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KOMUNISTAI KORĖJOJ VAKAR NIUDOJE DUJAS ? 
• 

Nusibodusių kalbų maišatis 
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINES TAUTOS. — Pralaukę, JAV prezidento rinki
mus anapus Atlanto, pagaliau jau atvyko ir įkarštėjusiuose JT de
batuose dalyvauja ir du didieji iš Europos: Anthony Eden ir Ro-
bert Schuman. Pagrindinė kalbų tema vėl Korėjos taikos klausi
mas, monopolizuojąs viso pasaulio dėmesį. ! 

Kai Korėjos fronte liejamas -^-
kraujas ir žūsta tūkstančiai gy
vybių, o iš milionų žmonių šir
džių veržiasi malda, prašanti 
Augščiausiąjl apšviesti protą tų, 
kurių rankose yra tūkstančių 
vyrų likimas, čia tebekovojama 
atkakliai apsikasus kalbų apka
suose. 

Dvi valandas su puse, tai mo
suodamas ranka ir siekdama ja 
net ligi šalia jo sėdinčio Edeno 
panosės, gerdamas vandeni, tai 
žarstydamas šalia pasiskleistus 
popierius, Višinskis išliejo savo 
tulžį vakariečiams. Ir visur, kaip 
kirviu kirsdamas, jog karo be
laisviai turi būti sugrąžinti visi, 
be jokios apsisprendimo teisės. 

Jis atmetė visus ankstyves
nius pasiūlymus, taigi uždarė 
faktinai Achesono spalio 24 d. 
atidarytąsias duris išdiskutuoti 
visus sumanymus, kurie vestų 
prie patenkinamo karo belaisvių 
klausimo sprendimo. Po Aohe-
sono dar, kaip žinia, buvo Meksi
kos pasiūlymas tuos kareivius, 
kurie nepanorės sugrįžti, įkur
dinti {vairiose šalyse, ftis Višins 
kiui buvo nepriimtinas taip, kaip 
nepakankama ir Peru siūlyta re
zoliucija sudaryti penkių; asme
nų komisiją ir jos globoje neu
tralioje zonoje palikti sugrįžti 
atsisakiusius. 4 

Kaip visiškai naują dalyką Vi 
šinskis šį kartą iškėlė naują ar
gumentą: girdi, jie yra karei
viai, niekas jų neklausė, ar jie 
nori kariauti, tai ir dabar nie
kas neturi jų klausti, ar jie nori 
grįžti namo. 

Edenas atsako Višinskiui 

Višinskio kalbos klausytis bu
vo susirinkę apie penkis šimtus 
žmonių, nes toje posėdžių salėje 
(politinio ir saugumo komiteto) 
tiek ir tetelpa. Bet Edeno klausė 
si daugiau kaip du tūkstančiai, 
nes jis atsakė sovietams Genera
linės Ansamblėjos salėje ben
drųjų debatų metu. 

Aukštas, lieknas, gerokai pra
žilusiais plaukais ir ūsais, tas 
savo metu pagarsėjęs kaip ža
vingiausias pasaulio diplomatas, 
Edenas, elegantiškai gestikuliuo 
damas prie kalbėtojų pulto, pa
sakė ilgą kalbą. J is kalbėjo vi
sais klausimais, bet pabrėžė, jog 
maža gero nuveikta Jungtinių 
Tautų forume. Jis prisiminė, 
kaip pernai Paryžiuje buvo kvie
tęs visus dėti pastangas išspręsti 
nors kaikurias karštąsias proble 
mas ir pasaulio įtempimą suma
žinti nors nuosaikiais žodžiais 
bendrųjų diskusijų metu. 

Deja, ir po dvylikos mėnesių 
tas pats. Dar blogiau, nes sovie
tų propaganda prieš Vakarus pa 
siekė savo augščiausio taiko. 
Pabrėžęs, kad britai trokšta tai
kingai gyventi su Sovietų Sąjun
gos ir visomis Rytų Europos tau 
tomis, j is nurodė, kad to negali
ma bus pasiekti, jei iš sovietų 
pusės bus ir toliau varoma to
kia baisios neapykantos politi-
ka. 

O kai dėl Korėjos, tai jis pa
siūlė Višinskiui ramiai apsvars
tyti keturis principus. Pirmiau
sia, kiekvienas karo belaisvis tu
ri teisę būti paleistas paliaubas 

būti skubiai repatrijuotas; tre
čia, kompetentinga komisija tu
ri parūpinti visas priemones tai 
repatriacijai; ketvirta, repatria 
rija besirūpinanti komisija ne
turi teisės naudoti prievartos dėl 
karo belaisvių apsisprendimo 
kur vykti. 

Taika lūpose, bet ne Širdyje 
Tų pat debatų tęsinyje, po D. 

Britanijos dar ir keli mažieji 
Višinskiui prideda nuo savęs. 

Savo krašto svarbiuosius rei
kalus palietęs, Graikijos atsto
vas Athanese Politis pareiškė, 
kad šiuo metu, kai taikos žodžiai 
vra visų lūpose, mažiausia jos 
vra širdyse. Tiesa, kad šių rūmų 
sienose sunku yra suprasti so
vietų bloko kalbą ir jiems, tur
būt, sunku suprasti vakariečius. 
Esą, gal tai yra dėl to, kad ly
giagrečiai vykstantieji kalbų 
vertimai nėra tobuli. Esą, mes 
vis dar laukiame tokio genija-
laus vertėjo, kuris sugebėtų per 
duoti laisvojo pasaulio kalba ką 
reiškia tokie žodžiai, kaip „de
mokratija, laisvė, teisingumas", 
žodžiai, kurie taip garsiai skam
ba komunistinių oratorių kalbo
je, bet kurie, atrodo, kapitališ
kai skiriasi nuo to, kaip jie ir 
mes tuos žodžius suprantame. 
Jei mes, jis sako, surasime tokį 
retą ir brangų vertėją, tai šalia 
jau penkių esančių kalbų lygia
gretaus vertimo plokštelėje įtai
sysime dar ir tą šeštąjį numerį. 
Ir tai bus toji Rytų - Vakarų 
kalba. Tada tik mes įstengsime 
suprasti vienas kitą. I r tada nuo 
kalbų prieisime prie veiksmų, 
nes taika yra gyva realybė, o ne 
žodžių žaidimas. 

Gina tik savo reikalus 

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras, atvykęs čia vadovau
ti savo delegacijai karščiausio
mis debatų valandomis, Genera
linei Ansamblėjai išdėstė savo 
krašto nuomonę dėl Tuniso ir 
Maroko, kuriems nepriklauso
mybės reikalauja arabų ir Azi
jos valstybių blokas, ypač Indi
jos remiamas. 

Savo pusantros valandos kal
boje Schumanas šaltai, ir tik ret 
karčiais dešinėsės rankos smi
liumi pabrėždamas, pareiškė, 
kad Šitas klausimas yra Prancū
zijos vidaus reikalas ir todėl ne
privalo būti diskutuojamas Jung 
tinėse Tautose. Esą, Prancūzija 
į JT įstojo todėl, kad jos charta 
respektuoja kiekvienos valsty
bės vidaus tvarką, o šitoks klau
simo statymas eina prieš char-
tos nuostatus. I r dar daugiau: 
jei Tuniso ir Maroko klausimas 
bus diskutuojamas, Prancūzijos 
atstovai tose diskusijose nedaly
vaus. 

Toliau jis smulkiai pavaizda
vo visas gyvenimo sritis Pran
cūzijos globojamose Tuniso ir 
Maroko žemėse. 

* 

Chemikai tikrina kareivių žinias 
Del kažkokių dujų pietų korėjiečiai prarado Pinpoint 

kalną 
SEOULAS, lapkr. 14. — Prie Kumhwa kalnuose bekovoją 

pietų korėjiečiai vakar pradėjo trokšti nuo kaukokių dujų ir žaibo 
greitumu per Korėją nulėkė gandas, kad kinai panaudojo nuodin
gas dujas. 

Prezidentas-elektaa Elsenhoureris šiame name ilsisi po rinkiminės- kampanijos ir apmąsto būsimus 
darbus ir žmones, kurie padės tuc-B darbus dirbti. &i vieta yra Georgia valstybėje prie Augusta mies-

pesimizmas todėl visai neslepia
mas. 

Iš MacArthur atimti 

to. Šiandien čia vyksta pasitarimas su New Yorko gub. T. Devvey. 

Paryžius pyksta, bet Ike nekaltas 
PARYŽIUS, lapkr. 14. — Prancūzų spauda viešai ir oficialūs 

pareigūnai tyliai kaltina Eisenhowerį trukdant Europos apsigin
klavimą. 

Tie priekaištai kyla iš to, kad 
europiečiam sunku suprasti i n - ! ž i n o J e s i r tokioje nežinioje par-
terregnumą, kuris susidaro JAV lamente ateinančią savaitę turės 
konstitucinėje santvarkoje tarp dalyvauti diskusijose užsienio 
prezidento išrinkimo ir pareigų politikos klausimais. Atsiradęs 
perėmimo. Ypač daug nepatogu
mų pasidaro tada, kada laimi ne 
ta partija, kurios kandidatas 
baigia kadenciją. Toks atsitiki
mas yra šį kartą: visi laukia Ei 
senhowerio žodžio, tačiau jis dar 
neturi jokios teisės kalbėti kaip 
Amerikos prezidentas. Baigiąs 
kadenciją prezidentas paprastai 
irgi nebenori svarbių nutarimų 
daryti, ir taip du mėnesius JAV 
turi neveiklią vyriausybę. -

Kaip dabar aiškėja, ir prancū
zų Schumanas ir anglų Edenas 
norėję pasimatyti su Eisenhowe-
riu, tačiau šis nepanorėjęs lau
žyti papročių ir neužmezgė ry
šių su svetimų valstybių diplo
matais dar pareigose tebesančio 
prezidento užnugaryje. Prancū
zų spauda tą Eisenhowerio elge-

(INS) 
S B 

Senatorius pakeis 
gubernatoriai 

VVASHINGTON, lapkr. 14. — 
Kadangi respublikonų dauguma 
senate nepaprastai maža (48 
respb., 47 dem., vienas nepri
klausomas), tai kandidatų kabi
netui respublikonai žvalgosi ne 
į senatą, bet į gubernatorius, ku 
rių dauguma norėtų augščiau 

Pietų korėjiečiai visai neabe
joja, kad kinai panaudojo kaž
kokias dujas vyras prieš vyrą 
susirėmus dėl Pinpoint kalvos 
Sniper kalnų grandinėje. Pietų 
korėjiečiai pradėjo trokšti ir kai 
no viršūnę vėl kinai užvaldė. Pie 
tų korėjiečiai apgynė tik kitas 
dvi mažesnes kalvas, kurias pa
jėgė atsiimti tą pačią dieną. Pin
point kalva per 24 vai. atiteko 
priešui antrą kartą. Kinų verži
masis į tų kalnų viršūnes tebėra 
nepaprastai atkaklus. Aukų skai 
čius abejose pusėje labai didelis. 

Gando apie priešo panaudotų 
dujų pobūdį patikrinti išsiųstas 
specialus chemikų dalinys ir tik 
po nuodugnaus ištyrimo laukia
ma oficialaus fronto vadovybės 
pranešimo. 

Savo kailiu domisi 
LONDON, lapkr. 13. — Darbo 

partijos parlamento narys Wood 
row Wyat pranašauja, kad prez. 
Eisenhoweris įteiks raudonajai 
Kinijai ultimatumą pasirašyti 
Korėjos paliaubas arba skaitytis 
su karo veiksmais, kurie neap
lenks nė Kinijos žemyno. Mini
mas pilietis priklauso Bevano 
rėmėjų grupei. 

NEW YORKAS, lapkr. 14. — 
P. Korėjos delegacija išdalino 
Jungt. Tautų nariams memoran 
durną, prašydama nedaryti su 
komunistais paliaubų paliekant 
padalintą Korėją, bet duoti P. 
Korėjos vyriausybei tiek pagal
bos, kad ji galėtų suorganizuoti 
2 milionų vyrų armiją ir su gin
klu rankoje suvienyti Korėją. 

Katyhas, Stalinas, Rooseveltas 

JDewey kandidatūrą, tačiau šis 
mažiausiai* vilčių turi būti pa-

priVat. dokumentai rinktas» n e s t a i b ū t u perdaug di
delis sen. Tafto įžeidimas. 

WASHINGTON, lapkr. 14. — 
Armijos sekretoriaus Pace įsa
kymu, perimti iš gen. MacArthu-
ro žinios jo privatūs iš. Japoni
jos parvežti dokumentai. Jis tu
rėjęs juos atiduoti armijos isto
rijos skyriui, tačiau vis prašęs 
palaukti, kad galėtų kaikuriuos 
dokumentus atsirinkti savo rei
kalams. Teigiama, kad gen. Mac 
Arthur galės* prie dokumentų 
prieiti, bet ir kiti galės pasižiū
rėti, ką jis ten yra sukaupęs. 

šias krašto tarnybas gauti. Nors Rooseveltas kvailino Sikorskį ui praiymą iStirti Katyno 
daug kalbama apie New Yorko skerdynes. — Santykiavo su Stalinu aplenkdamas de-
rw,~, ^ ^ > i L * ^ « **- • parlamentą ir ambasadorių 

WASH1NGT0N, lapkr. l'4! — Dokumentais ir liudininkais iš
ryškinta, kad velionis Rooseveltas peikė egzilinę lenkų vyriausybę 
už reikalavimą ištirti Katyno skerdynes. 

Apie Katyną ir Roosevelto san 
Jei kas bus parinktas iš sena

torių, tai tik iš tų valstybių, kur 
gubernatorius r e s publikonas, tykiavimo būdą su Stalinu Ka-
kad pasitraukiančio vieton būtų t y n o skerdynes tiriančiai kon

greso komisijai kalbėjo buv, 
valstybės sekretoriaus pavaduo-

Everesto kalne 
sį kritikuoja, nes tai, esą, truk-' PATNA, lapkr. 14. — Iš pietų 
do visą Atlanto pakto darbą: ka 
rinių biudžetų sudarymą, naujų 
įsipareigojimų nustatymą, apsi
ginklavimo planavimą. Skelbia
ma, kad ir Atlanto pakto tary
bos posėdis gruodžio 15 d. dėl 
šios pat priežasties negalėsiąs 
įvykti. 

pusės į Everesto kalną lipančią 
šveicarų ekspediciją nuo kalno 
viršūnės beskiria tik pusės my
lios tarpas, kurį nugalėti pasiry
žęs vienas šveicarietis ir vienas 
Nepalo kalnų laipiotojas dar šią 
savaitę, jei oras toje augštumoje 
bus toks palankus kaip ikšiol. 

paskirtas respublikonas. 

Mau Mau globėjam 
atimti gyvuliai 

NAIROBI, lapkr. 13. — Dide
lei daliai Kikuyu giminės rezer* 
vato atimtos avys, ožkos ir kiti 
gyvuliai, nes tame rezervate tik 
riausiai yra pasislėpę Keniją te 
rorizuoją Mau Mau organizaci 

tojas Summer Welles ir du buvę 
ambasadoriai Maskvoje: Harri-
man ir Standley. 

Kai vokiečiai 1943 m. balan
džio mėn. paskelbė suradę Katy
no miške išžudytus lenkus kari
ninkus ir inteligentus, priskirda
mi žudynes komunistams, gen. 
Sikorskio vadovaujama egzilinė 

jos nariai, kurie nužudė vieną Lenkijos vyriausybė Londone pa 
giminės vadų. Iš tos giminės reikalavo, kad abidvi kariaujan 
daugiausiai narių verbuoja Mau flos pusės pasirūpintų reikalą 
Mau organizacija. Kas išduos žu ištirti ir kaltininkus nustatyti 

Prancūzijos užsienio reikalų Everesto kalno viršūnės dar nie 
ministras grįžta namo šios savai kas nėra pasiekęs. Spėjama, kad 
tės gale nieko konkretaus nesu- kalnas yra 29,140 pėdų augščio. 

Dabar reikia laukti karštų 
kalbų Tuniso ir Maroko klausi
mais, nes ir pačių vakariečių 
nuomonės yra susiskaldžiusios. 
Gali išeiti, kad Schumanas tik
rai savo delegaciją išves iš po-

įvykdžius; antra, jis turi teisę, sėdžių. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— D. D. Eisenhowerio prašomas pas jį atvyko pasitarimui 

New Yorko gub. T. Dewey, kuris dažnai minimas D. Achesono 
įpėdiniu. Eina gandai, kad jis lydėsiąs Eisenhowerį kelionėje į 
Korėją. 

— Nato pajėgų Europos grupės vyr. vadas gen. Ridgumy tar
nybos reikalais lankosi Portugalijoje. Prieš kelias dienas grįžo iš 
Turkijos ir Graikijos, susipažino su laivynų pratimų daviniais Vi
duržemio jūroje. 

—» CIO ir plieno unijos darbininkų pirmininką P. Murray va
kar Pittsburghe laidojant, plieno fabrikų darbininkai pagerbė jo 
atmint} sustabdę darbą vieną minutę, \ 

— Iš Nato štabo prie Paryžiaus išvogti aviacijos bazių planai, 
šnipas vakar esąs pagautas ant Belgijos — Vokieitjos sienos. 

— Respublikonų kongreso narys Martin, numatomas būsiąs 
atstovų rūmų pirmininkas, ragina Eisenhotverį tartis su gen. Mac 
Arthuru Tolimųjų Rytų reikalais. Žinotina, kad generolai į vienas 
kitą šnairuoja. 

— Respublikonų senatoriai iš finansų komisijos skelbia, kad 
mokesčių sumažinimo 195S metais negalima laukti. 

— V. Vokietijos firmos, turinčios užsakymų iš arabų kraštų, 
yra stačiai panikoje, nes sutartys baigiamos nutraukti, vyriausy>-
bei sutikus duoti Izraeliui prekių už 715 mil. dol. per 12 metų kaip 
atlyginimą už nacių žydams padarytas skriaudas. Daromas dide
lis spaudimas į parlamentą, kad sutartis nebūtų ratifikuota. 

— Vakar būta daug kalbų apie tai, kad Indija su Australija 
rengė naują pasiūlymą Korėjos karo pdHauboms išgauti. 

dikus ar ką nors naudingo poli
cijai apie Mau Mau veiklą pasa-

per Tarpt. Raudonąjį Kryžių. 
Tada Maskvoje ambasadoriumi 

kys, tas atgaus savo gyvulius'buvęs A. Harriman savo prane 
atgal. Daugiausiai areštų padą-! Šimuose valstybės departamen-
ryta tos Kikuyu giminės narių tui rašė, kad tikėtina, jogf len-
tarpe, nes ten yra jos kulto prak kus išžudė naciai (dabar Harri-
tikavimo centras. Visi Mau Mau m a n a s savo nuomonę pakeitė). 
žymesnieji vadai ir žyniai pasi
slėpė, dalis gal net į gretimą Ta-
gpnyką pabėgo. 

pr 

Sovietų vyriausybė, gerai ži
nodama, kad Katyno miške ma
siniuose kapuose esą su lavonais 
įrodymai kalba prieš ją, tyrinė
jimo prileisti negalėjo ir griebė
si politinio šantažo. Stalinas 
1943 m. bal. 24 d. atsiuntė prez. 
Rooseveltui laišką, šaukdamasis 
pagalbos. 

Girdi, Sikorskis esąs slaptas 
fašistas, turįs ryšių su Hitleriu 
ir dalyvaująs sąmoksle primesti 
Rusijai „fašistinį šmeižtą". Kad 
Rooseveltas labiau su&igraudin-

klaidų nepadarytų, reikią papra 
syti Churcmlį jį pamokyti. 

Komisijos nariai šį dabar jau 
nebe slaptą dokumentą sutiko su 
panieka, bet Summer Welles ban 
dė aiškinti, kad Rooseveltas, tur 
būt, pyko ant Sikorskio ne už 
tyrimo rekalavimą, bet už nepa-
sitarimą su juo ir Churchiliu 
prieš reikalavimą paskelbiant. 
Wells dar pridėjo, kad apie tą 
Roosevelto laišką jis tik dabar 
sužinojo, ir kad gen. Sikorskis 
greičiausiai buvo nužudytas, kai 
jis žuvo 1943 m. liepos 4 d. Gib
raltare lėktuvui sprogus besike
liant nuo žemės. 

Buv. ambasadorius Maskvoje 
Standley teigė, kad Rooseveltas 
pasikeitinėjo laiškais su Stalinu 
aplenkdamas valstybės departa
mentą ir ambasadorių, o Roose
velto pasiuntiniai matydavosi su 
Stalinu ambasadoriui nedalyvau
jant ir net nieko nesakydavo 
apie ką buvo kalbama. Dėl šios 
priežasties jis pasitraukęs iš pa
reigų. 

Dingo kontroles 
kaikuriem butam 

CHICAGO, lapkr. 14. — Va
kar Cook County pasibaigė nuo
mų kontrolė šiuose namuose: 

1. ICur rugpjūčio 1 d. legali 
buto nuoma duodant baldus bu
vo 175 dol. ar daugiau per mė-

tų, Stalinas prideda, kdd r e n g i a - n e s j i r k u r v i d u t i n i a i v i e n a m si su Sikorskio vyriausybe Lon 
done nutraukti diplomatinius 
santykius. 

kambariui teko nuomos 45 dol. 
ar daugiau. 

2. Kur rugpjūčio 1 d. legali 

Kenijos policininkas čiabuvis 
su iš Mau Mau teroristų pa
imtomis strėlėmis ir lanku. 
Spėjamu, kad koloniją terori
zuoją Mau Mau organizacijos 
nariai savo aukas žudo ir už
nuodytomis strėlėmis. (INS) 

Po dviejų dienų Rooseveltas i m ė n e s i n ė buto be baldų nuoma 
slaptu pranešimu skuba užtikrin j b u v o 1 5 0 d o l a r d a u g i a u i r k u r 
ti Staliną, kad jis supranta jo I v i d u t i n i a i v i e n a m k a m b a r i u i te-
(Stalino) problemą, kad Sikors - | k o n u o m o s 3 5 d o l a r d a u g l a u < 
kis neprotingai padarė reikalau-j 
damas investigacijos per Raud.j Kalendorius 
Kryžių, tačiau sunku esą tikėti, i Lapkričio 14 d.: šv. Juozapa-
kad Sikorskis veikia susitaręs 
su Hitleriu ir todėl nepatartina 
Rusijai diplomatinius santykius 
nutraukti. Rooseveltas pataria 
tik kurį laiką su Sikorskiu nesi
kalbėti. Kad Sikorskis daugiau 

tas. Senovės: Ramantas ir Sau-
lenė. 

Oras Chicagoje 
Giedra ir šilta. Temperatūra 

pakilsianti iki 70 laipsnių. 
Saulė teka 6:39, leidžiasi 4:81. 
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Sporto varžybos Chicagoje 

ta ip pa t buvo pravestas ir indi- kus 6, Kaunas 5, Stankait i* 2 ; 

Praei tas šeštadienis ir sekma
dienis Chicagos liet. sporto is
torijoje pasiliks atmintinomis 
dienomis, nes tada pirmą kar tą 
per pastarųjų trijų metų laiko
tarpį čia lankėsi "provincijos" 
lietuviai sportininkai, konkre
čiai kalbant — Clevelando LSK 
Žaibo atstovai. Tenka padėkoti 
clevelandiečiams, kad jie nepa
būgę vargingos kelionės užsu
ko į pasaulio lietuvių sostinę ii* 
čia išbandė savo jėgas su vieti
niais lietuviais sportininkais. 
Tik gaila, jog jųjų išvyka dėl 
techn škų kliūčių negalėjo būti 
tokia plati, kokios svečiai pagei
davo, bet ir taip mes šį įvykį 
turime vertinti, kaip pirmąjį 
bandymą tarpmiestiniam lietu
vių sportin'nkų bendradarbiavi
mui ugdyti. Čia ateityje dau 

do turėjo 2 susitikimus ir čia 
j iems pasisekė pelnyti vieninte
lį komandinį laimėjimą, kurį iš
plėšė nugalėdami Chicagos Gin
ta ro tinklininkus 2:0 (15:12, 
15:12) . Bet kitose tinklinio 
rungtynėse svečiai pa tyrė stip
resnį pasipriešinimą ir buvo pr i 
versti nusileisti s tudentų Litu-
anicai 1:2 (13:15, 15:6, 15:11). 
Lituanicos tinklinio komandą 
ats tovavo: Babickas, Bakaitis. 
Dirvianskis, Žemaitis, Varnaitis, 
J. Šoliūnas. Už Žaibą žaidė: 
Liutkevičius, Bielskus, Zorska, 
Aukštuolis, A. Barzdukas, Kli
mas . 

Stalo tenisas 

Sekmadienio popietėje įvyku
siose komandinėse stalo teniso 
rungtynėse žaibiečiai turėjo pa-

vidualus stalo teniso t u rny ra s 
' dalyvaujant geresnieslems Cle

velando ir Chicagos liet. stalo 
tenisininkams. Cia laimė nusi
šypsojo Žaibo atstovui Jaunu
čiui -Nasvyčiui, kuris pelnė I 
vietą, baigmėje įveikęs gintarie-
tį Kazimierą Ripskį 3:2 (21:15, 
17:21, 19:21, 21:15, 21:11). To 
limesnes vietas užėmė ) . Šoliū
nas ir B. Žemaitis. 

Clevelando LSK Žaibo sporti
ninkai buvo atsikviesti Chica
gos LSK Perkūno pastangomis, 
o techniškame darbe jiems tal
kininkavo ir kiti 2 Chicagos lie
tuvių sporto vienetai Litua-
nica ir Gintaras . 

Perkūnas : Zubkus 17, Blifldžius 
11, Dirvianskis 7, Sideravičius 
3, Puodžiūnai 2. (eS). 

Lietuviai studentai 
sportuoja 

šį rudenį į Illinois Universite
tą Chicagoje įstojus visai eilei 
mūsų jaunųjų sportininkų, lie-

laimėjimais latviai paveržė pra
eitą semestrą "Lituanicos I " tu 
retą pirmąją vietą. 

Mišrių komandų (co-recrea 
tional) tinklinio varžybose abi 
lietuvių studentų "Lituanicos" 
ir "Balti jos" komandos laimėjo 
po dvejas rungtynes ir y ra lai
komos varžybų favoritais, š ia
me turnyre komandos susideda 

tuviai studentai da r aktyviau ir ,fi 8 žaidėjų — 4 vyrų ir 4 mo

j a y r a nepaprastai stipri, gali
ma tikėtis, kad mūsų krepšinin
kams vėl pavyks pasiekti baig
minį ratą. Lituanicą atstovau
j a : Dirvianskas, Gaška, Stan
kaitis, Sidaravičius, Vaičjus, Ba 
bickas, Šaliūnas ir Žemaitis. 

Be augščiau minėtų pasiseki
mų universiteto vidaus sporto 
varžybose, da r ypatingai pažy
mėtina, kad iš daugiau 70 kan-

Oftao telefoną* VTrglnla 7-18IG 

DR. AL RMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v. 
Tro/Mad Ir «ekmad. tik nusitarus 

sėkmingiau kaip iki šiol daly- terų, be to, žaidžiami du 15 mi- didatų, šį; rudenį pasisiūliusių 
įvairiose sporto varzy 

giau dėmesio turėtų parodyt i ' t ir t i dvigubą pralaimėjimą, nors 
mūsų sporto mėgėjai — žJa ro - ' pneš Perkūną jie gana stipriai 
vai, nes praeitosios varžybos I laikėsi ir chieagiečiams pergalė 
parodė, kad toks jų pasyvumas 'at i teko tik po nemažų pastangų. 
y ra gerokas stabdis platesnei 
lietuvių sportinei veiklai išvys
tyti . 

E inan t prie pačių varžybų 
pasekmių apibūdinimo, tenka 
pasakyti , kad jos svečiams ne
buvo palankios. Iš 5 turėtų ko
mandinių susitikimų Žaibo at
s tovams pavyko laimėti t ik 1, 
jų tinklininkams įveikus Chica
gos Gintarą 2:0. Kitose rung
tynėse vyravo šeimininkai: 
krepsinyje Gintaras nugalėjo 
žaibiečius 48:23, an t rame tink
linio susitikime s t u d e n t ų L i t u -
anica sukir to Žaibą 2 :1 , 6 stalo 
tenise Gintaras ir Perkūnas nu
gnybo svečius 5:1 ir 5:4. 

Krepšinis 
Krepšinio rungtynės t a r p Cle 

velando Žaibo ir Chicagos Gin
ta ro , kuriomis buvo pradėta šeš
tadienio varžybų programa, p r a 
ėjo aiškioje chieagiečių persva
roje. Pirmame ketvir tyje žai
biečiai sugebėjo pasiekti tik v e 
ną tašką, tuo tarpu kai Ginta
r a s sukalė visą 10. Vėliau sve
čiai Bliumentalio ir Puškoriaus 
metimais pasekmę kiek sušvel
nino, bet gintariečiai taip pat 
nesnaudė ir jų ilgasis centras 
Gaška taškų kapitalą gerokai 
padidino. Galutinė pasekmė 48: 
23 pŲnai a t i t inka rungtynių ei
gą ir komandų pajėgumą. 

Taškus pasiekė - Gin ta ras : 
Gaška 16, Kaunas 10, Vaičius 
9, Mart inkus 7, Stankai t is 4, 
Martinait is 2 ; Žaibas: Bliumen-
talis 9, Puškorius 9, Zorska 2, 
A. Kijauskas 1, J. Rirau^kas 1, 
Motiejūnas 1. 

Tinklinis 
Tinklinyje svečiai iš Clevelan-
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Pirmame susitikime Chicagos 
Gintaras visiškai be vargo su
dorojo žaibiečius 5 :1 , iš kurių 
tik pirmąja rakete žaidęs Nas-
vytis nukir to Ripskį 2 :1 , o visi 
kiti "sausai" pralaimėjo. At
skirų rungčių pasekmės: Rips- m e t i m a i s ^ l n ė įįjįį 
kis — Nasvytis 1:2, J. Šoliū-

GINTARAS 

vau j a 
bose. 

Stalo teniso varžybose iš dau
giau 60 dalyvių net keturios pir 

jmosios vietos at i teko lietuviams. 
'Universiteto rudens semestro 
Į meisterio vardą šį kar tą laimėjo 
(A. Avižienis, finale pasekme 2:U 

PKKKCNAS įveikęs B. Žemaitį. Trečiąją ir 
41:40 (18:28) 

Praeitą šeštadienį, sporto 
varžybų su clevMandiečiais rė-
damas sužaisti kamuolio rung-
muosse, LSK Perkūnas, negalė-
tynių su Žaibo sportininkais, tu 
rėjo krepšinio susitikimą su <jhi 
cagos Gintaro krepšininkais. 

Po permainingos kovos lai
mėjimą išplėšė Gintaro koman
da, vieno taško persvara pelny
dama pirmąją savo pergalę 
prieš perkūniediu3 pastarųjų 
metų laikotarpyje. Nors dides
nę rungtynių dalį vyravo Per
kūno atstovai, tačiau gintarie-
čiams laimė nusišypsojo pasku
tinį ketvirtį, kuris ir nusvėrė 
baigminę pasekmę. 1 min. prieš 
rungtynių pabaigą perkūniečiai 
da r turėjo 3 taškų persvarą, 
bet nesugebėjo jos išlaikyti ir 
Gintaras Vaičiaus bei Gaškos 

ketvirtąją vietas pasidalino J. 
Šoliūnas ir K. Ripskis. Su šiuo 
laimėjimu universiteto meiste
rio vardas jau šeštąjį kar tą ati
teko lietuviui studentui . 

Tinklinio tu rnyre po kelių lai
mėjimų, kaip pirmoji, ta ip ir 
antroj i lietuvių komanda baig
miniame ra te turėjo nusileisti 
šį kar tą ypat ingai stipriai lat
vių studentų komandai, šiais 

nučių puslaikai, bet ir prie ne 
įprastų taisyklių lietuviams stu
dentams pavyko pasiekti augš-
tų (77:2 ir 56:9) laimėjimų. 

Taip pat ir šią savaitę prasi
dedančiame universiteto krepši
nio turnyre lietuviai studentai 
pas ta to stiprią komandą, kurio
je žaidžia žinomi krepšininkai 
iš visų trijų Chicagos lietuvių | vauti Illinois Universiteto spal-
sporto klubų. N o r s konkurenci- vas. A-s 

į universiteto krepšinio koman
dą, buvo pakviestas ir Remigi
jus Gaška, mūsų sporto mėgė
jams žinomas, kaip Chicagos 
LSK Gintaro krepšininkas ir 
"Valdybos narys. Žalia ,lengva-
atletų V. Adamkavičįaus ir R. 
Kašubos, jis tapo trečiuoju lie
tuviu studentu, pakviestu atsto-

• " " " — ' " ' ** 

nas — Liutkevičius 2:0, Žemai
t is — Lukavičius 2:0, J. šoliū
nas — Nasvytis 2:0, Ripskis — 
Lukavičius 2:0, Žemaitis — Liut 
kevičius 2:0. 

Chicagos Perkūno teninsinin-
kai turėjo gana sunkią ikovą ir 
tik paskutinis susitikimas išaiš
kino nugalėtoją. Ypatingai efek 
tingą laimėjimą pasiekė perkū-
nietis Kačianauskas, sumušęs 
N a s v y t į 2 : 0 (21 :15 ,21 :7 ! ) . Ki
tų pasekmės: Vanagas — Nas
vytis 02:, Janickas — Liutke
vičius 0:2, Kačinauskas — Lu
kavičius 2 :1 , Janickas — Nas
vytis 0:2, Vanagas — Liutkevi
čius 2 :1 . 

Be komandinių rungtynių, 

Krepšius įmetė — Gin ta ras : 
Gaška 15. Yaičius 33, Martin-
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GERIAUSIA DOVANA! 

RaftomoHlo.i maftin&Uta firmos Iloyal. 
įvairiomis, kalbomtH Ir Įvairių profe
sijų raidynais, su paskutiniais pato
bulinimais, o sumažinta kaina ifisiun-
čiumos tą pačią diena. Galima iftsl-
mokMinai. Ll KTl'VIšKAi*•— net ** 
ženklų BAIDYNAB specialiu už-
sakyinu^fubrik«> preciziškai įmontuo
tas tyliosiose - Quiete de Luxe —* 
masinčlC'se, kurios gaunamos tik per: 

ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAtYMO 

Puikus mišinys yra galimas da
bar g&uti. kuria pakeičia jūsų 
plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var 
tojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili į natūralią — atrodančią 
spalvą, šis nėra skubus dažas. At
siminkite, kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti fiį n e 
paprastą mišinį be jokios rizikos 
tiktai pasiųskite šią iškarpą į 
TRYSAN CO., Dept. 50«, Peeks-
kill, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.30 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite j 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti dėl kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai graži
nami. 

1 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akli. I u.-, 

i keičia stiklus tr rėmus. 
1701 H. Damen Ave., Chicago, IlL 

ftaukite — VA. 7-7**1 
Priima: vakarais 6 iki 9, sestad 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0353, re*. YA. T-C388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA III C H l I l U R G e 

4645 So. Ashland Ave. (kumb. 211) 
Vai. 12-8 ir 6:30-8:20 p. p. 

Treč. ir iešt. 1-4 p. p. 

Rez. 4420 So. Talmaii Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0564. rez MI 8-2880 
DR. CHARLES SEGAL 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4744) S o . A s h l a n d A v e n u e 

(antras augstas) 
OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v / p . p . ; nuo 7 iki 8:80 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso teL REliauoe 5-4410 

Rezld. tfttef.' GRovehill 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir ficStad. pagal sutarti 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI J& 

P R O G R E S S 
BENDBbYES KRAUTUVAS 
G R A Ž I A I Ą T R O P P , 
ILGIAU TARNAUJA, 

• 
Nes šios įstaigos vadovybėje 

tarnaują žmonės turi 40 metų 
patyrimo šioje prekyboje. 

1 

Kada ateilia reikalas pirklį 
[vairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 

Pa.va.rdS 
Atlremm 

vn»»*tH« Va>tybe 

i 

ERDVIA IR PATOGIA 
SENIAUSIĄ 

LIETUVIŲ BKNDKOVfiS 
K R A U T U V Ę 

4181-83 Ardier Ave. 
Tel. Lr\iay«tt« 3-3171 

B r i g h t o n P a r k o k o l o n i j o j e 
t • • 
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J. L. ( . i f d m i i K 1632 Broad Str., 
Hartford 6, Coiui., kuris "Draugui" 
žinomas, kaip aažlntngas asmuo. 

IMPORT TAP 5120 So. Westorn Ave, 
Telof. lIKmlork 4-0159 

Tiekėjai knnortuoto Bavarijos alnuh tiesiai iš sta(inSs 

WUERZBURGER HOFBRftU 
ir 

L0EWEHBRAU MUEHCHEH 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir vieokių rūšių sumugtiąių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kvieci* atsilankyti sav. HKNRY SZAFRANOWSKI 

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

telefono numerį. Ofisas, 2759 W. 43rd St., a t idarytas kas

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

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

atsilieps, skambinkite K E d z i e 3 - 2 8 6 8 . 

Tel. ofiso HH. 4-6690, rez. PU. 6-7883 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir Bekniad. 

DR. BR.BE1N0RIUS 
GYDYTpJAsClR CHIRURGAS 

6656 So'Halsted Street 
Kampas Marauetto Kd. ir Halsted St. 

Vai.: 7—0 kasdieną. Soetad. 8—J>. 
Tol.: OflBO WK. 6-2811 
Namu WA. 5-29J0 

Tel. oflao VI. 7-6588. rez. K K 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We*t Cermak Koad 
VAL.: 1—3 popiet Ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. Ir aekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Kr/i.!. 3241 W. 6iilli PLACE 
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Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Auti*. 1-6. tu*:, ir iešt. pagal sutarties 

Tel. ofiso PR. 6-8838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 Weat 6Srd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir 

GRovehill 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 YYVst Maxquette Rd. 

STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

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

Jei neatsilieps virfimlnSt* telefonai. 
fiauklto Mlduuy 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPftA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p e c chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELPŠA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., fiešt. 2-4 p.p. 
Te*. Ofiso TO 3-0950 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2294 

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės Ilgos 
6255 South Western Avenue 

l ž d a r y t A 1 V A L . kasdien 2—4 p. p. Ir 6—8 vak. 
p. p. Trečiad. Ir 

uždaryta 
Šeštad. 2—4 

sekmadieniais 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1886 So. 4iKh Ot, Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 V. v. 

BIIUIN 1632 So. 49th Ot. 

Telefonas REllance 5-1811 

DR. WALTER 1. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

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

VAL. 2—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 
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TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI i i 
Mes kviečiame lietuvius pa»idiH savo taupomu, pinigus į Chicago Savingi and Loan AMociation, kuri yn proporcionaliai viena 0 

unarkiausiai augančių taupymo isuigu vtM»j Cnicagoj. fm mm kiekvieno taupomi pinigai yra pilna! apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the l'nitcd States Government. 

Chicago Savings tuviri 28 metai kaip saugiai k pelningai teikia visiems teisingi ir mandagų patarnavimą.. Ji U anksto neprižada, bet 
* a d a ištuoka aufcit* dividendą. 

MŪSŲ T U R T A S SIEKIA ARTI PEMMTIES MILIJONU DOLERIŲ ($10,000/100.00) 

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phonc GRovehill 6-7575 Chicago 

J O H N F A J i E L , P r e s i d e n t 

limiVBKA IŠTAIGA Valandof: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vaj. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais uuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieni*!* 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-8626 
1)K. O . J . B Y L A I T I S 

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

(prie Californla Ave.. šiauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 8:30—8:80 p. m. 

doštad. 1—6 p. m. 

Tai. Ofiso WA. 8-8060, rea. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Bfichigan Ave. 
VAJU: (išskyrus šeštad. Ir s e k m a d ) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—8 v. yak. 
Šeštad. priima tik pagal susitarime. 

Rezld.: 10838 So. Wabaah Ay*. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų Ugoe ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir Californla Ave. 
VAJL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 

Tel. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatv8) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
i:«/. 3*47 S. i:Mi;KAJii> AVE. 

Tel. ofiso P I 8-O00O, teuto OO l-OIW 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MELUOSE l'AKK, U I . 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:80-9 sval. vak-. išskyrus sekm 

Tel. ofiso Ir buto Ol/ympic 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1485 So. 49th Ct., Cicero 

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

liula* 1004 So. 40tb Ave. 
Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR (CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet puo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ko,tvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik nusitarus 
• • • • ' • • " ' -v*r 

Tel. ofiso YA. 7-555?, rojz. R E . 7-4966 

DR. FRAHK C. KWINN 
(KVIEČINŠKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

TJGONIUS PRIIMA: Kasdiep nuo 9 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad- vak 

DR. ANTAHAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 261h Street 
Vai. antrad., ketvirtadi Ir šeštad. 7-9 
v. v. . Kitu- laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. LA 1-1310; Re / . CR 7-8315 

Tol. ofiso GR. 6-5899, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 8 \ V e s t 63rd S t r e e t 
(kampas 63 to Artosian) 

4 p. p VAL 
Treč 

• i . m i' •" 

2—r4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

»» I . 1 I I • ' » • ! ' I • I m • I i i 

Tel.. ofiso: LAnube 6-1126 
I*uto — WAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1— i v. p. p. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. H E . 4-3150 

< DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Kd. 
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA. 6-02(7, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 0600 S. Arteslan Ave, 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

Telefonas OLympic 2-4276 

BR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

VAL.: pirm., treč., šešt. 3—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

> DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4068 Archer Aveoue 
Truputį J rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 
.' ' ' • ' » • • i i • i , 

DR. A. P. STULSA 
DANTISTAS 

2723 We*t 7Jst S t 
PrtSmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovchUl 6-6785 

DR. ANTHONY WILUAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6S22 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
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Ofiso GRoveJilU 6-4030 
Rezidencijos HlUtop 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

OYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
2423 We>t MaTquettef Rd. 

VAL- 2— 4̂ p. p. Ir Uuo 7—9 v. vak. 
Trortiad. ir įeštad. pagal sutarta 

mm . » . . 1 . ^ . > W 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

27S0 West 71st Street 
(prie Californla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. ORo. 6-1831, 
1«1 neatk i l ia i s — VTnoenneji 6-3900 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 24th Street 
Priėnilme laikas pagal ausitarimą 

jtelefoaų 
?AHr>F( V-9778 

DR. C.SERHER 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
16 taiso 

oritias ir akiniu dirbtuv* 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
čiad- nuo 10—J2; sestad. 10—S p. p. 

« • ! • > ! .•' - • ' 
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Eflcaamlnuoja 
Akis 
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Pritaikė 

DR. ). J. SMETANArJR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1861 So. Ashland Avenue 

VAL. nirmad., antrad.. k e t v i r t į . , 
penktad. 9:30—12; 1:S0—g •v'lV. 
trečiad. uadaryta. aestad. 9.80 iki 

1:40 iki 6 vai. vjik. 
trečiad. 

OAoal 6^0523 Platt BldK 
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DĮBNIftAOTg DRAŪOAS, OfaCAgo, 1ĮJJNOT8 a, 

Memberof the Catholle Pr<-M A/w'o 
PiibllnhM daily, *xc«»pt aundaya, 

by the 
Llthuanlan Catholll Preat Society. 
PRENUMERATA: Metarop 
ChJcagoj ir CiceroJ $900 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

HUBSCRIPTION RATE8 
$8.00 per year outolde of Chloago 
$9.00 per year ln ChlcaffO & Cicero 
$8-00 per year in Canada 
Korelirn $11.00 per year. 
Ve nifii) S m6n.. 

$6.00 $2.76 
$4.60 
$1.60 

, i . . i . i , - - — . 

$8.(0 
$1.00 

1 oi»n 
$1.86 
$1.00 
$ 1 . 8 6 

Redakcija straipsnius taleo savo nuoflOra. rTeeunaudotij etratpsnlų ne* 
•augo. juos Rra*lna tik II anksto susitarus. Redakcija u* skelbimu turiu) 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prasyn.a. 

Husu emigrantiĮ problemos 
ELTA duoda gana išsamią rusų emigrantų ir laisvinimo 

problemos apžvalgą. Ji pradedama pažymint, kad kiekviena 
emigrantų karta gyvena viltimi, kad jų tėvynėje įvyks radikalių 
pakitimų: kils karas ar revoliucija ir jų gimtoji šalis vėl 
bus laisva. Todėl kiekvienas karas ar revoliucija visiems emi
grantams sudaro didelių šansų. Tą pat tenka pasakyti ir apie 
rusų emigrantus. Vieni iš jų deda visas viltis į tikimą vidaus 
perversmą, gi kiti — tiki ginkluota pagalba iš šalies. Tokį 
šansą, kaip pastebi vokiečių žurnale 'Ost - Achiv" Nr. 16 tetą sovietinėje vidaus santvar-
(1952.8.20) Erlangeno un-to prof. Dr. Rimscha, taip pat sąveikoje. Taigi, jis ir pradėjo kal-

Nesklandumai raudonųjų 
%%̂  • • ** 

tojuje 
Nedaug kas pasiekia Vakarų 

pasauli iš už raudonosios im
perijos sienų, tačiau dėka dar 
ten leidžiamos, taip4 vadinamos, 
savikritikos galima įžiūrėti ir 
tuos kasdieninius pleištus sovie
tiniame gyvenime. Net ir pas
kutiniame tik pasibaigusiame 
sovietinės kompublikos suvažia
vime nebuvo susilaikyta nuo 
įvairių netikslumų iškėlimo. 
Čia į kalbėtojo pultą buvo išsta
tytas £J. S. Khruschchev, senas 
revoliucionierius, politbiuro na
rys, kuris turi nemažą autori-

vadinąs "tremtiniu vokiečiu", išnaudojęs per I-jį pasaulinį karą 
Leninas įkopė į valdžią. 2-sis pasaulinis karas sudarė gerų 
šansų antibolševikiniams kovotojams, tik šie, deja, nesugebėjo 
kaip reikiant išnaudoti visų pasitaikiusių progų. Net daugiau: 
karas buvo baigtas nepaprastai dideliu bolševikų galybės su
stiprinimu. 

Šiuo metu, kaip Eltos apžvalgininkas pastebi, vėl atgijo 
pabėgėlių viltys iš naujo. Pagyvėjo jų veikla, padidėjo jais do
mėjimasis. Ypač veiklūs tie, kurie tiki prasidėsiančiam trečiam 
pasauliniam karui. O jis, nešdamas laisvę visoms pavergtoms 
tautoms, pirmoj eilėj išlaisvinsiąs nuo komunizmo Rusiją. Tik 
apgailestaujama, kad rusai emigrantai esą labai susiskaldę. Dėl 
to ir egzilinės vyriausybės nepajėgę ligšiol sudaryti. 

EMIGRANTŲ SKAIČIUS IR JŲ NUOTAIKOS 

Tarptautinis Darbo Biuras Ženevoj apskaičiuojąs, kad 1920 
m. jų buvę du milionai. Karo metu daug jų pateko bolševikams. 
Dabar esą nedaugiau kaip t rys šimtai tūkstančių. Tačiau jų stip
rumas ne kiekybėje, bet kokybėje. Išmušus lemiamai valandai, 
jie gali virsti labai svarbiu veiksniu. Pažymėtina, kad visų rū
šių rusų emigrantai atmetą rusų nacionalinės valstybės koncep
ciją: jiems rūpi ne tik rusų tauta, bet visos Rusijos tautos. To
dėl visi rusų emigrantai pretenduoja kalbėti visų rusų tautų, 
vardu. Tačiau reikia skirti terminus "ruskij" (rusiškas) nuo 
"rosiskij" (Rusijos), taip pat "ruskij čeloviek" nuo "rosiskij 
čeloviek". Vieniems Rusija yra "jedinaja nedelimaja", kitiems 
ji reiškia to paties likimo ištiktas Rusijos tautas, treti, vad. 
"separatistai", iš viso nenori nieko bendro turėti su "motina 
Rusija". Pastarieji, priešingai kitiems emigrantams, Sov. Są
jungą suplakdina su Rusija, o Sov. Sąjungos vedamą užsienio 
politiką skelbia esant tiesioginę carų imperializmo tęsėją. I r 
rusams ligi šiol nėra pavykę tas "separatistines pajėgas" įjung
ti į vieną bendrą antibolševikinį frontą. "Separatistai" su na
cionalistais, tarp kurių pirmauja ukrainiečiai, yra sukūrę daug 
ir vertingų organizacijų, atmetančių taip pat bet kokios federa
cijos su rusais ryšius ne tik dabarty, bet ir ateity aiškiai pasi
sakydami už visišką atskiroms Rusijos tautoms laisvės sutei-
tikimą. 

Statomas klausimas, ar pavyks amerikiečiams iš visų tų 
savitarpy besipešančių grupių ir grupelių , sąjūdžių ir tautinių 
išlaisvinimo centrų sudaryti vieningos kovos centrą, bendrą jų 
frontą? Ir ar tas susiskaldymas, nesugebėjimas ar nenoras kon
soliduotis, surasti vieningą kalbą net tokiame svarbiame darbe, 
kaip savo krašto vadavimas, yra būdingas tik vieniems rusams? 
Ar neėda daugiau ar mažiau tas pats vėžys ir kitų tautybių? 

O KAIP APIE PABALTIJO ATEITĮ? 

Apžvalgininkas pastebi, kad autorius, apibūdinęs rusų emi
grantų būklę, nieko nepasako mums specifiškai rūpimais klau
simais, būtent — kaip rusų emigrantai žiūri į Pabaltijo respub
likų ateitį. Nors tarp jų yra dar tokių, kurie ne tik Baltijos 
valstybes, bet ir Lenkiją išvaduotas iš bolševizmo nori vėl su
grąžinti "į vieną ir nedalinamąją Rusiją", kiti, kaip Kerenskis 
ir net pretendentas į carų sostus Kirilas, kad ir atsargiai, bet
gi pasisako už Baltijos kraštų nepriklausomybę. Kur pasuks 
tie visi sąjūdžiai su laiku ir kaip galutinai susiformuos, parodys 
netolima ateitis. 

Šveicarų "National - Zeitung" Nr. 398 taip pat konstatuo
ja, kad amerikiečių vestoje Rytų Europos politikoje padarytas 
naujas posūkis. Tokios išvados daromos iš adm. Kirko rugpjū
čio pradžioj išsiuntinėto laiško rusų ir ukrainiečių laikraščių 
redakcijoms Europoje ir Amerikoje, suaktyvinimo tremties po
litikų veiklos ir pasipriešinimo anapus geležinės uždangos, taip 
pat visos eilės kitų reiškinių. Adm. Kirko pasirodymas ukrai
niečių kongrese rodo, kad rusų patarėjų įtaka Washingtone ma
žėja. Nors amerikiečiams ir nepavyko visas rusų grupes ap
jungti "po viena kepure", tačiau amerikiečiai vis tiek nesiliauja 
rūpinęsi sudaryti vieningą antibolševikinį frontą, stengdamiesi 
praktiniame darbe surasti kompromisinę formulę tarp norinčių 
federalistiniais pagrindais sudaryti "vieningą, Rualją" ir ukrai
niečių vadovaujamų tautybių, kovojančių už Rusijos imperijos 
panaikinimą ir jos suskaldymą į atskiras tautines valstybes 
ar jų junginius. 

tinimų tiradą, kreipdamasis į 
suvažiavusius partiečius, ape-

Grįžo Kudirkos laikai 
Kyšininku grandinės 

"Tiesa" Nr. 213, rugsėjo 6 d., 
rašo: 

"Buvęs Mičiūrino vardo kol
ūkio pirmininkas Čirškus pada
rė didžiulį nusikaltimą. Ir štai į 
nusikaltimo vietą išvyko Ko
va rsko rajono pokuroras Ciū-
dėsnovas. Buvo užvesta byla. 
Atrodė, kad visas reikalas pra
dėjo eiti normalia vaga. Įvy
kiai toliau klostėsi šitaip: Ciu-
dėsnovas išsikvietė tardymui pi
lietį Girskų. Po poros valandų 
Girskus šypsodamasis apleido 
prokuroro kabinetą, o praslin
kus porai dienų, Mičiūrino kol
ūkyje buvo nugriautas pasta
tas, ir rąstai, Girskaus įsaky
mu nugabenti Oiudėsnovui. Pra 
slinkus dar kelioms dienoms," 
Ciudėsnovas išvyko į Mičiūrino 
vardo kolūkį ir grįžo iš ten su 
Girskau?. dovanomis. Praėjus 
vėl kelioms dienoms, , Girskus 
įsakė kolūkiečiui Stankevičiui 
nugabenti Čiudėsnovui bulvių. 

<1 siaučia Suvalkijos gyvenimo vaizdai 

liuodamas į jų sąžines (ar ne Kaip sako sena patarlė 
linksma, kai raudonieji tranai r a n k a ranką plauna. Ciudėsno-
prisimena sąžinę?). vas pasistengė Girskiui atsily-

Pasirodo, kad Rusijoje, kur ginti. Jis bylą paruošė ir per-
niekad nenorima prisipažinti davė teismui. Bet... Ten nė vie 
prie betkurių blogumų, visdėlto nu žodžiu nebuvo užsiminta apie 
rasta eilė atsitikimų, kur didie- j Girskų. Jo netgi nebuvo liūdi-
ji partijos funkcionieriai fbend- j atokų sąra&e". 
ravo su vagimis ir kyšininkais. 
To dar negana, tokie pareigū
nai visai nusileisdavo įvairiems 
padlaižiams, su jais išvien eida
vo. Khruschchevo lūpomis rau
donieji pripažino, kad daugeliu 
atsitikimų nelegaliai buvo nau
dojami partijos turtai, tuština
mas iždas, ir kas blogiausiai, 
plačiai išsiplėtęs nelaikymas pa-
lapties. Cia tik pridurtina, kad 
nūdienėje jų santvarkoje nieko T o d a r neg***- Ciudėsnovas 
nėra viešo, viskas Ir niekas yra i r t o l i a u s i a u č l a - J e i S » i š k a l<* 
"paslaptis". Valstybinė paslap- i n a m o J ° ™ g « » * M i ų , tai žiūri 
tis laikoma ir tarnautojo algos k a i p n o r s k l t a i p ^lnytl P a v y z " 

šitos čiudėsnovo kombinaci
jos visdėlto paaiškėjo, byla bu
vo perduota kitam prokurorui 
ir Girskus nubaustas. Toliau 
"Tiesa" rašo: 

"O kaip gi Onidėsnovas? 
ciudėsnovas iš šios balos kė

lėsi sausas. Tiesa, srities pro
kuroras gam pareiškė griežtą 
papeikimą, bet tuo ir nusirami
no 

klausimas, tokia pati paslaptis 
ir tai, kiek jis moka už gyvena
mą patalpą. Ten juk viskas slap 
tai, neveltui ir visi suėmimai 
vykdomi nakties metu, tai vis 
išeinant iš "paslapties ar slap
tingumo" taško. 

Da'r toliau, kalbėtojas šaukė, 
kad partijos kaikurie užsimoji
mai buvo tiesiog sugniuždyti, 
sugriauti. O kas ir buvo pada
ryta, tai su klaidomis ir trūku
mais. "Toje vietoje kaltintojas 
reikalavo kaltininkų išaiškinimo 
ir griežto nubaudimo (drg. Be
rijai bus naujo darbo!) visiems 
kenkėjams, partijos reikalų iš
davikams, šmeižikams, įvairiems 
biurokratams, didikams (įdomu, 
iš kur sovietų terminologijoje 
atsirado ši sąvoka*? angliškai — 
grandees) ir visokiems pasižy-
mintiems netvarkingu gyveni
mu. Čia duota ir kiek iliustra
cijų. Tokio Rostovo srities par 
tijos geležinkelio skyriuje va
dovaujantieji turėjo žinomus ry
šius su kyšininkais, ir vagiliais. 
Gi augštesnieji partijos pareigū-
niai, nors žinoję, bet į tai žvel
gę pro pirštus. Tokius kalbė
tojas išvadino netikrais, popie- j riams, kita - vadovams". 

džiui, nubaudus tokį pilietį Ga-
lašenko, ciudėsnovas^ visai pa
prastai pasisavina jo motocik
lą. Toliau vėl duodame "Tiesą": 

"Po viso to reikėjo laukti, kad 
partinė organizacija imsis rei
kiamų priemonių čiudėsnovo 
sauvaliavimui pažaboti. Tačiau, 
kaip tai nebūtų keista, Kovars-
ko partinė organizacija šio iklau 
simo net nesvarstė. 

Apie čiudėsnovo elgesį parti
nė organizacija žinojo labai ge
rai. Buvo atliktas nuodugnus 
patikrinimas, surašytas platus 
pranešimas, kuriame buvo nu
rodyti kyšininkavimo ir kiti ne
leistini veiksmai, atlikti Čiudės
novo. šis pranešimas ir ligi šiol 
ramiausiai v guli drg. Gintauto 
stalčiuje". 

"Tiesa" daro iš to teisingas 
išvadas, tik užmiršdama, kad 
tai, ką ji sako apie Kovarską, 
gaili pasakyti apie visą tėvynę 
ir pačią sovietų sistemą: 

"Matyt, kad partijos rajono 
komiteto partinėje organizaci
joje laikomasi, šios pažiūros, 
kad, esą, mpsų partijoje yra dvi 
drausmės: viena — eilniams na-

Lietuviškos karvės 
stachanovietėg 

Tarybinėje Lietuvoje ir lie
tuviškosios karvės priverčiamos 
vykdyti įsipareigojimus draugui 

Iš ukrainiečių pusės pareiškiama, kad tol, kol amerikiečiai 
vykdys "bolševikų sulaikymo politiką", jie negalės dėtis i tokj 
vieningą frontą, nes tatai neatneš jokios realios naudos pa
vergtosioms tautoms už geležinės uždangos, o nepaisymas at- , 
skirų tautybių interesų nuves į tokią pat nesėkmę, kaip ir po £< L £ ? U m a * t u * p r i 8 1 " 
antrojo pasaulinio karo. Dienraštis pažymi, kad visdėlto ukrai- 2 3 f t _ * 5 S ? ?g e n . t u s . ' Į P r i m i n ė ' 
niečių, gruzinų ir kitų atskirų tautų svoris amerikiečių politi
koje kyla. 

Mūsų manymu, labai yra naudinga žinoti rusų ir kitų emi 
grantų nuotaikas ir jų nusistatymą tiek Rusijoe, tiek ir kitų 
bolševikų pavergtųjų tautų ateities klausimu. Todėl gerai, kad 
šitokias informacijas Elta teikia. 

riniaia komunistais. Pakaltinti! 
ir kiti raudonųjų darbuotojai, 
kurie neteisėtai išnaudodavo sa
vo tarnybinę padėtį, švaistyda-
vosi valdinėmis sumomis, ne
jautė pareigos atsakomybės 
jausmo. Jie sudarinėjo falsifi
kuotus darbo pranešimus ir.minėtasis raudonųjų tūzas, bet 
klastodavo kitus "svarbius" f ak • ir eilė mažesniųjų figūrų taipo-
tus. !gį pUolė ir kaltino, reik many-

Kalbos pabaigoj Khruschchev fti, ir taip jau išgąsdintus dele-
dar kartą sustojo prie partijos' gatųs. Nereikia ir abejoti, kad 
ir valstybės paslapčių išdavikų, ' šie visi kaltinimai gali reikšti 
kurie neleistinas žinias skleidę Įtik visuotiną ir pagrindini parti

jos valymą. Stebėkime, kurių 

kad tie tik ir laukia bei naudo
jasi tais komunistais, kurie pa
sirodo neatsargūs, perdaug ple
pūs ir nepajėgia išlaikyti pati
kėtų paslapčių. 

Viso suvažiavimo metu ne tik 

galvos nusiris pirmiausiai. Kaip 
ir visi valymai, taip ir šis, neap
sieis ir be didesnių sensacijų. O 
gal esama ir didesniųjų, parodo-
domųjų teismo procesų išvaka
rėse? Netolima ateitis paro
dys. A-iš 

Stalinui. "Tiesos" Nr. 216, i 
1952^m. rugsėjo 11 d. rašoma, 
kad tarybinių ūkių, melžėjos 
laiške draugui Stalinui pasiža* 
dėjusios iš kiekvienos karvės 
primelžti po f), 100 kilogramų 
pieno ir gauti po veršiuką. Gy
vulių augintojai garbingai vyk
dą duotąjį pasižadėjimą. 

Kyla klausimas, ar taip pat 
"garbingai" vykdo šį pasižadėji 
mą ir juodmargės? 

Neatsiliekančios nuo lenkty
niavimo ir lietuviškosios kiau
lės. Taip, kiaulių augintojos 
Montvilienės prižiūrimos, 60 
kauliu skubiu būdu priauginu
sios 20 centnerių lašinių. 

Kuo buvo tos tos karvės ir 
kiaulės maitinamos, lieka tary
bine paslaptis, nes tos pačios 
"Tirsos" Nr. 214, 1952 m. rug
sėjo 9 d., aprašomas derliaus 
nuėmimas tarybiniame kolūky
je : 

"Štai jau pusiaudienis. Po ke 
lių dienų trukusio lietaus, oras 
pragiedrėjo. Pakilęs vėjas nu
pūtė paskutinius rasos likučius 
ir apie 100 ha rugių lauke su
statinėtos gubos laukia, kada 
kolūkiečiai imsis priemonių grei 
čiau jas suvežti iš lauko. Ta
čiau .rugių lauke vyrauja tyla 
ir ramybė, čia nepamatysi iiė 
vieno ^ b a n č i o kolūkiečio. Už 
tai kolūkio valdybos kieme jau 
nuo pat ryto stoviniuoja dešim
tys kolūkiečių. Jie laukia... už
duočių. Nesulaukdami nurody
mų, žmonės skirstosi, o rugiai 
ir toliau palieka stovėti lauke". 

Skundžiasi "Tiesa", kad nėge 
resnis stovis esąs ir su pašarų 
sudorojimu. 

Tad reikia stebėtis lietuviškų 
karvių ir kiaulių pasiryžimu 
duoti daug pieno ir lašinių, mai
tinamoms propagandos šiaudais 
ir pelais. 

(PLB Vok. Kr. V-bos Inform.) 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Cery variniu mašinų 
nopigintom kainom 

1961 BUICK 4 door 
Dynaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow . . $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

Dynaflow $1195.00 
1947 BUICK Super 
00'2l8$ ' Joop z 

a rnaoF i scno 8*6i 
00*8601* * * jp f a o i a a 8*6x 
1948 STUDEBAKER 
<xm8$ r *>op f 
00*866$ •••••••• joop.f. 
1948 NASH "600" Cp. $595.00 
1947 PACKARD 4 dr. $645.00 
1947 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 

U. ŽEMAITIENE ir J. BALYS 
(Tęsinys) 

Susimaldavo irgi namie. Girnos stovėdavo priemenyje arba 
prieangyje. Aš pati labai mėgdavau girnomis malti, ypač žiemos 
metu. Galėjau maldama ir dainuoti, girnų ūžimas man gražiai 
antru balsu pritarė. Turtingesni ūkininkai jau nemalė namie, vežė 
į melnyčias malti visus grūdus, bet jų duonelė nebuvo tokia skani, 
kaip namie malta. Kai aš Šiandie valgau saldžius ir kvepiančius 
pyragaičius, tai vistiek nejaučiu jų skanumo, burnoje yra kažkoks 
kartus skonis, rodos, neina man į sveikatą visi tie skanumynai ir 
tiek. Vis prisimenu lietuviškos stambios ir tamsios ruginės duo
nelės skonį. ' 

KUMEČIO DARBAS DVARUI 
Iš kiekvienos kumečio šeimos vienas vyras arba šeimos galva 

turėjo dirbti dvarui per apskritus metus kasdien nuo ^amsos iki 
tamsai, išskyrus sekmadienius ir visas katalikų šventes, kurios 
buvo švenčiamos toje parapijoje. Kalėdų ir Velykų švęsdavo po 
dvi dienas. Jei kumečio žmoną ir vaikus paprašydavo dirbti per 
didžiuosius vasaros darbus, tai jiems apmokėdavo pinigais, kaip 

1 ir kitiems dieniniams darbininkams. Pietų metu darbininkai gau
na vieną laisvą valandą pavalgymui ir poilsiui. Kumečiai valgyti 
eina namo, o kai dirba toli laukų galuos, tai tiem turi atnešti pie
tus į lauką. Pjūties metu gauna poilsio pusantros valandos pie
tums ir dar pusę valandos taip vadinamiems pavakariams, apie 
ketvirtą valandą, o tada dirba iki tamsos. Tiktai ištekėjusias mo
teris, dienines samdininkes, paleidžia valandą anksčiau apsiruoš-
ti, bet ir užmokestis kelioms kapeikoms esti mažesnis. Kumečiai 
žiemos laike valgo pusryčius namie dar prieš dieną, o vasarą tai 
eina į darbą vos prašvitus, dirba apie namus kokius mažesnius 
darbus pusantros valandos, tada pareina namo pusvalandžiui pus
ryčių pavalgyti, o paskum eina į laukus. 

Kumečiai turėjo dvaro javus spragilais iškulti. Jie sudaryda
vo grupes po tris ar keturis kūlėjus. Ypatingai rugius reikėdavo 
gražiai iškulti, nes jų šiaudus vartodavo stogų dengimui ir ry
šiams, kai reikėjo kitus javus surišti. Būdavo parenkami sveiki ir 
jauni vyrai, nes darbas gana sunkus. Kūlimas trukdavo apie tris 
mėnesius, nuo gruodžio pradžios iki vasario pabaigos. Kumečiai 
kūlėjai dar gaudavo priedinį atlyginimą tais grūdais, kuriuos kul
davo. 

Jei kumetis tikrai ir be savo kaltės suserga, tai nieko iš jo al
gos neatskaito. Jeigu po išgėrimo kokiuose atlaiduose galvoj per 
daug kukuoja, ar už kokias muštynes ir vaidus turi eiti į teismą, 
tai jau turi ką kitą pasamdyti ir iš savo kišenės užmokėti. Moteris 
už vyro darbo dieną turi dirbti dvi dienas. Mirus šeimos nariui, 
atleidžia nuo darbo 2 ar 3 dienas, o jei žmona sunkiai serga, tai 
dovanoja irgi kelias dienas, jeigu ne pati darbymetė. Gimus kū
dikiui duoda vieną laisvą dieną. 

(Bus daugiau) 
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Neužilgo atsilankykite — pamatysite vietines ir importuotas 
vilnones medžiagas — pajusite kaip patogiai jaučiasi pasiūti 
rūbai. Jūs tuojau .įvertinsite gerą kokybę mūsų plačiai Žinomų 
vyrų rūbų. 

EAGLE CLOTHES, žinoma — su išsimokejimo sąlygomis, 
jei pageidautumėt. 

EAGLE EILUTES EAGLE PALTAI 
$69.50, $75, $79.50 $59.50 $69.50, $79.50 

VAN ZANT & WILLMAN 
6222 SO. HALSTED STf. 

Krnntuv<~ nldnra IHrmacl. Ir Kritirtiul. iki »:S0 vai. vakaro 

1 JARABAK DRUGS 
l.SMh & Malr Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

MES ISPILDOME J t S Ų GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ. 

. KALBAME LENKIŠKAI 

f^!Ę^^^^Ę^!Ę!^^*,'t 

! 
8T. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASS'N. 

1447 So. 40th Gourt, Cicero 50, 111. 
JOSEPH F. CUUBA.TJSKAS. 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 t dovanėles su 

naujom sąskaitom. 
TurtM $5,90OvO0tIg^ 
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Penktadienis, lapkričio 14, 1952 

Tėvai Marijonai ir Tėvų Marijonų Bendradarbių Chieagos Apskritis kviečia dalyvauti Jnbiliepneje vakarienėje sekm., lapkr. 10d., 6 v. v., Šv. Jurgio par. salėje 
Programoje kalbės J. E. vysk. VINCENTAS BRIZGYS, Lietuvos Konsulas, dr. PETRAS 
DAUŽVARDIS, kapt. LIONGINAS KUBLICK AS (pabėgęs į JAV per Švediją). 

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

————— — — - • 
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PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS 
SĖKMINGAS BALFO 

SUSIRINKIMAS 

Balfo skyriaus susirinkimas 
įvyko lapkričio 9 d. Piliečių Klu 
bo patalpose. Pirmininkavo sk. 
pirm. J. Taoras ir pakviestas 
sekretoriavo A. Krapąvicius. 

Pirmininkas Taoras pranešė 
apie skyriaus darbus nuo valdy
bos išrinkimo meto. Svarbiausi 
darbai buvo gatvių rinkliavos 
(tag day) ir banitoeto suruošimas 

Kasininkas Adolfas Paleckis 
patiekė iždo — kasos raportą. 

klaidinti ir gerokai paraudonė-
ję Lietuvos laisvės priešai. To
kių daugiausia yra North Sidės 
dalyje, ir kiek mažiau Sohų ir 
Espleno rajonuose. Lietuviai 
komunistai Pittsburghe yra už
simaskavę įvairių organizacijų 
ar klubų vardais. Tikrieji lietu
viai patriotai Pittsburghe turi 
gerai pažinti, kas ir kur iš lie
tuvių čia dirba Lietuvos išdavi
kų didžiai pražūtingą darbą ir 
tarnauja Stalino kruvinai gar
bei bei Lietuvos ir lietuvių pra
žūčiai. Pittsburghiečiai turi aiš 

liūnas Jautrus lietuviškiems rei
kalams prekybininkas. Jau ge
ri metai, kaip jis turi atidaręs 
brangenybių krautuvę vardu 
"Hernon and Co.", 242 Browns-
ville Rd., Pittsburgh 10, Pa. 

Jis yra nuolatinis "Draugo" 
skaitytojas. Pažymėtina, kad 
Simonas Aleliūnas savo klijen-
tams lietuviams duoda didelius 
pirkimo palengvinimus. Jis ak
tyviai dalyvauja visame lietuvis 
kame gyvenime. Jo tėveliai yra 
bolševikų — komunistų išvežti 
iš Lietuvos Sibiran į vergiją... 

Simono Aleliūno brangenybių 
krautuvėje gaunami pirmos rū
šies įvairūs laikrodžiai, žiedai, 

turi pelno dešimtimis tūkstan nį. Jis taip pat yra ilgametis 
čių. Gerai, tegu jie sau ir pel- šv. Kazimiero bažnyčios choris-
nosi. Bet kam jie tuos savo tas. 
pelnus sunaudoja? Svarbiausia, Motinų Klubas, veikiąs lietu-
kiek jie remia lietuviškus reika- viškoj šv. Kazimiero parapijoj, 
lus? Dažnių dažniauna4 grynai ir atstovaująs mokyklos moti-
lietuviškiems reikalams jie arba nas lapkričio 3 d. turėjo savo 
nieko neskiria, arba numeta ko- metinį susirinkimą, kuriame, be 
kį ubagišką grašį, bet jau ne- kitų svarbhį dalykų, turėjo ir 
duoda daugiau, kaip kuris at
skiras žmogus! Taigi ir papras 
čiausias pittsburghietis suprtin-

naujos valdybos rinkimus. Į 
valdybą išrinktos: pirmininke 
Frances VVassel, vicepirm. 

ta, kad lietuviški klubai Pitts- Helen Anthony, sekret. — Ca-
burghe netarnauja ir nepadeda therine Sikolski ir iždininke — 
lietuviškiems reikalams! Tai Lillian Gailys. Buvusi pirminin 
kodėl jie vadinasi lietuvių klu
bais ar draugijomis? 

Ir šiaip įvairūs biznieriai čia 

Nuo 1951 metų sausio 1 dienos 
„ ,, ~ • ,. i 7 0 Q k i a i anoti, kad joks komunis- amžinosios plunksnos, bnlijan-
Balfo Centrui yra nusiųsta 1728 .. *V . »"4*"1U* f , , . . T„ j . . ... ^Kft tas lietuvis negali vadintis ir doleriai. Kasoje dabar likę 159 Vi .. , . 

niK-vafio Itrktutrirv * ra t *Hn < 

LIETUVIŠKI VARDAI, BET 
NELIETUVIŠKI REIKALAI... 

Pittsburgehe yra nemaZai įvai 
rių vadinamų lietuvių klubų, 
kurie varo platų biznį. , Žmonės 
juos vadina ir jie patys save lai 

doleriai. Jis pažymėjo, kad Bal
fo skyriaus kasa ir kasos knyga 
yra kasmet miesto skirto revi
zoriaus patikrinamos. Tik pa
tikrinus kasą duodamas leidi
mas veikti kitiems metams. Vai 
džios revizorius rado viską tvar
koje. 

Iždo globėjas Jonas Podžiu-
kas pranešė, kad kasos reika
lai yra labai tvarkingai vedami. 

Veronika Količienė priminė, 
kad darant drabužių rinkliavą 
stengtis gauti vyriškų, nes 
jų per rinkliavas mažiausiai 
gaunama. 

Kun. A. Sušinskas pabrėžė, 
kad reikia visomis jėgonrs 
stengtis Pittsburgho Balfo sky
rių ir toliau išlaikyti .nes dar 
apie 5,000 lietuvių yra varge ir 

skurde tremtyje. 

Toliau dar kalbėjo A. Sutkai-
tytė, Pivaronas, B&sienė, Kra-
pavičius, Grėbliūnas ir kiti. 

Pirm'ninkui J. Taorui prane
šus ,kad senoji valdyba atsista
tydina," susirinkimas jam ir vi
sai valdybai išreiškia tikrai ver
tą padėką už jo uolų darbą ir 
prašo pasiliktu Po vaidybinių 
diskurjų suFitarta valdybą tik 
papildyti naujais kandidatais, 
vietoj išvykusių iš Pittsburgho. 
Taigi į valdybą įeina šie asme
nys: Veronika Količienė, Alek
sas Krapavičlus, Adolfas Pa
leckis, Agota Sutkaitytė, Jonas 
Podžiukas ir Juozas Taoras. 
Pareigomis pasiskirstys vėliau. 
Pasiryžta sudaryti garbės val
dybą iš patriotinių organizacijų 
ir šiaip veiklių asmenų, pravesti 
drabužių rinkimą ir aukų rink
liavą gatvėse bei po namus. Su
sirinkime dalyvavo apie 30 as
menų. Susirinkimas praėjo gy
vai ir darbingai. Tik per ilgai 
užtruko — beveik 3 valandas. 

ALEKSAS KRAPĄ VICIUS 

prie.š mt. atvykęs iš tremties 
į Pittsburghą pasižymįs darbš
tumu, uoliai dirba įvairiose Pitts 
burgho organizacijose ir yra 
vienas iš susipratusiųjų Pitts
burgho lietuvių, ant kurių pečių 
laikosi visuomeninis darbas. 

Išvažiavus iš Pittsburgho Tie-
lėtai stiprių visuomenininkų (A. 
Kasulaičiui, A. Mažeikai ir ki
tiems), likusiems . Pittsburgho 
visuomenės bei kultūros darbi
ninkams teks nemažai'pasispaus 
ti, kad organįsacinis gyvenimas 
nepradėtų šlubuoti. 

Pittsburghe yra daug seno
sios emigracijos lietuvių m jų 
jaunimu, bet didelė jų dalis or
ganizaciniam gyvenimui yra ne
aktyvi ir lietuviškajam reika
lui nelabai paslanki ir nelabai 
jautri. Deja, Pittsburghe yra 
ta ip 'pat nemaža iš seniau čion 
atvykusių lietuvių, kurie arba 
gryni komunistai, arba jų su-

elektriniai rakandai, rašomosios nepasižymi dosnumu lietuviš
kiems reikalams. Kažin, kodėl 

puoštis lietuvio vardu! 

(.RAMAI ŽENGIA J PRIEKĮ 

Pittsburghas turi daug ir 
darbščių, iniciatyvos pilnų lie
tuvių, kurie yra garbingi žmo
nės ir pralenkia kitataučius. Vie 
nas iš tokių yra Simonas Ale- k0 lietuvių klubais. Jie dažnai 
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P L A N I N G A S TAUPY 
MOKA GERUS 

AS 
v 

4 L 

Kiekvienas žmogus turėt* atliekamus nuo pragyvenimo pinigu, 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, valku mokslui, Įsigijimu! namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis 
Pradek taupyti ilandlen! 

eaeru 
A N O L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 VV. Cermak Rd. • Chicago 8, H. 
JOHN JL KAZANAUSKĄS, r W • ? * VI rgMo 7-7749 

• • $10,000 by F .S .LLC 
—— • • • 

taip yra?! 
Stp.. Ir Mare. Onaičiai, 2304 

Sarah Str., S. S., yra žymūs vy
čiai 19 kuopoj. Steponas Onai-
tis už nuopelnus vyčių ,organi-
zacijoje yra pakeltas j 4-jį laips-

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IB 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami lt 

pristatomi J namus. , 
DARBO VAL/NOOS: 6 v.v.—10 v.v 
Šeštadieniais: 8 v7, ryto—10 v. vak 
M. RIMKUS, 41 l t So. Franctsco 

Telef. Y A 7-1099 

— • - — — 

VAKARIENES BILIETU PLATINTOJAI 
Kas platina T.T. Marijonu Bendradarbiu Chieagos, Apskrities 

ruošiamos vakarienes bilietus: 
Town of Lake: P. Turskiene, 4639 S. Hermitage; A. Gedvilas, 4639 

S. HeVmitage; B. Plvariunlene, 4622 So. MarBhfield. 
18-toji par.: Pranciška Valtkaitė, 1626 S. Ruble Street. 
VVest Side: Marcijona Aitutiene, 2203 W.„Cermak, P. Rainienė, 2342 

S. Leavit Tt. i e u 
Brighton Park: pirm. Anele Skrabutiene, 2439 VV. 45th PI., 

Helen ftirvinskiene, 4541 S. Rockwell ir Jonas Kerulis, 2421 
VVest 45 Street; Pe^gy Zakaras, 4151 So. Artesian 

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

Cicero: £irm. V. Mozeriene, Elz. Brazauskienė, 1400 S. Cicero Avc., 
A. Petkevičienė. 1409 S. 51st Ct., ir Teodora Stučinskienė, 
1329 S. 49 Ct.) 

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

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

Kun. V. Andriuška, MIC, 
/ TMB Dvasios Vadas 
— - — — — — — — 

Užsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuviu dirbtuvės 

ta s mus galite nurflpitKtl įvairu; n 
•'•14 buidua, .ini'ii. reikiuonib. sald) 
iiu baldus, aao>u reikmenis, aallon 
«tuto, miegamųjų uotus Ir kitus ba> 
iU* \K( UFAl AVKNUE 

b D R N l T U R E CO. 
Ssv 'UOZAS KAZlKAlT'to 

4140 Archer Avenue 
Tel. LAfayetto 3-S51* 

i'rten jHlgydan.l baldus patlkrtnkn 
pas mus, gal JUIMH I.U.-, ekonoml&kiu 
užsisakyti ti-nlal ifl mOmj r!lrbtuve< 
lel pageidaujate, galėsim'- duoti 
kredltan. 

PERKRAUS1AU BAIJ)H3 
VIETOJE IR Is TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

IU0ZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAlbrook 5-9209 

' 

Gaukit du feruf uždarbiu* }»t 
U^akrinkit taupymui apsaugą 
TuiekU fiDJ^p| kai reikia 

| I 0 P r l i M t klek M r i U 

UNIVERSAt 
AND LOAN ASSOCIATION 

U M SO. HA1.STED STREET CHICAGO t, ILLINOIS 

>*>** m o— m <»oo 1 

, Tii*tm#mtr«*** t-***t . iĄp> ^ 
TaYandoft Wrm»dieniiią tntrtdieniaif ir ptnktadienisfs nuo 9 ryta 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo t ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniai, uidaryta. i a i i a ^ e n i a ^ nuo t vai. ryto iki S *aL p. p. 
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NUO IJ2SIS£iNeJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IB ATVIKIJ ODOS jLIGŲl 

Tie, kurto kenkia nuo SKNŲ AT 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jl« 
nedali ramiai sedStl ir naktimis mle 
goti, nes jįj uždlsenBJuaios žai«dof 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
nložCjima ir skaUdCJIma senų at 
virų ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DEGULO Olntmont. Jo g y d o m of 
ypatybes palengvins jūsų skaudoj!-
m% ir gal68tte ramiai mtagott' nak 
ti. Vartokite jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nležS-
jlma Ilgos, vadinamos PSORlAHis 
Taipgi pasalina por&SJima ligos, vadi
namos ATHLKTB'8 FOOT. suHtabdo 
džiovinimą odos ir porplyslmą tarp-
plrsčlų. Jis yra tinkamas vaitoti nuo 
džiastaneios ir sjuskiluslos odos. Jie 
yra Tr»ra gyd*iole nuo vlsg iSvlršlnių 
odos ligų. LEGUIiO i&v*a*±* 
Olntment sutelks #«m 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perltamų i r 
ntežlncių kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 76 ct., 
$1.25 tr $8.60. Pirki
te valstinSse Chicago 
Ir apylinkėse ir MU-
waukee, a r b a a t -
siųskite mpiięy ordo-

LEGULO, Department D 
5618 VV. Kddy St., Chicago 34, UL 

MUlberry 5-8694 

kė Mrs. Kissel atsisakė įeiti į 
valdybą, motyvuodama, kad su 
ja nenorinti bendradarbiauti lie 
tu visko ji motinų dalis... 

Korespondentas 

Persunkus 

flpseina be nikelio 
Esant šiuo metu trūkumui ni

kelio, chromo ir k. nerūdijančių 
metalų, pradėta paprastus me
talus apsaugoti nuo rūdijimo, 
dengiant juos tam tikrom che
minėm medžiagom, šiuo metu 
gaminamų automobilių buferiai 
ir kitos dalys yra jau iš papras
tų metalų. Taip pat ir šiajp daug 
metalo prekių yra iš paprastų 
metalų, pagerintų minėtu den
gimu. 
1 

Statistikos žiniomis, tarp 25 
ir 30% amerikiečių turi perdi-
delį svorį. Tarp 50-70 metų 
amžiaus moterų net apie 60% 
būna ku perdideliu svoriu. 

O T M I . K V ' y i . ' A • U A D I O • AAX»-

DYTUVAJ O PKAL.BTIAMOS MA
ŠINOS • LYGINTUVAI % (IRON-
BRS • PLOKŠTELES (KECORDS) 
• NAMČ REIItMENYS IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
PILNAS TEliEVIZIJOS IR RADIO 

A P T \ K N A V I M A S 

4057 South Archer Avrnue 
Tr.L YArds 7-8666, Chicago 32, 111. 

Rtskiros durys nuo žmonos 
Robertas Ray, gyvenantis Sa 

vannoje, gavo miesto leidimą 
pasidaryti dar vienas priešaki
nes duris savo name, nes, kaip 
jis aiškino: „Kiekvieną kartą, 
kai tik mes susitinkame su žmo 
na, ji pajuokia mane, o jeigu 
sugrįžtu vėlai, ji užsirakina du
ris. Dabar — aš turėsiu savas 
duris, o ji turės savas". 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o LietuviŲ 
Kataliku Radijo Programą. 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčiu Pitteburghe 

JI T R A N S L ' L O ' A M A 
Kiekviena Sekmadieni nuo 

1:80 iki 2:00 \f\ p .p. 
IS STIPRIOS IR GALiNGOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visaib reikalais kreipkitėa šiuo ad
resu: Lithuanian CaUiollc Hour, Ka-
dio SUitloi) \VIX>A. Bradduck. Pa. 

^ = ^ 

PRIE$-ADVEN 

, 

teitojo^ 

LAPKRIČIO'29,, 1952 
MIDVVEST^HOTE 
C H I C A G O , IL 

Jurgio Akelio Orkestrai Groja Šokiams! 
$50.00 ii $25,00 pryzai už gražiausias kaukes 

$25.00 pryzas už gražiausia lietuviška kostiumą 
' " ' 

Spaudos Balius ruošiamas gražiame Midwest Viešbutyje, jo didžioji šokių salė 
yra viršutiniame aukšte. Viešbutis yra ant Hamlin bulvaro ir Madison gatvės. (Ham-
lin Bulvaras randasi 3800 į vakarus). 

. • 

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

Bilietus užsisakykite išanksto* Biletų kaina $2.00 asmeniui. 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
MIDWEST HbTEL BALLROOM 
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Penktadienis, lapkričio 14, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 

y 
x 

Chfcagos Lietuviu Vaiku Teatras 
1952 m. lapkričio mėn. 16 d. (sekmadieni), B vai., po pietų Ciceroje, 

Lithuanian Liberty salėje, 49th Court ir 14th Street, 
Stato V. FRANKIENES ken-riu veiksmu pasak? — / 

"Karalaite Teisute" 

Pastatymas — Vilniaus "Vaidilos" Teatro aktoriaus . . . . ANTANO ROKO 

Vaidinimo šokiai k muzika . . . . . ALDONOS VALEIŠAITES ir LIUCIJOS 
GRIGALIūNAITES - LAZAUSKIENĖS Modernaus Šokio Studijos 

šoklus muzika palydi . MANGIRDAS MOTERAITIS 

Dekoracijos ir kostiumai . . . . . . . dail. prof. ADOMO VARNO 

Spektaklio pradžia 3 vai. popiet punktualiai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus kuo skaitlingiausiai dalyvauti parengime. RENGĖJAI 

: ^ 

"V " 
i - • • • 

MENO PARODA 

DETROITIEČIAI CLEVELANDE 
Lapkričio 16 d. lietuvių salė

je koncertuoja*Broniaus Budriu 
no vyrų kvartetas, išpildyda-
ma8 visą eilę lietuvių liaudies, 
lietuvių ir pasaulinio garso kom 
pozitorių kurinių. Pagarsėjęs 
kvartetas pirmą kartą koncer 
tuoj a savo kaimyniniame mies
te — Clevelande. Programos ve 
dėju ir talkininku pakviestas 
clevelandiečių mėgstamas akt. 
ir rež. Petras Maželis. 

Kompozitorius ir dirigentas 
Bronius Budriūnas jau Lietu
voje kelis kartus yra laimėjęs 
pirmąsias vietas už choro ve 
dimus, buvęs Vilniaus operos 

chorvedys, tremty turėjęs savo 
chorą ir plačiai gastroliavo po 
Vokietijos miestus, čia Ameri- čio 27 d. ir tęsis iki gruodžio 

Plačią ir gilią kultūrinę vagą 
verčias Lietuvių Kultūros Fon
das, vadovaujamas Aldonos Au 
gustinavičienės, 1 etuvių salėje 
rengia meno parodą. Rengimo 
komisijai pirmininkauja L. K. F. 
vicepirmininkas prof. Ignas Ma
linauskas; nariai: dail. K. Ži
linskas ir skulpt. V. Raulinaitis. 
Parodos informacijai talkinin
kauja red. B. Gaidžiūnas, PLB 
atstovas V. Braziulis ir Radijo 
Klubo pirm. J. Stempužis. 

Paroda bus apdaryta lapkri-

koje iškilo su savo pirmaeiliu 
vyrų kvartetu. 

Clevelandiečiai puikųjį kon
certą išgirs šį sekmadienį. Bi-
lėtų galima įsigyti dar šį sek
madienį, tuoj po liet. sumos šv. 
Jurgio parapijos salėje — spau
dos kioske ir prie ėjimo nuo 5 
vai. lietuvių salėje. Biletų kai
nos po $2.00, $1.50 ir $1.00. 

Po programos šokiai, grojant 
geram orkestrui, gausus bufe
tas ir kiti paįvairinimai. Rengia 
Clevelando ateitininkai. 

Liet. Bendruomenes v-ba pasiskirstė pareigomis 
u. * 

• Lapkričio 7 d. lietuvių klubo vesta ir informacija), iždininku 
patalpose įvyko Lietuvių Bend-jFlor. Saukevičius, nariais pasi-

ronomu. Sąjungos atgaivinimu, 
visi Clevelande ir Ohio valstybė 
je gyvenantieji lietuviai agrono
mai ir agronomės maloniai pra
šomi pranešti savo adresus agr. 
Jonui F. Daugėlai, 1863 West 
47th Str., Cleveland, Ohio, tele-
fon. AT 1-9871. J. D. 

I R U M P A I 

Korp! Neo IM įmania, švęs
dama savo 30 metų sukaktį, lap 
kričio 15 d. 6 vai. rengia iškil
mingą aktą su menine dalimi ir 
pobūviu Colonial Gardens salė
je. Lapkričio 16 d. korporantai 
dalyvauja pamaldose šv. Jurgio Z d. Numatoma išstatyti per 

120 mūsų žinomųjų dailininkų bažnyčioje, o po to vyks pa 
kūrinių. gerbti a. a. Smetoną. 

DRAMOS KONKURSAS Clevelando trys BaJfo skyriai 
veda drabužių ir avalynės vajų. 

Lietuvių Kultūros Fondo pa-j Tinkamus rūbus ir avalynę gali-

I M n vii; studentu paskutinia-, Slftn. Vladas Petukauskas pra , tavičienės parengtas montažas. 
me susirinkime dalyvavo 35 stu j eitą sekmadienį perėmė vieti-
dentai. Naujieji studentai buvo 
valcV'bci painformuoti apie Stu
dentų Sąjungos Clevelando sky
riaus veiklą, aptarti einamieji 
reikalai ir pririnkti du nauji 
valdybos nariai — Vladas Gilys 
ir Steponas Matusevičius. 

Karys Vytautas Kamantavi-
čius atotogauja pas savo tėve
lius ir po to išvyksta į Europą 
dirbti kariuomenės administra- " 

ninko pareigas iš sktn. Z. Duč 
mano. 

Lituanistinėje vysk. Valan
čiaus mokykloje mokosi per 230 
mokinių. Mokyklos vedėjas An 
tanas Tamulionis, yra 15 mo
kytojų. 

Lietuvių Radijo programoje 
praeitą penktadienį buvo patiek 
tas Vėlinių proga Genės Modes-

Montažą atliko Clevelando skau 
tės. 

lietuvių Enciklopedjios reika 
lais Clevelande prašoma kreip
tis į ledyklos gen. atstovą V. 
Rocevičių, 1319 E. 89th Str., te
lefonas RA 1-9936. S. G. 

Nesakyk viso ką žinai, bet vi* 
sada žinok ką sakai. 

— M. Claudijua 

skelbtam dramos veikalui pa
rašyti konkursui dar papildomai 
gauta Perkūno Oželio ''Dėdės 
Bernardo valia", liauno "Pra
rastasis Kraštas' ' i r J & J "Šei
mos laimė — motinos rankose". 
Veikalams įteikti terminas bai
giasi gruodžio 31 d. 

AGRONOMŲ DĖMESIUI 
Pradėjus organizuoti Lietu

vių Agronomų Draugiją ir ry
šium su Pasaulio Lietuvių Ag-

ruomenės Laik. Organ. Komite- i ko J. Bultrušaitis, J. Ciuberkis 
ir J. Nasvytis. 

Artimiausias valdybos užda
vinys parengti darbo prog
ramą. Posėdy jau buvo numaty 
tos ir atskiros veikios sritys, 
kuriomis ypačiai domėsis atski
ri valdybos nariai. S t Vi 

JAUNIEJI TALENTAI 

to pareigų perdavimas spalio 26 
d. išrinktai apylinkės valdybai. 
Į bendrą posėdį atvyko komite
to ir valdybos nariai, taip pat 
apylinkės susirinkimo prezidiu
mo pirmininkas Ig. Malinaus
kas. 'Pirmininkavo vicepirm. 
inž. Br. Snarskis. Rinkimų ko
misijos pirm. inž. Gargasas per
skaitė rinkimų protokolą. Ig. 
Malianauskas prezidiumo vardu 
konstatavo, kad dėl rinkimų 
skundų nėra gauta ir todėl nau
joji valdyba įsiteisėja. St. Barz 
dūkas, buv. Laik. Organ. Komi
teto pirm., naujai išrinktai val
dybai palinkėjo sėkmingo ir vai 
s.ngo darbo. Br. Snarskis pla
čiau pasisakė dėl Liet. Bendruo
menės tikslų ji turinti susi
daryti konkreč'ą darbo progra
mą, savo veikla tiekti lietu
viams moralinio pasilenkiu mo 
bei materialinės naud's, icmli 
Tautos Fondą, ugdyti kultūrą, 
išlaikyti savo tautai jaunimą ir 
IX. 

Toliau jau atskirai pofėdf; a-
vo naujai išrinkta apylinkės val
dyba. Laikinai pirmininkavo 
amžium vyriausias jos narys Fl. 
Saukevičius. KanJMata's į val
dybos pirmininkus buvo pasiū
lyti K. S. Karpius, St. Barzdu-
kas, dr. St. Tamošaitis ir Prr. 
Karalius. Savo kandidatūros 
neatsiėmė tik viena • Barzdukas, 
jis ir buvo pirmininku išrinktas. 

Naujam pirmininkui užėmiis 
vietą, toliau pareigomis pasi
skirstyta šiaip: I vicepirm. bu
vo išrinktas dr. St. Tamošait's, . , . . . , • 

. I dalyvavę t imtai b^s mokinąs 

Kultūros Fondo surengtame 
jaunimo vakare savo meninius 
sugebėjimus Clevelando visuo-

l menei parodė net 15 jaunųjų ta
lentų. Jauniausieji pianistai: 

j Aldona Masilionytė, Jūra ir Lai
ma Gailiušytė?, Algis Alkaitis. 

: Laima Obclenytė ir Jolita Ka- I 
i valiauskaitė pasirodė esą savo 
'mokytojų įstatyti į tikras ir 
j tvirtas studijų vėžes, o vyres-
jnieji: Audronė Alkaitytė, Val
das Griaužinis ir Antanas Sme
tona pasirinktus sudėtingus kū
riniu-', galima sakyti, meistriš
kai ičnildė. Ryškiausiai iš jų 
bet*;i j.asir xlė Antanas Smeto-
m su Hrahmso Intermezzo bei 
i 'o-thoveno Sonetą ir Valdas 
Oranžini;;, ftie du jaunieji pia
nai •> i jau toft*yra pužengę mu
zikos kely ir laukiama gražiau
sių rezultatų fteityj<\ 

Akordeonu grojo Alg. Modes-
tavičii-s. smuiku Saulius Al-
kiilis; dainavo Brozatė. Iš 
Put "no.•-- Mykola'čio "Valdo
vas" ketvirtąją sceną Fijvaidi- [,^5»Aj2S2j 
no "Rūtos" jaunimo 
LJlija Janiilevičiiitc, Egidijus 
Žilionis ir Jonas Vyšniauskas. 

Pabrc:H}Ra, kad programoje 

Jums visados apsimokės pirkti t«le-
vizijos aparatą iš patyrusios, sažlnin-
K«>H krautuv&s — 15 

BUDRIKO, 
kur yra užlaikomu :i patyrę mecha
nikai ir kur Telov/.lijoH parsiduoda 
geriausių t&dlrbysčiu nauji modeliai 
su pilna garantija: 

ma palikti šv. Jurgio parapijos 
salėje, Lietuvių Klube ir nau
josios parapijos svetainėje. Va
jus baigiasi šį sekmadienį 

Lietuvių Radijo Klubas, ku-
I ris veda lietuviškąją radijo pro
gramą per WSRS stotį, Padė
kos dienos vakare, lapfrič'o 27 
d. rengia bendrą visų senųjų ir 
naujųjų lietuvių vakarą — po
būvį. 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

KASOM. MA&INftLftS 
gaunamos geriausiomis aslviromt* 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blshep 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

ADMIIIAL, <.1 \ l 
K I J K C T I U C , PH1LCO, R. C-A. 

MA<JXAVOX 
KAI 
VICTOIt, IM'MONT Ir pa l ios geriau
sios su IU DRIKO lelbeliu. 

K'am.i nuo $ 199.60 už dideles mle-
ros paveikslą Ir aukščiau. 

Pritiname mainam J ū s ų radiją, 
gramafoną, armoniką, pianą Ir duo
dame didelę nuolaidą. 

U N l . V A I S I M M O M . P I M M S 

l\« 'lėtas bargciiŲ išmainytų, 
l>crdirhtŲ T. V. Setų: 

II vicepirm. Pr. Karalius, I se 
jetorium K. S. Karpius, II sekt. 
V. Braziulis (jam taip pat pa-

jauirnias, o nenšiaio sau mėgė
jai. Jaunieji menininkai savo 
t m karnoje attgHumoje pasirodė 
tik dėka savo kvalifikuotų mo
kytoju: braho Ambraso, .fuilatis 
Kazėno, Birutė • Smetonienės ir 
Petro Maželio. 

Kultūros Fondas rengdamas 
Programa U a r k o l / e t m i ų fludio toVillfi j a u n i m o VakarUH, IlC t i k 
Klubas, Pirm. Juozas Htrnipulfa u:«:J ° . 

Rd.. tei. sw :..i!"iMi.'progm.' tuvi noro įskelti •iininuusius U-

MotOIOlft 7 eol $30.05 
Httomberg-Carlson 10" $49.95 
UCA-Vi".tor 10" u* $59.95 
Bparton konsole 10" už $59.95 

10" Consolo . . $00.95 
r v UŽ $uo.50 

teatras" i l7" Tablo TV UŽ $i48.5o 
17" C'oriHOlo už $159.50 
30" Tablfl TV už $100.50 
V\" ConKole TV už $1S9.50 
Admlral l'honograph, Radio i r . . 

TV kombinacija. . . J $IS9.(Q 
lllcklr. phonogratul po . . . . $10.95 

MaŽOS radlos po $1!>.9& Ir u. tffic. 
Jeigu Jūsų TV setas neveikia pa-

t»'lefonuokite VIetory 2-9512, B a l r l -
I n m.•i-hanjka.s Jums sąžiningai su
taisys. 

R A D I J O V A L A N D A 
Cleveland, Ohio 

klausykite* lietuviškom MMH6 piogra-
u»os per WSRS stot j. 14 U d bor,R;i 
kiekvienu penktadieni \al . vakam. 

K 
hallaa , „ _ , , 
mos vedėjas Ral.vs AuK'uas lnt,7 K. 
7<» s t . loj. KN I - : - ; 1 ' skelbi ing rH-
kalab. Melpilu į W b ' nw»vl^Ji| . 
i 3 i a B." 89 a t , {̂ i R A i-99a«. 

leirfuft, bet kariu paskatinti ir 
kitus jaunuosius ugdyti savo su
gebėjimus, rimtai besimokinant. 

JOS. F.BUD1UK, Inc. 
3241 SO. IIALSTED ST. 

Krautuyl atidai y ta pirmadienio Ir 
ket\'irta<lienio vakarais iki volumos. 
Nf>tlollonils uždaryta. 

ALBINAS BENIULIS 
VILIUKĄ PERKRArSTYMUS 
Ir jvairig da iktu p e r v e ž i m u i 

Taip par persiunčiamo ) užsien) 
pak1e>6.lus įvairaus maisto 

Kreiptis: 

2554 SO 1IAI-STKD STKKET 
Te, P^nobe 6-324.5 

ciniame skyriuje. 

Clevelando L. K. "Ramovė" 
lapkričio 22 d. 6:30 vai. lietu
vių salėje rengia Kariuomenės 
šventės minėjimą. Vakaro pel
nas skiriamas Lietuvos karo in
validams šelpti. 

Jurgis Graurogkas, prof. J. 
Graurogko sūnus, išvyko į JAV 
kariuomene. Išleistuves suren
gė studentai ateitininkai. . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiSiiiiiiiiiiiiifi»ciMeiiiiiuiir 

MODERNAUS S0KI0 
S T U D I J A 
A. Valeisaitės ir 

'»rigaHūnait&-Lazau8Kieiies 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad.. antrad. 
trc(Mad, Ir per.ktad, nuo B v. Iki 8 v.v 
MIMIIIHHinilMitlIlUllltmiHHIIHilllliHIi 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATpME 
VISOKIŲ nt fti Ų 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
S0S9 So. HALSTED ST. 
* Tel. Vlctorjr 2-1272 

APKAINAVIM4 IR PREKIŲ PKl-
STATYMĄ TEIKIAM K 

NEMOKAMAI 
RASTI N fi ATIDARYTA kaadien nuc 

8-va!, ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais iki. 3 vai. vakaro 

<r * - = . . . — 
^ , 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje Įstaigoje./* 

• 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje, 

I N S l J R t O ] 
Turtas — $30,000,000.00 £3 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 ^ l | | | J > 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

{•taigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais vlaa! neat idaroma 

i; 

• • i , 1 : ; ; 

Diena Ateis^Kai Busi Linksmas Sutaupęs! 
Sg^ Taigi, dabar pradekite taunyli šioje Ifetu* 
iBt viškoje įstaigoje. BRIGHT3N Savings & 

Loan moka 3% pelno ant jūsų sutaupo 
K i e k v i e n o t a u p y t o j o indeliai apdraus t i iki $10 ,000 .00 . 

Brighton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer A ve. i vakarus nuo California Ave, t 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO V^liANDOS: N 

Pirmad., Antrad., Penktad. Ir Sešt TreCiad. 9:00 ryt H iki, 12; Op. v. d. 
8:00 ryte iki 4>80 p., p. Ketvirta.!. «J:<H» ryte iki 8:00 vak. 

i i' 

Si:4, l l i : S1 E TUAVEL B U R E A V 
^451 S o . OakleR A ve. C H I C A G O 8, ILL. Tel . Y A r d » 7 -3278 ir 7 9 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ LAIVAIS 
Parūpiname blletiis, viešbučius Ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dalykus. H lUMli LIETUVIŲ SKYRIV- PUdome afidevitus. Keliones 
planuokite iš anksto f kitiems metams. Anksčiau nšslsakyklte biletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami blh'tii- |>aa mus nemokėsite braukiau ir iftvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei { geležinkelio s tot | ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

nudriko Radijo Valanda le idžiama] 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
r, iki 7 vai, vak. ts Motles WHFC, 
l 450 kiloeyeles. 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas pusė metu! Daug patar-
oavitnu įskaitant paskolos namų pirkimui} žema kaina — skubus patarnavimas — 
Ugi išsimokžjim^i- ^ 

Cl. IZEN'S FEDERAL SAVINGS & 10AN ASSOCIATION 
154Ž Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

^ ,-g'IU 1 ^ ' įrt I. " j •ll^9 Į , i. _ i s s : SA 
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OtomAflfIS DRAUGAS, CHK5AOO, ttUNOM I Penktadienis, lapkr'čio 14, 1952 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
So. Boston, Mass. 
Visi kalba apie Balio seimą Ir 

banketą 
y i sas Bostonas, VVorcester, 

Brockton, Norvvood ir kitos N. 
Anglijos kolonijos sujudusios 
ruoštis Balfo seimui, įvykinan
čiam Hotel Statler, Bostone, 
sausio 9 ir 10, dienomis. 

Seimui rengti komisija, ban
ketui rengti ikomisija, spaudos 
komisija, programinei knygelei 
paruošti žmonės dirba, i>osė-
džiauja. 

Draugijos ir organizacijoj po 
sėdžiauja, kaip daugiausia būtų 
galima Balfo seimui pagelbėti. 
Skiria aukas .nariai imasi aukų 
lapus. Bostonas ir Naujoji Ang 
lija stengiasi Balfo seimą pa
daryti jdomų. Kiekvienas lietu
vis privalo pagelbėti. Čia yra 
visų pareiga, visu. bendras rei
kalas. 

Neseniai čia lankėsi iš Centro 
Jonas Valaitis, kviesdamas drau 
gijas ir veikėjus pagelbėti. Lap 
kričio 13 d. Bostone, o lapkri
čio 14 d. "VVorcester, Mass., lan- j Uttavlv Radto Programai per stot} 

. l t_ ,„ „ _ . jVVRMS. 1090 kllooyeles nauju luiku 
kyšis tik iš Europos grjzęs Bal- 12:00 iki latto vai. pr| pfetm sj 
fo Centro pirmininkas dr. J. B. 
Končius. 

Omaha Nebr. 
TRUMPOS MNUTfcS 

Viktoras Dagilis atvyko iš 
Paryžiaus j Omaną, Nebr. Jis 
yra gabus vaidintojas. Ilgai 
nelaukęs Viktoras Dagilis su
organizavo artistų klubą. Jau 
šis klubas dar* repeticijas pa
rapijos salėje. Jam į pagalbą 
atėjo: Agurkis, V. Mackevičius, 
Pratkelienė, Šarkaitė ir kiti. Jų 

pirmas pasirodymas ruošiamas 
lapkričio 26 d. 

Visi gieda balnyeloje. Mūsų 
vargonininkė Edna Gutoski at
spausdino daug giesmių, kurios 
yra giedamos v!sų susirinkusių
jų bažnyčioje. 

Lietuvių kallms pamokos. Mū 
sų kolonijos jaunimas noriai 
mokosi savo tėvų kalbos. Pamo 
kos būna sekmadieniais nuo 9 
Iki 11 vai. ryto parapijos mo
kykloje. 

> 
Adolfas Aidnkas įsigijo ūki. 

Jis ir toliau dirbs batų dirbtu
vėje, o žmona tvarkys nedidelį 
ūkį ir augins mažus vaikus. 

Jeronimas Cicėnas, rašyto
jas, įsigijo namą, kuris gražiai 
įrengtas. 

H M 

Pranas Totilas stato sau mū
rinį namą, laisvu nuo darbo lai-
lu. Jam padeda mokytojas Fe
liksas Pabilionis. Vietinis 

:::::; ::::::::^~ c L A s s i F I i D AND HELP W A N t E D A D V E R T I S E M M T S : ^ ^ ^ : ™ ^ : 
R F . A I J FHTATF. 
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CICKRO 
Savininkas parduoda 2-jų butų po 
6tyį kamb. namą; 2 autom, mūri
nis garažas; kaistu vandeniu ap-
šild.; 1 butą galima tuojaus užim
ti. Kreiptis 

1902 So. 48th Ct. 
• 

SKOKI10 Savininkas parduoda 
nepaprastai gražų Y kamb. mūr. na
mą HU 4 mleg. kamb. dvigubo dydAlo, 
Visi modernus kabinetui virtuvėje, 
„breakfust" nook. uždarau porrius. 
ga/.u šildomas karAto vandeniu, 1 Vi 
vonios. :; autam, gar. Ptlnaj rflsys, 
veneelskos užuolaidos, karųyzal. ra-
dlutoriti uždangalai, laiptai HU kilt* 
mals. arti parapijiniu Ir vlrAu mO« 
kvklu, pulkus susisiekimas. Tuojau 
Kalima užimti. Kulnu $132.800. 
8041 U H.I.u«- ORfll iml 6-0984 
Savininkus parduoda — 0$ $17,000 
r. kamb. Georglun mftrlnĮ, 4 m. senu
mo namu. Kokl ini vonių, karstu oru 
apšildomus, pilnas rflsys. 2 autom, 
guružus, kiemus apsodintas. Arti ka-
tullku bažnyčių, mokyklų ir gero 
Htisisloklmo. Tuojau gulima užimti. 

0955 S. Sangnmon 
BFverly H-78U5 

sekmadieni bus sekanti; 
1 — Pnlcons Ilndio Orkestro 
2 — Dainos 
3 — Magdiiu's Pnsnkn. 

Bianlo reikalais malonSklt raSytl ra-
dio ofiso adresu: 502 E. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass. Ačttt. 

Steponas Mmkus 

RADIO MNIORi 
Norime dar karta, priminti, kad pra
dedant *J sekmadieni. In;>kri0lo-Nov. 
16-tą IIIO.HU vedami radlo programai 
bus leidžiami nuuiu laiku, tul yra, 
nuo 12:00 iki IlifSO vul. per pietus. 
Kviečiame pasiklausyti. Stotis ta pati 
VVHMH. 1090 klloeyeleH. 

Steponus ir Valentina Minkai 

l^j AITOMTO M f i l i MIS 
„RUNGAI jOW" 

G kamb. pirmame augste, 4 kamb. 
butus pustogeje, kuris Išnuomojamas 
už $85.00 j men. Gazinčs krosnys Ir 
šaldytuvai. Aliejum kaistu vande
niu apsild. Autom, vandens šildytu
vas. Kartu Salia atskirus *2r. x t 25 p6-
dų kampinis sklypas su 2 autom, ga
ražu. Žieminiai langai, sieteliui. Ve- | 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

OROSERNE ir MftSOS 
KRAUTUVIŲ 

į te igta prieš 16 metu, gerai einąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuvas. Jei pa
geidautumėt galima pirkti ir namį. Par
davimo prirJ.astis — mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood Street 
GROfclO SAIJONAS 

Visi modemflll jrengimui. įsigyvenusi 
klljentūra. Vletn G-loms operatorfims. 
118)000 „gross" pajamų. Prieinamu 
nuoma, gera sutartis, apšildymas. Pa
mate )vertinslte. I>el kitu Interesų no
ri skubiai parduoti, nebrangiai, $2,-
600, 

1100 I .ei a iu I A ve. 
HUmboklt 0-»071 

• i m i i • i II • 

OFF-SFT SHOP 
(Multls) Pilnai Jrengta, turi veikian
čias sąskaitas, fstelgta prieft r» metus. 
Nuoma $75. Gera nuomos sutartis. 
Nebrangiai $7.000; nori skubiuk par
duoti, partneriai Išsiskiria. Havlnln-

:too N. Piilaski 
SAernmento 2-0800 

(iroserne ir meslnP: proga turfiti ge
riausių, maisto krautuve vakarų prie
miestyje. Daro dldelj bly.nj: moder
niški įrengimai; žema nuoma; gera 
IU tartis i jkuinuotu skublum pardavi
mui; parduoda dPl Ilgos. Pamatykite: 
7921 \V. Ogden I-yons arba Saukite: 

YAnlH 7-0980 
po fl vai. vakaro. 

HELP WANTED MOTERYS 
~ ~ ^ | B S ^ J W f t d W A A M M M M M ^ ^ 8 k m ^ 

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

v 3021 N. Pulaski Rd. 

Turime nuolatine vieta gabiai 

O F N F R A I J OFFICF C I J F R K — 
T Y P I S T 

Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budrių naujai pradedančių. Malonios 
darbo sųlygos. jvalrlos pareigos. 37% 
vai. savaltP. Maža draugiškos nuotai
kos rastine!. Kreiptis asmeniškai — 

M. I J. MORGAN CO. 
1907 S. Rlue i-laii.i Ave. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? Turime keletu vie
tų d81 — 

" D K A U G A 8 " A G E N C Y 
55 E. WHH! mgton 8 1 

- Tel. DEarborn 2-2484 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrglnia 7-6040—7-6641 

HELP WANTED — VYRAI 

HELP WANTED — VYRAI 

TAVERN « LIQtIOn STORE 
Taverna i F degtlnSs krautuve, Jreng-

neclftkos užuolaidos vtrSuJ T-me augS Į ta su virtuve. Pietrytinis kampas ju
te uždaras porčlus užpakuly.. Pilnas d r i 0 je vietoje. Didele apyvarta, mo-
8 pėdu uugStumo rūsys, t inkamus i domOs jrenglmai, pulkus biznis su 
butui. / valgluls. Prlolnama nuoma, 6 m. su-

Vlncennes 6-0359 I tartis. Teisingai jkalnuota, nori sku-
$6.000 pilus prekes. 

If you possess individual judgement and initiative — have the 
desire to earn 

$6,000 to $27,000 per year 
then we have the job for you. We are interested in a limited 
number of men to se!l the ZEO-RAN line of water softener. Est-
ablished leader in its field carries 20 year guarantee. This is an 
opportunity for a permanent position with earnings far above 
average. The market is tremendous and practically untouched. 
Selling experience is not necessary. We will train conscientious 
men. Some of our top employees were previously in office work. 
Call now for personai interview. 

GLadstone 5-5110 or SKyline 5-0412 
• i ' • 

& 
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Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur 
darbininkas yra įvertinamas? 

REYNOLDS METALS COMPANY 
Tuojau pat turi vietą dėl 

PR0DUCTI0N t MAINTENAN0E W0RKERS 

: ^ 

Geros darbo sąlygos, gausūs darbininkų priedai, kartu ne
mokamas draudimas ir apmokamos atostogos. Naujai pa
keltos atlyginimo ratos. Keičiamos valandų pamainos. 
Ekstra atlyginimas (premium) už naktinį darbą. 

Kreiptis — Pereonnel Office 

47th St. & lst Avenue, McCook, 111. 
* 

Atdara 8 v. r. iki 4:45 v. v. ir SeStad. arba 

sa l in inkus parduoda u* $15,500. 
Modernas 6 kamb. mtlr. namas f>% 
metų senumo, pilnas Vflsys, 1 y» au
tom, garažas, kombinuoti žieminiai 
langai Ir sieteliai, gražiai apsodintas, 
arti transportacljos, mokyklų Ir baž
nyčių- Tuojau galima užimti, aplei
džiame miestų. 2640 OgJt Ht., Krank
liu Purk. CKntral 6-3M7 arba QL*d-
stone B-SSSt, s.'km. arba vakarais. 

SCHIIil.KR PAItK'R 
Savininkus parduodu $M.r»00. 2 
miegam. mOrlnj Haneb stiliaus na-
m«: prijungtas garažas; 5 m. se
numo: ..eeramlc" koklių vonia; gazu 
apSlld.: arti St. Heatrloe parapijos Ir 
mokyklos, Gulite tuojau užimti. 

4410 N. Kol74» (9400 vakaruose) ' 
f>T4idstone 5-0100 

, 
CICKRO 

Vienas 2-Jų augStij. 4 butų mūrinis 
namas, 2-Jų autom. gav. Antrus 2-Ju 
aug.^tŲ mūrinis biznio namas su den-
tlsto, gydytojo kabinetais, grožio sa-
llono patalpom ir butais. 2 autom, 
gar., vienas butas luSčias. IftslmokS-
jlmul nųlygoa. 
Sav., 4©34 W. 15th St., Cicero, III. 

Savininkas parduoda — $13.200 
Moderniškas mūrinis namas 6 m. se
numo; kabinetų vlrtuvC; „Linotvall" 
vonia; karštu oru apSlld.; b dideli 
kamb. 2 arba S miegam.: veneciš
kos užuolaidos; žleminlul lungal Ir 
sieteliai, ftėtros; platus sklypas. 2 
autom, garažas. Galima tuojaus už
imti. Prašo Saukti pasitarimui: 
l l l l l top 5-115H 0312 Ko. Grron St. 

biul parduoti, 
STctvart 3-0000 urbu 

PRospeet 0-7530 

Restaurant and Oooktail 
Lounge speclalizing for Itallan Pood. 
Doing large volume. Ali modern. Pay 
only for Inventory 5 year lease. Mušt 
be seen to appreelute. Ideal for part-
ners. Call owner for appoinment or 
see at 

1200 R 7 l s t St. 
I'ljf/u 2-0558 

N'ASLft PARDUODA 

, 

2 augfitų mūrini numų; 2 automobilių 
garažas. Automatiškai apši ldoma ir 
karšto vandens šaldytuvas, gera) už
laikytas. 

KRETPTIS — 
po 5:00 vai. vakaro. 

4580 So. Archer Ave. 
M M 

ISNUOMUOJAMA 

\ 

5635 Cermak Rd., Cicero, Illinois 
Pirmad. iki penktad. 

t 

Ą> 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateit im? 

RYERSON STEEL 
turi keletą vietų tuojau dftl 

• STf.FI; W A R E H O U S E H K I J P K R K 
• SIU I T SUKAK MKS 

• P I J A T E SUKAU M E N 
AugAtaa at lyginimai , geros darbo sąlygos. Svari dirbtuve. Daug prie
dų darbininkams. Imame D. P.; reikalinga suprasti angliškai. Kreip
kitės šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateitj pas — 

J. T. RYERSON t S0N, IRO. 
aeoa w. įeth st 

<r PAPER COATEKS K SLITTERS 
^ 

IŠnuom. 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: 

3^35 W. 62nd PI. 
1 n 1 11 

Išnuomojamas mieg. kamb. Su val
giu ar be "valgio 

4631 S. Washtenaw Ave. 
(2-as augštas iš priekio) 

Išnuomojamas 6-SLų kambarių butas, 
be apšildymo. 

Telefonas 
ENglovrood 4-8958 

IŠNUOMOJAMAS didelis, ap
statytas kambarys vyrui arba 
merginai. Galima naudotis virtuve. 
Kreiptis: 2716 W. 39th PI. 

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

x KLEEN-STIK PRODUCTS, INC. 
2611 S. Indiana GAlumet 5-6041 

0 

PRANEŠIMAS 

DRAUGO administracija nujaus 
dama, kad lietuviai norės išgarsin
ti mūsų tautos ir josios sūnų var-
(lfl ir Įgyti jiems daug palankumo 
Bvetimųjų tarpe yra palikusi be pa 
rašų nemažą skaičių lietuvių daili
ninkų paruoštų kalėdinių atviru
čių. Šiose kortelėse bus galima pa
gal užsakymą atspausdinti angliš
ki tekstai ir parašai. Lietuvių dai
lininkų paruoštos 8 kortelės su 
angliškais tekstais ir atspausdin
tais siuntėjų vardais kainuos $1, 
100 kortelių kainuos $12.00. Vien 
su angliškais tekstais, be siuntėjų 
vardų 8 kortelių komplektas kai
nuos 70 centų. 100 kortelių $9.00. 

Užsakymus prašome siųsti tuo-
1au»: 

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

Chicago, IU. 
Užsakymai bus priimami iki 

gruodžio -mėnesio -1 d. 

GrosernB ir degrtinRs krautuve. Pa
tarnavimui barftj, Didele apyvarta, 
prie kampo. 2 autom, garažas. Gazu 
apfilldoma. B kamb. butas užpakaly, 
Jei pageidautumėt arba apsimainysi
me su pirkėjo butu. ž e m a nuoma, ge
ra sutartis. Nebrangiai. $3,500, plius 
prekPs. Parduoda riei silpnos sveika
tos. 4434 W. 28th St.. RIsliop 7-7484. 
n Su i 

(&fAUQtTETTE P A R K E 
Pardavimui tavern biznis Ir namas 
4 kamb. butas užpakaly. Duodami už
kandžiai. Galima pirkti mažu JmokB-

"jimu Ir lengvoms ISslmokejlmo saly-
g-omis. Tuojau gal ima perimti ge
rai elnantj blznj. 

HEmloek 4-0278 
— — — — i — II n m • . • I ^ I I i i n •• ^ • — — p — • — i — w m 

OliEANING AND TAII/OUTNO 

store, wlth nice l lving ąuaters in 
rear. Establlshed 35 years good going 
bustness. Rent $50. Ideal for couple. 
Excellent opportunity for Tallor. 
Mušt be seen to appreclato. Sacrl-
flce $1,950 for lmmedlate sale can't 
bandle alone. Call owner for appoint-
ment. TAylor 9-9«97. 

i /mii.-iiiiii ir Kulti i Valykla 
Kartu ir „route". Jstelgta prleS 22 m. 
Pilnai jrengta. Gerai einąs biznis. Gy
venamos patalpos su baldais, šaldy
tuvu, krosnim. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Pulki proga siuvėjui. Nori 
skubiai parduoti, nebrangiai, $4,000. 

, 2952 W. Diversey 
EVerglade 4-8695 

' IJEAUTY' SHOP 
Vlclnlty Rrighton Park 

Establlsbed elientele good going 
biiHlness, modern flxtures, low rent. 
Mušt be seen to appreciate. Sac. $1.-
600 for lmmedlate sale due to Illness. 

Call ovvner for apt. 
REpublio 7-3367 

Taverna — Clenring Dlstrict ant 635 4 
W. 63rd S t ; 5 0 x 1 2 5 p6dų pasistaty
mo autom, sklypas; ant kampo už
kandine Ir išsinešimui produktai. Da
ro didel) klek) biznio. Naujas pasta
tas su gyvenamais kamb., i lga sutar
tis, žema nuoma. Parduoda kaip stovi 
Už $6,000. Saukite savininką: 

REUanoe 5-9822 

• TYPIST-CLERKS 
• STENOGRAPHERS 
• BOOKKEEPERS 
Imsime naujai pradedančias dirbti 
arba patyrusias. Malonios darbo są
lygos. Jvalrlos pareigos. 5 dienu. 35 
vai. savaite. Gausds priedai. Kreiptis 
šiandien asmeniškam pasikalbėjimui. 

PHOENlX LONDON GROUP 
Room 329 121 W. Adams 
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TPRIMP, NrOIiATlNf DARBA 

GABIAI 

GENERAL CLERK 

Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budrią naujai pradedančią. Geros 
darbo sąlygos, jvalrlos pareigos. B 
dieną, 40 vai. sav. Apmokamos sven-
tPs Ir atostogos. Ifivengklte ,loop" su
sikimšimą. Telefonuoklte arba maty
kite Mr. Talbot t 

SHAPIRO FISHERIES 
702 W. Fulton 
(Austi 6-4700 

Ar dorrlltes nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

STENOGRAPHER 
Pageidaujama patyrusi arba Imsime 
pramokuse naujai pradedančią. Ma
lonios darbo sąlygos, jvalrlos parei
gos. Proga vartoti savo Iniciatyvą. 5 
d. savaite. Gausds priedai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu. 

NELEME CURTIS IHD. Inc. 
4401 W. North Ave. 

OApItol 7-6600 

VYRAI IR MOTERYS 

Ar Jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateit im? Mes tu
rime atidarymą patyrusiam 

R A T E CLERK 
taip pat 

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

SAUKITE: 
CAlumet 5-4640 

Are you interested In a permanent 
position? We have an lmmedlate 
opening for »jį K i r i p r iday". Tf you 
possess individual Judgement and 
initiative, can do figure work and 
general office, w e have tbe Job for 
you. Pleasant surroundlngs, dlversi-
fied dutles. Mušt be neat, as you wlll 
be meetlng publlc. 6 day week. 
Liberal benefits. Call or see Mr. St. 
Pere. 
t 

BUTLER AVIATION 

4848 W. 63rd St. 
Portsmouth 7-4400 

{DOMIOS KNYG08 

Kirpykla Ir pastatas; gerai Jstelgtas 
biznis; 5 kamb. pirkėjui; ekstra 2 
kamb. ir vonia viršuje; pilna kaina 
$9,800; Jmoketl reikalinga tiktai $3,-
000. Arti 67th — Morgan. -

MATHEW 8. MAfiEjC, REAI/TOR 
691S S. Raclne Ave. 

m dsoii 8-5211 

Nauja P#»t.nim"ir»s Oriiitalt^ 
knysa legenda 

M VILIGAILft > ' 
ISejo ii spaudos. Meniskai iliu* 
truota Pauliaus Angiaus me^lilc 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

D e M E s i o 

SĄSKAITYBOS MOKYKLOJE 
PRASIDEDA NAUJAS 

SEMESTRAS 

Visi, kurie nori pakeisti sunkų dul
kiną fabriko darbą J Svarų malonų 
rastines darbą, renkasi šestad., 1952 
m. lapkr. 16 d., 4 vai. po pietų \ 
Lietuvių Auditoriją, 8137 S. Halsted 
St., Chicagoje, pasitarti mokslo rei
kalais. 

v 

*: 
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Nauja Vytės Nemunėlio knyga 
LIETUVAI TfiVYNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. VUetklo iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siųskite 

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

Chicago 8, Illinois 

TRYS SVARBIOS KNYGELĖS 

kurias kiekvienas privalo perskaityti, 
nes Jose ras daug gyvenimui reika
lingu pamokymų. 

MAŽASIS TORULYBRS KELTAS 

filoje knygut8.1e garsioji 8v. TereseiB 
Kūdikėlio JBzaus nurodo tlkrąj} ke
lią t amžinąją laimę. 150 p. $1.00. 

K A I P IftVENGTT SKAISTYKLOS 

pilna naudingų patarimų, kurie pri
mena sielas skaistykloje kenčiančias 
Ir sužadina mumyse meilę joms. 

Kaina 40 eentų 

SKAITYK — RASI UŽSLĖPTA 
TURTĄ 

tai raktas atveriantis mums tikrųjų 
turtų skrynią. Kaina S0 centų. 
Užsakymus sn pinigais siuskite 

" D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, III. 

IMMKPIATK EMPLOYMENT 
for 

PLATER'S HELPERS 

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

LIGHT MITAI, 
PROCESSORS, INC. 
3434 W. Henderaon 

% JUniper 8-8862 

Brick Layers 8C 
Concrfete Workers 
STEADY EMPLOYMENT 

FOR PRODUCERS 

HELP WANTED — VYRAI 

čia yra nuolatinis darbas gabiam 
BUHALTERIUI — SALES CLERK 

Malonios darbo Hąlygos, ivnsrios pa
reigos. Gausfls priedai — priimsime 
ir išmokytą baigus) dabar mokyklą. 

SAUKITE: 

Financial «-or,00 

H. Dees 

ASSEMBLERS 

Mušt have some mechanical ex-
perience as our produet is portable 
power tools. 

Age 22—35 
, Steady. Good hourly starting 

wage. Many company benefits. 
Apply Personnel Dept. 

MALL TOOL CO. 
7774 S. Chicago Ave. 

• -

LUNDSBERG CO. 
3915 Devon Ave. 

HELP WANTED — MOTERYS 
^ is»a»^ss is»—>— na s ^ p s>ssji sjsjsssjsjst̂ sjĮjysĵ sjįBjsfSjĮsj sjjssjis^sj 

• E X P E R I E N C E D 9TATERS 
OPERATORS 

• P A P E R BOX WORKERS 
STRADY: OOOO P A T 

• GOOD VVORKINO CONDITIONS 
METROPOIiITA>r I»APF.R BOX CO. 

2531 H. WF.STV.RN 
Vlrglnia 7-707S 

Turime nuolatinį darbą gabiai 
jaunai moteriai 

General Clerical 
Išmokysime budria naujai pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, jvalrlos 
pareigos, kartu ir atsakinėti telefo
nu, mašinraštis Ir kartoteka. 5 d. sa
vaite. Gausfls priedai. Saukite Mr. 
Kennedy. 

WAbash 2-3250 
STENOGRAPHER 

F1LING - SWITCH ROAKI) 
GOOD SALARY 

6 DAY — 40 HOURS 
Mr. Dworsky 

C Anai 6-7331 

A V M I š f .1 A I 
6 

$2.R0 vai. ir virš. Nuolatinis darbas. 
Didžiausia plrllnfi unijos apmušimo 
dlrbtuvg. 

REGAL I T R M T l ' R F , , INC. 
ten \v. e:*r<i si. 

GRovohilI 6-8074 
Atdara šeštad. 8 vai. ryto Iki 4 vai. v. 

• MAIVTENANCr. MACHIMST 

and 

• TOOL * R I E MAKERS 

Permanent: day skift. 40 honr week. 
Good working oonditions. Employee 
benefits. Apply in person — » 

HARRIS HUB BED AND 
SPRING CO. 

15600 Commercial Ave. 
HARVEY, ILL. 

Turime nuolatini darbą gabiai 

COMPTOMETER OPERATOR 

Pageidaujamo patyrtisios, bet Imsime 
pramokusia ..graduato". Malonios 
darbo sąlygos, jvalrios pareigos, kar
tu mašinraštis Ir ,,payroll". 6 dieną 
savaite, gausūs priedai. 

SINCLAIR RESEARCH LABS. 

147th S t prie I. C. Station 

HARVEY, ILLT. 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai 
TELEFONŲ CENTRINES 

OPERATOREI-MAŠININKEI 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. Progą vartoti sa
vo patyrimą. 40 vai. sav.; gau
sūs priedai. Ateikite: 

WILLIAM FEYERBEN 
t ~ 

MOTOR SALES 

7722 Stony Islaml 

Tuojau galite pradėti dirbti! 

MET-L-WOOD CORP. 

turi keletą vietų 

FABRIKO DARBININKAMS 
Patyrimas nebūtinas — išmokysime 
sąžiningus darbininkus. Geros darbo 
sąlygos, švari dirbtuve, gausūs dar
bininku prlt'dal. Kreiptis 

6755 W. 65th S t 
. i I i 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? 

WATMN 
Nereikalingas patyrimas. Priim 
sime sąžiningus norinčius išmok 
ti. šiaurės vakaruos ir vakarų 
priemiesčiuose. Autom, gerai tu 
reti susisiekimui į darbą. Gau
sūs priedai, įskaitant ligoninę 
ir grupes apdraudimą. Užmoka
mos atostogos. „Siek leave". 

$55-$60 sav. 
ATEIKITE— 

Pirmadieni iki šeštadienio 
9 vai. ryto — 4 vai. po pietų 

KANE SERVICE 
510 N, Dearborn 

Room 508 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

G I R L 
for 

BILLING DEPT. 
Experionced or will oonslder eapable 
beglnner. Ftill tlme — perm.; 

5 day — 40 hour week 
Good starting salary. 

Pleasant \vorklng oonditions. 

HovHpitalization & Insurance 
plan 

Call Mr. MitcheU 
LAfayette 3-6480 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
ne« Jis yra plačiausia' akaltomas 

»tovig dienraštis, o skelbtam 
Kaina yra prieinama visiems. 

Reikalingas džonitorius dirbti dalint} 
laiku. Nereikės kūrenti krosnies. Im
sime Ir pensininką. 

FF.LIx>wshIp linus,-
831 \V. SSrd Plaoe 

Turime nuolatini darbą gabiems vy
rams dirbti kepyklos bendrovėje. Pa
tyrimas nebūtinas, išmokysime są
žiningus darbininkus. Geros darbo są 
lygos, Svari dirhjuv?. Pradinis atly
ginimas. 

$1.50 i vai. 

Plius bonus už naktinį darbą. 

Kreiptis — 

5324 S. Federal 

(2 blokai J vakarus nuo Rtate St.) 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

Platinkite "Dttoft" 

Reikalingi 

PUNCH PRESS 

OPERATORIAI ~ 

Dieninėm ir naktinėm pamai
nom. Darbininkų priedai. Ant-
valandžiai. Reikalinga suprasti 
angliškai. 

BELL & THORN, INC. 

4259 S. Western Blvd. 

SkclHi(.es ,,lii;iiM-."-
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BUDRIKO KRAUTUVES 40 METINIS 
PAMKAVONES IHENOS 

7 4 

^ , 

IŠPARDAVIMAS 

Prancūzai Korėjos 
fronte 

LEONAS BALTRUŠAITIS 

siu proga Budrikas duoda premijas pirkėjams kalakutą, 
žąsį su kožnu pirkimu virš 45 doleriu ir aukščiau. 

Daugelis lietiniu yra įsitikinę, kad malo* krautuves ir pradines 
krautuves moka už prekes daug brangiau ir negali pirkti tiesiai 
is gerųjų išdirbysėių; kad jos moka daug brangiau perkupčlams 
ir toHel negali parduoti pigiai. Budriko kapitalas ir didelis pirki
mas tiesiog iš žymiausių fabrikų padaro galimu parduoti daug 
pigiau. 

Budriko krautuvėje parduodamos prekes tokių išdirbyscių 
kaip: Pullman, Kroehler, Simmons, Lloyd Sealey, General Elec
tric, riiileo, Dumont, Admiral, Kelvinator, Hoover, Universal, 
Rembrandt, Lees, Bigelow, Armstroug, Thor, Bulovą, Elgin, 
Loogines, Benrus, R. C. A. Victor, Community, Rogers 1847, 
Keep-Sake ir daugelis kitų žymių išdirbyscių, Falr Trade kai
nomis ir žemiau. 
I.inoloum grindims, visokių spalvų. 9 x l « už $3,75 
Karpetams valytuvai, rankiniai, po $4.95 
Matracai vatiniai, visokių mterų, po • $7.50 
Metalinfta ir m e d i n į lovos po $7.50 
Matrasal, springslnial, po . $15.00 
Supamos minkštos kčd(šs, po $14.50 

* l'l 

So. Artesian Ave., Chicago, buvo 
užklupta "Draugo" korespondento 
ir štai ką atsake i duotus klausi-

Prancū*ai, tai beveik nai> mus: 
— 1. Delko pasirinkote "Daina

vos" ansamblį? 
— Mėgstu dainuoti tautines lie

tuvių dainas ir taip pat šokti taut. 
šokius. Dar New Yorke sužinoju
si, kad įsikūrė "Dainavos" an

samblis, vieninteliu troškimu bu-
Kiųjų pabūklų artilerija pliekia f foį p a d e k t į C i k a g ą g ^ _ 
oe atvangos, tačiau pasiekia ti į "Dainavos" ansamblį, 
kiniečių poacoas, o vėliau, pran __ 2 K ą p a t y r ėt e patekę į "Dai-

DAINAI, MOKSLUI IR LIETUVAI 
Evangelina ^LauciutS, gyv. 43&1 d., vedamas muz. Stp.' Sodeikos. 

4. Ką darote ui ansamblio 

aiaun kovotojai antrosios divi 
zijos tarpe. Amerikiečiai ir ki
tų tautų karAai stebisi jų nar
sumu, nes kai jie pasijudina 
puolimui, nors ir pnešo sun-

cuzai suKauuaiiu, po keietos va 
landų būna kniiucAų. pozicijose 

navos" ansamblį? 
— Radau susiorganizavusį jau

nimą, kuris praleidžia laisvalaikį 
i'eniia steoetis jų narsumu ir ( n e gerdamas, ne gatves trindamas, 
girdėti kiekvieną , "Jungtiniu bet būryje dirba dėl Lietuvos. 

BUDRIKO KAURŲ IŠPARDAVIMAS 
SUTAUPYKITE 50% IKI 70% ANT BROADUOOK, 

H'ILTONS IR AXMINSTKBS! 
Sx3Vi pf'los grynu vilnų, reg. kaina $22.00, dahar $8.00 
.". / :• "p«•du.s, rrguliarč kajiui $100, už $*7.SO 
•i x 47 pH<>». regulVariB kaina $»;<>, u i $22.00 
T x 12 pč<Jn, reguliarS kaina * 120, u/, $:M>.0.0 
Nx I i pfcdij, rcguMure kaioa $250, už $$0.00 
!>X12 P^lUt •refUTlarfi kaina $125, už $5tf.OO 
1* X ' -r> P*<1Ų, r»f uliair kaina $275, u/. $125.00 
Labai dailių spalvų, verte* $!2.oo. $9.oo,$7.oo ver t t t ketV. 

jardas, dabar tiktai jardas $8.00 
Naujas 7 kub. p§du Aaldytuvas, garantuotas 5 metamą . . . . $1I8.no 
Nauja skalbimui masina $OH.OO 
Prosyjimo masinu S«8.00 
KU ktiinC siuvama mašina $S8.00 
Aliejum kūrenami .šildymui pečiai $2H.0O Ir aukš. 
.Anglimis kūrenami šildymui pečiai $2«.00 ir au.kS. 
Porcelano Rusintai peklai $U8.00 
l.ubai dailios stalui lempos po S1.S5 
Auksiniai 14 kai. rankiniai 17 akmenų laikrodėliai po . . . . $295,0 
Kankiniai gold lilled laikrodėliai po .,. T. . . $10.95 
1G toliu paveikslas televizijos po <-•• SS9.50 

Dykai Keras didelis k a l a k u t a s s u p i rk imu viss $45.00 i r 
aukšč iau . T a i p p a t r a š o m a p l u n k s n a ir B$Ml Po in t 

plunksna dykai visiems atsilankiusiems. 

Jos, F. Budnk, Inc. 
3241 South Halsted Street 

Tel. Vlctory 2-9542 Ir CAlumet 5-7237 
Krautuve alidura nuo 9 vai. ryto iki 0::jo vakaro *p*lrmud mulais Ji' 

ketvirtadieniais, Kitais \ u karais iki « vai vakaro. 
Nodoliomis uždaryta visu dieną 

l 'as Kudilką <»aw» *r Klektros bllos užmokamos 
l>e Jokiu rks t ra mokesrių. 

Budriko Kad to Valanda kl*kvieno ketvirtadienio vakare nuo (>:mj 
il.i 7 \a l . vakare l« WHFC tadlo stoties, 1450 Alloryclrs. 

tf 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pb t iuc £h i caga . ' 

Aliejus krosnims Ir centrallnlul ap 
Aildymuk. Punktualus patarnavimą* 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakaraia UEmlock 4^>264 

• i « » " " " * • • ' " * " * 

Skclbkites "Drauge" 

VESTUVINIS NbOTRAU|M>8 j 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
• L i r — - * — — " 

MfiH Î SPifiClAI^YBe 

Precin'Photo Studio, Inc. 
KDVARDAb J. ULIS, Sav. 

4008 Ą«shei Avetme 
Lelefooas VIrrfnia 7*21 2481 

-— •~-

Teleloaaa Vlrglula 

i'autų" karį kalbant: "Tai bent 
kanai, o jų niekas negalėtų ap
lenkti durtuvų kautynėse: ki
niečiai nesileidžia, bijosi pran
cūzų ilgų durklų. 

Prancūzų karių tarpe yra: 
marokiečiai, kasablankiečiai ii 

i 

prancūzų Alžyro — Alruos , tat 
"durtuvų meisteriai". Matomi jų 

veiduose šypsenos, kai sugrįžta 
iš kautynių poilsiui. Apie aš
tuoniolika procentų visų karių 
sudaro prancūzų svetimtaučių 
legionierių, kurie niekados ne
pasiduoda nelaisvėn, nes tokių 
•paukštelių" kiniečiai neima į be 

laisvę, žudo vietoje. Legionie
riai daro tą patį su komunis
tais. Žodžiu, pasunfiuo savo 
•'taktika". 

Strasburgietb Korėjoje. Vie
nas karys iš Strassburg'o mus 
užkalbino. Sužinojome, kad jis 
kalba puikiai vokiškai, o jo mo
tina yra lietuvė iš Raseinių. Jo 
pavardė prancūziška "įjchapa-
cher". Šeši metai, kaip kariuo
menėje. Tris metus legionierių 
ir tik pereitais metais kruvi
nose kautynėse Indokinijoje bu
vo sužeistas ir pergabentas į 
Tokyo Karinę ligoninę. Vėliau 
pasveikus jis gavo paskyrimą 
vėl pirmose linijose Korėjos 
fronte, su antrąja divizija. Link 
smas ir patenkintas jis kalbėjo 
gerdamas amerikietišką alų ir 
valgydamas šokoladą. Ir jis pri 
pažįsta, kad amerikiečiai kariai 
yra geriausiai aprūpinti. 

Vanduo teka vieškeliais. Spa
lio mėnuo Korėjoje yrą lietin
giausias mėnuo. Jau trys die
nos, kaip lietus be pertraukos 
lyja. Vanduo prisipildė visuose 
grioviuose ir užėmė net vieške
lius, kaikuriose vietose plentus. 
Susisiekimas keletui dienų pa
sidarė pavojingas... Tai nenuo
stabu Korėjoje, nes visados šia
me krašte tokia keista gamta 

i o o xve u i s . . 

Raudonieji dar vis nerimsta 
Ir vėl naujas raudonųjų su

režisuotas dalykas vyksta Det
roito aplinkumoje, šeimos, ku
rios turi savo sūnų kiniečiu, ne
laisvojo Korėjoje, pradėjo gau
ti laiškus, raginančius užprenu
meruoti žurnalą, kuriame bus 
aprašomi amerikiečių žiaurumai 
fronte, o taip pat prašomi daly
vauti "taikos" konferencijoje 
Springfield, 111. 

Beveik visos šeimos, kurįų ar
timieji belaisviai buvo*pasfcelbtl 
praeitųjų metu. gruodžio mėn. 
raudonųjų išleistuose belaisvių 
sąramuose, gavo raginimus da
lyvauti minėtoje konferencijoje, 
kuri numatyta spalio 25 d. Tai
pogi, raginama užpildyti pridė
tą pranešimą, kuriame klausia
ma ar gaįėsjąs dalyvauti konfe
rencijoje ir pasiųsti "Save our 
Sons CommitteeM, Boa 95, Ar
go, IU.. Bet vokai buvo štam
puoti petroito pašto įstaigos. 
Kurjye negalėtų dalyvauti, prą-
M nu j pasiųsti aukų "ruošimo 
reikalams". Prie to, dar prašo
ma paminėti, ar sūikus yra ne
laisvėje, sužeistas, d'nges be žį-
uįos ar M ;kan,uomcii£įq betar-
uįująs. 

— 3. Ką veikiate šiuo metu 
"Dainavos" ansamblyje? 

— Antradieniais ir ketvirtadie
niais renkamės į "Hollywood Inn" 
salę ir ruošiamės religiniam kon
certui, kuris įvyks šv. Kryžiaus 
parapijos salėje lapkričio mėn. 30 

"""""' •p* 

KALĖDŲ SENELIS 
IR si I M1:T LANKYS VAIKUS 

- IR SUAUGUSIUS 

Vaikučiai! Prašykime „Meš
kiuko Rudnosiuko". Tfai» gražiais 
paveikslais papuošta Jūsų myli
miausio rašytojo Vytės Nemu
nėlio eiliuota knygelė. Ji bus 
Jums pati geriausia švenčių do
vana. 

Suaugusieji, norintieji šven
čių proga prisiminti tėvynę Lie
tuvą ir susipažinti su dabarti
niu jos gyvenimu, įsigykite Juo
zo Grišmanausko „Tolimuosius 
Kvadratus". 

Abi knygas galima gauti 

pas jų leidąją Juozą Kapočių, 
680 Bushvvick Ave., Brooklyn 
21, N. Y., prisiunčiant už kiek
vieną 2 dol., arba pas kiekvie
ną spaudos platintoją kiekvie
noje liet. kolonijoje. 

ribų? 
— Einu į gimnaziją ir ruošiuoąi 

ją užbaigti. Baigusi gimnaziją, 
galvoju studijuoti sv. kalbas arba 
Sooial Service. 

—r 5. Ar darote ką gimnazijoje 
dėl Lietuvos? 

— Gimnazijoje pasakoju apie 
komunistų žiaurumus Lietuvoje, 

l l f i M K K I O 

• Lietuvių knygynas persikS-
1§ iš 3244 So. Halsted St., į 3322 
So. Halsted St. Didžiausias lie
tuviškų knygų pasirinkimas. 
Užsakymai paštu išpildomi kuo 
skubiausiai. Apsilankykite arba 
rašykite šiuo adresu: M. Zab-
lockas, 33Ž2 So. Halsted Str., 
Chicago 8, 111. 

apie "žvejus" ir jų pabėgimą iš 
Lietuvos, ro^aų ir aiškinu bolševi
kų kankynes liečiančius paveiks
lus, Pasakoju apie Lietuvos mo- džiu 
kyklas, mokytojus ir mokinius. 
Papasakoju ir apie "Dainavos" an
samblį. Padainuoju jiems liaudies 
dainas ir giesmes. • 

— 6. Kokia mokyklos nuomone 
apie lietuvius mokinius? 

— Amerikiečiai mokytojai sut> 
to amerikiečiams mokiniams lietu
vius mandagumo ir elgesio pavyz-

— Petras Norelkis-

PARDUODAME ANGLIS iR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUStOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
214S SO HOYNE AVĖ. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

F.EMKITE "DRAUGĄ"! 

S 0 P H I E 6 A R C U S 
1* W(il.S Kiotlcs — Banga 1390 

PIRMAI). IKI PKNKTAD. 
8:4,-i lkl »:5J0 vai. r»U 

61 8TAI). 8:30 iki »:»() ryte 
L1KTIVI&KOS VAKAH1 8 OS 

Iš tos pat Htotles P1UMAD1KN10 
valiam nuo 7 iki 8 vai. , 

RADIO PROGRAMA 
7121 KO, ROCKWtXli ST. 

Chicago 29, 111. HKmlock 4-24U 

Platinkite "Draujįą* 
Skelbkitės "Drauge" 

t 
A. Ą. 

(ii;M;VII:VI; VAITUKAITIS 
(TČVŲ pavarde OI>SEN) 

Gyveno 11410 So. Natoma Ave., 
VVorth. 111. 

Mlrft 1»52 m, lapkr. 11, 11 
vai. ryto. sulaukusi 29 m. afnž. 

Glm6 Ohicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

vyras Povilas, t§vas Andrew; 
2 broliai — Eugene, brollenS 
Marlon Ir Harvey, broliene 
Kdna Ir jįj šeimos; uoftvg Mari
jona Vaitukaitis; broli.enS Kle-
na Ir ftvogeris Pranelžkus Val-

' tukaičlai Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir paž}stamų. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. Li-
tuanica Ave. 

I^ildotuvCs jvy4fcs fiesiadlen), 
lapkričio 16 d., ift koplyčios 
9 vai. rj*to bus atlydčta | Our 
Irfidy of. tr-o Rldge, (Worth, 
111.) parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
vellonoH siela- Po pamaldų b\x» 
nulydėta i St. J^ary's kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuv6.se. 

Nuliūdę: %>rn-s, tuvius, broliai, 
brolienes, uoive, švogoriM Ir k i 
ti gluiines. 

Laldotuylų direktorius A n u 
mis M. Phillips. Tel. YA; 7-8401 

L I E T C V I f t K A I S T A I f l 

SAftTY 0F YOUR 
SAVINOS 

John F. Eudeikis 
U U D O T U V I Ų DIBBKTOBIUS 

TRV8 MODERNIOS BLOPLYOIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YAr48 7-1741-2 Ir BIshop 7-0481 

4330-34 South CaiiiornU Avenue 
• Telefonas Blshop 7-9719 

AMIUILANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

L/wuAu(5SagKasžžg;žggagzgža^^ 

Alaus, alaus duos Dievas 

daugiaus — juk vakar 

WHITE BJiAR alum li

jo. Su užsakymais kreip

tu — tdefouu ThoNUoa 

5539. 

Didesnius klokis a-
laus gausite, jei kreip
sitės į 

\v 11111; m AK 

BE£W1NG CO., 

/ 

THORNTON, Illinois 
Phoue: 

THORNTON &&»• 

PilsnerBeer 

f I a * * -ffi 

A N T H O H Y B. PETKUS ffl UAjppoTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 SO, WE8TEBN AVE.* °° 1410 S. 501* AVE. 

CHICAGO, BLL. CICERa i iX . 
GRovehill 64)142 

HKmlock 4-2644 

TOwniuUl 3-2109 

11 • * " 
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VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 

Baldus, ašltlyluviiH, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
tdlimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldas ir 

Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURHITURE 
C0MPAHY, INC 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVBLT KI)., Tel. SE 3-4711 
"Atidarą plrmaUUnio ir ketvirtadienio vakaraia iki 9:*0 
Atdara sekmadieniai* nuo 11 Iki *:80 vai. nople t 

LICIDĖSIO VALANDOJ 
Šsukitt 

MAŽEIKA • EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčU 
BDpublle 7-8600 — 7-8601 AutomobiUams vieta 

Tiems, kuris gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau }ūsy namų. 
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PIRKITE TIESIOS HU0 
MR. NELS0W 
mm ffninlnko — 

% Casimir M raumenį 
Company 

3014 West l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
rianu PasJWnWmas Mieste 

Tėtei, CCdarcrest 3-6335 

SEKANTĮJĮ YRA NARIAI CinCAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanau patarnavi- ^ | | . Mes turime koplyčias 
nuu yra telkiamas ^Ę ^ A Roselando dalyje Ir 
diena Ir n a k t į . Jlel- \^ M v i s o s e Chlcagos 1» 
kale saukite 
mus. 

tuojaus patar-
n a i i j i t n i . 

. — '£. 
—^ 

STEPONAS S. LACHAWICZ 
2814 West 23rd PLACE Xel. Vlrsinia 7-6672/ 
10756 S. MIOUIGAN AVĘ. PUŲnuMU 5-1270 

PETKAS P. GURSKIS 
659 West 18tb STREET Tel. SEeley S-57U 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .T — - ' . i — — 1 " •• • • » - • • • • * 4,' 

ALFREDAS VASftlTIS-VAHOE 
1446 Soutli 60th A v K.. UCKKO, II J- Xel. OLymptc 2-1003 

TOVILAS I RIDIKAS 
3^54 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

___, LEOHARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CIUGAN AVE. - Tel. COmmodore 4-2228 

AMTAHAS M. PHILLIPS 
3807 3- LTiUA^IJJA AYĘ. ^^ Tel. TArds_7-S401 

8319 6. LTrCJĄKICA AVp. Teli YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CįAJLIFORNlA Ą.VE. TeL LAfayetto 3-3572 

• » — • - » i » « -••• • -LEONARDAS A. EŽERSKIS 
164fi WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 
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IŠ ARTI IR TOLI 
I 

X Vynkupas V. Brizgys lap
kričio 9 d., po ateitininkų pa
maldų nuskridęs iš Chicagos į 
Harrison, N. J., dalyvavo kun. 
L. Voiciekausko 35 metų ku
nigystės minėjimo bankete. 

X Gražina Banevičiūte, Onos 
Banevičienės duktė, atvykusi iš 
Europos prieš trejus metus, su 
situoke su indėnų kilmes ameri
kiečiu, kuris žada išmokti lietu
viškai kalbėti. 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Reikia kratytis pirmiausia 

materialistinių pažiūrų. Bosto
no arkivyskupas Riehard J. Cu-
shing, kalbėdamas Milwaukee, 
kur įvyko tretininkų kongresas, 
pabrėžė, kad daug kas bolševiz
mo bijo tik dėlto, kad jis žiau
rus. Jei būtų švelnesnis, jo ne
sibaidytų, nors jis yra priešin
gas ir Dievui ir žmogui savo m a 
terialistin^ pasaulėžiūra. Ji yra 
priežastis bolševikų žiaurumo. 
Taigi, reikia pirmiausia kraty
tis materialistinių pažiūrų, tai 
bus pakirstos ir bolševizmo šak
nys. 

X Juozas Petrulis, AŠtuonio-Į — Lietuvai t rs amerikiečių 
Koloniios gyventojas spaudoje. Detroitietes Aldona 

UrbanavičiūtS ir Aldona Kise-
Uovienė paminėtos amerikiečių 
„FYee t Press" laikraščio. „Free 
Press" laikraštis paėmė žinią iš 
Michigan Bell bendrovės laik
raščio, leidžiamo bendrovės tar
nautojams, kuris Įsidėjo pasi
kalbėjimą ir abiejų lietuvaičių 
nuotraukas. 

liktosios Kolonijos gyventoj 
jau trečia savaitė kaip darb? 
sunkiai sužeistas guli Garfield 
Community ligoninėj. Draugai 
ir pažįstamieji prašomi ligonį 
aplankyti. 

X Lietuvos Vyčių ramoves 
(Vyčių salėj) atidarymas nu 
matomas ateinančių metų išva 
karėse. Tai iškilmei seniorų kuo 
pa jau pradėjo ruoštis. Šiuo me 
tu baigiami remoųto darbai. 

X Stella Pavis, K. Zaromskis 
*r A. Jucius L. Vyčių seniorų 
kuopos išrinkti koraisijon, ku
ri sekančiame susirinkime pa
tieks sąrašą asmenų ateinančių 
metų valdybon. Pilną valdybos 
ir įvairių sekcijų direktoriatąj 
sudaro penkiolika asmenų. 

X Lietuvos Vyčių seniorų 
kuopa praeitą antradienį susi
rinkime nariu priėmė Kazimie
rą Rubiną, žymų Roselando se
nosios lietuvių kartos veikėją. 
Susirinkime taip pat nutartai 
nuo 1953 metų fiskalinius me-' 
tus pradėti sausio 1 diena. Iki 
šiol kuopos metai skaitėsi nuo 
vasario 1 d. 

X R. V. Mišauskas, mūsv 
bendradarbis, šiomis dienomis 
pakeltas A ' IC (seržanto) ran 

Amerikos Baisas praeitą 
sekmadienį transliavo Pov. La
banausko pasikalbėjimą su adv. 
Oliu, kuris Respublikonų sąra
še perrinktas Chicagos sanitari
nės tarnybos pareigūnu. Ta pa
čia proga adv. Olis papasakojo 
apie savo veiklą Lietuvos laisvi
nime. 

— VI. Pauža perėmė vienas 
tvarkyti Detroite, Mich., kny
gyną „Neringa". Iki , šiol ant
ruoju krautuvės dalininku buvo 
Liudas Viskantas, kur žada su
intensyvinti lietuviškų knygų 
leidimą. 

— Kun. Juozas Zieliauskas, 
[lietuvių vienuolių saleziečių vir
šininkas Italijoje, atvyko ku
riam laikui į JAV ir buvo su
stojęs Bostone, Mass. 

— Prof. J. Brazaitis Bostone 
skaitė paskaitą apie Maironį vie 

DID. BRITANIJOJ 
— Paminėtas kun. dr. Matu

laitis. Spalio 25 d. Londono lie
tuvių klebonas ir T. Marijonų 
vyresnysis kun. dr. K. A. Ma
tulaitis, MIC, šventė 35 metų 
kunigystės jubilėjų. Ta proga 
buvo surengtos gražios vaišės, 
kuriose dalyvavo ministeris B. 
K. Balutis, patarėjas Balickas, 
DBLfl C. Valdybos pirm. M. Ba 
jorinas, Londono Vaidilos pirm. 
Mašalaitis, šv. Onos Dr-jos 
pirm. O. Liūdžiuvienė, parapi
jos kom. pirm. Bulaitis ir gra
žus būrelis artimųjų. Bažn. ko
miteto vardu sveikinęs sukaktu
vininką p. Bulaitjs padovanojo 
aukso laikrodėlį; dovaną įteikė 
ir kat. moterys. Gr.ažia kalba 
apie Lonflono lietuvių parapiją, 
išpuoštą šv. Kazimiero bažny
čią ir kunigų darbą savųjų tar
pe kalbėjęs p; Balickas, nuo
širdžiai sveikino sukaktuvinin
ką. Laiškais vir telegramomis 
sveikino" PLB pirmininkas P. 
Varkala, kun. dr. J. Sakevičius 
ir kun. Matulis iš Romos, DBLS 
Rochdale's skyrius ir Glasgovo 
choro vardu — J. Serapinaitė. 

gan. Jis tarnauja karo aviaci- tos Liet. Rašytojų Klubo suruoš 
jo i (Mats survival school, Mc 
Gali, Idaho). Jis mums prisiun 

tame minėjime. 

YT a*Z ~ *. .1 r" ' — Organizacinis komitetas, 
te įdomiai parašytus pergyve-. „ * * .v „„. . . . . . . 
llimui keliauiant per „ P r a g a r o ^ " ^ ' š V'sm'nienes, Alks-
TarnokH" f Heli ' . Canyon). H » £ J o Č 1 0 ' MltatalMko ir So-

daicio, rūpinsis Liet. Bendruo-

Tarpeklį" (Hell's Canyon). 
X Rimgaudas Ališauskas, 

vyrų choro narys, šį šeštadieni 
dainuos paskutinį kartą vyrų 
choro koncerte, nes pirmadie
nį (lapkr. 17 d.) išvyksta i JAV 
kariuomenę. Jis yra nuoširdus 
lietuviškos dainos mylėtojas ir 
geras dainininkas. 

X Žibutes Sakalaitės ir Chi 
cagos LSK Gintaro pirmininko 
Zigmo žiupsnio jungtuvės įvyks| 
ši šeštadieni, lapkričio 15 d. U i 
vai. ryte šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Drauge su visais 
Chicagos sportininkais ir sporto 
bičiuliais Sporto Apžvalga jau
niesiems siunčia nuoširdžius lin
kėjimus. 

X Chicagoje vis cjar kalba
ma, kad Ateitininkų šventė, mi
nint* Ateitininkų Federacijos 
Reorganizacinės konferencijos 

•F 

menės įsteigimu Maspethe, N. 
Y. 

— V. Urbonas, A. Zablockas, 
V. Mitkevičhis ir V. Veselka, 
letroitiečiai, yra Detrex bend
rovėje braižytojais. 

—Jonas ir Rūta Budriai, gyv. 
Detroite, Mich., džiaugiasi nau
jagimiu sūnumi. 

PRANCŪZIJOJE \ 

septynerius metus svetimšalių 
legione, grįžo į Prancūziją ir ap 
sigyveno lietuvių tarpe, netoli 
Mulhouse, kur yra Lietuvių Šal
pos Draugijos skyrius. Jam te
ko aplankyti Afriką, Indo-Kini-
ją ir Europą. K. Vaičiulis rašo, 
jog buvo labai išsilgęs lietu-

— Lordas Baden-Powel lietu
vių tarpe. Anglijos senųjų skau 
tų B. P. Guild tarybos pirminin 
kas lordas Baden-Powel, kuris 
yra mirusiojo skautų įsteigėjo 
sūnus, neseniai lankėsi Kette-
ringe. Vietos skautai surengė 
svečiui priėmimą, į kurį pakvie
tė ir buvusius lietuvių skautus. 
Lietuvė B. Pužauskienė lietuvių 
skautų vardu įteikė lordui ad
resą. Lordas Baden-Powel savo 
kalboje priminė 1933 m. buvęs 
Lietuvoje — Klaipėdoje ir Pa
langoje, kur dalyvavęs skautų 
sąskrydyje. Jis išreiškė viltį, 
kad Lietuva, atgavusi laisvę, 
vėl turės žydinčicT skautų jau
nimo, kuriam dabar uždrausta 
laisvai veikti. Pats pasisakė ti
kįs dar kartą aplankysiąs šią 
gražią šalį. 

Iš pasikalbėjimo su lordu Ba-
den-Powel paaiškėjo, kad Lon
done, skautų štabo muzėjuje, 
tarp kitų dovanų yra gintarinis 
obeliskas, kurį Palangos buvęs 
burmistras dr. J. Šliupas pado
vanojo senajam lordui Baden-
Poweriui. Tarp įvairių ordenų 
esąs Gedimino ordenas, padova
notas Lietuvos vyriausybės. ' 

Priėmime dalyvavo daug gar
sių Ketteringo gyventojų. Jų 
tarpe buvo admirolas Sir W. 
Maxwell, miesto burmistras ir 
k. Priėmimą plačiai aprašė ir 
vietinė anglų spauda. 

— Ved8. Nottinghame spalio 
25 d. sukūrė lietuvišką šeimą 
Vytautas Biskys ir Irena Cepu-
kaitė. 

Trumpai iš visur 
—^ Kinai lygiuoja j Australi

ją. Mūsų korespondentas Br. 
Zumeris praneša, jog Australi
joje kursuoja žinios, kad kas
met jvairiais būdais nelegaliai į 
Australija atvyksta apsigyvemti 
apie 1000 kiniečių, ftie kiniečiai 
prisiglaudžia pas čia gyvenan
čius kiniečius. Esą tų naujai at
vykusių tarpe yra nemažai ko
munistų šnipų ir organizatorių, 
kurie atvyksta laivais į Aus
traliją ir čia be sunkumų išsi
kelia bet kurioje neapsaugotoje 
Australijos pakrantėje. Prieš k3 
lis mėnesius Sydnėjos policija 
padarė masinį apjieškojimą pas 
kiniečius ir čia rado 31 pasi
slėpusį nelegaliai atvykusį ki
nietį.. ^ 

— Komunistų vadai važinėja. 
V. Elliot, Australijos komunis-į 
tų vadas, Australijos jūrininkų 
unijos sekretorius, slaptai išvy
kęs iš Australijos ir dabar, po 
pasimatymo su Indonezijos ko
munistų partijos vadais, Indo
nezijos sostinėje Djakartoje, 
grįžta atgal į Australiją (komu 

,nistų partija Australijoje ne-
Iuždaryta). Sydnėjos dienraštis 
„Truth" praneša, jog jis daly
vavo kažkokioje slaptoje kon
ferencijoje. 

— Dirbantieji kunigai tarp 
darbininkų. Pastaruoju metu 
Versalyje įvyko darbininkijos 
tarpe dirbančių Prancūzijos ku
nigų suvažiavimas. Jame daly
vavo apie 1,200 kunigų ir kele
tas vyskupų. I suvažiavimą bu
vo atvykęs ir Paryžiaus arkivys 
kupas Feltin. 

—Šv. Mišios vakare. Prašant 
Krokovos vyskupui, Apeigų 
Kongregacija leido vienoje šio 
miesto bažnyčioje kiekvieną va
karą laikyty šv. Mišias, kurių 
metu tikintieji galės priimti š> 
Komuniją, jęi jie bus bent 3 vai. 
nieko nevalgę ir bent vieną va
landą nieko negėrę. 

— Lipa i Everesto kalną, In
dijoje. Šveicarų expedicija įsi
taisė antrą stovyklą, apie du 
trečdalius nuo kalno viršūnės, 
ir sunkiai lipa augštyn. Spalio 
28 d. gauta žinia, kad expedl-
cija spalio mėn. viduje įrengė 
antrą; stovyklą 19,500 pėdų kal
no augštumoje — Everest kal
nas yra 29,002 pėdų augščio. 

— Antanas Zablockas su žmo 
na, gyv. Detroit, Mich., džiau
giasi gražiai augančiu naujagi
miu Edmundu-Vincentu. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Olis federaliniu teisėju? 
Didžioji Chicagos spauda skel 

bia patyrusi iš vadovaujančių 
respublikonų, kad adv. A. Olis 

Užsimušė reporteris 
Chris Chaparas, 33 amžiaus, 

gyvenęs 6501 Woodlawn ave., 
buvęs reporteriu laįkraščio 

KAS, KĄ IR KUR 

galįs būti visam amžiui paskir- „VVall Street Journal'4, iškrito 
tas federaliniu teisėju USA dis- ar'lššoko per langą iš 11 augšto 
tricto teismo Chicagoje. Yra 
laisvos vietos, kurių, tarp savęs 
nesutardami, demokratai neuž
pildė. Gali atsirasti ir trečia, 
nes federalinis teisėjas J. Bar-
nes jau turi 71 m. amžiaus ir 
rengiasi pasitraukti. Paskyrimą 
daro prezidentas, su senato pri
tarimu. . 

Laimėsiąs respublikonas 
Carpentier 

Jau baigiami skaityti balsai 
ir atrodo, kad Illinois valstybės 
sekretoriaus pareigoms bus įs
linktas respublikonas Charles 
Carpentier, prancūzų kilmės ka
talikas. Stevensonas Illinois vai 
stybėje pralaimėjo net 98 aps-
kričius (counties), telaimeda-
mas tik keturis. Dar nei vienam 
demokratų kandidatui rinkimai 
Illinois valstybėje nebuvo taip 
nesėkmingi. 

planas atnaujinti miestą 
Spec. komisija Chicagos miesto 
merui įteikė planą apie Chicagos 
miesto kaikurių dalių atstaty
mą. Sąmata siekia $1,153,200,-
000. Komisija nurodo, kad be
veik ketvirtadaly miesto, kas su 
daro 56 kvadratines mylias, na-
m a į yra 40-60 metų senumo, 
daugelis jų baigia suirti ir mie
stas skurdžiai atrodys, jei ne
bus pasiskubinta ką nors dary
ti 

State-Lake rūmuose. Užsimušė 
mirtinai. Jo brolis pranešė, kad 
velionis paskutiniu metu buvo 
blogos sveikatos. 

Laiveliu aplink pasaulį 
Chicagietis Morton Zucker, 

30 m., gyvenąs į7*01 Greenleaf 
ave., pasidaręs ,44 pėdų būrinį 
laivelį antradienį išplaukė ap
link pasaulį. Chicagos, Illinois 
ir Mississippi upėmis jis pasieks 
Meksikos įlanką, tada — per 
Panamos kanalą ^r- l Hawajus 
ir aplink pasaulį. Kelionėj išbu
siąs trejus me 

Pašovė medžiotoją 
L. Bryant, 19 m., paguldytas 

į Blue Island ligoninę, nes jis 
buvo per nelaimingą atsitikimą 
peršautas. Kulka pasiliko šlau 

— Precln Studio sav. J. Ulis, 
dr. VV. Kirstuk, George Rud-
min, laidotuvių direktorius i i 
Bridgeporto, Jonas W. Pathan-
kls, Antanas Petkus, laidotuvių 
direktorius iš Cicero, dr. P. At* 
kočifinas šiomis dienomis įsira
šė rėmėjais Tėvų Marijonų Ben 
dradarbių ruošiamos jubilėjinės 
vakarienės, kuri įvyks lapkričio 
16 d., 6 v. v. šv. Jurgio parap. 
salėje. Bus tautinių šokių ir lie
tuviškų dainų. Kalbės neseniai 
atvykęs per Švediją į JAV kapt. 
Lionginas Kubliekas. Kuriems 
neteko progos išgirsti paskuti
nių įvykių iš okupt. Lietuvos gy 
venimo, kviečiame į parengimą 
atsilankyti. 

— Lietuviai studentai bei 
moksleiviai, lankantieji vietines 
aukštesniąsias bei aukštąsias 
mokyklas, taisyklingus visų mo 
kslo sričių (matematikos, fizi
kos, chemijos...) terminus ras 
Lietuvių Enciklopedijoje. Tai
syklingi lietuvių kalbininkų nu
statyti terminai apsaugos mū
sų kalbą nuo svetimybių ir pa-
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Žali „papkornai" 

Pargabena keturis 
karstuose 

Laivas Oberlin Victory iš Ko
rėjos pargabena į JAV 267 žu
vusiųjų amerikiečių karių kū
nus, jų tarpe ir keturių chica 
giečių. Lietuvių jų tarpe nėra. 

Chicagietis žuvo Italijoje 
Kapt. Ričardas Gilbert, 31 

m., žuvo su kitais lakūnais, kai 
jų lėktuvas sudužo ties Neapo
liu. . 

i 

Chicagos^ „Papkornų" Gamin-1 
tojų Sąjungos pirmininkas pra-; I š n e š ė va iku? iš l i epsnų 
neša, kad neužilgo rinkoje pa-i Susisiekimo policininkas W. 
sirodys žali „papkornai" su 
įmaišytu chlorofilu, kurs būsiąs 
naudingas sveikatai ir pagerin
siąs valgytojo kvapą. Dabar 
JAV, suvalgoma tiek tų „pap-
kornų", kad jeigu į maišelius 
būtų supilta visi, kurie suvar
tojami per vieną mėnesį ir tie 
maišeliai būtų dedami eilėn prie 
kits kito, jais ties ekvatoriumi 
būtų galima apjuosti visą žemę. 

nyje. Peršovė jo 16 metų am-! laikys lietuvišką galvojimą. Lie 
žiaus medžioklės draugas, kurs ' tuvių Enciklopediją, kuri pra-
aiškinasi, kad šautuvas nety-.dės eiti ateinančiųjų metų pra-
čia iššovė. | džioje, galima užsirašyti pas jos 

generalinį atstovą Domą Velič
ką, 1838 So. Green S t , Chica-
go 20, m., tel. VI 6-9212. 

— Melrose Park lietuviai 
kviečiami kreiptis pas p. Oną 
Skodžius, 2001 W. Lake Street 
arba pas p. Kazimierą Kontau-
tą, 903 N. 20th Street ir įsigyti 
biletus TT. Marijonų Bendra
darbių Chicagos Apskrities ruo
šiamos vakarienės lapkričio 16 
d. 6 v. v. šv. Jurgio par. salėje, 
3230 S. Lituaniea Avenue. 

— Muzikas Aleksandras Ku-
čiūnas diriguos Chicagos sim
fonijos orkestrą, kurs išpildys 
muzikos programą gruodžio 28 
dieną Orchestra HaU rūmuose, 
kur įvyks Margučio ruošiamas 
muzikos ir dainos šių metų bai
giamasis koncertas. 

—Lietuvių siuvėjų lokalo 269 
ACW of A. šaukia susirinkimą 
lapkričio 14 d. 7:30 vai. vak. 
Amalgamated Centro name, 
333 So. Ashland Blvd. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. 

Valdyba.. 

Moran tris kartus įsiveržė į de 
gantį keturių augštų mūrinį na
mą, 2416 N. Halsted, ir išnešė 
4 mažus vaikus. 

Tarptautine gyvulių paroda 
Chicagoje, International Am-

phitheatre (42 str. ir Halsted), 
lapkričio 29 d. 8 vai. atidaroma 
tarptautine gyvulių paroda, ku
ri tęsis iki gruodžio 6 dienos. 

'iiiiiiiiiimmtiiitiiiiiiiiiiiiiirnifiiiiiiiiiiii 
• Ateis Kalėdos — ir vėl 

tos pačios bėdos: kur eiti, ką 
pirkti dovanų? Užeikite pas J. 
Karvelį, 3249 So. Halsted St., 
Chicago 8, BĮ. Jis jums patars. 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
tmoofe pasakoja,, jog baro laikai kada už doleri galima būva 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti š iomį 
kainomis, kurios buvo "anais gania laikais". Užeikite šiandien pat 
ItMUkJtaliat 
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25 metų sukaktį, labai gražiaijviškos visuomenės bei lietuvis 
buvo pravesta. Teko patirti, kad 
tai nuopelnas B. Vitkaus, F. Ma 
nelienės, kun. A. JuSkos ir B. 
Račiūnaitės. 

ko gyvo žodžio. 
— žurn. A. Markevičius grį

žo iš ilgesnės kelionės po Ispa
niją. ^ 

VIKNINTELft LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SlDftJE, 
KURI PATARNAUJA VISOKIŲ RŪSIŲ APDRAUDOSE! 

Mee atstovaujame atsakomlngaa apdraudos kemnanljas, todSl klekvle^ 
nas mflsu klijentas visados apsaugotas, Jei kam įvyksta kokia nelalmS. 

FIKF,—AUTOMOBILE—UABILITIES—PKEVKNTION 
IR ACCIDENTS. N 

6822 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. K AL priežiūroje 

KAKTĮ . LOVA 
Miegojimui 

i w w . . . —.- i i sunkiųjų spyruoklių 
ant ptrtkaiis darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
II pavaizduotų pavyzdžių. Solos-kwos 
M aukštesnėmis atramomis. 

AMeJų kainos po $ O Q 
Nereikia įmokėti O O 

LIETUVIS STANLaTT KIM&US, VEDMAS 

AUtnti. FURNITURE& 
APPLIANCES 

1311 ROOSrfILT ROAD Jį«$SįK5* 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. Iki I 

— „Bubulis ir Dundulis", link 
smas trijų veiksmų nutikimas 
yra šių metų Lietuvių Teatro 
premjera Chicagoje. Premjerai 
pilnu tempu jau ruošiamasi. 
Režisuoja pats veikalo autorius 
Antanas Rūkas, kuris Chica
goje pastatė ir daugiau savo vei 
kalų („Gyvenimairijma savo ke
liu", „Kojines" ir k t ) . Pirmą 
kartą kaip dekoratorius debiu
tuoja dailininkas Viktoras Pet
ravičius, kurio lino ir medžio 
raižiniais visuomenė jau seniai 
gėrisi. Pagal jo eskizus E, Ve
ličkienė išpildys sceninius kos
tiumus. Pačios dekoracijos ga
minamos J. Kelečiaus meninė
je dirbtuvėje. Premjera įvyks 
gruodžio mėn. 6 dieną (šešta
dienį) Hamilton Parko teatre. 
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Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
ĮVYKSTA s j ŠEŠTADIENI 

LAPKRIČIO MEN. 15 DIENĄ 
SOKOLŲ SALĖJE 

2337-45 So. Kedzie Avenue 
KONCERTO PRAD2IA 8 VAL VAK. 

Po koncerto nuotaikingi šokiai, grojant Jono Byansko 

orkestrui. 

VEIKS TURTINGAS BUFETAS 

K O N C E R T A S 
PRITARIANT ORKESTRUI 

.r 
Koncerto kvietimai gaunami lietuviškų laikraščiu raStinėae, o koncerto dieną prie iėjimo nuo 7 vai. 
vakaro* 

Kviečiame visus Chicagos ir apylinkės lietuvius dalyvauti 
A VYRŲ CHORAS 

PROGRAMOJE DALYVAUJA: 
• VYRŲ CHORAS 
• JONAS VAZNELIS — BOSAS 
• AKOMPONUOJA: 

MUZ. GENOVAITĖ ALEKSIŪNAITfi 

\ IR -

MUZ. ALEKSANDRAS KUCItNAS 

• DIRIGUOJA: 

MUZ. BRONIUS JONUŠAS 
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