakaly. Duodami už
kandžiai. Galima pirkti mažu Jmok5-
Jimu ir lengvoms ISsimokBJlmo sąly
gomis. Tuojau galima perimti ge
rai einanti biznj. 

H F m l o c k 4-0278 
—, r-

CLKANINO ANI> TAIIiORTNG 
store, with ntce living quaters in 
rear. Establlshed 35 years good golng 
business. Rent $50: Ideal for eouple. 
Excellent opportunlty for Tallor. 
Mušt be . ąoen to appreclate. Sacrl-
flce $1,960 for lmmodlate sale ean't 
handle alone. Call owner for appolnt-
ment. TAylor 0-S097. 

Tiletuvių Selma su 1M m. vaikučiu 
Jleftko 4 kamb. neapstatyto buto. Pra-
'-<> skambinti. 

WAlbrook 5-0548 

IANIJOM1JOJA-MA 

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

2419 W. Potomac 
išnuomojamas miegamasis kambarys 
vyrui arba merginai. Visi patogumai. 

KREIPTIS: 
8485 W. A2n<l PI. 

HEI-P WANTED — VYRAI 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
H (Idos, a&ldytavus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus* 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
2emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideif pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir M B B Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPAMY, INC 
I.ietuviy Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD.f TeL SE S-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:10 
Atdara sekmadieniais nuo 11 lkl 4:80 vai. popiet. 

^ 3 S 

Ar (lumitr* nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

RYERS0H STEEL 
turi keletą vietų tuojau dSl 

• s u i i, \\ AUl ll< >r si; n i i J I HS 
• KUKI T SUKAU ftflSN 

• PLATR SHEAU MKN 
Augstas atlyginimas, geros darbo sąlygos, flvarl dirbtuve. Daug prle-
dy darbininkams. Imame D. P.: reikalinga suprasti angliškai. Kreip
kitės Šiandien Ir pasikalbėkite apie savo ateiti pas — 

J. T. RYERS0N & S0N. INC. 
2002 W. lOth Kt. 

r? 
P A P E R COATERS IR SLITTERS 

Patyrę arba išmokysime vyrus, kurie turi mechaniškų gabumų. 
Nuolatinis. Naktinis darbas. Daug viršvalandžių. Turi kalbėti 
ir skaityti angliškai. Geros darbo sąlygos. ligonines aprūpini
mas. Atostogos su atlyginimu; užmokamos šventgs. Kiti gausūs 
darbininkų priedai. Pamatykite Frank Derk. 

K L E E N - S M PRODUCTS, INC. 
2611 S. Indiana Ave. CAlumet 5-6041 

= £ i • • • II i ' ^ 

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

DEARBORN GLASS CO. 
2414 W. 21st Street 

Ar domltCs nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? Turime keletą vie
tų d61 — 

• TVPIST-CLERKS 
• 8TENOGRAPHERS 
• BOOKKEEPERS 
Imsimo naujai pradedančias dirbti 
arba patyrusias. Malonios darbo są
lygos. Įvairios pareigos. B dl*»nu. 35 
vai. «ivait6. GanRfls priedai. Kreiptis 
šiandien a'smenlSkam paalkalbCjimul. 

PHOENIX LONDON GROUP 
Room 329 121 W. Adams 

TITU1MK NITOTiATIN? P A U U A 
GAUTAI 

GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budria ' natijai pradė'danfia. Geros 
darbo sąlygos. Jvalrios pareigos. 5 
dlenui 40 vai. sav. Apmokamos Sven-
tPs Ir atostogos. Tfivengkite .loop" sn-
slklmSImą. T^lofonuoklte arba maty
kite Mr. TaJbott. 

SHAPIRO FISHERIES 
702 W. Fulton 

* GAnal 6-4700 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

STENOGRAPHER 
Pageidaujama patyrusi a»-ba imsime 

-amokuse nauiai prafleHamxia Ma-
nlos darbo salvgos. Įvairins narei-" 

^s. Proga vartoti savo inielatvva. R 
savaltS. Gausūs priedai. Kreiptis 

•*ior»i8Val arba telefonu. 

HELENE CURTIS IND. Ine. 
4401 W. Norih Ave. 

CApttol 7-onoo 
I • " • I I • I I ' ' ' 

Are you interested in a psrmsnent 
nosltlon? W* heve an imm«d1ate 
onening for MA airi Frldav". Tf vou 
po«i«oss Indlvldnal 1udir<»rnent en^ 
Inltlatlve. ean «̂ o flnrnro -wn^r a"^ 
g«nera1 offiee. w*» HjMf the JrtV> tnr 

vou. Pleasant surrounrt'ngs. dlversl-
fled dutles. Mušt be n^.t. as vou wlll 
be meet ing public. B dav week. 
T.lberal benefita. Call or see Mr. St 
Pere. 

BUTLER AVIATION f 

4̂ 48 W. 63rd St. 
Portsmouth 7-4400 

PERSKAITĘ "DRAUCĄ" 
DUOKITE JI KITIEMS. 

IMMEDIATE EMPLOYMENT 
for 

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

LIGHT METAL 
PROGESSORS, INC. 
3434 VV. Henderson 

JUniper 8-8862 

Brick Layers 8C 

Concrete Wdrkers 
STEADY EMPLOYMENT 

FOR PRODUCERS 

LUNDSBERG CO. ' 
3915 Devon Ave. 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENO-DICTAPHONE . 
OFERATOR 

EXPERIENCED 
PERMANENT 

5 day — 40 hour week 
Good working conditions 

i 

GLASER CRANDELL 
2000 S. Western 

Turime nuolatinį darbą gabiai 
jaunai moteriai 

General Clerical 
TSmokysime budria nauiai pradedan
čia. Malonios darbo salyROs, Jvalrlos 
parolffos! kartu Ir atsakinėti telefo
nu, maAlnrafttis Ir kartoteka. 5 d. sa
vaite. Gausus priedai, šaukite Mr. 
Kennedy. 

VVAbash 2-3250 
STENOGRAPHER 

. F1LTNO - S\VIT(Ti BOARD 
GOOD SALARY 

5 DAT — 40 HOURS 
Mr. Dworsky 

• CAnal 6-7331 
Turime nuolatinj darbą gabiai 
COMPTOMETER OPERATOR 
Pageidaujame patvruslos. bet imsime 
pramokusia ,.fir>-afluate". ^'alonios 
darbo salysros. jvalrios pareigos, Var
tų mallnrait is ir „pavroll". 5 dienu 
savaite, gausils priedai. 

SINCLAIR RESEARCH LABS. 

147th St. prie I. C. Station 

HARVEY, ILL. 

DISTRIBUTION CLERK 
Reikalingas dallnam arba pilnam lai
kui vyras 17-45, prlstatvtl paSta ir 
medžiagas muau modernioj Jstaigos 
pastate. Reikalinga mokPti angliš
kai; 

5 dienos savaitėje 

Gausūs priedai 

Saukite: SUperior 7-4800 
Rxt. 865 

ASSEMBLERS 

Mušt have some mechanical ex-
perience aa our produet ifl portable 
power tools. 

Age 22—35 

Steady. Good hourly starting 
wage. Many comoany bonefita. 
Apply Pergonnel Dept. 

MALL TOOL CO. 
7774 S. Chicago Ave. 

A P M V ft ft 4 A I 

S2.&0 vai. ir virfi. Nuolatinis darbas. 
Didžiausia pietlnS unijos apmuAlmo 
dlrbtuvC. 

RI.GAL FURNITURE, INO, 
10 M \\ 6»rd St. 

GRovehlll 6-8074 
Atdara fiefttad. 8 vai. ryto iki 4 vai. v. 

WE NEED MEN! 
• Are Welders 
• Punch Press 
• Drlll Press and 
• Spot Welders and 
• General factory help. 
Perm. employment. P a y work. Good 
\vorklng conditions see 

Mr. Larzarsld 
BIshop 2-1773 -

Ol^ymplc 2-0773 

SEARLES MFG. C0. 
1310 S. 47th Ave., Cicero, 111. 

(1 b'k south of 12th St.) 
fl b'k enst of Cleero Ave.) 

• FXP^pTT^vr ,ED STAYERS 
OPKT>ATORq 

• PAT>EP n o y W O P K E R S 
STEADY: GOOn PAY 

• o o n n WORKTNG CONDTTTONS 

&fETROPOT,TTAN PAT»ER ROX CO. 
25R4 S. WF.STF.RN 

Vfrirtnla 7-7073 

• MAINTKNANCF MACIIINIST 

and 

• TOOTi & 1>IF M A K F R S 

Permanent* dav shKt. 4ft hour week. 
Goori wo»*kin" eondltlons. Employee 
benrf|<H. AnnU- (n person — 

HARRIS KITR BED AND 
SPRING CO. 

15000 Commerclal Ave. 
HARVEY. II/L. 

Tuoiau ealite pradėti dirbti! 
• MET-L-WOOD CORP. 

turi keletą vietų 
FABRIKO DARBININKAMS 

Patvrlmas nebOtlnas — išmokysime 
snž'nmgus darbininkus. Geros darbo 
^abg^s. IvaH dirbt u vs. gatisūs dar
bininku priedai. Kreiptis 

6755 W. 65th S t 
Attentlon T '•»>''**'i,(«»> ^'"n and Rovs 

PIX SETTFRS 
Fiill time. onrf t»ni*. or weekends 

• P O R T F R 
Fui! tlme or part tlme — cleaning 
bo^vling alleys Apply — 

MAD1SON SGfTARF ROWMNO 
IiANES 

14N4 West Madlson Street 
Tol. MOnroe «-!S22fl 

PARDAVIMUI 

VYRAI IR MOTERYS 
Ar 10s esate susidomite nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateit im? M e | tu
rime atidarymą patvruslam 

R A T F OTiFRK , 
taip pat 

Sąskaitininkei — gabi, pradedanti 
darbą nrHmama: *eros darbo saly-
«ros. Įvairios pareigos: vslnndos nuo 
12 pietų Iki f> v«V«ro (Truek l ine) 

PATTKTTFr 
OAlumet 6-4540 

Skelbti* «DRATT<rE" apsimoka 
nes jis yrn pls^lnnsfa* «ik«ltomas 
"pitnvlij dlenraStis o ukelbimu 
ksln» yra prieinama vtakuna. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
i 

Tai meniskai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus Šventovės paveiks-
lsi. Jis era^iai nuoS kiekvie
no lietuvio butą ir syvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tove — Auftros Vartus. 
Paveikslo kaina labai fcma — 

t\\i 1 do le r i s 
Platintojams duodama nuolaida 

Plnleus su uftaskymai* 
siilfdHtA* 

i»% D R A U G A S 1 

2334 So. Oakley Rve 
Chleaaro 8. 111 

N N H U ' R Vvte^s Nemunėlio knyga 
LIETUVAI TĖVYNEI 

Patiems mažiausioms skaitytojams 
Spalvotos VI. Vlleiklo iliustracijos 

. Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siuskite 

D R A U G A S 
2834 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, IUinoia 

* 

/ 
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Pastabos ir nuomones 

AR DAR VIENA PRALEISTA PROGA? 
Nenoroms tenka pripažinti, kad jau nėra reikalo vfci i i naujo vis 

tieH. ir Nepriklausomoj© Lietuvoje, 
tiek ir dabar mūsų įvairių veiks
nių, permažai yra skiriama dėme 
sio propagandos sektoriui. Neto
lima praeitis rodė, kad propagan
dinis ginklas yra tiek svarus ir 
reikšingas masėse, kad jį galima 
veik lyginti ir su tikrojo karo 
g ink la i s . Kad j i s y r a e f e k t y v u s , 
rodo, kad ir s o v i e t ų p a v y z d y s , ku-

minėtų asmenų iškeltoms min» 
tima, kad Lietuviškoji Enciklope
dija turi būti plačia žodžio pras
me lituanistinė enciklopedija ir 
kad tokia ftiuo metu mums labiau
sia pageidautina ir reikalinga. 

Tikrai įvairių sričių ir įvairių 

daktorlai pajėgs sutalpinti į kele
tą tomų. Galima spfeti lietuviško-
šios visuomenes norą — jį pagei
dauja Ir nori turėti lituanistinę 
enciklopediją. 

A. Valavičiui 
ką pradėti. Gal taip, gal ne, bet specialybių enciklopedijų yra pa-
nesinorttų tikėti, kad pav. tokios kankamai gausu įvairiomis kalbo* 
didžiosios žinių agentūros, kurios mis, tad reikdtų neapsunkinti Lie-
davė spardai iinią apie Sniečkaus tuviskosios Enciklopedijos žinio-
kalbą, net ir su trumpais komen- mis ir plačiais aiškinimais iš ivai-
tarais, nebūtų papildę to korauni 
kato, kad ir kokiu iš lietuvių įstai 
gų gautų paaiškinimų apie Snieč
kų ir dabartinę Lietuvos padėtį 
Tiesa, gal tai būtų jųjų sutrum 

rie į propagandą sukiša milžiniš- pinta, bet vis geriau, kad ir trum-
kas pinigų sumas, bet kas galėtų I pa žinutė, pranešimas, nei visai 
neigti, kad tas -jiems neapsimoka ? ' nieko. Dabar atrodo, kad laisva-
Prisiminkime tik gebelsinę naciui jame pasauly jau nebeliko jokios 
propagandą, kuri sugebėjo išlai-! mūsų įstaigos,' kuri būtų kompe-
kyti visą tautą nesugniužusią iki tentinga ar jaustų pareigos jaus-

rių mokslo sričių. Kada mūsų tau
ta neša didžių kančių, išsibjašky-, 
mo ir tremties kryžių, mums turi nu"riKe, praaejo vo tarjerą, 

Įvairenybes » 
i 

Prie! keletą metų, kai Lena 
Horne, dabar garsi negre dai-

p a t p a s k u t i n ė s m ū š i ų d ienos . P a 
galiau, ir vakarų pasaulis, toji pa
ti Amerika ir suskato savos pro
pagandos stiprinimu. Steigiamos 

m ą t u o j r e a g u o t i į b e t k u r i a s oku
p a n t ų u ž m a č i a s ka lbėt i e n g i a m o s 
tautos vardu. 

Žinoma, iš šalies žvelgiant, visa 
naujos radijo stotys, bandomi' atrodo kur kas lengviau ir grei 
įvairūs kiti būdai, kad tik su sa- čiau padaroma, nei pačiam dir-
vuoju žodžiu pasiekus didesnius bant, bet, bent Šiuo atveju, lietu-
pasaulio plotus. viškoji sąžine jaučiasi visai rami 

Mūsų uždaviniai gal būtų kiek P? tų visų priekaištų, priminimų, 
siauresni už didžiųjų pasaulio ga- Q norėtųsi dar daugiau. Paskiau-
lybių, bet neabejotina, kad jie yra s i u m e t u v i s daugiau ir daugiau 
ne tik mažesnės, bet net ir didės- Pasirodo įvairių įvairiausių žinu-
nės svarbos, būtinybės. Mes turi- čl1* aP*e Lietuvą ir lįetuvius. Ne 
me šaukti, nerimti, nešti pasaulin V l s a d a * » teisingos, objektyvios, 
kasdien, visada ir visur savąjį rei- nemaža jų ir iškraipytų, netikslių, 
kalą. Nesvarbu ar kam tas patiks T * d ar nebūtų gera, kad vos tik 
ar nusibos. Visi būdai, visos prie- t o k i a i ž m i a* išėjus iš žinių agen-

artistas George Jessel (balta 
sis) padėjo jai iškilti. Kartą, 
kai juodu >nuėjo į garsų ręsto-' 
raną, George Jessel buvo sus
tabdytas elegantiškai apsiren-

būti užvis svarbiausia kovoti ir 
visomis galimomis priemonėmis 
išlaikyti lietuvybę. Viskas, kas yra 
sukaupta lietuviškojo mokslo, me
no, liaudies kūrybos, tėviškės is
torijos, gamtos apibūdinimas tu
ri rasti vietą joje plačiai ir i&sa-. . 
mlai aprašyta, kad lietuvis pae-|Su s l < ) vy™™ ir paKiaustas. 
mes ia i rankas rastu atsakymą • «. 
įva ir ia i s j a m r ū p i m a i s l i e tuv išku-1 . ~ K a s fam* r e z e r v a v o S t a -
,mo klausimais. Jog dydis turi bū- (liuką? ( 
ti toks, kokį enciklopedijos redak- Į j e s g e l šaltai atsakė, primin-
toriai ras reikalingu, kad JOJS.'JI.^-ZI „^~.», 4.̂ ;̂ ?.. i * • 
tilptų lietuviškojo pasaulio visu- , d a m a s * « ? * t e i s n * sulygintoją: 
ma, bet atrodo, neturėtų išsitęsti 
į keliasdeš'mt, ar keliolika tomų. 
Reikia manyti, kad visą brangią 
ir būtiną lietuvišką medžiagą re-

— Abraham Lincoln. 
1 \ 

Televizijoje moterys mane 
tiesiog painioja. Seniau, kiek aš 
atsimenu, kai moteris neturėjo 
ką užsivilkti, pasilikdavo na
muose. 

mones tam turėtų būti pateisina 
/ mos. Jokie nepasisekimai, svyra

vimai, neturėtų atgrasinti nei vie
no lietuvio. Pasilsėsime po tėvy
nės išlaisvinimo, gi dabar pats 
darbymetės laikas. 

Ir pikta ir liūdna darosi, kai 
matai, kad puikiausios progos 
bendrojo reikalo iškėlimui, atleis
kite, pražiopsomos. Kai kitą kar
tą, tikrai gali nemaža darbo ir 
pastangų atseiti, įstatyti į "vie
tą" Lietuvos reikalą, nedovanoti
na, kai pačio likimo siūlomos pro
gos esti neišnaudojamos. Kaip į 
dalyką bežvelgtume, bet tik iš ke
lių dienų praeities (užmiršti dar 
negalėjome) matome, kad Lietu-" 
vos vardas nuaidėjo ne tik per 
didžiąją spaudą, bet ir per radi
ją ir televiziją. Bet ar buvo kas 
padaryta, kad tą įspūdį bent kiek 
praplatinti, sakyčiau, prailginti, 
daugiau užakcentuoti? 

tūros telegrafo aparato, jau tą 
pačią valandą būtų bandoma pa« 
tikslinti pirmąjį žinios šaltinį. Pa
taisys, atšauks, papildys, paga
liau, atmes, tai jau ne mūsų da
lykas. Bet mes, lietuviai užsie
niuose, kurie norime kalbėti ken 
čiančios tautos vardu, žinosime, 
kad darome viską. 

Gi dabar, laisvinimo kovoje, 
propagandinis skyrius dar visai 
silpnutis, neįsijungęs į pilnutinį 
darbą, tad, visų mūsų pareiga 
stiprinti jį. O minėtosios sniečki-
nės žinios atveju taip ir norisi 
teigti — dar viena praleista pro-

žurnal is t ikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVKRSITETO, 
suorganizuotas „Draugo** bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
•r kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. BagdftDAvičlas, MIC 
Koordinatorius: 

*».<>(. J. A. Zvetina 
£334 So. Oakley Ave., Chlcago, m. 

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

PASKAITA TVARKARAŠTIS 
LapkriCio 13 d. 6 r. 30 m. B. 

Račkauskas skaito tema: Radijo 
programos paruošimas. 

Lapkričio 13 d. 7 v. 30 m. 
T. B. Markaitis, S. J., vadovauja 
reportažo pratybomB. 

I 
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Enciklopedijos 
reikalu 

Dabar, kada jau Lietuviškosios 
Enciklopedijos leidimo reikalas 

Turiu galvoje Sniečkaus kalbą j įgauna realią formą, nes yra jos 
Maskvoje, kurioje jis puolė gen. (leidėjas ir yra sudalytas redak-
Eisenhowerj ir "imperialistinę eigos sąstatas su enciklopedijos 
amerikiočių politiką". Ar atatin-! prenumeratos rinkimo agentais, 
kami veiksniai įteikė kokias no
tas, memorandumus, spaudai ko
munikatus, kad toji raudonųjų iš
kamša neturi teisės kalbėti lietu
vių tautos vardu? Ar buvo pati
kinti, kad ir šio krašto politikai, 
kad visų lietuvių širdys, nors bur
nos ir užčiauptos, yra tik su lais
vaisiais vakarais, kad visa lietu-

atrodo, dabar proga visuomenei 
plačiau pasisakyti apie jos pobū
dį ir dydį. Jau prieš pusantrų 
metų čia rašantis šias eilutes yra 
kėlęs Lietuviškosios Enciklopedi
jos leidimo reikalą (žiūr. "Drau
go" 171(200) N r. iš 1951. VII. 21 
d.), pažymėdamas, kad šiose są
lygose būtų tiksliausia' išleisti ke-

A. A. 
STELLA RAŽAS 

Jau sukako vieneri metui, kai 
nojęuileHtlnRa mirtis atskyrė IS 
milsų tarpo mylimu žmona ir 
motina. 

Netekome savo mylimos lap
kričio 14 d., 1951 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negulėsime už
miršti. Lai gailestingus Dievas 
suteikta Jai amžina atilsi. 

Mes, atmindami jos liūMna 
paslt rankiniu iŠ m&uų tarpo, 
užyraSeine gedulingas šv. Mi
siąs H d-. Lapkričio mėn., H 
vai. ryte, tit. Mary Htar of the 
S<a parapijos bažnyčioje,' 64th 
tr Kenneth Ave. 

Kviečiamo vtsns: gimines, 
draugus, kaimynus ir pažjsta-
mu8 dalyvauti Ato«e pamaldose 
Ir kurtu su mumis pasimelsti 
Ui a. a. Stella Uazas sielą. 

Nuliūdę: vyru* Oudmir Ir - u -
ttus Itlehard, sescryH, Urolls bei 
kiti gimim's. 
mmmmmmmmmmmmmmmm 

Eiliuota pasaka vaikams 
S. m. pabaigoje mažu tiražu išlei

džiama eiliuota pasaka valkam* 
KV1UHJJAI INK 1 LENUOS. 104 P»L, 
kalaa 1.50. Norintieji Ja Įsigyti, pra
šomi Iki spalio 15 d. pranešti auto
riui (Petrui Pilkai, 426 B. 5th St., 
So. Boston 27, Mass.). '.r A bus r«-

vių tauta pilnai pritaria vakarų lėtą būtiniausių enciklopedijos to 
pasaulio pažadams dėl pavergtų- mų. Tuo reikalu neperseniai til-
jų tuatų išlaisvinimo. Tiesa, lie- j po išsamūs dr. Balio ir dr. Kučo 
tuvių sekcija respublikonų parti- straipsniai, kuriuose kaip tik tei-
joje savo atliko, ačiū jiems! Bet' giama, kad tik keletos tomų išlei-
juk tai, galima sakyti, tik priva-' dimas būtų tikslus, racionalus ir, 
taus, partinio dalyko būta, o kur' svarbiausia, tokios enciklopedijos 
mūsų diplomatiniai ir kiti rikiuo- leidimas būtų tesėtas tiek iš lei-
jantieji veiksniai, tiek Europoje, dejų, tiek ir iš prenumeratorių 
tiek ir Amerikoje? Tiesa, jie visi pusės. Perdaug platus užsimoji-
gali teigti, kad jau tiek šimtų no- mas gali būti labai sunkus reali-
tų ir memorandumų įteikta, kad zuoti. Tenka pilnai pritarti čia l _, .—„-™ — u — . . - ™ 

— _ , . , , , , — , — « • * — -

servuota. Knygų, 
platinama. 

rinkoje Ji nebus 

Užsakymus su pinigai* siųskite; 
DRAUGAS 2884 8. Oakley Ave. 

Chicago 8, Ulinols 

A. A 
STANISLAVA JUČUS 

(Pasa i tėvus MILLKR) 
Gyveno Willow Springs, 111. 
Mlre lapkr. 11 d., 1962, 7 vai. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus. 
GlmC Lietuvoje. Kilo Ift Tau

ragės apskričio, Tenenių para
pijos, Paežerių kalino. 

Pasitiko dide+tnme nuliūdime 
du broliai: Aleksandras, brolie
ne Marijona. Jų valkai: Alex 
Mlller, žmona Helen; \VlHtum 
Mlllcr, žmona Th^ima Ir jų šei
mos ir Î MoiH'H Miller: brolis 
Nikodemas, broliene Skolastika, 
jįj duktė Mary, jois vyras Char
les ir jų Seimą. Sesuo Ona But
kus, jos sunūs Albert su selma, 
du pusbroliai r Vincentas Mlller 
ir Aleksandras Miller ir j.ų. šei
mos, pusseserė Lovose cZleekls 
su Selma, kiti Riminės, draugai 
ir pažjstaml. 

l a i d o t u v ė m s rūpiuasi brolis 
Aleksandras su sūnum Alex 
Miller. 

K Cinas pašarvotas Maželko-
Kvans koplyčioje, 684F. ti. West-
ern Ave. -i •» 

Laidotuvės' jvykn ftcštadlenj, 
lapkr. 15 d., *is koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas j Gi
mimo Tanelės švč. parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks Kcdu-
UnKos pamaldos u i velionles 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti ftlose laidotuvėse. 

Nulindo: tlrollal, »S«*mo, B i v -
lio \ a i k a i ir kit i u i minės. 
Laidotuvių direktoriai Mažeika 
ir lOvans. Tel. KKpuWic 7-8600 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
YAISYMAS 

2156 W. 2Srd S t ; \ A . 7-0841 

la ikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybės visos« 

Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo i 
vai.: 5-8 vai. valk. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

KUKIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pletioc Chioaga. 

Aliejus krosnims ir eentrallnlul ap 
šildymui. Punktualus* patarnavimas 

Tel. LAfayelto S-0309 

Vakarais HEralock 4-6!itt4 

^ » — — ! • • • • • • I I I I I 

» » » » < » 1 » » » 1 » — ^ » » » ^ » » » » » ^ » ' 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2 1 4 6 SO H O Y N E A V E . 

Te l . Vlrjclnia 7-7097 

VE8TUVTN«« NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
t 

M0HŲ SPKUALYBfi 

Precin Photo Studio.lnc, 
KDVARUA6 J. VIAH. 8av 

4068 ArchDf A vena© 
Telefone V*fgiaia 7 -̂  181 

S 0 P H I E E A R C U S 
Iš \ \ < i l S stoties — Banga ISUO 

PIRMAI), iki PENKTAD. 
H: 45 ik i » : » 0 vai. ry te 

61 ATA I). »:30 iki 0:S0 rvte 
l i l I .TlV16KOS VvAKAIlI 'S iOS 

, Iš tos pat Htotlefl l ' l l l .MAItl iAKi 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RAMO PROGRAMA 
7 121 SO. l t ( M ' K \ V I I X ST. 

ChU-n«<> 5*». I"- I I K m l o c k 4-2413 

L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

SAFETY Of YOUR 
SAVINGS W*vz 

• - — 

' 

Tiktai paragaukite! Jūs pritarsite, kad į i y r a . . . . 
• 

i. \W « 
Lašiukas, paragavimas, pilnas stikliukas —' 
arba sumaišykite kaip jums patinka! Įrody
kite sau, kodėl ši „linksmoji" degtinė pasi
darė „pasaulio daugiausia parduodama Ken-

y Su h n v Brook 
• BRANO 

i 
Also A>itUa|>^ 

i ; i ,TTI, i; i) IN WONI> U>» t 'KOUt 

A. . , A. 

i 

GENEVIEVK VAITUKAITIS 
(Ti'vų pavarde OLKMN) 

Gyveno 11410 So. Natonia Ave., 
VVorth, UI. 

Mirė 1»r>2 m. lapkr. 11, 11 
vai. ryto, HulaukuM '̂.t n\. amž. 

Oirne Chlmjco. UI. 
PaHiliko dideliame nuliūdimo 

vyrai* PovilHH, tP\a» Andnnv; 
2 broliai — K«KOU«. broliene 
Marlon ir į iarvoy, broll«>nfi 
Mdna ir .iii ĮMMIIIOH;. uoSve Mari
jona Vaitukaltlu: brolUuie lrA«-
na tr ftvogerla Pranclftkus Val-
tukai«"Ui Ir daug kitij giminiu, 
draugų ir pažįHtamų. 

KAnay pašarvotus Antano M. 
PhtllipH koplyčioje, 3807 So. Li
tuanika Ave. 

LaldotuvcH jvyks ftcjitadl^n). 
lapkrhMo ' T> d.. l« koply^tou 
9 vul. ryto bu» atlydčta \ Our 
Lądy of iVo RidRo. (VVorth, 
111.) parapijoj ba^nycM^. kurioje 
jvykn gcdulliiffOH panialdoH už 
vollonėM alėta; Po pamaldų bus 
nnlydčta j St. ,Mąry'a kaplnos. 

Nuoširdžiai kviečiame VIHUM: 
glmlne.s. draugna Ir pa*}«tamun 
dalyvauti HIOHO laldotuvciio. 

Nuliūdę: v y r a s teva-s, broliai, 
bi'<dienos, uojivc, SvORcrls ir ki
l t utiniu* 

Uatdotuviij diroktoriuK Anta-
naH M. PhlUlpB. Tol. Y A 7-3401 

Televizijos 
.fiinis vlMUloa apsimokės pirkti tele-
»4/,tj(Ks aparatą iš imtyrusloa, 8ažialn- ( 
gos krautuves — IS 

BUDRIKO, 
kur yra užlaikoma a i>atyre mecha
nikai i» kur Televziljt)s parsiduoda 
geriausių iSdirbyscių nauji modeliai, 
su pilna garantija: 

John F. Eudeikfc 
IJMDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRV8 MODKRN108 HOPLYGIOS 
4605-07 South Hermitage Rvenuo 

TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9431 

4330-34 South Catiiornia ftvenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ IR NAKTĮ l.'i 

MAGNAVOX. ADMIRAIi, G E N E 
RAL El iECTRlC, Plf lLCO, R. C A. 
VICTOK, DDMO^iT Ir pačios geriau
sios su UI DRIKO leibeliu. 

Kaina nuo $199.60 u i dideles raie-
roa paveikslų ir aukščiau. 

Pri imame mainai* j u s ų radlj*. 
gramafoną, armo/iiką, pianą ir duo
dame didele nuolaida. 

LENGVAIS IfcKBMOKfellMAlS 

Keletas Imrgenu isjnainytg, 
perdirbtu T . V. Setų: 

Motorola l ool $3».»5 
Stron%borg-Carlson 10" *4».»& 
RCA-Vlctor 10" už *5M& 
Sparton Console 10" ųž $»*.9» 
RCA-Victor 10" Consolo . . $*lk*5 
16" Console TV u* $119.50 
17" Tablo TV už $148.50 
17" Conaolo už f i 59.50 
20" Tablo TV už $169.50 
21" Console TV u i $189.50 
Admiral Phonograph, Radio Ir- . 

TV kombinacija $139.50 
Elektr. pho»o*rafal po $19.95 

Mažos radlos po ^19.95 Ir augsč. 
Jeigu Jūsų TV setas neveikia, pa

telefonuokite Vlctory 2-9513, Budrl-
ko mechanikas Jums sąžiningai su
taisys. 

JOS. IBUDM, fee. 
3341 SO. HALSTED ST. 

Krautuve atidaryta pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais Iki vėlumos. 
Nedellomis uždaryta. 

ANTHONY B. PETKUS 
UUDOTUVig DIREKTORIUS 

6812 S a WESTERN AVEi. 1410 8. 50* AVK. 
CHICAGO, TLL. CICKRa MJL. 

GRovehilI M142 
1 HEmlock 4-2644 

TOvvnhall 8-2109 
3ri 

J J ii ~ — « i ) — * ^ 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Stukitt 

MA2EIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We*tern Ave. Air Conditloned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurto gyvena kitose miesto dalyse; raus ime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

i 

Budriko Radijo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. ta stoties WHFC. 
L460 kllocycles. 

JVtmUCKY BUHOUJf 
WU151Bt 

KEMTUCKY STKAIGKT 

i 
L 

0LD SUNNY BROOK B R A M D J(|NTUCKY | t E | | D E D WHI$KEY C0NTAI NS^ 6 5J^a«AI N 
NEUTRAL SP1RITS • THE 0LD SUNNY B R 0 0 K C 0 M P AHY, \ ^ U J L * X U t l > » i U 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 

"!»!^*»»« 

, ^ ; 

.v»*tf 

S t Casimir Monumcnt 
Company 

3114 W M f l l l t h Street 
Vianaa Ulokaa nuo Kapinių 

IMAiiaiialaa PaminkJanM 
Han îf̂ aitmklniaa Mleeaa 

T^let. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavi
mas y r a te lkiamas 
dienų Ir n a k t į . Re i 
kale Saukite 

Mes turime koplyčias 

ltoselando dalyse 1 r 
v 1 s o s e Chicago* ir 
tuojau* patar-
naujani. 

STEPONAS C. UCNAWICZ 
2314 West 23ra PtACE Tel. Vlrginia 7-6«72 
10756 S. MIOinGAN AVE. PUltoian 5^127t 

PETRAS P. GURSKIS 
659 We»t 18th STREET T»L SEeloy »-57U 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympIc 2-1003 

<• POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone \Ards 7-1911 

LEONARDAS K BUKAUSKAS 
10821 S. MICIUGAN AVE. Tei. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
$307 S. LHtUAJNICA AVE. Tel. Y Arda 7-3401 

• *".tUM • CfĄjĮ 

JURGIS F. RU0MIN 
8319 6. L1TUAN1CA A V K. Tel. VArds T-11S8—1189 

MILIUS MULEVIČIUS \ 
4949 S. CAUFOKN1A AVI.. l'el. LAlayette 9^972 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1646 WBSI lOth STKKET Tel. YArde 74791 

m 
4 I'«I n ' i n i i m n'1 mfc«ii* "• •• 
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DID. BRITANIJOJ 

X Alfonsas Dambrauskas, 
6814 S. Campbell av., buvo iš 
vykęa su savo piieteliu Antanu 
Kairiu į Wisconsin parsivežti 
užsilikusį ten „trailerį". Grįž 
darni namo, jie sustoję mieste 
lyje prie pat ežero. Dambraus
kas nuėjo į krautuvę o priete-
lis paliko automobilyje. A. Dam 
brauskas, išėjęs iš krautuves, 
fciūri, kad jo automobilis rieda 
Ir krinta ežeran. Jis nieko ne
laukdamas šoko į vandenį gel
bėti sėdintį draugą automobi 
lyje, kuris buvo jau pasinėręs 
iki stogo. Pažvelgęs per stik
lą— nieko nesimato, šoka Dam
brauskas j krantą ir dairosi. Jo 
draugas stovi prie medžio. Va
dinasi, Dambrausko draugas lai 
ku spėjo pasprukti iš riedančio 
automobilio. Automobilio ištrau 
kimas ir jo išdžiovinimas užtru 
ko dvi dieni ir kainavo $100, bet 
Dambrauskas patenkintas, kad 
jo draugas, kuris nemoka au 
tomobilio vairuoti, išliko gyvas 

A. J. VALSTYBISE 
— Literatūros vakaras. Hart 

ford, Conn., ateitininkai lapkri
čio 16 d. 4 vai. p. p. ruošia li
teratūros vakarą lietuvių para
pijos mokyklos salėje (kampas 
Capital av., ir Broad S t ) , Hart
ford, 'Conn. Programoje daly
vaus rašytojai: kan. Mykolas 
Vaitkus, Antanas Vaičiulaitis, 
Nele M a/a I uite ir Paulius Jur
kus. Po programos šokiai, veiks 
bufetas. 

! 

PAOKRBS REDAKTORIŲ 

feetvirtadienis, lapkr. 13, 1952 

— Vytautas -J u r gėla, A3C, iš
tarnavęs savanoriui nustatytą 
laiką, paleistas iš JAV karo a-
viacijos tarnybos. Savo bazėje 
jis vienerius v metus buvo pra
mogų rengėjas ir tvarkytojas. 
Dabar ruošiasi vel daryti magi-
ko pokštus, kuriais jis jau pir
mą buvo pagarsėjęs rytinėse 
valstybėse. 

— Pradeda Kalėdini Vajų. 
Bladas Zoruba, iš Brooklyn, N. 
Y., Balfui pasiuntė $10.00 ir ra
šo: „Nuo manęs malonėkite pa
sveikinti su Kalėdų šventėmis 
mačius nelaimingiausius lietu
vius Europoje". 

CHICAGOS ŽINIOS 

X Prano ir Onos Nasakaičių, 
4538 So. California, sūnus Pra
nas Nasakiitis, seržantas, yra 
JAV kariuomenėje. Lapkričio 1 
d. Pranas susituokė su Mary 
Sperk. Į vestuves Floridon iš 
Chicagos buvo nuvykusi Prano 
sesutė Mrs. Anna Butkevičienė. 
Nasakaičių kitas sūnus Jonas 
Nasakaitis irgi yra JAV ka
riuomenėje. Nasakaičiai yra su 
sipratę lietuviai katalikai. Jie 
išaugino pavyzdingą šeimą: 4 
sūnus ir 1 dukrą. Jie yra nuo
latiniai „Draugo" skaitytojai. 

X Kun. A. Kaniauskas 
Grand Rapids vyakupo perkel
tas darbuotis į kitą vietą ir jo 
naujas adresas: St. Mary's 
Church, Cheboypa i, Mich. Che-| x Remigijui Gaškai Ir Alglr-
boygan miestelis vra 400 my- <ĮUI Avižienių!, Chicagos LSK 

ŠVEICARIJOJ 
— Lietuvos kaimynijoje. Bvei 

arų „Die NaŲon" rašo, kad Lie 
tuvos kaimynijoje ypač aplink 
Karaliaučių rxo 1945 m. buvo 
•kurta n-n aža gudų ir ukrainie
čių. Dabar jie vėl siunčiami at-
?al į rytus, o vietoje jų kurdi-
įami totoriai. 

— Lietuves mergaites, švei
carų mergaitėms skiriamas žur 

— Kristaus Karaliaus minė
jimas. Bradiordo lietuvių kata
likų bendruomenė spalio 26 d. 
senu įpročiu iškilmingai atšven
tė Kristaus Karaliaus šventę. 
Jau šventės išvakarėse gražus 
tikinčiųjų būrelis susirinko Šv. 
Onos bažnyčioje, kurioje išpažin 
čių klausė svečias kan. B. Mar-
tynėllis. Sekmadienį pamaldų 
metu bažnyčia buvo apypilnė 
Lietuviai susirinko iš visų apy
linkių ir susitelkę meldėsi už 
savo Tėvynę. Pamaldų metu gie 
dojo svečias iš Londono B. Po-
vilavlčius. 

Po pietų šv. Patriko salėje į-
vyko iškilminga akademija. Sce 
noje buvo V. Jokūbaičio pieštas 
didelis Kristaus Karaliaus pie
šinys, salėje — apie 150 žmonių. 
Minėjimą kalba pradėjo Brad-
fordo bažn. komiteto pirm. Z. 
Žilionis, pakviesdamas į garbės 
prezidiumą kun. J. Kuzmickį, L. 
Valkūną, Silsdeno atstovą, P.' į-t | . ' , ^ ' f i . j - i 
vaiatkevičių, w»Hd*r«fieido • Vilniaus gyventojai 

, Nušovė savo meilužę 
Albert G. Sak, 3& m., gyve

nęs 1216 W. 32 str., pats auto
mobiliu atvyko į Gary, Indiana, 
atveždamas lavoną savo meilu
žes Betty Carpentei, gyvenu
sios 916 W. str., Hobart, Ind. 
Policijai prisipažino ją pats nu
šovęs. A. Sak, palikęs savo žmo 
ną ir du vaikus, pradėjo drau-
gautis su šia 30 m. amžiaus di-
vorsuota moterimi. Jos draugės 

Berniuką nutrenkė 2 S 
pėdas 

Aštuonerių metų berniukas 
D. Pufall, gyvenąs 5911 MonU 
rose, įmetė degantį gabalą* sto* 
ro popieriaus į benzino tanką 
vienoje benzino stotyje. Tankas 
buvo tuščias, b£t, matyt, jame 
buvo benzino dujų ir jis su to
kiu smarkumu sprogo, kad ber
niuką nutrenkė už 25 pėdų. Jis 
buvo sunkiai sužeistas, buvo jo 

sako, kad ji, sužinojusi jcg Sak sutrenktos smegenys* ir pusiau 

Kun. l)r. Mykolą** Starzinskis, 
C. R., „Dziennik Chicagoski" 
redaktorių**, Mis pagerbtas 
banketu lapkričio 16 cl Sher-
man viešbutyje. Pagerbime da 
lyvaus per 500 svečių. Šiomis 
dienomis sueina 25 metai kai 
pagerbiamasis yra kunigu. 
„Dziennik Chicagoski" jau 62 
m. yra leidžiamas Tėvų Re-

zurekcionistų. 
— 

ŽINIOS IŠ OKUP. 
LIETUVOS 

Huddersfieldo1 

ats., ir R. Balsienę, Halifaxo at
stovę. Sekretoriavo J. Jokubka. 
Labai įdomią, išsamią ir stip
riai argumentuotą paskaitą apie 
„Lietuvių tautos pašaukimą" 
skaitė L. Valkūnas. Paskaitinin 
kas puikiai pavaizdavo Kristaus 
primatą žmogaus gyvenime. Po 
jo Bern. Brazdžionio eil. „Po 

iškeliami iš Vilniaus 
Šių metų pavasarį iš Vilniaus 

miesto centro buvo pradėtas gy 
ventojų iškėlimas į miesto pa
kraščius. Vilniaus centro gyven 
tojai gaudavo įsakymą butus ap 

yra vedęs, norėjusi tą draugys 
tę nutraukti. Patsai žudikas 
tvirtina, kad jie susiginčijo dėl 
$200, kuriuos jam DUVO skolin
ga Carpenter ir kad jis ją nu
šovęs, kai ji buvo bepradedanti 
užvesti savo automobilį, norė
dama nuvažiuoti. Dvi kulkos pa 
taikė j jos ftalvą, viena į kūną. 
Veždamas nužudytosios lavoną 
į policiją Sak tvirtina pats du 
kartu buvęs ištraukęs revolve
ri besirengdamas nusižudyti, 
bet neįstengęs. Dabar jis laukia 
teismo už žmogžudystę. Doro
vės dėsnių nepaisymas žiauriai 
atsikeršija. 

Tardymai del Baldino 
nužudymo 

Chicagoje tebesitęsia tardy
mai dėl nužudymo šoferių uni-

KAS, KĄ IR KUR 
• • ! • I I 

— Bronė PivariGnienė, savi
ninkė Pivaronas Bakeries Town 
of Lake, išplatino T.T. Marijo
nų Bendradarbių Chicagos ap
skrities jubilėjinės vakarienės 
dešimt biletų, Kalbas pasakys 
— vysk. Vincentas Brizgys, Lie 
tuvos konsulas dr. Petras Dauž 
vardis, kapt. Lionginas Kubiu
kas, pabėgęs per Švediją iš 
okupt. Lietuvos J JAV, ir kun. 
Valentinas Atkoėius, MIC, TT. 
Marijonų provinciolas. Meninę 
dalį išpildys Ateities šokėjai, 
Jaunamečių šokėjų grupė, va
dovaujama Valeišaitės. Dainuos 
Ona Piežtenė, soprano ir ketu
rios sesutės Biandytės iš Bridge 
porto. Ši TT. Marijonų Bendra-

be sąmonės buvo nugabentas į 
ligoninę. 

Pabėgę iš Čekoslovakijos 
Rapoportų šeimos viltys pa

galiau išsipildė: vyras ir žmo-, darbių Chicagos apskrities si-

leisti 3-7 dienų laikotarpy. To- . g p a r e i g ūno A. Baldino. Kai-
kie įsakymai palietė ne tik p a - | k u r i e a r t i m i žm o nės pranešė, 

£ J £ u e s ^ m ^ p a ^ k ė ^ ~ į į Į f t *f. * ^ a d velionis po ankstybesnių a-
Duobaitė, kuri vėliau vadovavo f * W . kunoms iš^kehant pa- t o n t a t ų p r i e š J o g y v y b ę b u V o 

tarta išsisklaidyti, t. y. kad vie- p a r e i š k ę S | k a d jei kas su juo 
visai meninei daliai. Joje pir
miausia pasirodė solistas B. Po-
vilavičius, su įsijautimu padai
navęs St. Šimkaus „Oi kas" ir 

•mlas „Maedchen Spiegei" Nr. „Kur bakūžė samanota". Antru 
IC (spalio mėn.) įsidėjo U. Kar 
velytėV. straipsnį, pavadintą 
„Lietuvos mergaitės", kuriamfe 
atvaizduota lietuvių mergaičių 
buitis, priespauda pavergtoje te 
vynėje ir veikla tremtyje. 

lių nuo Chicagos ir 230 mylių 
į šiaurę nuo Grand Rapids; ja-

Gintaro sportininkams ir valdy
bos nariams, studijuojantiems 

me yra 5,600 gyventojų, veikia^iįnoįs universitete, už pažan-
trys katalikų parpaijos; vietaj^mą studijose buvo suteiktos 

7,class honors" — garbės stu
dento vardas. 

X Vilgelmas Kadžius, šv. 
Jurgio parapijos narys, rengiasi 
jungtuvėms su Ethel Wlrmaus-
kaite, Visų šventųjų parapiete. 

graži — tarp miškų ir ežerų, 
tik lietuvių čia nėra, net lietu
viškos mūsų kolonijų radijo pro 
gramos nepasiekia. 

X Juozas Gribauskas, Jr., se
kretorius St. Anthony Savings 
& Loan Bendrovės, buvo pa 
kviestas ir priimtas į narius į 
American Institute of Manage
ment, kur organizacijos nariai 
yra atsižymėję korporacijų ar^ 
ba kompanijų vedėjai; garbė, 
kad jų tarpe dabar yra ir lie 
tuvis, kuris sėkmingai tvarko 
taupymo Bendrovės reikalus 
Ciceroje, 111. 

X Chicagos latviai mini Lat
vijos Nepriklausomybės paskel
bimo dieną ateinantį sekmadie
nį, lapkričio 16 d., 4 vai. p.p. 
Austin Town Hali, Lake St. ir 
Central Ave. Lietuvių ir estų 
atstovai yra laukiami minėjime. 
Lietuvos konsulas Petras P. 
Daužvardis minėjime pasakys 
kalbą. 

X Vaistininkė Stella Vasalle, 
pardavus Marąuette Park vais
tinę, su šeima važiuoja poilsiui 
j Kaliforniją pas savo motiną, 
kuri ten j?.u nuo seniau gyvena. 

X K. Boguslavas, Aušros 
Vartų parapietis, vytis, rengiasi 
susituokti su Antanina Survillo, 
šv. Kryžiaus parapijos nare. 
Jungtuvės įvyks lapkričio 29 d. 

X Tadas Kojelis ir Valentina 
Cinkaitė, abu šv. Kryžiaus pa-
rapiečiai, rengiasi susituokti 
lapkričio 29 d. šv. Kryžiaus baž
nyčioje. 

išėjimu tas pats solistas išpildė 
arijas iš A. Borodine operos 
„Princas Igoris" ir Mozarto „Fi 
garo vestuvės". Sodrus barito
nas gražiai skambėjo lietuvių 
tarpe ir nešė mintis į tėvų že
mę. Z. Daržinskaitei padekla
mavus Bern. Brazdžionio ,v,Rege 
jimą", P. Josiukienė ir J. šu
kytė sudainavo duetą „Tėvynes 
meilė nemari", akompanuojant 
J. Juškai. Jaunos lietuvaitės, 
apsirengusios tautiniais rūbais, 
grakščiai pašoko „Kubilą" ir 
„Leiskit į Tėvynę" plastinį da
lykėlį. Mergaites parengė O. Pe-
leckienė, akordeonu grojo J. šer 
galis. Visi sekė debiutantės R. 
Sinkevičiūtės skambinimą pia
ninu; jis buvo vykęs ir harmo
ningas. Gale eilėraščius pade
klamavo J. Bavarskis (V. Ne
munėlio „Visi mes Lietuvon") 
ir keturi ministrantai su kun. 
kapelionu (Bern. Brazdžionio 
„De profundis"). 

na įstaiga nebūtų įkurdinta vie 
nose patalpose, bet jos atskiri 
skyriai būtų įkurdinti skyrium. 

Iškėlimai iš miesto centro gy 
ventojai daugiausia buvo įkur
dinami kitoj Neries pUsėj. Tik 
valstybinių įstaigų tarnautojai 
gavo teisę apsigyventi Rasų ir 
Užupio rajonuose*. 

Gyventojus iškeldinus Vilniu
je pagausėjo rusų karininkų šei 
mų, kurios buvo įkurdinamos 
mažesniuose pastatuose. 

Įstaigų deventralizaciją ir iš 
Vilniaus centro gyventojų iškė
limą vilniečiai sieja su sovietų 
kariniais pasirengimais. 

Daugėja našlaičių 
Paskelbus „Nėra pasaulyje 

kitos tokios šalie*, kurioje tiek 
daug dėmesio, meilės ir rūpi
nimosi būtų skiriama jaunajai 
kartai, kaip mūsų socialistinėje 
Lietuvoje" (meliodija a yla „Ja 
drugoi takoi Strany neznaju"), 
spaudoj pakartotinai reikalau-

na susitiks ir apsigyvens JAV. 
Jie 1948 m. pabėgo iš Cekoslo-

dabrinė vaikarienė ruošiama a-
telnantĮ sekmadienį, lapkričio 

vakijos. Ji atvyko pas seserį į 16 d., 6 v. v. šv. Jurgio par. sa-
Chicagą, o jis nuvyko į Pales-ligje, 3280 8. Lituanica Avenue. 

atsitiktų, reikia jieškoti to prie 
žasčių unijos varžybose. Tačiau 
yra kitų liudininkų, kurie sa
ko, kad čia galėjo nulemti jo 
asmeniški finansų reikalai. Bal
dino gaudavo algos per metus 
$18,000 ir dar gaudavo premi
ją už kiekvieną narį, įtrauktą į 
uniją, bet buvo įsivėlęs ir į pri
vačius tavernos verslus. * 

-

Įstrigo į langą 
Berta Blumenthal, 61 m., plo

vė langus antrame augšte 3121 
Leland. Atsisėdusi ir kojas nu
leidusi į vidų ji išlindusi langą 
plovė iš lauko pusės, kaip stai
ga langas užkrito ir ji įstrigo. 
Kaimynai pašaukė ugniagesius, 
tačiau, kol. šie atvažiavo, ji išsi
vadavo. Norėdama užbaigti plo 
vimą ji vėl taip plovė iš lauko 
pusės, kojas nuleidusi į vidų. 
Dabar antru kartu langas taip 
užkrito, kad ji jau niekaip ne
galėjo išsigelbėti ir tik pašauk
ti ugniagesiai ją išvadavo. Pana 

BRAZILIJOJE 
—Rašytojas P. Babickas grį

žo iš Jungtinių Amerikos vals
tybių, kur išbuvo apie du mėne
sius. 

— Stanislovas Galavackas, 
Miami, Fl., buvo atvykęs į Rio 
de Janeiro aplankyti tėvų. Pa-

jama, kad kas nors susirūpintų S ū s atsitikimai šeimininkėms 
vaikų namais, kuriuose yra su- a d a ž n i i r reikia didesnio 

i * * y * A .t i i * * •—» 

išsikėlė į Los Angeles, pardavę 
savo namus Bridgeporte. Vie
nas Platakių sūnus yra pasižy-

X Danutė Stankaityte pra- mėjęs sporte. 

X Platakių šeima iš Chicagos b u v « s P a s **** 20 dienų, Gala
vackas grįžo į JAV. 

i 
— Pranas Žilinskas, 38 me

tų, Sao Paulo lietuvis, buvo ko-

ėjusį sekmadienį dalyvavo Mar 
gučio radijo programoj, išpildy
dama tris dainas. Jos dainavi
mas buvo tikrai gražus ir įspū 
dingas. Jai akompanavo muzi
kas Aleksandras Kučiūnas. 

X J. Kapočius Lietuvių En
ciklopedijos leidimo reikalais 
lankėsi Chicagoje. Ta proga ap 
lankė „Draugo" redakciją. 

X Al Lucas, Chicagos lietu
vis, pakeltas į aviacijos pulkinin 
kus. Dirba Kalifornijoje prie 
naujų lėktuvų gamybos. 

X Nellie Unguraitis po va
karinių pamaldų grįždama iš 
bažnyčios neteko sąmonės ir su
krito gatvėje. Policija ją nuga
beno į ligoninę. 

kio tai brazilo pamuštas ir api
plėštas, grįžtant jam iš darbo. 

— Rašytojas Simas Bakšys 
persikėlė gyventi į Londrinos 
miestą, Paranos valstybėje. 

, — Poetas K. Jūra BU „Gar-
nio" redakcija žada persikelti i 
Rio de Janeiro miestą. 

— Vincas Girėis atostogauja 
Rio de Janeiro,. 

renkami išvežtųjų, kalinių ir 
šiaip sužydėjusioje tėvynėje gau 
šiai atsirandančiais našlaičiais. 

Šiuo kartu pranešama, kad 
Pabradėje auklėjimo darbas pa*» 
vestas kažkokiems svieto perė
jūnams. Šiuo metu direktoriumi 
yra drg. Belskaja. „Todėl nenuo 
stabu, jog auklėjimo darbas 
vyksta nepatenkinamai... Iki 
šiol (rugsėjo pabaiga) neparuoš 
tas nė vienas pagaliukas malkų 
žiemai. 

Blogai rūpinamasi vaikų na
muose ir kitais auklėtinių būti
nais poreikiais. Kambariuose 
nešvaru, nejauku... Nei tfbm-
partija, nei švietimo ministerija 
nerodo, nors Žino, nė menkiau
sio noro padėti". Smagu, kad 
mūsų vaikams kolkas tokie vai
kų namai negresia... 

— E. Snegiriov, LTSR staty
bos ministerio pavaduotojas, iš
aiškinęs, jog daugiaskyles ply
tos mažina statybos kainą, siūlo 

l jų daugiau gaminti LTSR. 

atsargumo. 

/ Byla del sūnaus \ 
atgabenimo . 

Lenkė tremtinė C. Uciekolek, 
gyvenanti 745 N. Wolcott, Chi
cagoje, gavusi advokatą, JAV 
augštosios komisijos teisme 
Frankfurte iškėlė bylą, kad bū
tų leista jai iš Vokietijos atga
benti jos 8 metų sūnų, kurį ji 
pametė oro puolimų metu ir 
kurs rastas buvo atiduotas auk
lėti vienai vokiečių šeimai. 

Kovoj su banditais 
Apie rugsėjo vidurį Chicago

je buvo paskirtas Charles Rath-
bun sudaryti planą kovai su 
Chicagos banditais. Jam buvo 
pavestas išaiškinti, ar yra koks 
ryšys tarp policijos, banditų ir 
politikierių. Iki šiol Rathbun 
dar nieko aiškaus nenuveikė ir 
keliami balsai reikalaujant, kad 
jis patiektų kovos planą. 

tina, kol gaus įvažiavimo vizą 
į JAV. Tai jam pasisekė ir šio
mis dienomis jis atvyko pas 
savo žmoną į Chicagą. •' 

Šeimos laimes pagrindas 
Bismarcko viešbutyje, Chica

goje, posėdžiavo Chicagos Ins
titutas Religinėms ir Sociali
nėms Studijoms. Posėdžių me
tu prieita bendros nuomonė?, 
kad įtempimai šeimoje yra la
bai sumažinami, jei šeimos gy
venime pripažįstamas augčtes* 
nis autoritetas, kaip tėvų ar vai 
kų; religija yra šeimos laimės 
pagrindas. 

Užtemusios filmų žvaigždes 
Foto aparatų gamintojas Ted 

Briskin, chieagietis, vedė 20 m. 
amžiaus filmų žvaigždę Joan 
Dixon. Jie moterystėje tegyve
no tik 26 dienas ir Joana Dixon 
jau iškėlė perskyrų bylą. Men
kas supratimas moterystės ver
tės ir menkas moralinis charak 
teris! 

Pradėtas kalėdini? pirkimas 
Su Paliaubų diena Chicagoje 

prasidėjo kalėdinis prekybos se
zonas. Miesto centre gatvės pa
puoštos žaliais vainikais su e-
lektros lempomis. Ir parduotu
vės jau atitinkamai pasipuošia. 

Fazanų medžiotojai 
Pradėtas fazanų medžiojimo 

sezonas. Deja, neapseinama be 
nelaimių. Chieagietis G. Bourge, kalų salėje, 2337 So. Kedzie av 

dainuos lietuviškų dainų pynę, 
kuriai pritars orkestras, diri
guojant muzikui Br. Jonušui. Si 
dainų pynė daugeliui klausyto
jų primins Kaune Vytauto Par
ke girdėtus koncertus ir visus 
nukels į Nepriklausomos Lietu
vos laikus. 

— „Prabilkit stygos", komp. 
Siniaus labai įdomią giesmę iš
pildys Dainavos ansamblio mo
terų choras ir vyrų choras su 
ansamblio soliste Danute Stan
kaityte, 1952 m. lapkričio mėn. 
30 d. 4 vai. p.p. bažnytinio kon
certo metu Sv. Kryžiaus para
pijos gražioje bažnyčioje. 

Norintieji fciletus įsigyti, malo
nėkite skambinti VIrginia 7-
6538 arba susisiekti su Drau
gijos dvasios vadu kun. V. An-
driuška, MIC, 2334 S. Oakley, 
Chicago, BĮ. 

— Budriko Radijo Programa. 
Sį vakarą, t. y. ketvirtadienį, 
pasiklausykite Budriko radijo 
programos nuo 6 iki 7 vai. iš 
stoties WHFC, 1450 kil. Pro
gramoje bus daug gražių dainų, 
poeto Kleofo Jurgelionio pa
skaita, gera muzika ir Juozas 
Būga su pasakaitėmis. Beje, te
ko nugirsti, kad visi tie, kurie 
dabar bet ką pirks iš Budriko 
krautuvės gaus nemokamai di
delį kalakutą Padėkos Dienai. 
O Budriko Prekybos Namų ad
resas visiems gerai žinomas: 
3241 S. Hafeted St. L. M. 

— Don Varnas Moterų Auxi-
liary Nr. 986, American Legion, 
rengia tiatillnių pagamintų py
ragų išpardavimą ir „white ele-
phant sale" šį šeštadienį, lap
kričio 15-tą d., 8:30 vai. ryte 
Don Varnas Legiono salėj, 6816 
S. VVestern Ave. Taipgi ten ga
lėsite nusipirkti ir pietus. Bus 
skanių dešrų, kopūstų, kuge
lio, kavos ir pyragaičių. Ko
misijos pirmininkė ponia Ma-
rion Zemeskis ir panelė Agnės 
Barnett kviečia viaus atsilan
kyt į šį parengimą. 

Vyrų choras savo koncer
te šį šeštadienį 8 vai. vak. Sa-

•> 
48 m., bemedžiodamas mirė ga
vęs širdies ataka, o kiti keturi 
jau pirmą medžioklės dieną bu
vo sužeisti neatsargiais Šūviais. 

Ragina skiepyti 
Chicagos Sveikatos Taryba 

primena tėvams, kad jau nuo* 
trijų mėnesių amžiaus kūdikius 
reikia skiepyti nuo difterijoš, 
tetanuso ir kokliušo. Geriau 
skiepyti žiemą, kada mažesnis 
polio pavojus. 

Baigėsi streikas 
Apie 15,000 Jolieto, Lockpor-

to ir Rockdale autobusų vairuo
tojų baigė streiką sutikdami sa
vo ginčijamus atlyginimo klau
simus išspręsti arbitražo keliu. 

PATIKSLINIMAS 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
• Kur gauti Kalėdoms dova

nų? Lietuviško gintaro karolių, 
laikrodžių, brangenybių? Užei
kite pasitarti su J. Karveliu, Lapkr. 12 d., 1952 laidoje 
3249 So. Halsted St., Chicago S, antraštėje virš paveikslo turėjo 
111. DA 6-1136. Ibftti Chicagos Lietuvių Vyrų 
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l<*wa#, o ne Vyčių Vyrų choras 
« • i i . •• i . . i i , . . , i . . . i i , . . . i i i , i 

— Atšaukimas. Dėl Vail-ų 
Teatro atvykimo į Cicero skau
tų ir* skaučių vakaras, turė
jęs įvykti lapkričio 16 d, nu
keliamas į lapkričio 29 d. 7 v. 
vakaro. 

Tėvai Marijonai ir Tėvų Marijonų Bendradarbį Chicagos Apskritis kviečia dalyvauti Jubiliejinėje vakarienėje sekm., kpkr. 16d„ 6 v. v., Sv. Jurgio par. salėje 
Programoje ka lbės j . E. vysk. VINCENTAS BRIZGYSr Lietuvos Konsulas, dr. PETRAS 
DAŪŽVARBIS, kapt. LIONGINUS KOBLICKAS (pabėgęs į JAV per Švediją). 

Dainuoja — ONA PIEŽIENE. soprano. Tautiniai Šokiai — ATEITIES Šokėjai ir 
JAUNAMEČIAI šokėjai. Lauksime kiekvieno LIETUVIO Siame parengime atsilankyti 1 


