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Ii mūsų atstovo laiško — 

Svarbiausi įvykiai Vokietijoje 
Savivaldybių rinkimai. — Dibelijaus kelione Rusijon. 

— Ko visi tikisi ii Eisenhowerio? 
Lapkričio 9 d. Vokietijoje trys rems visus išlaisvinimo sąjū-

valstybės — šiaurės Reino — 
Westfalijo9, Reino krašto - Pfal-
co ir Žemutinės Saksonijos — 
rinko savivaldybes. Pažymėtina, 
kad rinkimuose dalyvavo labai trio tikisi Vokietijoje gyvenantie 
didelis balsuotojų skaičius. Tatjji Rytų Europos pabėgėliai, ku 
rodo, kad Vak. Vokietijos visuo- rių ne vienas jo išrinkimo proga 

--•n 

džius už geležinės uždangos. 
Laukiama amerikiečius prade
dant šaltajame kare politinę ofen 
zyvą. Ypač daug iš Eisenhowe-

menės nesidomėjimas valstybės 
ir visuomenės reikalais jau yra 
praėjęs. 

Vyriausybės koalicijos parti
jos rinkimų rezultatais yra pa
tenkintos. Šiaurės Reino - VVest-
falijos krašte CDU balsų skai
čius padidėjo, Reino krašte ir 
Pfalce vyriausybę sudaranti koa 
licija iškovojo visišką pergalę, 
Žemutinėje Saksonijoje pasiekta 
antimarksistinė dauguma. Tie
sa, kaikur CDU balsų skaičius 
sumažėjo, užtat padidėjo kitų 
koaliciją sudarančių skaičius, daugeliu atžvilgių yra pralenku 
CDU organas „Union in Deutschu si kitus Europos kraštus. Pvz. 
land" pažymi, kad Vak. Vokie- į šiemet gyventojų santaupos pa
ti jos gyventojai vyriausybės po-j didėjo bilionu markių, o per pas 
litikai pritarė. Tuo tarpu sočiai-.taruosius ketverius metus po 

yra pasiuntęs sveikinimo tele
gramą. Anot šveicarų „Die Tat", 
iš Eisenhowerio laukiama, kad 
jis bus „bus tikras Amerikos 
balsas", reiškiąs jos nuomonę, 
vyras, „kurio dešinė žino, ką da
ro kairė". 

Daugiau santaupų, mažiau 
bedarbių 

Kylančią Vokietijos gerovę ro 
do visa eilė naujų žymių. Tiesa, 
ir čia yra dar labai ko gerinti-
na, vis dėlto šių dienų Vokietija 

l*~"WCJ| 
Infiltratuos pamoka. Pietų Korėjos vyrai apmokami kaip pereiti {tarimo nesukėlus per spygliuotą 
vielų tvorą j priešo pusę uždavinių atlikti. Nese niai 55,000 apmokytų vyrų buvo įjungta \ kovojantį 
frontą. , (JNS) 
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Juodos mintys apie 
Jungtines Tautas 

ROMA, lapkr. 18 . '— Įtakin
gas katalikų savaitraštis Civilta 
Cattolica pranašauja Jungtinėm 
Tautom tylią mirtį, jei iš nugar
kaulio smegenų nebus išmesta 
mirties bacila, kuri suparaližavo 
Jungt. Tautas nuo pat pirmos 

i J A- " ' • I , r aii„t f t 0 L J U ^ ^ ««„*„ a a n t o i l I veikimo dienos. Ta bacila yra ve 
demokratų spauda dz.aug.as., valiutos reformos naujų santau- fo ^ ^ T a r y b o j / i r p a . 

šaulio suskilimas | du nesuta kad jų partija šiaurės - VVestfa- pų dydis pakilo 2,2 bil markių 
lijos krašte pirmą kartą išėjo t Tat rodo, kad gyventojai nauja 
stipriausia partija Vokietijoje. 
Liberalų (FDP) spauda rado, 
kad vokiečių socialdemokratai ir 
CDU jau pasiekė savo viršūnę ir 
daugiau nebekils, kilti gali tik 
FDP. Dar vienas būdingas daly
kas nuolatos mažėja komu-

valiuta, o tuo pačiu ir vyriausy
bės finansų politika pasitiki, 
krašte gerovė auga. Bedarbių 
skaičius, palyginti su 1950 m., 
sumažėjo puse miliono. "Nuo 
1948 m. gaujai darbą gavo dau
giau kaip 2 milionai bedarbių. 

nistų balsų skaičius. Būdingu Į Šiemet rugsėjo mėnesį dirban-
lai komas 
mirusio socialdemokratų 

riančius blokus. Anot savaitraš
čio, JT padarė daug mažiau už 
savo pradininkę Tautų Sąjungą. 

Didžioji anglų sekmadienio 
spauda mano, kad JT liks be jo
kios vertės, jei dabar nepasiseks 
suorganizuoti Korėjos karo pa
liaubų, Į 

ir Wittmm.de vietojUhjjų skaičius siekė 15,454,6001 j T ^ k ^ S k e l u ^ A m e r i k o l i 
^ d e m o k r a t u ą.t8to-,ir praienke geruosius ^ r n . , \ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ 

vo l federatinį parlamentą libe
ralų (FDP) atstovo išrinkimas. 

DibeHjaus kelionė Rusijon 

Vokietijoje didelė reikšmė ski 
riama evangelikų vyskupo Di
belijaus kelionei į Maskvą. Be 
jo, drauge vyks dar evangelikų 
vysk. Lilje iš Hanoverio ir evan
gelikų vysk. Hahnas iš Drezde
no (Rytų zonos), taip pat keli 
jų palydovai. Dibelijus po Mas
kvos vėliau vyks ir į Washing-
toną. Pasirodo, Otto Dibelijus 
yra vienintelis vokiečių veikė
jas, kuris buvo priimtas tiek da
bartinio Vak. Vokietijos prezi
dento Heusso ir Rytų zonos „pre 
zidento" Piecko, tiek kanclerio 
Adenauerio ir rytų zonos „kanc
lerio" Grotewohlio. Kai rytų 
Berlyne leidžiami' komunistiniai 
laikraščiai „BZ am Mittag" ir 
„Nachtexpress" Dibelijų norėjo 
apšaukti „maro apaštalu", „ato
miniu ilgaskverniu" ir kitais pa
našiais epitetais, tai Sovietų 
okupacinė vyriausybė juos griež 
tai sudraudė. Dibelijui rūpi vo
kiečių karo belaisvių likimas Ru
sijoje ir kiti humanistiniai tiks
lai, bet ir jis pats abejoja, ar 
bolševikai tos jo kelionės neiš
naudos savo propagandiniams 
tikslams. 

w 

Ko tikimasi iš naujojo JAV 
prezidento Europoje? 

Kaip matyti iš vokiečių spau
dos, labai daug. Vienas iš įta

kingiausių vokiečių savaitraš
čių, „Rheinischer Merkur", ta 
proga pažymi, kad dabar JAV 
prezidentas yra faktiškai tapęs 
viso laisvojo pasaulio vairinin
ku. Neabejojama, kad vis dėlto 
bus užsienio politikoje pasukta 
nauju kursu. Roosevelto erą, 
kur buvo pataikaujama Sovie
tams, reikia laikyti galutinai 
baigta. Laukiama, kad Eisenho-
weris bus kietesnis su Sovietais 
i r tikrai pasistengs, kaip kad ne 
kartą buvo pats per rinkimines 
kalbas pareiškęs, be karo išva
duoti iš bolševikų pavergtą Ry
tų Europą. Ypač daug tikimasi 
iš Dulles, kad jis, tapęs JAV už
sienio reikalų ministeriu, žymiau 

kada dirbančiųjų skaičius siekė 
vos 11,2 milionus. Vargšams ir 
pagalbos reikalingiems išleidžia
ma daugiau kaip 17 bilionų DM. 
Vokietijos ūkis nuo 1948 m. sa
vo pajėgumą patrigubino. Šian
dien vokiečių tautos pragyveni
mo standartas yra žymiai geres
nis negu karą laimėjusios Angli 
jos. 

Evangelikai užsimanė partijos 

Kai kurie vokiečių politikai, 
norėdami susilpninti CDU pajė
gumą (nes joje aktyviai daly
vauja tiek tikintieji evangelikai, 
tiek katalikai), pradėjo rūpintis 
sudarymu nuo jos skirtingų or
ganizacijų. Pvz. buv. vidaus rei
kalų ministeris Dn Heineman-
nas steigia naują „evangelikų 
partiją", į kurią tikisi galėsiąs 
sutraukti visus „dorus vokie
čius". Tačiau tokį krikščionių 
grupių skaldymą, kurį dar su
stiprina nuo katalikų skyrium 
steigiama „evangelikų liaudies 
tarnyba", pasmerkė Vokietijos 

čiai pradėjo ten šeimininkauti 
kaip savo namuose (turi galvoje 
sekretariato tarnautojų tampy
mus). 

Paryžiaus Le Monde teigia, 
kad Vakarų diplomatija Jungt. 
Tautose dabar bejėgė ką nors 
veikti vien todėl, kad niekas ne
žino, ką už kelių mėnesių darys 
Amerikos prezidentas. Taip su
darytos aplinkybės tik vkenkia 
JT prestižui. 

Mossadegh išvaikė 
vyriausią teismą 
TEHERANAS, lapkr. 18. — 

Užsienio reikalų ministras Fate-
mi paaiškino, kad bus persijoti 
visi Persijos teismai, nes juose 
esą netinkamų teisėjų. Augščiau 
siojo teismo paleidimas yra tik 
pirmas skambutis. Naujus jo na
rius teisingumo ministrui įsaky 
ta paskirti per 5 dienas senuo
sius atleidus. 

Einant konstitucija, buvusius 
ir esamus ministrus bei amba-

federalinio parlamento pirminin I sadorius gali teisti tik augščiau 
kas Dr. Ehlers ir visa eilė įtakin s i a s t e i s m a s ' T e i s m o s u d ė t i s P a 

gų vokiečių evangelikų pareigū
nų. Ar kas iš to skaldymosi rea
liai išeis, parodys netolima atei
tis. / 

Sen. T. Oreen, demokratas iš 
Rhode Island, 85 metų, yra 
dabar seniausias kongreso na
rys atstovui iš Chicagos Sa-
Jtath tninut £WS) 

Graikiją valdys maršalas Papagos 
Iš 300 parlamento atstovų maršalo sąjūdis gavo 

241 atstovą 
ATĖNAI, lapkr. 18. -— Graikų susivienijimo sąjūdis laimėjo 

parlamento rinkimus ir krašto vairą perima dviejų karų didvyris 
maršalas Papagos. 

Pakeitus rinkimų sistemą, din 
go visos grupės grupelės ir lai
mėjo atstovų parlamente tik 
naujas* maršalo Papagos sąjūdis, 
kilęs kaip pasipriešinimas prieš 
silpnas vyriausybes ir mažomis 
grupėmis suskaldytą parlamen
tą, ir gen. Plastiras bei Venize-
los vadovaujamas liberalų-socia-
listų blokas. Pirmasis iš 300 par 
lamento atstovų laimėjo 241, o 
antrasis 59 atstovus. Jokįa par
tijų kombinacija kraštui valdyti 
nebereikalinga ir Graikija pir
mą kartą po karo turės pastovią 
ir stiprią vyriausybę. Amerikie
čiai neslepia džiaugsmo dėl Pa
pagos laimėjimo, nes tikisi, kad 
jis gerai sunaudos Graikijai tei
kiamą ekonominę ir karinę pa
galbą. 

Maršalas Papagos laimėjo ka
rinius laurus sulaikydamas Grai
kijoje Mussolinio kohortas II pa 
šaulio karo metu ir sutriuškin
damas Maskvos įžiebtą civilinį 
karą Graikijoje karui pasibai
gus. Politikuojantieji strategai 
jo nemėgo, nes jis plakė jų ko
rupciją. Neturi jis geros akies ir 
karaliui, aplink kurį susigūžusi 
klika bandė kaišioti pagalius į 
jo ratus tada, kada jis buvo ka
riuomenės vadu. Papagos tada 
iš pareigų pasitraukė ir nutarė 
savo tikslų siekti politinėmis 
priemonėmis — sukūrė politinį 
sąjūdį ir išėjo į rinkimus laimės 
j ieškoti. Pirmą kartą parlamen
to daugumos nelaimėjo, bet an
trą kartą yis^as pasiekta. 

Opozicija priešrinkiminėse kai 
bose gąsdino, kad Papagos įves 

± 

Korėjos fronte 
kalba artilerija 

SEOULAs, iaukr. 18. — Sni-
per kalnyno erdvėje, Kumhwa 
šiaurėje, vakar dirbo abiejų pu
sių artilerija, pietų korėjiečiam 
tebekontroliuojant augščiausią 
minktą — Pinpoint kalvą. 

Laukiama naujo ir sustiprin
to priešo puoįimo dėl dviejų prie 
žasčių: pirmoji ataką pradėjo 
priešo artilerija ir į mūšių vietas 
vedančiais slėniais pastebėtas di 
delis priešo jėgų judėjimas. Avia 
cija banda deginti priešą Na
paliu bombomis. ' ^ 

Vakar S. Korėjos šiaurės va
karų kampe būta daug susidū
rimų su priešo aviacija. Tikrai 
numušti 5 priešo Migai, 2 suža-

keičiama, matyt, todėl, kad Mos
sadegh būtinai užsimanė paso
dinti už grotų buv. ministerį pir 
mininkąGahwam, kuris iš Mos
sadegh kiek pasityčiojo ir jo po
litinius metodus pasmerkė. Ga-
hwam tik 4 dienas išsilaikė, nes 
Mossadegh šalininkai surengė 
kruvinas riaušes ir jis pasitrau
kė. Neva už kraujo praliejimą tų 
riaušių metu Gahwam turi būti 
teisiamas. S N — 

Kenijos areštai 
NAIROBI, lapkr. 18. — Ka

riuomenė ir policija areštuoja 
daug čiabuvių Kenijos kolonijo
je, bet areštuotieji greit palei
džiami, kai gaunamos iš jų nori
mos žinios apie Mau Mau veiklą 
ar pilnai įsitikinama, kad jie nė
ra tos baisios raganių - žudikų I loti. Ta proga vienas lakūnas nu 
organizacijos nariai. Jau pasise- ™ušo penktą Migą ir tapo 21-
kė surinkti apie organizaciją nias tokio laimikio Korėjoje pa 
daug žinių, kurios padės ją su
naikinti ar bent taip susilpninti, 
kad ji nebegalėtų terorizuoti jai 
nepriklausančių vietinių gyven
tojų. 

siekęs lakūnas. 
Gen. Clark savo būstinėje Ja

ponijoje pareiškė, kad žinios 
apie naujų divizijų paprašymą 
esančios be pagrindo; 

diktatūrą ir panaikins monar
chiją, bet jis viską neigė — ne
sąs diktatorius ir gerbiąs sostą 
bei karalių. 

Papagos turi 68 metus. Jo vy
riausybė jau sudaryta ir šian
dien daro priesaiką perimdama 
pareigas. 

Šiandie Eisenhover 
matosi su Trumanu 

VVASHINGTON, lapkr. 18. — 
Šiandien apie vidurdienį Eisen-
howerio lėktuvas nusileis Wa-
shinctone ir tuojau įvyks konfe
rencija su prez. Trumanu. Gen. 
Eisenhowerį lydės pas Trumaną 
jo 2 sekretoriai ir du „ambasa
doriai": sen. Lodge ir bankinin
kas Dodge. Tikimasi bendro Tru 
mano — Eisenhowerio pareiški
mo vienybės reikalu. 

Šiandien Eisenhoweris tuojau 
po konferencijos išskris į New 
Yorką, kur gyvens iki inaugura
cijos ir kur bus jo štabo būstinė. 

Rytoj numatytas jo posėdis su 
sen. Taft ir atstovų rūmų nariu 
Martin, kuris vadovavo respubli
konams rūmuose demokratų lai
kais ir kuris numatomas atsto
vų rūmų pirmininku 83-me kon
grese. Su Taftų ir Martinu būsią 
kalbama apie kongreso komisijų 
sudėtį, apie frakcijos lyderius, 
apie artimiausius kongreso dar
bus. 

Ambasadorius apie 
Roosevelto kaltę 
WASHINGTON, lapkr. 18. — 

J. Grew, 10 nietų prieš Pearl 
Harbor buvęs JAV ambasadorių 
•mi Japonijoje, savo ką tik iš 
spaudos išėjusiuose atsiminimuo 
se teigia, kad velionis prez. Roo-
seveltas galėjo garbingai išveng 
ti karo su Japonija. Jis teigia, 
kad Roosevelto atsisakymas su
sitikti Malajuose su Japonijos 
premjeru princu Konoye sunai
kino visus taikos šansus. Roose-
veltas betgi žinojęs, kad princas 
Konoye galutinai užtikrinęs, jog 
būsią patenkinti visi JAV pro
tingi reikalavimai ir pasirašytas 
JAV patenkinąs susitarimas. Vi
si žinojo, kas turėjo žinoti, kad 
Japonija apsisprendė už taiką ir 
būtų daug ko atsisakiusi karui 
su JAV išvengti. 

Neglosto Grew nė Japonijqs 
— ją pliekia už Azijos grobimo 
politiką pradedant Mandžiūrijos 
avantiūra 1931 m. Bet kad ka
ras kilo, daugiau esąs kaltas Roo 
seveltas. Grew abejoja, ar to lai
ko Amerikos Tolim. Rytų politi
ką bevaldė pati Amerikos vyriau 
sybė. 

Vandenilio bomba - įvykęs faktas 
Komisijos pranešimas miglotas, bet žinovai teigia, kad 
vandenilio bomba pagaminta. — Europoje manoma, kad 

Rusija turis suminkštėti 
WASHINGTON, lapkr. 18. — Mokslinius terminus pasakius 

paprastais žodžiais, linkstama teigti, kad JAV tikrai susprogdi
no pirmąją vandenilio bombą. 

Kad Marshallo salyne Pacifi-
ke lapkričio 1 d. būta nepapras
tų reiškinių lydimo sprogimo, pa 
teko į spaudą žinių iš laiškų, ku 
riuos su tų reiškinių aprašymais 

1 persiuntė namo giminėms ir 
draugams tie kariai, kurie buvo 
bandymus vykdžiusiame daliny 
je. Atominės Energijos Komisija 
tylėjo iki sekmadienio vakaro, 
rtbrs pati seniai buvo paskelbu
si, kad šį rudenį vyks bandymai 
Eniwetok atominių ginklų ban
dymo laukuose. Šį tą pažadėta 
pasakyti bandymus baigus. 

Sekmadienio vakare Atominės 
Energijos Komisija paskelbė, 
kad trečioji serija ginklų tobu
linimo bandymų Eniwetok ato-
lyje Marshallo salyne užbaigta. 
Jų tikslas buvo pastūmėti pir
myn įvairių ginklų tipų tobulini 
mą. Vykdant 1950 m. sausio 31 
d. prezidento pranešimą (prezi
dentas tada pranešė, kad davęs 
įsakymą mėginti pagaminti van
denilio bombą), dabar buvo pa
daryti bandymai, kurie turi ryšį 
<*u termoatominių ginklu tyrinė
jimais. Mokslininkai bandymų 
parodytais daviniais yra paten
kinti. Turint galvoje, kad pasau
lio taika yra pavojuje, kad nėra 
susitarimų dėl efektyvios apsi
ginklavimo kontrolės, JAV yra 
priverstos tęsti studijas dėl tos 
didžiulės energijos panaudojimo 
laisvajam pasauliui ginti — pa
reikšta komisijos komunikato 
gale. 

Chicagos universiteto atomi
nių tyrimų instituto chemijos 
prof. Urey pareiškė tikįs, kad 
sėkmingai buvo susprogdinta 
vandenilio bomba. Urey yra le
miamai prisidėjęs prie atominės 
bombos pagaminimo ir 1934 m. 
gavęs Nobelio premiją už sura
dimą sunkiojo vandens, reikalin

go vandenilio bombos pagamini
mui. 

Atominė ir vandenilio bombos 
savo bateią naikinamąją jėgą se
mia iš atominės energijos, be\ 
veikia skirtingais principais. Ato 
minėje bomboje energija gauna
si plutoniumo atomų branduo
liams skylant, o vandenilio bom 
boję energija gaunasi tritiumo 
(sunkaus vandenilio forma) ato
mų branduoliams susijungiant. 
Sakoma, kad tas procesas paga
mina, turbūt, tiek karščis, ktek 
saulė ir išlaisvina daugiau ener
gijos, negu skilimo procesas. 

Niekas dar nepasakė, kiek 
kartų vandenilio bomba y*a ga
lingesnė už atominę bombą, bet 
spėliojama, kad net 100 kartų ar 
daugiau. 

Europoje, ypač Londone, l is 
pranešimas Washingtone bjttro 
šiaip pakomentuotas: Rusija n t 
di^s karu bežaisti. 

Iš naujo peržiūri 
angliakasių sutartį 
WASHINGTON, lapkr. 18. — 

Vakar angliakasių bosas John 
Lewis ir anglių kasyklų savin, 
atstovai įtikinėjo ūkio stabiliza
torių Putnam, kad angliakasiam 
reikia pakeltk atlyginimą tiek, 
kiek darbdavių ir unijos susitar
ta — 1.90 dol. dienai, o ne 1.50, 
kaip patvirtino atlyginimų sta
bilizavimo įstaiga. 

Vakar CIO vadovybė paskel
bė ūkinės padėties apžvalgą, ku 
ri6je pasisakoN už atlyginimų 
kontrolės panaikinimą, nes kai
nų ir gamybos kontrolė faktiš
kai yra panaikinta. 

Naujasis Cthiles prezidentas 
Carlos Ibanez inauguracijos 
dieną sveikinasi su sostines gy 
ventojais. Kadaise rev«jiucijos 
nuverstas diktatorius, dabar 
išrinktas prezidentu iki 1958 n% 

(INS) / 

Kalendorius 
Lapkričio 18 d.: šv. PetrtOr 

Povilo bazilikos pašventinimą*, 
Senovės: Žemartas ir Ledrūnė. 

Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta, 
Vengrijos karalienė. Senove: 
Dainotas ir Dangerutė. 

Oras Chfcmfoje 
Apsiniaukus, šalčiau. Tempe

ratūra apie 50 laipsnių. 
Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:28. 

S=B5 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
f 

%— Augščiausias teismas vakar atmetė antrą sovietinių šnipą 
Rosenbergų prašymą iš naujo persvarstyti jų bylą. Tik prezidento 
malonės aktas juos begali išgelbėti nuo mirties. Jau 18 mėnesių 
jie sėdi mirtininkiį, celėje Sing Sing kalėjime Neto Yorke. Nuteisti 
mirti už atominių paslapčių pavogimą ir atidavimą Rusijai karo 
metu. v 

— JAV aviacijos štabo viršininkas gen. Vandenberg iš Vofr 
mozos atskrido į Japoniją, iš kur sieks ir Korėją. Būdamas For-> 
mozoje, matėsi su Chiang Kai-sheku. 

— Prancūzų socialistų partija spaudžia vyriausybę, kad toji 
tartųsi su Indokinijos sukilėliais paliaubų reikalu. 

— Sovietų vyriausybė davusi R. Vokietijos komunistinbi v& 
riausybei leidimą pradėti statyti karo laivus. 

— Du Anglijos katalikų vyskupai viešai suabejojo, ar vyriau
sybė gerai padarė pasikviesdama Jugoslavijos Tito atvykti į iUu 
gliją, nes jis yra užgrobęs valdžią teroru ir tik prievartos fh-iemo* 
nėmis valdžioje tebesilaiko. 

— Syrija ratifikavo Japonijos taikos sutartį, kai išsiaiškino 
su Tokid savo piliečių teises Japonijoje. 

— V. Vokietijoje areštuoti keli buvę žymūs naciai, pradėję 
Naudotis pabėgėlių organizacijomis savo politiniams tikslams 
siekti. Pačių nacių susikurtą partiją konstitucinis teismas įsd& 
uždaryti ir turtą atimti. 
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DIENKAflTiS DRAUQA3, CHICAGO, ILLINOI3 
• I I I «< 

^mfiiio DB. fll. RAČRUS 

BRANGUS TURTAS 
4204 Archer Ave. Chicago 

Kalniu Senelis ir mūsų mažieji 

Pagurklinė liauka 
Po smakru ant kaklo, virš 

atsieit pagurklinė liauka. Visų 
čia išvardinti neįmanoma. 2mo 
gus, pajunta, kad tas negerai, 

koserės yra pagurklinė liauka. ^ £ n e g c r a į > i r n į g a l į s u p r a s . 
T% liauką amerikiečiai papras 
tai vadina "Thyroid Gland", o 
šiaip kasdieninėje kalboje žmo
nės vadina "goiter". 

Pas suaugusi žmogų norma
liai pagurklinė liauka yra 5 — 
6 centimetrų ilgio 4r apie 3 cm 
pločio. Sveria labai mažai — 
apie vieną unciją. Jei toji liau
ka yra mažesnė ir neveikia, kaip 
reikiant, žmogaus kūne pasireiš
kia visi hypothyroidizmo syn-
dromai. Kai pagurklinė liauka 
padidėja, padėtis vadinasi "hy-
perthyroid izraas''. 

Pagurklinės liaukos uždavi
nys yra gaminti hormonus ir 
rinkti iš kraujo srovės tiems 
hormonams reikalingas medžia
gas tyrosiną ir jodiną (jodą). 

Be pagurklinės liaukos joks 
sutvėrimas negali gyvuoti. Jei 
operuojant išpjaunama perdaug 
"goiterio" sveikata visiškai pa
šlyja ir žmogus neilgai gyvena. 

Pagurklinės liaukos hormonai 
yra didžiai svarbūs kiekvienam 
•mogaus kūno organui. Bet 
svarbiausia, kad tie hormonai 
kontroliuoja ir reguliuoja kūno 
mefcaboliarmą. Kasdieninio gyve
nimo eigoje, kai kūnui reikia al
suoti, maistą virškinti, širdžiai 
kraują pumpuoti, palaikyti nor
malią temperatūrą, atauginti ir 
pataisyti sudilusias kimo ląs
teles, tam viskam reikalinga | t i 
tinkamo kiekio energijos. Rei
kalaujamo kuro kūnas gauna iš 
valgomo maisto, bet energijos 
(šilimos ir jėgos) kiekį regu
liuoja pagurklinė liauka. Didi
nant a r mažinant oksidacijos ftiė 
kį, kūne judrumas bei dujų pa 
kaita yra kontroliuojama. To
kiu būdu pagurklinė liauka pa
greitina ar sulėtina žmogaus 
gyvenimo greitį. 

Pagurklinės liaukos veikla ne 
atriboja vien tik pagrindinio me 
tabollzmo ribose, bet taipgi žy
mią rolę vaidina ir vandens ba
lanso išlaikyme. Be to, dar da 

ti, kas jam darosi ir kodėl pa
doriai gyvenantį žmogų prade
da ligos kankinti. Taigi, mat, 
ne vien mikrobai, ne vien nuo 
dai ar nehygieniškas gyvenimas, 
bet taipgi ir vidujinių liaukų su
krikimai žmogui ligas duoda. , 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausia E. V. — Mane nuo 
lat kamuoja riemuo — kartėlis 
skilvy. Ypatingai rūgšt ingumas 
padidėja, kai išgeriu vyno, alaus 
ar degtinės, nors alkoholinių 
gėrimų mažai vartoju. Gal tas 
didelis rūgštingumas skilvy at
sirado nuo didesniame kiekyje 
vartojimo sunkos (juice). Kar
tais paimu magnesium, bet bi
jau, kad nuo to galutinai nesu
gadinčiau skilvio. Labai dėko
ju Tamstai už straispnius, talpi 
namus "Draugo" dienrašty svei 
katos reikalais. 

Atsakymas E. V. — Jei nuo
lat riemuo kamuoja, jau nela
bai gerai, gali rastis skilvy "ul-
cus". Patartina ilgai nedelsti 
ir gydytojo priežiūroje gydytis 
nuo hyperaciditis, ir vykdyti vi
sus jo nurodymus. Magnesiu-
mą gerTi neverta, nes kartais 
gali sveikatai pakenkti. Vaisių 
sunką, atlešiuotą su vandeniu, 

'yra sveika gerti, bet koncent
ruotą — ne. 

Klausia V. P. — Turiu reuma 
tinę ligą, kurią nepavyksta iš 
gydyti. Daktaro, kuris mane gy 
do, pasakojimu, yra tai saus
gyslių reumatizmas. Skausmai 
reiškiasi sezoniniai. Tose vie
tose, kur yra skausmai, jau
čiasi labai šalta. Traukia visą 
krūvon. Paliečiant galvą bešu-
kuojant plaukus labai skauda. 
Vidurių virškinimas labai blo
gas. Jau apie metai gydausi, bet 
nepavyksta šios ligos nusikrav 
tyti. Vaistai, kuriais gydausi, 
yra Gardizonas ir Sodium Iodi-

Praeitais metais teko paste
bėti, kad kaikuriose lietuviškose 
kolonijose, per bendras vaikų 

kusius Lietuvoje jų 'broliukų ir 
sesučių vargus bei liūdesius. Pa 
aiškintų, kad tos jd turimos do-

suruoštas eglutes, Kalėdų Sene-,vanėlės yra nupirktos už surink 
1J vaizdavo atkeliavusį iš L'etu-
vos. Būtų labai gražu ir reikš
minga, kad toks įprotis įsigy
ventų ir visame laisvame pasau
lyje, kur tik yra bent keli to
kie lietuviukai. 

Kalėdų Senelis 

tus centus iš Lietuvoj ir Vokie
tijoje pasilikusių vaikučių. 

Tuo pačiu būtų priminta ir už 
sicnio vaikučiams, kad ir jie, 
atsilygindami aniems broliu
kams ir sesutėms, neišleistų Ka 
ledų Senelio iš savo namų, ne

gerą progą, prieš išdalindamas p a a u k o j e p o keliolika centų dd-
dovanėles, papasakoti vaiku
čiams apie Nepriklausomą Lie
tuvą, senelio turtus ir vaikučių 
džiaugsmus. Papasakotų apie 
bedievių rusų pavergtą Lietuvą, 
panaikinimą Kalėdų švenčių, se
nelio ištuštėjusius dovanėlių 
gandelius. Primintų apie pasili-

• 

vanėlėms. 

Kalėdų Senelis surinktas au
kas persiųstų Balfui ir Altui. 
Tokiu būdu suteiktume progą 
savo mažiesiems prisidėti prie 
Balfo ir Alto organizacijų para
mos. Vincas Abramlka.s 

I I poros pavyzdžių; matome, 
kad ir ukrainiečiai, kaip ir mū
sų broliai Lietuvos miškuose, 
gina savo šalį ir laukia išgany
mo žiūrėdami į Vakarus, kurio 
dar Vis nesimato. Tarp* ko kito 
pabėgėlis paminėjo, kad 'pa
vergtoje Ukrainoje darbininko 
užmokestis mažas,^ o kainos 
augštos. Jis sako, kad nusipirk
ti eilutę, reikia paaukoti trijų 
mėnesių uždarbį. O kur valgis, 
kur visos kitos išlaidos? 

Pabėgėliui perbėgti į Vakarus 
padėjo partizanų UPA agentai. 
Jie jam" suteikė falsifikuotus 
dokumentus ir davė antrašų,' 
kurių pagalba jis > galėjo prisi
glausti Lenkijoje ir Čekoslova
kijoje, 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MUSŲ SPECIALYBE 

PreoinlPhoto Studio,lnc. 
EDVARDAS J. ULIfl. Sav 

« 4068 A rchor A venue 
Telefonas Vlrginia 7-2181 

KURlANAMAS ALIEJUS 
Aptarnauju n u- pietine Chicaica. 

Aliejus" krotmlms Ir centraliniui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0390 
Vakarais HEralock 4-6264 

Antradienis, lapkričio 18, 1952 

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

keičia stiklu* ir romus 
4701 S. Damen Ave., Chicago, I1L 

Kaukite — YA. 7-7S81 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečlad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-02.13, rez. VA 7-«388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
<; \ I>YTO. IA I K < H . K l l U . £ 

»tu:> Ko. Anhlantl Ave. (kanib. 211) 
Vai 12-3 Ir 6:30-8:30 p. p. 

Tr<><*. ir šešt. 1-4 p. p 
I te/., i 120 Ko. Talman Ave. 
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tfEMKITE "DRAUGĄ"! 
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Sfcelbkites "Drauge" 
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V. T. MAKIEJUS, Indiana Harbor, Ind. * • 
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Perbėgęs geležinę uždangą partizanų tarpe ukrainiečių him-
vienas Lvovo studentas pasako- nas ir suplevėsavo jų tautinės 
ja, kad labai aktyviai reiškiasi vėliavos. Demonstracijas atlikę, 
savo veikla partizanai Ukrainos partizanai sušaudė NKVD agen-
srityse. Pabėgėlis tvirtina, kad tus ir patys pasitraukė į miškus. 

ro didelę įtaką į raumenų, krau- d e- A r nereiktų panaudoti ki
jo cirkuliacijos, virškinimo, veis 
lumo ir nervų sistemos veiklą. 
Kai tik pagurklinė liauka sušer

tas priemones išgijimui, kad 
galima būtų suduoti amerikoniš 
ką tempą ir išvaryti ligą visiš-

lyginimo už patarimus per laik
raštį nereikia. Tamstos laiške 
minimas "Gardizonas" veikiau-
sai bus "Cortizonas". Tasai 
vaistas ligos nepagydo, tik lai
kinai simptomus palengvina. 
Jaunas esi, turėk, vilt j , pasveik
si, jei tinkamai gydysiesl. Dau
geliui pagelbsti mineralinės vo
nios SPA kurortuose. Pamė
gink, gal gelbės. 

• • « 

ga, pasekmės pasireiškia myxi- ika i- M a n o amžius- 28 m., jokio-
demos arba hyperthyroidizmo m i s eitomis ligomis nesirgęs, 
formose. 'H anksto dėkoju, už sutrukdy 

^Jei myxidcminė liga nuo pa- įma- atlyginsiu ir tt. 
gurkl :ncs liaukos sumenkėjimo Atsakymas V. P. - Jokio at-
žmogų ištinka, vaizdas yra toks: 
raumenys sugležnėja, kraujo 
cirkuliacija aptingsta, pulsas su 
lėtėja, voida3 ir bendrai visas 
kūnas išpurpsta Ir atrodo "rie
bus" nuo perdidelio kiekio van
dens, prakaituoja bei šlapinasi 
mažai, oda sausa bei šiurkšti, 
mėnesinės netvarkingos, vidu
riai nesituština kaip reikiant. 
Žmogus mąsto lėtai, į klausi 
mus atsako lėtai, visi kūno jur 
df*«iai yra tingūs. 

Nuo hynerthyroidinės pagurk 
linės ligos žmogus labai sudžius 
ta, visas karščiu dega, širdis 
smarkiai plaka, kartais net pul 
so greitį suskaičiuoti sunkoka. 
Dažnai mėnesinės prapuola. 
Dažnai smarkiai prakaituoja. 
Nervai yra labai jautrūs, ran
kos dreba, ligonis visko bfjosi, 
o piktumėlis jo neišpasakytas, 
mintys neaiškios ir keistos. Li
gonio ūpas ir protas pakrinka. 

Jei pagurklinės liaukos sukri 
kimai įvyksta kūdikystės am
žiuje, pasekmė yra kretinizmas, 
dvarfizmas; protiškai ir kūniš
kai palieka noužuoauga. 

Šimtai ligų h* daugybė nema
lonių reiškinių atsiranda pas 
žmogų, kai pakrinka ar sune
galuoja tasai mažutis po pa
smakre "goitarinis glandsukas", 

* 

ukrainiečių nuomone nieko nėra 
baisesnio už dabartinį bolševikų 
režimą. Studentas lankė Lvovo 
universitetą, kuriame studijavo 
filosofiją. Jisai mėgo rašyti ei
les ir buvo žinomas kaip geras 
ukrainiečių poetas — Ivanas 
Franko. Paskutiniais metais 
universitete buvo 2,753 studen
tai, tarp kurių 1,688 ukrainie
čiai, 357 lenkai ir 708 rusai. 
Fakultetas susidėjo iš 300 mo
kytojų, tarp kurių 66 rusai. Stu
dentas pasakoja, kad Lvovo 
miestas yra labai surusifikuo-
tas. Gatvės įgavo pavadinimus 
Lenin, Stalin, Kalinin, Klara 
Zetkin ir kt. Pabėgėlis savo pa
bėgimu į Vakarus susirūpino 
tada, kada bolševikai pradėjo 
areštuoti visus studentus, kurie 
priklausė prie partizanų veiki
mo UPA. Jo senus tėvelius ir 
seseris bolševikų NKVD su
areštavo. 

Minimasis studentas, nujaus
damas nelaimę, metė studijas ir 
susirado sau darbą alyvos siur-
byklose. I r čia kurį laiką su dre
bančia širdimi praleido sunkiai 
uždarbiaudamas sau duoną. 
Viena dieną jo darbovietę apsu
po ginkluoti vyrai. Visi vietiniai 
buvo labai persigandę. Apsigin
klavusieji greitai suvarė visus 
darbininkus su šeimomis i di
delę ,salę. Čia ir prasidėjo įdo
mūs įvykiai, kurie liudija pa
vergtų tautų prisikėlimą. Tai 
buvo ukrainiečių partizanai. 
Vienas iš partizanų užsilipo ant 
kėdės ir pradėjo sakyti kalbą. 
Salėje buvo mirtina tyla. Iš vai
sos sukeltos nuotaikos galima 
buvo spręsti, kad visi nusirinku
sieji atėjo ne į salę, bet į baž
nyčią. Jis peikė pavergėjus ir 
pranašavo, kad greitai prisikels 
pavergta ukrainiečių tauta ir 
visi, kas dabar kenčia, išvys 

Kitas atsitikimas. NKVD pa
siuntė į mažą miestelį savo a-
gentą suimti graikų katalikų 
kunigą ir deportuoti į Sibirą. Ir 
čia ukrainiečių partizanai pasi
rodė sargais savo kenčiančios 
tėvynės. Sulaukę tos valandos, 
kada agentas atvažiavo, jį lik
vidavo. 

4181-8$ Archer Ave. 
Tel. Lftfayetfe 3-3171 

laisvės rytą. Staiga pasigird- I į J į ^ g į * ^ A S Ž Ž Č ^ E S ^ J Ž M L 

Diena Ateis, Kai Busi Linksmas Sutaupęs! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietu- J*k 
viškoje įstaigoje. BRIGHTON Savings & \ g 
Loan moki 3 % pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Brighton Savings and loan Ass'n 
40T1 Archer Ave. I vakaras nuo Olifornla Ave* 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

Tel. ofiso YA. 7-0564, rez Mf 8-2880 

DR. CHARLES ŠEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Abhland Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v*, ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

OFISO VAliANDOS: 
Pirmad., Antrad., Penktad. Ir SeSt. 

9:00 ryte lkl 4:30 p. p. 
Trečiad. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d. 
Ketvirtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

Tel. ofteo HE. 4-fl«»», r«x. PR. 6-7338 DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Blvd. 

VAL: 1—4 Ir 6—9 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IŠ 

P R O G R E S S 
BENpRpVfiS KHAtJTUVfiS 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nes Šios jataigog vadovybėje 
tarnaują žmonės turi 40 metų 
patyrimo Šioje prekyboje. 

Hadą ateina reikalas pirkti 
{vairius numų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ ICUNDKOVfiS 

K R A U T U V Ę 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRUJRGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampus Mareiuette Rd. ir Halsted St. 

Vai.: 7—9 kasdieną. šeštad. 3—5, 
Tel.: Ofiso WK. 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. fitfftfcVire*. RH. 7-780* 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL..: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečlad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Heald. 3241 \V. uiitli l 'I .K'i: 

—— 
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ALBERTO numuša baldų kainas! 
PRECIZINIS TELEVIZIJOS LR 

RADIJO / 

APARATŲ TAISYMAS 
Kallntnfta-H Ir garantuota* darbą* 
Aparatai m-mokamai paimami ir 

pristatomi ) namus. 
DARBO VALANDOS: K v .v—10 v, v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak 
M. IUMKI s. 4110 So. FraiH'toco 

Telef. TA 7-1099 

pasakoja, jo* būro laikai kada Ui dolerį galima buvo 
ptrkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl murni tikrai malonu pa
aukoti Šiuos baldu*, kurių karnas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 

S O P H i E B A R Č U S 
Iš W<3F.& stoties — rinntfa 1390 

PIRMAD. iki PBNKTAD. 
K:45 iki 9:30 vai. ryte 

vi si U> M:;;o Iki 9:30 ryto 
MF/rr VlfiROS VAKARUŠKOS 

IS tSS V " t stoties r i K M A I M I M<> 
re nuo 7 iki H vai. 

• tSJM 
v i l k a i •< 

RADI0 PROGRAMA 
7121 MO. R O O K W K I . I I Srf? 

Ohitugo 29, UI. HKinlovk 4-2413 

Sukonstruota ii sunkiųjų spyruoklių 
aut puikaus darbo rėmų, Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug m 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramom*. 

Abiejų kainos po v ;}? m 
Nereikia įmokėti 

LIETUVIS ftTANtrr iHMinrs, rcf>«iA8 

Platinkite "Draugą" Z318 ROOSEVELT ROAD 
ŠVtdara kasdien 9 iki 6, pirmad n Istv, #aj 

mmmmmmmmmmmmmmmmm,*mmmmmmammmmiitt 

Tol. ofiso HE. 4-5849, rcz. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antį. 1-5, 11 <•<-. ir šešt. pagal autartlcs 

Ofisas Ir rezidencija — TArds 7-8626 
DR. O. J. BYLAIUS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Californta Ave.. Siaury t karap.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:30 p. m, 

Seštad. 1—5 p. ra. 

Tel. ofiso WA. 8-30R0, rez. CO. 4-1187 

DR. 2. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šoštad. ir sokraad.) 
Ntio 1 iki 4 v. p. p.; 1—§' v. vaK. 
šoštad. priima tik pagal susitarimą 

K«/.i«l.: 10838 So. U'itlmsli AM-. 

Tol.. ofiso VI. 7-0600. ros!. VI. 7-7803 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
(Spee. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Ajrcher Ave. 
Kampas Archer ir Californta Avę. 

VAL.: 2—4 i r > ~ 9 v. p. p. 
Išskyrus sekmadienius. 
• • • • * • • •• 

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

DR. i. GUDAUSKAS 
GtDYTOJAS 1TO CHIRURGAS 

750 We»t 3Šth Street 
(katnpita Halsted ir* U 6-ta RatvS) 

VAL. A~~4 i r 6:30x^8:30 p.p. kas-
dlfin Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

. . . ; šeštadieniais 1—4 vai. 
Itoi. 3247 S. EMEEAttP AVE. 

1 » i i . 11 1. > » — * — ~ - " " . ' 

Tel. ofiso FI 3-0000, buto CO 1-0190 

J)fc. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

% 101 N. l$roa<hvay 
M 1 1,uosi; J-A I: K. I I,K 

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

Ofiso ORovehllI 6-4020 
Rezidencijos UHliOy 5-1680 

Dr. Alexander J, Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Maninette Rd. 

VAt. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Tre^fad. ir SeStad. pauai sutarti 

Tel. ofibO PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 YVest 6Srd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Treču>.d. Ir šešt. uždaryta 

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIOV SPECIALISTĄ 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 YVcst Marquette Itd. 

Ofiso Ir boto tel. OLi. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYD^T6iTAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryto ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. tiuli Ct. 
Telefonas REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 YVest 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

Tel. ofiso ir buto OLympĮc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct, Cicero 
Kasdien 1—4 v. Ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—6 v. v. 

Butas 1604 SO. 49th Ave 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, Saukite KKdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

TrečiądlenJ tik susitarus 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso t< I. RFJlance 5-4410 

Rezld. telef. GRovehill 6-0617 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir SeStad. pagal sutartį 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., ses-
tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR, 6-1930 

Jei ncatnllieps virftmlnGU telefonai, 
saukite Mldway 3-0001 

DR. FI,. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street _ 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., sešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO S-0059 Rez.: RO 2-23S7 
Jei neatsiliepia saukit CKntral 6-2294 

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
, Seštad. 2—4 p. p. Trečlad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso PR. 6-0146, rez. HK. 4-3150 

DR. F. 0. VMNSMINAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wcst Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir SesUd. pagal sutart) 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rėsi l 6600 S. Artesian Ave, 

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—9 v. v. 

Tel. ofiso YA. 7-6557. rez. UM. 7-4966 

DR. FRAHK C. KWINN 
(KVIl<:č?lNHKAS> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47 th Street 

UGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
V̂ al. antrad., ketvirtad. Ir šestad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tol. Ofis. TJK 1-4316; Rez. CR 7-8315 

Tol. ofiso GR. 6-6399. PU. 0-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas ji3 ir Arteslan> 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak 
Treč. If SeSt. 2 - 4 p. p. Sekm. u*dar. 

Telefonas OLymplo 2-4276 

DR. 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 St , Chicago 

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

DR. B. G. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) į rytus nuo Callfornia 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 1U% St. 
f'uffiiiiiiuj laikas pagal susitarimą 

Telefonas <;ltovchill 6-U785 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
TVI . - fo t .Hu O l t o v n l t l l l S - R A ^ t 

Skclbkitės "Drauže" 
-

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie Catlfornla Avo.) 

MOONIU8 PRIIMA; kasdien nuo 1 
iki 4 ir* filio 7 iki • 9 v. v. šoštad. nuo 
2 ik! 4 v. Trečlad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamh, GRo. 6-1331, 
\*\ n^atstUApis — VTnoftnnrm 6«8fli»)o 

BR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24tH Street 
Pri6mlmo laikas pagal susitarimą 

tolefoau 
VARHFt 7-077* 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metg lutyrimas 

Tol. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Ofisas ir akiniu dlrbtuvft 
756 VVest 35th Street 

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

*». W& 

l'Igouniinuoja 
Akli 

Pritaiko 
Akini i r 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIV SPKCIAIJOTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VALi. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—S v. v. 
tjreCtad. uždaryta, šoštad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 6 vaK vak. 
OAftal 0-0523 ' Plati Bldg. 

Vt bloko į rytus 
nuo WesternAve. 

Sekmadieni 11 r. ik! S I i i 1* 1 • ! •*•! J8 1'iiu.mku.c. mam\ 
9* 

- •• ' 

utn. .tf «(MM»<.« muvimtnmt 

ss& • 

Oriso tetefOnas Vlrglnta 7-l*ss 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. i 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

PriSmimo valandos pairai sut.nij. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Proapect 6-2635 

• 
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Eisenhoweriui besiruošiant į Korėją 
TAIKOS JIEAKOJIMAS 

Eisenhovverio kelionė į Korėją jaudina pasaulį. Turtingiau
sio ir galingiausio pasaulyje krašto būsimasis vairuotojas as
meniškais žygiais siekia greitesnio Korėjos klausimo sprendimo. 
Europa būgštauja, kad naujasis prezidentas Amerikos dėmesį 
pirmoje eilėje gali nukreipti į Tolimuosius Rytus, kur amerikie
čiai Korėjoj sudėjo dideles kraujo aukas ir kur Amerikos pres
tižas yra nukentėjęs. Azijos tautos baiminasi, jog sovietų ir 
amerikiečių dvikova visu smarkumu gali susitikti jų kontinente. 
Sovietai Eisenhowerio kelionės planus seka su nemažesniu rū
pestingumu, nes jo kelionė į Korėją daugiau ar mažiau paryš
kins Eisenhovverio politinius siekimus. Milionai amerikiečių 
guodžiasi viltimi, gal Eisenhovveris bus tas laimingasis, kuris 
ras išeitį karui sustabdyti, kur karas nepaprastai žiaurus, bet 
ligi šiol net ir tikro karo vardo neturi. 

Eisenhovveris vyksta į Korėją taikos jieškoti. Tai jo rinki
minis pažadas, kuris tautoje rado didelį atbalsį. Bet kaip rasti dalies likimą per keturis sekan-
Korėjoj taikos balandį, kai tikrieji Korėjos karo kaltininkai ir 
kurstytojai sėdi Maskvoje, galvoja skeptikai? Ar Eisenhowerio 
pasaulinio garso vardas ir didelės pastangos paveiks Kremliaus 
vyrus, jog toliau žaisti ugnimi yra pavojinga ir reikia daryti 
taiką, galvoja šiandien visas pasaulis. 

KO BIJO EUROPA? 
Kolonialinės Europos tautos, kaip Anglija ir Prancūzija, 

taikos Korėjoje siekia ne mažiau už Ameriką. Bet Europoje 
neslepiama mintis, kad sovietai nori palaikyti Korėjos karą, 
jei taikos susitarimas neduos jiems laimėjimo ir Amerika išliks 
nepažeminta Azijos akyse. Todėl Europos požiūriu, geriau tęsti 
karą dabartinėje plotmėje, negu jieškoti aiškaus sprendimo, ku
riam jokių prošvaisčių nematyti. Europai Korėjos karas nėra 
labai nuostolingas, nes Europos tautos jame dalyvauja beveik 
tik simboliškai. Kitokioje padėtyje yra Amerika. 125,000 krau
jo aukų nebeleidžia eiti į naujas nuolaidas, kaip buvo Jaltoj, Te
herane, Potsdame. Džiaugtųsi Europa, jei Eisenhov/eris Korė
joje rastų abiems pusėms priimtiną taiką. Bet ji baiminasi: kas 
bus tada, jei iš ten bus paskelbta, jog priešas taikos nenori. 
Eisenhowerio užsiangažavimas vykti į Korėją ir rasti taikos for
mule taikos priemonėmis yra didelis dalykas. Bet jei taika ne
bus rasta, koks tada bus sprendimas? Jei nebus pasiekta taika, 
vargu ar ir toliau Korėjos karas bus vedamas tik dabartine 
forma? 

Tarp Amerikos, ir jos sąjungininkų Europoje yra tam tik
rų nesklandumų, nors jie ir nėra neišlyginami. Amerika gink
luoja Europą bolševizmo grėsmei sulaikyti, bet kartu ir nusivi
lia, kad Europa per lėtai juda, kad ji neįstengia visų pažadų 
išpildyti. Europa baiminasi, kad skubios Amerikos karinės pa
stangos apsunkina bet kokias derybas ir veda į karą. O jei 
Korėjos karas išsiplečia, Amerikos dėmesys visu svoriu persi
meta į Tolimuosius Rytus ir Amerikos duoklė Europai auto
matiškai pradeda kūdėti. Bet gi Amerikos gausios kraujo au
kos nebeleidžia šį reikalą baigti tylomis. 

ELSENHOYVERIO KELIONftS SVARBA 
Apie Eisenhowerio dramatišką kelionę į Korėją Amerikoje 

įvairiai manoma. Vieni linkę manyti, kad asmeniškas apsilan
kymas Korėjoj turės naudos, ir taikos receptas nėra palaidotas, 
kiti gi teigia, jog Korėjoje jau pakankamai lankėsi gar
sių vyrų, bet padėtis liko kaip buvusi, todėl maža vilties, jog 
gen. Eisenhovveris liktų stebukladaris. Bet gi visuotinai pripa
žįstama, jog yra daug ir teigiamų reiškinių. Tarp Pietų Ko
rėjos prezidento ir Amerikos nuolat pasitaiko nesklandumų. 
Eisenhoweriui gal pavyks tuos nesklandumus pašalinti. Ei-
senhowerio asmeniškas atsilankymas pakels amerikiečių ir pie
tų korėjiečių karių moralę. Pietų Korėja ne kartą yra nusi-
skundusi, jog nededama pastangų sukurti daug galingesnę ar
miją iš pačių korėjiečių. Eisenhoweris, atrodo, tokį planą pa
rems. Gal būt paaiškės, *kodėl ligi šiol nesiskubinta pietų korė
jiečių armiją didinti. Pagaliau, Eisenhoweriui pasirodžius Ko
rėjoj, ir 8ovietai turės rimčiau pagalvoti, ką daryti toliau. Kiek
vienu atveju būsimojo Baltųjų Rūmų šeimininko kelionė į Ko
rėją rodo, jog ten Amerika ryžtasi mesti didesnį svorį. 

Amerikos gyventojai trokšta Korėjoj taikos, bet toji tai
ka sunkiai įžiūrima. Vargu ar ją ras ir EisenhoWeris. Ar tada 
nepradės jo žvaigždė temti, jei jis neparves to, ko tauta išsiil
gusi laukia? Netenka abejoti, jog Eisenhoweris tai žino ir jis 
kokius nors planus turi. Jis turės daryti ką nors kitaip. Ame
rikos tauta Eisenhoweriui parodė milžinišką pasitikėjimą, todėl 
ji jo Korėjoj padarytoms išvadoms pritars, kaip neišvengiamai 
vienokiai ar kitokiai būtinybei, kaip kadaise pritarė drąsiems 
Roosevelto užsimojimams. St. Daunys 

Politikos lauke 
K. Br. 

Kari H. von VViegand, Ame
rikos užsienio korespondentų de 
kanas, šį kartą iš Cairo miesto, 
Egipte, atsiuntė pluoštą politi
nių žinių, kurios tilpo Chicago 
Herald-American praeito sekma 
dienio laidoje. Jis savo išvedžio
jimais įspėja Eisenhowerį dėl 
kelionės į Korėją. Toms žinioms 
duota antraštė; "Prestige at 
Stake in Trip (prestižui pavo-
jinga kelionė). 

Visu akys atkreiptos 
Čia patieksiu svarbesnes VVie

gand mintis: Visų akys Eu
ropoje, Azijoje ir Afrikoje yra 
įtemptai įbestos į išrinktą pre
zidentą Eisenhowerį, kai jis pra 
deda formuluoti svarbesnius po
litikos punktus, kuriais nukals 
Amerikos ir pasaulio didesnės 

Komunizmas - regresas 
Romoje Domininkonų Ponti-'re, o vysk. BoriseviČius buvęs 

fikalinio Universiteto "Angeli-1 pasmerktas mirti, 
eum" didžiojoje salėje spalio 26 „ . . . • . . . , , . 
d. įvyko įspūdingos demonstra- „ P*h*T*e

t ™U*0 8 e n a t o r i u s 

cijos, kuriomis buvo pareikštas M e ? K Nesistebiu tuo, kas yra 
solidarumas Bulgarijos ir kitų Padaryta;. kalbėjo jis, nesistebiu 
anapus geležinės uždangos esan- PmM^mlM, deportacijomis 
čių kraštų persekiojamiems ka- \r egz^ucijomis. Labiau stebė-
talikams. Tarp ypatingai gausių f1 a u s l ' ?ei t a i n e b ū t l* Praryta; 
dalyvių garbės vietas užėmė I k°™mizma8 toks yra ir toks pa-
keletas vyskupų, keletas Senato ! 

bei Parlamento atstovų, amba
sadorių ir kitų žymių asmenų. 
Pirmasis kalbėjo viceministeris 

Dabar jau visi jį pažįsta, ži
no, kas yra komunizmas; veltui 
būtų pastangos šioje klaidoje 

Dominedo, įrodydamas, kad šian jieškoti žmogiškosios komuniz-
dieninė komunizmo mistika $va mo prasmės. Yra riba, yra tero-
ne kas kita kaip pasaulio isto- ro užtvara, kuri skiria jo pa-
rijoj dar negirdėtas regresas' šaulį nuo mūsų. Modernieji per-
socialinėj, politinėj *fr moralinėj sekiotojai išrado dvasios kan-
plotmėje. Jis reiškiasi kitaip kinystę, žiaurias tortūras, ku-
galvojančių žnįonių fiziniu nai-'rioms panaudoja visas moder-
kinimu, žmogaus asmens paver- Į niosios technikos priemones... 

Pagrasinimas 
Dėl Prancūzijos maršalo Juin'o nuaistatymo ir veiklos gali

ma laukti krizės. Tasai vyras vis dažniau ir vis stipriau duoda 
suprasti, kad Prancūzija tikrai pasitrauks iš NATO, jei JAV 
nesustos kištis į jos kolonijas Pietų Afrikoje. Bet ir p. Juin'ag 
turėtų žinoti, kad JAV tik tiek tėra interesuotos Prancūzijos 
ar kitų valstybių kolonijomis, kiek tai liečia jų saugumą. 

Dar vienas faktas patvirtina gub. Stevensono nenorą būti 
kandidatus į prezidentus: jis norėjęs dar ketvertą metų būti Il
linois gubernatorium, įgyvedinti savo planus ir apie tai parašyti 
knygą vardu "State Government". 

čius metus. 
Dabar pasaulio dėmesys nu

kreiptas nuo Juozo Stalino į Ei-
senhowerį. 

Esant tamsiai politinei ir eko
nominei padangei, visų akyse 
mirga klaustukai: ką padarys 
Eisenhoweris? Ką jis gali pa
daryti? Ypač daug klaustuku-
kų yra Kremliaus akyse. 

Susirūpinimas Maskvoje 
* 
Vienas iš geriausiai informuo

tų rusų psichologijos srityje as
menų, kuris gimė Rusijoje, bet 
nėra rusas, VViegandui parašė: 

"Maskvoje Jie yra susirūpinę 
apie amerikiečių didėjanti Rusi
jos apsupimą ir daro nepapras
tus pasiruošimus nuo Berling 
jūros iki Norvegijos sienos tai 
sutikti Reakcija gali kilti stai
ga ir nelauktai". 

Korėja yra pirmas Eisenhowe 
rio išbandymas. Nepasisekimas 
ten jį gali smogti daug žiauriau, 
negu Marshallo nepasisekimas 
Maskvos konferencijoje. Pasi
sekimas padarytų jį "pasaulio 
vyru". 

Pavojingos žabangos 

Stalinas ir Mao Tse-tung dės 
visas pastangas, kad Eisenho-
weriui nepasisektų > Korėjoje. 
Laime, Eisenhoweris pasakė tik, 
kad jis "bandytų" baigti karą. 

Trumanas aklai įvedė Ameri
ką } žiaurias žabangas, kaip aš 
rašiau laiku — pareiškė VVie
gand. Stalino — Mao Tse-tungo 
planas yra laikyti Ameriką to
se žabangose iki ten įvyks ben-
daus susitarimas arba didelis 
komunistų laimėjimas. 

VViegand rašo, jog iš patiki 
kimų šaltinių gauta žinių, jog 
kiniečiai užtektinai pristatė iš
lavintų ginkluotų vyrų, tankų ir 
lėktuvų Siaurės Korėjoje, kad 
nustumtų amerikiečius ir Jung
tinių Tautų jėgas į Pusaną. Jei 
tai įvyktų ir Jungtinių Tautų 
nariai neparemtų stipriau Ko
rėjos fronto, Pentagono sluogs-
niai mano, jog Amerika turėtų 
ir galėtų ištraukti savo jėgas — 
pastebi JAV užsienio korespon
dentų dekanas, dabar esąs E-
gipte. 

\ 
Europos veidas 

Beveik kiekviename Europos 
kraite ekonominiai interesai, na 
minė politika ir partijų ginčai, 
o ne bendri interesai, esant ben 
dram pavojui yra vyraujanti po 
litika. 

Europos armijos senema ne
pavyko, Prancūzija bijo Vokie
tijos daugiau negu Rusijos. Dau 
gelis prancūzų labiau bevelytų 
turėti sąjungą su komunistine 

gimu, tikėjimo ir minties lais
vės užgrobimu. 

Toliau kalbėtojas pabrėžė, 
kad nežmoniško, persekiojimo 
aukomis šiandien yra tapę apie 
50 milionų katalikų, ir patiekė 
kaikurias atskirų kraštų statis
tikas. Tarp kitų atskirai pami
nėjo ir Lietuvą, kurioje apie 
trys ketvirtadaliai kunigų yra 
ištremti arba nužudyti. Paste
bėjo, kad Lietuvos vyskupų li
kimas niekam nėra žinomas: 
vysk. Ramanauskas žuvęs Sibi-

Tautos nesiliauja ir nesiliaus 
priešinęsi, bet komunizmas yra 
nenuolaidus. Jis gali pakęsti, 
kad kas nors tikėtų savo šir
dies gelmėse, bet drauge nuo vai 
kų pradeda savo veiklą, tą lėtą 
nuodyjimo procesą, stumda
mas į neapyKantą, į paneigimą 
ne tik dievybės, bet ir žmoniš
kumo—Nežiūrint to, mūsų akys 
krypsta į Kristaus tvirtovę, ant 
kurios plevėsuoja vilties vėlia
va I I 

Rusija, negu turėti Vokietiją 
Europos armijoje ar Šiaurės 
Atlanto Sąjungoje. 

Prancūzijoje baimė padidėjo 
kai Bonna pranešė, jog Vokie
tija yra pasirengusi parūpinti 
22,000 karininkų ir 80,000 ne-
komisionuotų karininkų — pa
kankamai karininkų dėl 700,000 
Vokietijos armijos. Į komisio-
nuotų karininkų skaičių būtų 
įskaitoma 40 generolų, 250 pul
kininkų, 900 lt. pulkininkų, 2,-
000 majorų, 6,6Q0 kapitonų ir 
12,300 leitenantų. 

Arabų pasaulis * 
Arabų vokiečių pasikalbėji

mas dėl $-750,000,000 reparaci
jų Izarelio valstybei sukelia ne
sklandumų. Arabų valstybių 
delegacija, pasiųsta į Bonną 

Kanados vyskupai ir 
emigracijos klausimas 

Kanados Episkopatas pasta
roje konferencijoje svarstė mi
gracijos problemą ir viešame 
komunikate pareiškė, kad emi
gracija turi būti palenkta mora
liniam įstatymui ir kad įstaty
mų leidėjai turi jo laikytis. Šei
mų išardymas yra apgailėtinas 
ir nieku nepateisinamas faktas, 
kurio viešosios ir privačios įstai
gos turi būtinai išvengti. Jos 
turi stengtis sudaryti sąlygas 
susijungti toms šeimoms, kurių 
bent vienas, dažniausiai šeimos 
galva, yra jau atvykęs į Kana
dą. Dievas paskyrė žemę visai 
žmonių giminei, toliau sako Ka
nados vyskupai, dėl to tie kraš
tai, kurie turi dar neapgyventų 

Suvalkijos gyvenimo vaizdai 
U. ŽEMAITIENĖ ir J. BALYS 

(Tęsinys) 
AtfTRINtNRAl 

Dar buvo viena darbininkų rūšis, tai pusininkai arba antri-
nvnkai. Kai tėvai turi paaugusiiis vaikus, jau kokios 16 — 17 me
tų, tai susidera su ponu ir leidžia tuos jaunus darbininkus ne die
niniais, bet ant visų metų. Jie dirba visus lengvesnius darbus, ga
no gyvulius ir gauna pusę darbininko algos. Per žiemą mokama 
jiems po 15 kap. dienai, o vasarą gauna algą javais. Jie dirba vi
sas dienas, išskyrus šventadienius arba kai serga. 

Tie antrininkai yra labai pikti, nes jie turi anksti kelti, dirb
ti kartumu visais kitais darbininkais, o laikomi tik "pusę vyro" ir 
pusę algos tegauna. Jie yra tokie išdykę ir išmislūs, kad net tokia 
pasakaitė yra apie juos sudėta. Vienas žmogus ėjo keliu ir rado 
velnią ffcdintį ir verkiantį. Tas žmogus paklausė: "Ko tu verki, 
velniuk? Ką aš tau galiu padėti?" O velnias atsakė: "Ar tu ne
matai, ana būrys antrininkų dirba, aš jų bijau ir negaliu praeiti 
pro juos." Žmogus sako: "še lįsk į maišą, aš tave pro juos prane
šiu." Velnias įlindo maišan ir žmogus jį neša. Kai atėjo iki tam 
antrininkų būriui, visi suriko vienu balsu: "Ei, žmogau! Ar ne 
velnią tu tam maiše neši? Paleisk, mes jį gyvą nulupsim." Vel
niukas pradėjo drebėti iš baimės ir sako: "O ką, ar aš tau nesa
kiau, kad manęs jie nepraleis?" Šitaip ir atsirado posakis, kad 
"nei velnio maiše negali pranešti pro būrį antrininkų." Kai suau
ga, tai ir jie būna geri žmonės. Jie tokie pikti ir išdykę, kolei tas 
jų užsiėmimas trunka, kokius 2 — 3 metus. 

DARBININKŲ UŽVEIZDOS 
Tai jau kaip ir poniškas užsiėmimas. Vienas vyriausias jų 

vadinasi žonca arba akamonas, jei dvaro ponai yra lenkai, o žmo
nės jį vadina paprastai uiveizdas. Jei dvaro ponai vokiečiai, tai jį 
vadina špekteris. Jis yra visų darbininkų prižiūrėtojas. Antras 
jau žemesnis visokios tvarkos palaikytojas pas lenkus ponus va
dinosi naumiesnykas, o pas vokiečius kemeris. Tikro išskyrimo 
nėra, žmonės juos vadina maišytais vardais. Tie užveizdos turi 
geresnius butus, daugiau gauna algos, ir visi turi jų klausyti, 
laikytis jų įsakymų. Dažniausiai jie irgi yra vedę ir su šeimomis. 
To antrojo arba žemesniojo tarnyba nelabai patogi. Taip labai sun
ki nėra, tik pykinanti, nes vis tenka šaukti ant darbininkų. 

paracijos Izraeliui nebūtų rati
fikuotos parlamente, buvo šal
tai sutikta. Yra kalbama, jog 
prof. Halstein, Bonnos vyriau
sybės užsienio sekretorius no
rįs "delegaciją išstumti iš Vo
kietijos". Sakoma, kad gen. 
Naguibas, Egipto ministeris pir 
mininkas, pasiuntęs Vakarų 
Vokietijos kancleriui Adenaue
riui trumpą ir kietą notą, ku
rioje sakoma, jei arabai taip 
bus traktuojami, jis turėsiąs 
tuojau pasiųsti Vokietijos am
basadorių namo. 

Vokiečių prekyba su Egiptu 
ir arabų valstybėmis padidėjo 
600 procentų nuo karo pabai
gos. Vokiečiai yra didžiausi pir 
kėjai egiptiečių bovelnos. Yra 
aišku, jog gen. Naguibas yra 
skirtinos rūšies egiptietis. Jo 
paprastume, bendrų reikalų su
pratime, nuosaikume, kuklume 
ir realizme glūdi kovos dvasia. 

protestuoti, kad Vokieijos re- žemių, privalo pas save įsileisti 
kitų kraštų gyventojų perteklių. 

Pagaliau Kanados Episkopa
tas savo komunikate išreiškia 
susirūpinimą dėl Bažnyčios ir 
jos misionierių persekiojimo, ku 
ris yra be paliovos vykdomas 
komunistų valdomuose kraštuo
se. Mūsų tikėjimas, baigia Ka
nados vyskupai, negali sustoti 
prie kurios nors valstybės sie
nų, savo maldomis mes turime 
nešti pagalbą persekiojamiems 
ir jungtis su jais jų kančiose. 

; Kiek Seimų JAV 
JAV šiuo metu yra 45,464,000 

šeimų. 1947 metais tebuvo 
39,000,000. Vidutiniškai šeimą 
sudaro 3 žmonės. Amerikiečiai 
nori gyventi skyrium, kai tuo 
tarpu seniau dažnai arba tėvai 
gyvendavo prie savo vaikų, ar
ba suaugę vaikai gyveno su sa
vo tėvais. Dabar yra tendenci
ja į atskirą šeimų gyvenimą. 

DARBININKŲ ALGOS DVARE 
Pirmiausia apie kumečius, kurie sudaro didžiausią dvaro 

darbininkų dalį. Kumečiams ponas duoda butą, vieną kambarį, 
vistiek kokia šeima būtų, didelė ar maža. Kiekviena šeimyna gali 
laikyti vieną karvę ir dvi avis. Ponas duoda vasarą ganyklos, o 
žiemą pašaro. Yra dvaro žmogus, kuris vasarą tuos gyvulėlius 
gano, o žiemą pašeria ir pagirdo. Žinoma, kiekvienas dar savo gy
vulėliu pasirūpina, negali taip svetimu pasitikėti. Dar ponas duo
da kumečiams žemės pasisėti linų ir pasisodinti bulvių ir daržo
vių. Linams žemės duoda tiek, kiek reikia pasėti penkis gorčius 
sėmenų. Bulvėms duoda žemės pasisodinti dešimtį karčių, bet gali 
ir kiek daugiau sumesti sėklos. Daržovėms teduoda mažą šmote
lį žemės. Tą žemę pono darbininkai suaria ir suakėja, pasėja linus 
ir pasodina bulves. Daržoves tai turi pačios moterys pasisodinti, 
o taip pat visas savo gėrybes per vasarą prižiūrėti, kaip tai, ap-
ravėti ar apkaupti, o rudenį nusiimti. Tai jau moterų darbas ir 
rūpestis. Kai laiku viską padaro ir esti geri metai, gana lietaus, 
tai gauna gerą derlių, turi ir maisto, ir linų drabužiams. Ponas 
dar duoda kurą. Jei dvaras turi savo lauke durpyną, tai ponas 
atleidžia keturias dienas nuo darbo ir jie gali su šeimomis prisi
kasti durpių visam metui. Kaip dirbs ir kiek prisikas, tai jau jo 
dalykas, taip ir gyvens per žiemą — šiltai ar šaltai. Jei savo dur
pių nėra, tai ponas perka durpes ar malkas ir aprūpina žmones 
kuru, bet jau esti daug sunkiau ir visados trūksta šilumos. Dar 
ponas duoda duonai javų: paprastai 16 karčių rugių, o 8 karčius 
miežių ir avižų, du karčiu žirnių ir vieną kartį kviečių. (Kartis 
buvo toks javų saikas, kuriame tilpdavo 16 gorčių. Pagal svorį 
kviečių kartis turėjo apie tris pūdus arba 120 svarų. Kiekvieno 
javo vis kitoks svoris). Prie to viso dar sumoka 16 rublių pini
gais. Tai mažiausia metinė dvaro darbininko alga, mokama "le-
zerviniams". Gabesni ir geresni darbininkai gauna daugiau ir že
mės pasisėti, ir grynai javais iš dvaro. Tie, kurie valdo gyvulius, 
arklius ar jaučius, o taip pat amatininkai, gauna daugiau. Katras 
turi pora paaugusių vaikų, kad ir pusininkų, tie vėl turi tarnybą, 
ir dažnai į vienus namus pasidaro dvi algos. Tas tai jau skaitos 
turtuolis. Katros moterys netingi, gerai prižiūri savo lauko gėry
bes, tai užsiaugina pora gerų paršiukų pasiskersti sau ir dar kokį 
vieną dėl pardavimo. Jei neatsitinka kokių nelaimių ar ligų, tai 
dvare nėra toks prastas ar per sunkus gyvenimas. Kituos dva
ruos būna kiek kitaip, bet mažai kuo skiriasi, nes kumečiai metus 
atbuvę gali išsikelti kur jiems patinka, tad jeigu kuriame dvare 
bus labai prastai, tai tas negaus kumečių. Paprastai kumečiai il
gai toj pačioj vietoj pasilikdavo, jeigu jų labai neskriausdavo. 
Dvaruose žmonės išaugindavo gana skaitlingas šeimynas ir ma-. 
žiau guosdavosi, negu turtuoliai, matai, jie daugiau pripratę prie 
vargo, negu prie lepumo. 

(Bus daugiau) 

# 
h 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metu! Daug patar
navimu iškaitant paskolos namu pirkimui; lema kaina - skubus patarnavimas -
ilgi įssimokejimai. 

rs FFD 
1542 Halįį< d Street 
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Iktuvtv šeimoje trys JAV pulkininkai 
Penki broliai augstai iškilę Amerikoje 

JUOZAS FRUNSKIS 

Kiek ateiviai gali įnešti į 
JAV kultūros gyvenimą gali bū
ti pavyzdys WUtrakių šeima. 
Našle likusi Elzbieta VViltrakie-
nė, dabar gyvenanti 4252 W. 
Washington Blvd. išaugino 5 
sūnus, kurių visi tarnavo Ame
rikos kariuomenėje ir išėję augs 
tuosius mokslus užima atsakin
gas vietas. 

Lietuvio paskaita JAV 
inžinieriams 

Vyriausias - Juozapas, turi 
dabar 53 metus amžiaus, yra 
inžinierius ir jau apie 30 metų 
kaip dirba Western Electric. 
Yra baigęs Loyoios inžinerijos 
mokyklą, jau 1939 metais jis 
buvo vyriausias inžinierius vie

nių ligoninių viršininku. Jis me
dikas, baigęs medicinos moks
lus Loyoios universitete. Jo ži
nioje tada buvo keturios dešim
tys tūkstančių ligonių. Vėliau 
pasitraukė į privačią praktik'ą. 
Turi savo kabinetą St. Charles 
mieste, 111. Šiemet, rugsėjo 12 
d., metiniame ruvažlavime Chi-
cagoje jj priėmė nariu j Inter
national College of Surgeons — 
viena iš augštųjų garbių gydy
tojui. Dabar jis yra pačiame 
kūrybingume — turi 46 metus 
amžiaus. 

Inžinerijos pulkininkas 

Edwardas VViitrakis, 42 m. 
amžiaus, baigęs šv. Ignaco aug 
štesnę mokyklą ir Armour Civi-

lų fabrike. Vėliau dirbo maši- linių Inžinierių Technikos me
nų planavimo skyriuje, karo me j kyklą, dirbo iš pradžių New Or
tu buvo pakviestas suplanuoti j leans, o karo metu buvo pa-
didelio greičio bangų radijo apa kviestas į Pentagoną, VVashing-

Lietuvos vardu nuoSirdžią pade- mmmm • • • • • - • • • • • • • » 
ką kalbėtojams. PaseJkret. Do-
rainedo pareiškė: "Ne jūs mums 
turite dėkoti, bet mes turime 
būti dėkingi jums ir jūsų kil
niai tautai, kuri duoda mums 
herojišką pavyzdį, kaip reikia 
kovoti už savo, Dievo ir žmo
gaus teises". 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

RAfrOM. MASINftLftS 
(cri^namot goriausiomis salygomlo. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4 1 7 0 S. A r c h e r BIt>h«p 7 -1043 

1'crku, taiso, elcktnftktiojal 
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ratus, signalizacijos dalinių ra
darus, aviacijos susižinojimo 
priemones, submarinų detekto
rius ir tt. Dabar yra Western 
Electric Co. Kearny, N. J.', direk 
toriaus pavaduotojas. Jis yra 
tiek pagarsėjęs inžinierius, kad 
šiemet, Amerikos inžinierių su
važiavime Chicagoje, rugsėjo 12 
d. skaitė paskaitą "Material 
Handling Factors Affecting Spa 
ce Utilization" (Medžiagų pa
naudojimo faktoriai, liečia erd
vės panaudojimą). Jis yra ve
dles lietuvaitę Lucille Jucius. Jo 
duktė Teresė jau turi 21 m. 
amžiaus ir studijuoja seserų do-
mininkonių vedamoje Caldwell 
kolegijoje. Antroji duktė yra 
14 metų iv nori būti lėktuvo pi
lote... 

kiam buvo pavestas komanduo-
Laivyno mecJuuiikos »i*'cuUit»ta* J t i 122-ras lauko artilerijos dali-

tone. Karui "pasibaigus buvo po 
rai meųt išsiųstas į Tokio, kur 
išbuvo dvejus metus, pramoko 
tapybos. Dabar vėl Ncw Yorkė. 

Jo žmona yra laikraštinin
ke. Augina sūnų ir dukterį, leis 
darni į katalikų mokyklas. Sū
naus svajonė — būti kariuome
nės kapelionu. 

P u l k i n i n k a s L e o W i U r a k i s 

Jauniausias iš penkių garsių
jų brolių yra Leonas, sulaukęs 
40 mt. Išėjęs parapinę ir šv. Mel 
pradžios mokyklą ir šv. Ignaco 
augšt. mokyklą, baigė Armour 
Technologijos Institutą. Įsto
jęs kariuomenėn tarnavo Ha
vajų salose', Naujoje Gvinėjoje, 
Filipinuose. Jis buvo jauniau
sias karininkas, tik 34 metų, ko 

Antrasis brolis — leitenantas 
Jonas VViitrakis jau 30 metų 
ištarnavo laivyne ir išėjęs į pen 
siją dirba Alaraedoje, kaip me
chanikos specialistas. Karo me
tu jam teko tarnauti minų rin
kimo dalinyje, nitrogeno ir amu 
nicijos gabenimo laivuose, nai
kintuvų taisymo laive, kovos lai 
vuose, lėktuvnešiuose, torpedų 
fabrikuose. Dvejus metus bu
vo Alamedoje uosto karininku, 
padedamas laivams įplaukti. Da 
lyvavo aštuoniose didesnėse kau 
tynėse ir jo laivas du kartu bu
vo torpeduotas. Atsargon išėjo 
kaip aviacijos mechanikos spe
cialistas. Dabar sėkmingai dir
ba Todds laivų gamybos bend
rovėje, turėdamas pagrįstas vil
tis neužilgo tapti dirbtuvėse 
"formanu". 

Pulk. Jurgis Wiltrakte 

Lietuviai tikrai didžiavosi, kai 
pulk. Jurgis VViitrakis buvo pa
skirtas visų Illinois psichiatri-

nys. Pergalės dieną buvo 33-
Čios divizijos žvalgybos kari
ninkas. Paskutiniuoju metu iš
ėjo komandavimo ir genera
linio štabo kolegiją. Dabar gy
vena VVintfield, 111., ir kaip in

žinierius dirba Western Electric 
Chicagoje, kartu palaikydamas 
ryšį su vietos kariniais daliniais. 

Pas ,įu motiną 

Tai tokie penki lietuviai bro
liai VViltrakiai. Įdomu buvo pa
matyti jų motinėlę, kuri juos 
įstatė į tą pasisekimo kelią. Pas 
kutinio karo metu jų motina 
Elzbieta VViltrakienė buvo savo
tiška garsenybė. Ji buvo davu
si kraujo Raud. Kryžiui, jos pa
veikslą dėjosi didieji laikraščiai, 
kaip motinos, kurios keturi sū
nūs kare, o penktas tarnavęs 
Pirmame Pasauliniame kare. 

Ji dar stipri. Gyvenc pati 
viena. Jos vyras, Jonas VViitra
kis, kilęs iš Sintautų parapijos, 

jau 22 metai kaip miręs, 
bą jiems buvo davę* j o s dėdė 
kun. J. Gricius So. Bostone. Ji 
pati yra nuo Kuršėnų. Jos bro
lis kun. Jurgis Jonaitis yra bu
vęs Pirmojo Karo kapelionas, 
dabar kaip invalidas gyvena Ari 
zonoje. 

— Nemažai vargo turėjote li
kusi našle išleisti vaikus į moks 
Uis? — pratariau ją aplankęs. 

Visaip buvo. Gerai, kai 
vaikai patys veržiasi į mokslą. 
Mokėsi ir dirbo. No tik atosto
gose, bet ir mokslo metu. Eida
vo vakarais į operą atlikti ma
žesnių rolių. Leonas tiesiai iš 
mokyklos vykdavo į darbą, kur 
dirbdavo nuo 5 vai. p. p. iki pir 
mos nakties — National Guard. 
Ryto jau septintą valandą atsi
keldavo ir į mokyklą. Geras 
mano vyras buvo, gražiai vai
kus augino, ir Dievas padėjo. 
Visi vaikai katalikai, ir vedė 
katalikes. Dvi nebuvo katali
kės, bet prieš vedybas atsivertė. 

Motinėlė atskiroje papkėje 
surinkusi laikraščių iškarpas 
apie savo sūnus. Albumai pilni 
jų atvaizdų. Sienoje kabo vie-
nan paveikslan sudėti stambūs 
sūnų portretai, išrikiuoti pagal 
amžių. Garbingoje vietoje Kris
taus kančia ir Marijos paveiks
lai, kaip ženklai kokiais ide-
lais ši šeima gyvena. 

Elzbieta Wiltrakicno.su sūnų fotografijomis 
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ITALAI DĖKINGI LIETUVIU TAUTAI 
"Angelicum" un-to didžiojoj 50 milijonų katalikų gel. uždan-
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P A R D U O D A M E A N G L I S IR 
P E Č I A M S A L I E J Ų 

P E R K R A U S T O M E B A L D U S 
P a t a r n a u j a m e /gerai ir p ig ia i 

salėj Romoje spalio 26 d. įvyko 
solidarumo su persekiojamais 
katalikais Sovietų užimtuose 
kraštuose mitingas. Kalbėjo 
valstybės pasekretoris užsienių 
reikalams J. E. Dominedo ir at
stovas Enrico Medi. Mitinge 
dalyvavo visa eilė senatorių ir 
atstovų, Romos burmistras, a-
paštalinis vizitatorius Ukrainai 
vysk. Buscko, eilė diplomatų, 
prelatų, Italijos politikos ir vi
suomenės veikėjų. Lietuviams 
atstovavo K. V. Mincevičius. 

Valstybės pasekretoris savo 
kalboje pabrėžė, kad komunistų 
mistifikacija vyksta trimis bū
dais: sunaikinant fiziškai prie
šą, pavergiant žmogų, užgniau-
žiant minties it tikėjimo laisvę. 
Kalbėtojas tai įrodė faktais So
vietų užimtuose kraštuose, pla
čiai paliesdamas ir Lietuvą, 
drauge pažymėdamas, kad du 
vyskupai: Ramanauskas ir Bo-
risevičius buvo nuteisti mirti, 
kad katalikai kenčia nežmoniš-

gos atkirstoje Europos dalyje. 
Atstovas Medi savo ugningo

je kalboje suminėjo komunistų 
ir Sovietų darbus užimtuose 
kraštuose, ypačiai Lietuvoje, tu
rėdamas šiuo reikalu puikių in
formacijų. Po mitingo K. V. 
Mincevičius išreiškė kenčiančios 

PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 

•%• 

tftgjo 8 N r. PcirdoH 2K pi., su priedu Tėviškes Aldas 8 pi. 
JUOHO tolpa virfi 30 pavetkHlu. lltustmcljų. Barių. Daug juokg Ir ap-
ratoAMf mQ»ų dtonų aktualijos i.š politinio ir kult Orinio gyvenimo. 
Kaina 0.50 dol. „ _x_Wirv 

TIK KA IfifclO: 
Andersono Pasakos, 210 pi., Kautual iliustruota, kaina 2.00 dol. 
l iauto Pasakos, antra «UUH, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

ANKSČIAU IftLKISTA: 
l i a u t o Pasakos, pirma dalia. (Karatonas) gauaiai iliustruota, 

kaina 1.50 dol. „ .*» . « 
A. VJInlnls, feinnlfiiu. fcemCjc, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.50 dol. • . A.. , , 
Pelėdos 1952- 105S metu komplektai, kaina 6.00 dol. 
Baigiame spausdinti Pelėdos kalendorių IN&3 metams. Daug 

feljetonų, Juokų. Priede Karalienės ftllehaldos Pranašystės Ir nau
jausias sapnininkas su Pelėdos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurie užsisakys Šių knygų bent už 3.00 dol., Peieda iki šių 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: 
P I . L f t D A 3153 So. Ilalsted St. Olilcago 8, I1L f 

Nuostabu, kaip Kramtome titima 
Viduriu Laisvintąja Veikla 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gerą 
maistą 

• f"1a ta paslaptis, kurių, milijonai 
žmonių patyrė apie iTUKN-A-MINT, 
â modernių kramtoma gumų — vl-
lurlų laisvintojų. -Taip, tod61 P E E N -
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojui sako. kad kiti vidurių lais-
vlntojal pradeda veikti perdaug auk-
* t t . . . jau paėlame skilvyje. Dldella 
tokių vidurių laisvintojų kiekis au-

ušaTli 
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i 
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Gaukit du gerui uidarbiui kasmfct 
U&ikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit ptnifU kai reikia 

r ra iekt t m 11 • FrUTMt kiek aarita, 

UNIVERSAt SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION. 

1 8 0 0 S O . H A L S T E D S T R E E T C H I C A G O 8 , I L L I N O I S 

.- T e l e f o n a s : H A y m a r k e t 1 - 2 0 2 8 

TaJandos: Pirmadieniais , antradieniais ir penktadieniais nw> 9 ryta 
iki 4 valandai vakarą. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki • vai. vakaro. 
Trečiadieniai* uavslaryta. aoatadimiaia a u a t v a i ryto iki 3 v*L p. ». 

tf 

ardo virškinimų, pašalina svolkatat 
Ir energijai reikalingų maistą . . . 

ka t o r o m T o k i t o r n r n k a n & A 'Smogus JamMasi silpnas, pavargęs. 
Bot Švelnu* KKKN-A-MINT yra ki 

tok*. Priimtas pagal nurodymus, ji* 
veikla daugiausiai apatinėj vidurių I 
daly — pašalina tiktai atmatas, bet 
no gt'.rų maistų! Išvenkite tos blo-
<os savijautos. Vartokite FICEN-A-
\11NT Ir Jauskitės goral, pilni gyvy-
'.os Nusipirkti KKTCN-A-M1NT! Kai 
noa neiMikeltos —- dar 2fie, 50c ir 
iktal u»e 

# 
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MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

* A. Valeišaitf* ir 
Grigaliūnaites-Lazau»kieiie8 

3130 So. Halsted St. 
Tel. CAlumct 5-9339 

Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 
treeiad. ir penktad. nuo 5 v. Iki 8 v.v. 
iimmiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiJiii 

S T A T Y B A I I R N A M Ų 
P A T A I S Y M A M S 
P R I S T A T O M E 
V I S O K I Ų m s i v 
MEDŽIAGĄ 

CARR M O O D Y 

LUMBER C O . 
S T A S Y S U T V V T N A S , Prez . 
3 0 3 9 S o . H A L S T E D S T . 

Tel. Vlctory 2-IJ72 
AI-KA1NAVIM4 IR P R E K I Ų PRI

STATYMĄ TEIKIAM K 
*» NEMOKAMAI 

RA«TINi5 ATIDALYTA kasdien nuc 
% vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 3 vai vakaro 

3C 

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

Te l . V l r g i n i a 7 -7097 

VISKO UŽTEKTINAI - TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, a&dytuvuH, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos,.lengvi Išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir 
ei i*i Pagal JŪSIJ Užsakymą 

R00SEVELT FURMITURE 
C0MPANT, INC. 
Lietuviu Krautuvo 

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

UžsiaakyJdte baldus 
tiesiai iš lietuviu dirbtuves 

t'as inu.M galite nusipirkti j vairių ru 
IŲ baidus, uarav, reikmoniii: ftaldy 

nų baldus, naiuų reikmenis: saliom 
-etub, miogamųju setus .Ir kitus bal 
1IM. 

, AUCI IEB A V E N U E 
| ? l ) K M T U R E CO. 

Sav. JUOZAB KAZIKAlTla 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-351« 
t'rles Įsigydami baldus patikrinkm 
pas mus, «al juin» bus ekonom 
užsisakyti tiesiai Iš mūsų dlrbtuvl 
Jei pageidaujate, galSHime duoti t' 
K > tu* tu r 
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Goodyear Tires-Tabes 
— i — - - — 

TURIME IR KITŲ I&DIRBYSČ1Ų PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. VYILLARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SPARNŲ (FENDER) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

ltal%<*kas Moior $«il<»s. Iii4v 
4030 ARCHER AVENUE. Chrysler — Plymeuth pardavėjas. fe>\. Vlrginia 7-1515 

I. I R T U V I A K A f S T A I U A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuvius pasiditi tavo taupomus pinigui i Chicago Savings and Loan Association, kuri yra propordonaliai viena ii 

•markiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Cbicago Savings suvirS 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą Ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

M Ū S Ų TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Avc. Chicago Phone GRovehiU 6-7575 

J O H N P A K E L , Pres ideu i 

UniVIŠKA IŠTAIGA 
S'4'' % 

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

V 
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MŪSŲ KOLONIJOSE LAIVYNO LĖKTUVAS VIRS KALIFORNIJOS 

1 Worcester, Mass. 
Mir* 

Feliksas Kamblevičius, 68 m. 
palaidotas spalio 5 d. Už jo sie
lą iškilmingos pamaldos buvo 
atlaikytos šv. Kazim;ero bažny
čioje. Jis gimė Lietuvoje, Wor-
cesteryje išgyveno 37 metus. 

Mrs. Emily Bernatonis mirė 
praeitą savaitę. Už jos sielą pa 
maldos atlaikytos šv. Kazimiero 
bažnyčioje. 

Išrinko komisiją 

Balfo seimui Bostone sausio 
9 — 10 d. padėti VVorcester, 
Mass., kolonijos lietuviai išrin
ko organizacinę komisiją, kuri 
sušauks visuomenės organizaci-

K. Čcsna, E. Kačinskienė, B. 
Grabauskienė, O. Tareilienė, 
Br. Vedeckienė, M. Stanaltytė, 
St. Marcinkevičius, H. Puskepa-
laitis. 

3. Pr. Mainelis, V. Biliūnas, 
J. Intlūra, Br. Gražulis, A. Mar 
ciokevieius, J. Bričkus, L. Nali-
vaika, A. Girčys, M. Sčigla, J. 
Šteinys, J. Jusys, V. Ilgūnas, C. 
Spirauskas, V. Kielienė, V. Lo
zoraitienė, J. Burdulis, Stp. Šur 
kus, J. Alicjf.nas, J. Štaras, A. 
Liudžiuvienė. 

4. M. Piešinienė, A. Repšys, 
Stp. Būgnaitis, J. Gedvilas, St. 
Terbaitė, V. Gedmintas, B. Ba-
siulisr V. Pašakarnis, D. Vailo
kaitis, St. Prapuolenis, J. Pu-
meris, J. Palubinskas, Z. Snars-
kis, St. Rudonis, Ip. Nauragis, 

jų susirinkimą. Komisijos pir- R s t a r a s > ' A . Jakniunaitė, B. 
mininku yra Jonas Dvareckas, 
sekr. Jonas Vizbaras. Nariai: 
Juozas Glavickas, Juozas Kriau 
čialis, Antanas Vegelis, Liongi
nas Leknickas, Juozas Matule
vičius, Vytautas Mačys, Kleo-
fas Ziurlys, Pranas Aukštuolis, 
Juozas Šalaviejus, Pranas Pau-
liukonis. 

Meno Ratelio ir kitu auka 

Lietuvių Tremtinių Meno Ra
telis buvo .surengęs pramogą, 
kurios pelną $200 paskyrė Bal-
fui lietuviams ligoniams Vokie
tijoje šelpti. 

Lietuvių Tremtinių Ratelio 
pramogoje Jonas Valaitis, Balfo 
Centro atstovas, besilihksminan 
tiems tremtiniams ir jų drau
gams ir palaikytojams scnes-

Simaitienė, A. Petrauskis, J. Ta 
mulevičius, J. Maculevičius, E. 
Kripienė. Vr. 

Harrison-Kearny, 
Pagerbtac» sukaktuvininkus kun. 

Ikonas Voioekiuiskas 

Naujas la ivyno lėktuvas skrenda pirmą kartą v i t š Kalifornijos per valandą 400 mylių. ( INS) 

Protarpiais svečių nuotaiką vo nevedęs. Oregone išgyveno 
paįvairino solistė G. Moroses ir apie 50 metų. Visą laiką jis gy-
Harrison — Kearny parap'jos veno pasiturinčiai ir religingai, 
choras, vadovaujamas muz. Al- Prieš mirdamas iš savo šutau-
girdo Kačanauako, sudainuoda- pų 1,000 dolerių paliko savo pa-
mas keletą lictuvišk# liaudies rapijos bažnyčiai. Spalio 29 d. 
dainų. velionies bičiulių ir pažįstamų 

Iš fondo valdytojo kun. D. Po būrelis, po gražių pamaldų ibaž-
ciaus pranešimo paaiškėjo, kadjnyčioje, palydėjo jį į į amžinojo 
vajaus rezultatai yra, palygu j poilsio vietą - - Oregon City pa
nūs, patenkinami. Nors vajus 
tebevyksta, bet šiandieniniai da 

Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapija š. m. lapkri
čio mėn. 9 d. iškilmingai pami 
nėjo klebono kun. L. Voicekaus-
ko 35 m. kunigystės sukaktį. 

Daug žmonių dalyvavo pamal 
dose, o vakare susirinko į Jack-
son's auditoriją, Harrisone, daly 
vauti klebono kun. L. Voicekaus 
ko garbei suruoštame bankete, 'tam tikrą laiką. 

Apie 700 įvairaus amžiaus 
žmonių susėdo prie papuoštų sta 

viniai rodo, kad fondo pajėgu
mas, ryšium -su paskelbtu va
jumi, yra padidėjęs apie 130,000 
dolerių. Vadinasi, pr;skaitant 
turimą sumą, fonde šiandien 
yra netoli 230,000 dolerių. Ta
čiau nereikia manyti, kad to
kia suma jau yra fondo kaso
je, nes parapiečiai ir įvairios 
organizacijos savo pasižadėtuo
sius įnašus moka dalimis per 

niems lietuviams nurodė, kadįlu iškilmingai vakarienei. Gar-
Vokietijoje ir Austrijoje dar jbingųjų svečių tarpe matėsi su-
daug vargstančių lietuvių lau- 'kaktųvininkas klebonas kun. L. 
kia mūsų pagalbos, tuoj sume- •Voicekauskas, jo pagelbininkas 
tė $106.30. Aukojo: D. Vailo- kun. D. Pocius,' vyskupas V. 
įkaitis $15.00. Po $10.00 — BriC-
kus, Blažys, Vedeckat. Po $5.00 
— Šimkienė, Mikšienė, Savic
kaitė, Babickas. Po $2.00 
Klemas, Urmonienė, Sidabrai, 
JonaviČius, Povilaitis, Raudonis, 
Vaitkevičiūtė, Pauiiukonis, Ple-
sevičius, Dabrilai, A. Barius ir 
Dabrila. Kiti aukojo po $1.00. 

Taigi, Balfo rudens vajaus 
pradžiai VVorcester, Mass., lie
tuviai jau suaukojo $306.30. 

Rengiamas Balfo vajus 

Balfo įgaliotinis J. Valaitis 
lankėsi VVorcesteryje orgamzuo 
jamo vajaus reikalu. Jis buvo 
sušaukęs vietos veikėjų pasita
rimą, kuriame nutarta organi
zuoti aukų rinkimą Vokietijoje 
vargstantiems lietuviams. Bt 
to, J. Valaitis vajaus reikalu ta
rėsi ir su vietos dvasininkais. 
Vajaus pradžia buvo padaryta 

Brizgys, prel. Balkūnas, prel. 
Kelmelis, daug kunigų, Harri-
son miesto mayoras F. Rodgers, 
Kearny — J. Healey ir East 
Newark — K. Larsen ir kiti. 

Iškilmių vadovas kun. J. šar-
nus momentui pritaikintu žo
džiu atidarė banketą. Buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai. 
JAV himną solo sugiedojo p-lė 
G. Morosco, o Lietuvos — Har-
rison — Kearny lietuvių para
pijos choras, pritariant visiems 
svečiams. 

Invokaciją atliko kun. Svir
nelis iš Livingston, o sveikini
mo kalbas, iškeldami sukaktuvi
ninko nuopelnus, pasakė, prel. 
Balkūnas, Bayoruie's klebonas 
kun. M. Kcmežis ir kun. A. Kas 
peras iš Elizabctho. Sveikino 
dar advokatas A. Salvest iš 
Kearny. 

Vakarienės metu kalbėjo Har 
per Tremtinių Meno Ratelio su- *&*, Kearny ir East Newark 
rengtą Maironio parke "kuku- miefrti' mayorai. Gražią, momen 
lių vakarienę", kurios metu su-jtui prita kinta, kalbą pasakė 
rinkta $106.30. Tik gaila, kai-j vysk. V. Brizgys. Naujos kaž
kurie įtakingi lietuvių visuome- nyčios statymo fondo valdyto, 
nės asmenys nenoromis i?mia Ja* kun. P . Pocių- davė išsamų 
šį taip kilnų artimo meilės dar- pra lefjim- apie fondo finansinę 
^ būklę; par?piečių vardu kalbc-

Išlaikomi 4 mokiniai 
V. Orintas, dabar jau išvy

kęs į Clevelandą, per LTS yra 
suorganizavęs vienam mokiniui 
išlaikyti būrelį; Pr. PaulįukomH 
tris būrelius. Mokinių rėmėjai 
yra šie: 

1. V. Orintas, St. Astrauską?, 
A. Vagelis, V. MinkeUūnas, J. 
Rauktys, B. Mudėnas, J. Pipi
ras, B. Leonavičius, K. *BuJ-
rys, J. Kavaliauskas, J. Matule
vičius, K. Petrulaitis, P. Babic
kas, J. Vizbarą?, P. Dabrila, M. 
Luneckas, V. Blinstrubas, K. Ja 
navičius, H. Jablonskis, M. Glo-
dienę, K. Jakimaitis, K. Skrins-
kas, A. Malinauskienė, P. Matu
lis, J. Zitinevičius. 

2. Pr. Keršys, V. Dahtila, Z. 
Dabrila, U. Domantaitė, St. 

• jo P. Velevas. 

Banketo užbaigai kalba 
tuvininkas klebonas kun. L. Voi 

• k 

cekauskas, nušviesdamas savo 
nueitus gana sunkius praeities 
kelius. Paskutinieji sukaktuvi
ninko pasakyti žodžiai buvo: 
"Viskas, ką dariau ir darysiu, 
lai būna Dievo Motinos Svč. Pa 
neles Marijos garbei". J . M. 

• 

Portlcmd, Ore. 
Parinko dovanu. 

Vietos lietuviai, L. Vyčių va
dovaujami, ir šiais metais pa
rinko gražių kalėdinių dovanų 
Vokietijoje Vargstantiems savo 
tautiečiams. Vertingų drabužių 
davė: V. G. Juodeikai, P. E. Ma 
siokai, M. Jagelavičiūtė, M. Pe-
čiukonienė, A. K. Garoliai, J. 
E. Baltušaičiai, E. VV. Pečiuko-
niai, A. Brasas ir P. Aleksa. Pi
nigais aukojo: St. O. Meieriai 
10 dol.;' A. Šarka, M. Vaitkevi
čius, J. T. Murauskai, O. Vito-
lienė, J. E. Baltušaičiai, P. Ąlek 
sa po 5 dol..; R- Keinevicnė 
4 dol., Bražinskas — 3 dol., A. 
Vaitkevičius, Ig. Laurušonis ir 
L. O. Elijošiai — po 2 dol.. O. 
Brazinskienė — 1 dol. Viso dra
bužių surinkta 70 svarų, o pini
gais 54 doleriai. 

Mirė P. Bagdonas 
Spalio 27 d. po sunkios, du 

metU3 trukusios, ligos mirė P. 
Bagdonas. Velionis buvo vienas 
seniausių vietos lietuvių. Jis bu 

rapijos kapines. 
Dzūkijos atstovą' 

Šioji tolimo Pacifiko krantų 
lietuvių kolonija pamai'u vis au
ga. Neseniai iš As!c'vijos atsi^ 
kėlė čionai 7 asmenų Stepona
vičių šeima. Tai gražiosios Dzū 
kijos atstovai. Jų dukrelės — 
Irena ir Zinaida — lanko Port-
lande vidurinę mokyklą ir pasi-
pianu, gražiai giedodamos ir 
dainuodamos, jos stipriai remia 
ir įvairina lietuviškuosius Port-
lando parengimus ir pamaldas. 
Per trejus metus savo gyvenimo 
Amerikoje Steponavičiai jau 
tiek prasimušė, kad valiojo įsi
gyti savo naujosios buveinės vie 

toje gražius nuosavus namus. 
Kiek * anksčiai! iš Chicagos į 

Portlandą atsikėlė 4 asmenų 
Mendeikų šeima. Jie irgi yra 
Dzūkijos atstovai. Jų 7 metų 
dukrelė Zita vietos lietuvių pa
rengimų programą vykusiai įvai 
rina lietuviškais eilėraščiais ir 
deklamacijomis. Mendeikai taip 
pat jau įsigijo švarų ir nuosavą 
namą. 

Gražiai kalba lietuviškai 
Kaimyniniam Longview mies

telyje įsikūrė 3 asmenų šušelių 
šeima.' Jie yra Klaipėdos kraš
to gyventojai, bet gražiai kalba 
lietuviškai, gyvai domisi lietuvy 
bės reikalais ir noriai dalyvau
ja lietuviškuose parengimuore. 

Tiek seniau, tiek naujai atvy
kusieji Portlando lietuviai turi 
gerus ir pastovius darbus, gra
žiai tvarkosi ir džiaugiasi malo
niu bei sveiku Oregono klimatu. 

P. A. 

White Plaiiys, N- Y. 
Liet. Bendruomenės veikla 
Lietuvių Bendruomenės apy

linkė šiais metais jau turėjo ke
letą susirinkimų, į leuriuos atsi
lankydami nariai atsivedė nau
jų ir taip per keletą susirinki
mų jau mažai beliko neprisira
šiusių. 

Kas atsilanko į susirinkimą, 
tas neprisirašęs nebeišeina, nes 
jam patinka, kad kiekvieno pa
reikšta mintis yra rūpestingai 
visuotinio narių susirinkimo rip-
svarstoma. 

I r taip bendrai beveikdami 
neseniai turėjome šeimyninį ba
liuką, kuris buvo pravestas tau
tiniais įpročiais ir tradicijomis. 
Ypatingai renginio komisijoje 
dalyvavusios moterys menišku 

valgių stalo išpuošimu atsižy
mėjo. Už tokį tvarkingą ir rū
pestingą šeimyninio pobūvio pa 
rengimą rengimo komisija susi
laukė iš visuomenės daug pade-
n ( ) n , 

Šiomis dienomis grįžo iš va
saros sunkaus ūkio darbo mūsų 
apylinkės iniciatorius ir pirmu
tinis sekretorius Vincas Kalia-
sas. Jis paprašytas ir vėl užima 
savo ankstyvesnes sekretoriaus 
pareigas. 

VVhiteplainiškiai neapsiriboja 
vien savo kiaute, bet jie nori 
pasirodyti ir visuomenei. Pa
matysime š. m. lapkričio 29 d. 
8 vai. vak. jų surengtą viešą šo
kių vakarą, kuris įvyks šv. An
tano parapijos salėje, Columbus 
Ave., Silver Lake. Įėjimas $1. 

Valdyba 

vllNINTCLE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SID1CJE, 
Kl-III PATARNAUJA VISOKIU RtfftIU APDRAUDOSE! 

M e* atstovaujame atsakomingaš apdravdos kampanijas, todėl kiekvie
nas mušu klijentas visados apsaugotas, Jei kam Įvyksta kokia nelaime. 

FmE--AUTOMOBILE--UABIUTIES--PREVENTION 
IK ACCIDENTS. i 

6822 SOI n II WESTERN AVE. Tetai. PRoapect 6-51*2 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

• i • — ~* 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOVOMIS UNIVERSITETU, 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENl u 
tviekvieuA* ftniogoa UirMy atliekamo* ABU pragyvenimo pluigaa 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, valka mokslui, įsigijimui namo, auta-
niouiiio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jautiasi sanseants Ir laimiugesuls. 
i nuiAk taupyti šiandieni 

MUTUAL F e d e r a i SAVINGS 
A N D I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 VV. Cermok Rd. • Chicago 8, 0L 
K)MNiICAZANAUSICĄSwrvavT«tVlro»oio7-7747 
Wvinat lM»re4 te $10.000 by F . i L L t 

NUO UŽSIS&NEJUSIŲ 
Skaudančių Žaizdų 

IR AT VIK V ODOS LIGŲ! 
Tie, kurie kenčia m o SENlj AT 

VIRU Ir 8KAUr,2IŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai scdotl ir naktimis mle 
Koti, nes i'.i užjisenejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
nlež6jimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančių žaizdų, uždSkite 
DMGULO Ointment. Jo g y d o m o ? 
ypatybfis palengvins jfisų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
tj. Vartoklto J} taipgi nuo skaudžių 

ttuorganizuotas ,,Draugo" bendra- | 
darbių klubo, remiant L. Rašyto- i 
įų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
•r kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuviu kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdanavttfu\ M10. 
Koordinatorius: 

Prof. 4. A. Zvetlnn 
2334 Su. Oakley Ave., Chicago, 111 

Paskaitos vyksta antradieniais nudegimų. Jis taipgi pašalina niože- . k p T v i r t f t ^ p n ; a i q A,,*,™ Vartų 
Itmą ilgos, vadinamos PSORIASI8 | »r Ketvmaaieniais Aušros varių 
Taipgi pašalina poršBjimą ligos, vadi i parapjjob mokykloje, prie ,JDrau-
namos ATHLETB'S FOOT, sustabdo g 0 » nuo 6 V. 30 m. iki 8 VaL 30 m. 
džiovinimą odos Ir perplyslmą tarp- t,AĮrtkllMt 
nirščlų. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džlūstančlos Ir suskilusios odos. Ji^ 
yra gera gvduolC nuo visų išviršinių 
rtdos Ilgų. LEGUL.O 
Ointment sutolks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų 1 r 
nlcžlnčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 7 B et., 
$1.25 Ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
Ir apylinkėse Ir MU-
waukee, a r b a a t -
siųskite money ordo 
n j — 

LEGULO, Department D 
Eddy St, Chicagi 
MUlberry 5-3694 

PA8RAITV TVAKKAKASTlh 
Lapkričio 1# d. 6 v. 30 m. kon

sulas l>r. Petras Daužvardis skaito 
tema: Spaudos tarnyba vąlstybpi. 

Lapkričio 18 d. 7 v. 30 m. tėvas 
Antanas Miciūnas MkC, skaito e-
ma: AnTorikoa lietuviai 19 šimt
mety. 

Lapkričio 20 d. 6 v. 30 m. Prof. 
Dr. Petras Jonikas skait? tema: 
Bendrino kalba ir jos rūšys. 

Lapkr čio 20 d. 7 v. 30 min. Bro
nius Kvikly* skaito tema: Pogrin
džio laikraščiai. (Paskaitos metu 

LIETUVIŲ PREKYBOS MAMAI! 

— -

A KViZJ^.y , *>^l KA5MO 1'AKDAVlMAS £ii TAISYMAS 

1,1, -DR 
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uaUfleci englneers* seryJce) 
3120 S. Hatsted Strert 0*nuhv o-6W7 

Jr 
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^M 

Kleinas, E. Kleinas, J. Kavaliaus 
* kas, J. Mikalauskas, K. Šimuly-

nas, V. 2idžiūnas, St. Štaras, 

C I T . 1 Z E N S S T A T E BANK 
o f D0 WM E R ' S G R 0 V E 

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

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

PASKOLOS — N a r y s F . D. I. C. 
EDVVAIID A. VOLBERDING, Pres . 
R. C. BROGMUS, Execu t ive Vice Pres . 
R. P . MAKELA, Cashier 

SI 10 MAIN 00WKERS GR0VE PH. 198 
V £ 

^!Wf^^P} 

ST. ANTHONY SAVINCiS & IiOAN ASH'N. 
1447 S<>. 40th Court, Cicero 50, 111. 
JOSKPII F. OR1BAUSKA8. Sokrotorlus 

KVIEČIftME 
TftUfYTI 
PINIGUS 
ftiojo Bondroveje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovaneles su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500.0 0.00 

SVAAI i:n i m \ v KI. m iš i; \ r 
•4451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, JLJL. Tol. ¥Ards 7-3278 Ir 70 

K E L I O M I S : 

KfcKTUVAIS, aELBžtNKE-
/ Lf AIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
fui iipiniiiMi l>H«-tiiH, vinšbu^niH ir Hutvurkuino V*»UM WI kelione surtStuH 
ialfkus, TU1UMI-; MKTUVIC; SKVitiV. PUOome afldovituH. Kelionei 
plunuokllr! 1A <»«k*iti» Ligoms IU^IMMH. Ankitolau u/«lsaU,vklU> bUetus k«lp 
lekluvnlH W»» ** laivui*, tai inihito AĮkfl, k»d: UkriU «a»i«lte vietas. Pirk
dami lilletus i»a« mus nomokGsite brangiau Ir išviingsite laMco sutruk
dymo, nes nereikės lankytis ne| 1 geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa UU atliksite vienoje vietoje r - TAS MUS. 

Daugelis lietuviu jau įsitikino, kad veltui laiką gaišti, vaikš
čiojant po j vairius "amžinus" Išpardavimus, neapsimoka. . . . . 
Nei viena Ofeicagos ha UI y prekyba ir net urmo sandelis nepa
siūlius pirkėjui aukštos kokybes baldus ar kitus namų įrengi
mus už tokias prieinamas kainas. 
Mes prekiaujame tik žymiausiu fabriku ir firmų gaminiais ir 
darome viską, kad klientas pirkęs mūsų įmonėje vieną kartą, 
netik jis pats liktu nuolatiniu mūsų įmones lankytoju, bet ir 
visiems savo prioteliams mus rekomenduotu. 
iš kelių šimtų klientų per paskutini mėnesį mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mūsų patarnavimu. 

rALVOINKITE MCSŲ KAINAS. 
iajaoleuni grindinis, Į vairių spalvų, 9x12 . . . .tiktai už $ 4.50 
Kilimams valytuvail rankiniai $ 7.50 

N Matracai įvairių dydžių, spalvų, vatiniai . . . . tiktai už $ 9.50^ 
Metalinės iovos, į v airių dydžių ir spalvų tiktai už $ 9.50 
Matracai springsiniai, geros konstrukcijos, įv. spalvų.. $. 19.50 
Dulkių, siių-bliai elektrimai, metų garantija.. tiktai už $ 19.75 
VaikišKoa lovutės įvairių spalvų $ 19.00 
Supamos minkštos kėdės, įv. spalvų, patogios poilsiui.. $ 14).00 
Vaikams vežimėliai, geriausių labnkų nuo $ 29.00 
Gesimai pečiai apšildymui vieno kambario . . tiktai už % 23.00 
Apšildymui pečiai aliejumi 2—4 kamb., dov. prijung. $ 49.00 
Lempos balto ar bronzos metalo ant grindų pastatom. $ 16.00 
iinygoms spintelės su stik. dur., walnut, mah. ir blond $ 29.00 
Rašomieji stalai su stalčiais ir užrakinimu įv. stilių . $ 39.00 
Kasomieji stalai extra dideli $ 59.00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi $ 49.00 
bkalbiamus mašinos, porceliano vidumi, 5 metų garant. į> 89XK) 
Virimui pečiai, gas range, porcelan tiktai už $ 89.00 J 
Trijų dalių miegama eota, mieg. kėdė ir turaba, įv. sp. $ 99.00 
istudio coucb, ĮV. spalvų .' tiktai už $ 49.00 
Kilimai, gražiausių spalvų, pusiau vilna tiktai už$ 39.00 
Kilimai įvairių tirmų, spulVų, 100 % vilna tiktai už$ 69.00 
7 dalių valg. kambario .baldai, kieto medžio tiktai už.. $ 99.00 
9 dalių valgomo kambario valdai, mdderniš. stiliaus. . $169.00 
ii dalių miegamo kambario baldai nuo $ 99.00 
3 dali", miegamo kambario baldai europietiško stiliaus $149.00 
4 dalių miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $179.00 
2 dalių svečių kambario*i>aldai šilkas su medvilne $ 99.00 

2 dalių svečių kambario baidai 5 metų fabriko garant. $149.00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
Didelis iiasii'iiikiui.is šaldytuvų, (vairiu elektros Įrengimu ir daug 
kitu imniiųnt) j« iknllu;,iĮ prekių, viekas lengvais lšstiiiokejiinats be 

Jokiu nuošiiiiėiu U iin« nu'iu -siains 

Prokybu atidaryta: Pirtuadienlats, ketvirtadieniais 9 v. fyto iki 9:80 
vai. vakaro. Kitomis dienomis » vai. ryto lkl 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto lkl 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais neskaitome pardavimo taksų, naudokitės proga, sutaupysite. 

MRNfflJRE CENTER, INC. 
JMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telel. VICTOBY 2-4226 

^ ^ 
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Jubilejaus puota Marąiiette Parke 
Svč. P. Marijos Gimimo para 

pijąs jubilėjinis banketas pra
ėjo pakilia nuotaika. Žmonių 
— pilna svetainė. Vakaro ve
dėja* — kun. J. Makaras. Tu
riningą programą sudarė mo
kyklos vaikučiai, šauniai pasi
rodė jų orkestras — benas. 
Šešto skyriaus vaikai suvaidino 
veikalėlį "Jubilejaus aidai" ir1 

drauge su 5 skyriaus mokslei
viais pasakė sveikinimo eilutes. 
Toliau, 7 ir 6 skyrių mokslei
viai sudainavo "Ei mušim var
pą", gi didysis choras pasirodė 
su "Vienas žodis ne šneka", 
"Motinėle, sengalvėle", padaina 
vo iš operos "Sylvia", pagaliau 
"Vakarinę dainą". Solistė Ge
novaitė Maczis mielai visus nu
teikė dainelėmis "Mano g mti-
nė", "Na tai kas". Malonus bu 
vo taipgi duetas "Giedu ^fla^e-
le, savo giesmelę", išpildytas 
Alvonos Giedraitis ir Reginos 
Banaitis. Solistė Eleanora Mel--
las dar praturtino meniškąją 
programą savo dainomis "Kla
jūnai", "Mergaitės iš Cadix". 

Po to sekė bendras dainavi
mas. Kalbas pasakė J. E. vys
kupas V. Brizgys, "Draugo" 
vyr. redaktorius L. šimutis, in-
žinieriuB A. Rudis, areh. J. Mu-
lokas. Visi džiaugėsi, kad Mar 
ąuette Parkas darosi lietuvybės 
centras ne tik Chicagoje, bet ir 
visose JAV-se, nes čia taip arti 
sukoncentruota parapijos įstai
gos, ligoninė ir ta moderniškoji 
augštesnioji mokykla. Visi džiau 
gėsi, kad jau neužilgo ateis die
na, kad čia išaugs graži lietu
viška bažnyčia. Parapijos šei
mininkas kan. J. Paškauskas 
dar savo kalboje pranešė, kad 
pirmos vestuvės šioje parapijo
je įvyko 1927 m. liepos 3 d., su
situokė A. Lukas — Podlenlk. 
Pirmas krikštas buvo 1927 m. 
birželio 16 d., pakrikštyta Ele

onora Molis, pirmos laidotuvės 
— Felicijos Jurgaitytės. Iš vi
so Marąuette Parko lietuvių 
parapijoje buvo vedybų 1,226, 
krikštų 2,230, laidotuvių 1,408, 
suteikta Sutvirtin :mo sakramen 
tas 1,571 asmeniui. Mokyklą 
per 23 metus baigė 977 auklė-
tiniai. 

Kontrabanda po vandeniu 
Locarno, Šveicarijoje, policija 

po ilgų tyrinėjimų nustatė ku
riuo būdu vykdoma cigarečių 
kontrabanda per Lugano ežerą, 
iš Italijos pusės. įsitikinta, kad 
tam reikalui naudojami minia
tiūriniai povandeniniai laivai, 
kurie gali būti varomi baterijų 
ar net pedalių jėga. Didieji po
licijos prožektoriai jau kelis 
kartus yra apšvietę nelegalius 
prekybininkus, bet dar nei vieno 
tokio laivo nepavyko pagauti. 
Tikima, kad jie yra valdomi pri
tyrusių II-jo karo dalyvių, ku
rie, galbūt, tarnavo kurios vals
tybės jūrų pajėgose. 

• • • - • + • • C L A S S I F I E D A N D HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
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SKOKIE — 8avinlnka» parduoda 
nepaprastai gražu 7 kanib. rnflr. na
mą au 4 mleg. kainb. dvigubo dydžio, 
Visi rnodernAs kabinetai vlrtuvčje, 
„breakfast" nook. uždaras por<Miw, 
gazu Šildomas karstu vandeniu, 1 V6 
vonios, 2 autom. gar. Pilnas rūsys, 
veneciškos užuolaidos, karnyzal, ra-
dlatorlu uždangalai, laiptai su kili
mais, arti parapijinių Ir viešu mo
kyklų, puikus susisiekimas. Tuojau 
galima užimti. Kulną $22.800. 
SO--II Kllclarc ORohartl 6-0234 

Savininkas į m l u o d n — "ž $17,000 
5 kam b. Oeorglan mOrln}, 4 m. senu
mo narna. Koklinfi vonja, karAtu oru 
apšildomus, pilnus rdsys, 2 autom, 
garažus, kiemas apsodintas. Arti ka
taliku bažnyčių, mokyklų ir gero 
susisiekimo. Tuojau Kalima užimti. 

0055 S. Kaimu 11 IMI i 
BEverly 8-7805 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

GROSERNE ir MftSOS 
KRAUTUVĖ 

{strigta pricS 16 mrtų, grrai einąs biz« 
nis. 4 katnb. užpakaly krautuvas. Jri pa
geidautumėt galima pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood S t ree t 

Vel prašė 
Apie 750,000 meksikiečių pa

kartotinai įteikė Respublikos 
prezidentui prašymą, reikalau
dami pakeisti konstitucijos pa
ragrafą, kuris trukdo ir apribo
ja privačių mokyklų vystymąsi. 

Vyks į Maskvą 
Vokiečių Evangelikų Tarybos 

pirmininkas dr. Debelius, kvie
čiamas rusų Ortodoksų Bažny
čios patriarcho Aleksiejaus, 
artimiausiu laiku vyks į Mask
vą. Jį palydės kiti du evangelikų 
vyskupai: dr. Kahn iš Drezde
no ir dr. Lilje iš Hanoverio. 

• 

PARDAVIMUI 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
Tai meniskai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

t i k 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

Komunistai tremia 
mokslininkus 

SCHIU,I H PAKK'K 
Savininkai parduoda — IliįSOO. 2 
mUgam. mflrlnj Banali Htll.lauH na
mą; prijungtas jjiražas; 5-. m. HO-
nurno; „eeramle" kokliu w>nla: f**u 

apAtld.: arti St. Beatriče parapijos Ir 
mokyklos. Gallto tuojau užimti. 

4410 N. Kolce (94 0a vakaruoao) 
GLadatone 5-otuu 

Savininkas parduoda — $18.200 
Moderniškas mūrinis namas 6 m. se
numo; kabinetu virtuvo: „Unovvall" 
vonia: karstu oru apAUd.; 5 dideli 
KMIIIII. 2 arba 3 miegam.; veneciš
kos užuolaidos: žieminiai langai Ir 
sieteliai, šėtros; platus sklypas. 2 
autom, garažas. Galima tuojaus už
imti. Prafto šaukti paeltartmul: 
l l l l l top 5-1158 9312 So. Green St. 

PIRKITE tiesiai nuo savininko! 
1C0 akerlų "dairy" flkj! 2 moderniš
ki namai; labai geras pelnas! Turi 
turėti tuojaus grynų pinlgij. parduo
da už $260.00 akerj. Arti Crete, UI. 
85 mylios nuo Chicagos. Užimti ga
lima bus sausio m8n. Saukite arba 
raavkite — Cllnton Plekman, Hte 1, 
Hox 86, Crete. Illinois. Saukite Crete 
42S4. 

OFF-8ET 8HOP 
(Multla) PtVnat Jrengta. turi veikian
čias suskaitąs. Jsteigta prleA 5 metus. 
Nuoma $75. Gera nuomos sutartis. 
Nebrangiai $7,000! nori skubiai par
duoti, partneriai Išsiskiria. Savinin
kas, 

800 N. Pulnakt 
SAcramcnto 2-OSA6 

HELP WANTKI> MOTERYS ITELP WANTED — VYRAI 

TAVKKN & IiIQUOK 8TORF. 
Taverna Ir degtines krautuve, Jreng
ta su virtuve. Pietrytinis kampas Ju
drioje vietoje. Didele apyvarta, mo
dernas Įrengimai, pulkus biznis su 
valgiais. Prieinama nuoma, B m. su
tartis. Teisingai Įkainuota, nori sku
biai parduoti, $6.000 plius prekes. 

STewart 3-0000 arba 
PRonprct 6-7SS0 

GrosernB ir degtines krautuve. Pa
tarnavimui baras. Didele apyvarta, 
prie kampo. 2 autom, garažus. Ga/.u 
apsllddma. 5 katnb. butas užpakaly, 
jei pageidautumėt arba apsimainysi
me su pirkėjo butu. Žema nuoma, ge
ra sutartis. Nebrangiai, $3,500. pilus 
prekes. Parduoda del silpnos sveika
tos. 4434 W. 28tli St.. Hlshop 7-7484. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? \ 

STENOGRAPHER 
Pageidaujama patyrusi arba imsime 
pramokus? naujai pradedančią. Ma
lonios darbo sąlygos, Jvalrlos parei
gos. Proga vartoti savo Iniciatyvą. B 
d. savaite. Gausus priedai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu. 

HELENE CIIRTIS IND. Inc. 
4401 W. North Ave. 

CApltol 7-0000 

Two openings for general office 
vvorkers. 

No experience necessary. 
5 day vveek 

Phone: VIrginia 7-0800 

Reikalinga patyrusi moteris na
mų ruošos darbui vienai dienai 
savaitėje. Nuolatinis, visiems 
metams črarbas. Puikus atlygi
nimas. 

Efliez 5-9028 

jDistribution Clerk 
Reikal ingas dal inam a rba pil
n a m laikui vy ra s 17-45, pris* 
t a ty t i paštą ir medžiagas mū
sų modernioj įs taigos pas ta 
te . Reikalinga mokėti angliš
kai ; 5 d. sav . : gausūs priedai. 

Šauki te : 

SUperior 74800 
Xxt. 365 

" D R A U G A S " AGENOT 
55 E. Wa8hington 8 1 
Tel. DEarborn 2-24.14 

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

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

BEVERLY — 7 kamb. namas; l'/a vo
nios; plieno koklių kabineto virtuvė; au
tomatiškas aliejinis apšild.; 2 uždaromos 
verandoj; 2 užbaigti žaidimo kamb.; gra
žios apylinkes su vaismedžiais ir daržu. 
Garažas; arti Rock Island stoties. Par
duoda už $19,000 skubiam pardavimui. 
Saukite savininką: CEdarcrest 3-5617 

SAV 
ramo 
tyje. 5 
[ItlaM 
nystS. 
tlos. P 
patogu 
211 3r 
I)o\vtro 

ĮNINKĄS parduoda namu go-
stovyje. vakariniame prlemles-

katttb. Ir 2 uždaros verandos. 
rūsys. Garažas. Pulki kalmi-

3 blokai lkl geležinkelio s'o-
rle krautuvių ir mokykit): kiti 
mat. Parduoda už $lf»,75(>. 
d Street. I>own«MH Grove. Tel. 
rs Grove 612-R. N 

l « t 

t*' . D R A U G A S 1 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

Neseniai Hong Kongą pasiekė 
iš Kinijos ištremtas žinomas 
astronomas vengras jėzuitas 
tėv. Szayko, ištrėmimu nubaus
tas dėl to, kad atsisakė tarnauti 
komunistų špionažui. Taip pat 
buvo ištremtas 87 metų am
žiaus vabzdžių tyrinėtojas mok
slininkas lazaristas Tėv. Buch, 
kaip pavojingas komunistiniam 
režimui ir raudonosios Kinijos 
saugumui. ' > 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

Parduodamas 2 aukštų medinis 
namas; cementinis pamatas; kok
lių vonia; autom, karšto vandens 
šildytuvas; veneciškos užuolaidos. 
$8,500. Kreiptis: 

2155 W. 24th St. 
\ • " 

ĮDOMIOS KNYGOS 

MAKGTF/rTK P A R K E 
Pardavimui tavom biznis Ir namas 
4* kamb. butas užpakaly. Duodami už
kandžiai. Galima pirkti mažti JmbkB-
jlmu ir lengvoms iftsimokejlmo sąly
gomis. Tuojau galima perimti ge
rai einant} blzn]. 

I tFmlook 4-0278 

11KAUTY SHOP 
Viclnlty Brlghton Park 

Established cllentele good golng 
business, modern fbetures, low rent. 
Mušt be seen to appreclate. Sac. %l,-
600 for immediate sale due to lllness. 

Call owner for apt. 
ICI pul.lh' 7-3307 

Taverna — Clearlng Dlstrlet ant 6354 
W. 63rd St.: 5 0 x 1 2 6 pėdų pasistaty
mo autom, sklypas; ant kampo už
kandine ir išsinešimui produktai. Da
ro didelj kiek) biznio. Naujas pasta
tas su gyvenamais kamb., ilga sutar
tis, žema nuoma. Parduoda kaip stovi 
už $6,000. gaukite savininką: 

RElionco ft-9822 

Nauja Pet ronėlės Orintaite> 
knyga legenda 

" V I L I G A I L I 5 " • 
išėjo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus mediic 
rėžiniais. Kaina $1.20. f 

HELP WANTED — VYRAI 

^ 

STANDARD COIL 
* 

Aurora, Illinois . 
Pasaulyje didžiausias gamintojas TV Tuner turi keletą vietų 

Mergaitėms - Moterims 
Assemblers - Light Bench Work 

7:30 v. r. iki 4 v. p.p. 

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

STANDARD COIL 
1000 Rathbone Ave . 

Aurora, Illinois 

Eric Williams 

'S 

SMULKMENŲ — užkandžių krautuv€; 
gerai einąs biznis; puikiausioj apylinkėj; 
nuoma $65; apšild.; gera sutartis; idea
liška vieta porai; turite pamatyti, įver
tinti; parduoda už $4,000 skubiam par
davimui; priežastis — liga. 

4244 WEST CERMAK 
ROckwell 2-9323-Urba 2-2425 

A N T I Q U E BIZNIS 
Pilnas prekių ir gerai įsteigtas;' moder
niškas 5 kamb. mūrinis namas; aliejumi 
apšild. natūralus židinys; didelis kampi
nis sklypas ant Cicero ir 108th St.; par
duoda uŽ $39,000 skubiam pardavimui. 
Priežastis — liga. šaukite savininką: 

Oak Lawn 2075 

Reikalinga vyresnio 
amžiaus moteris 

— prižiūrėti 5 mėnesių am
žiaus berniuką nauįų atei
vių šeimoje. Del sąlygų 
skambinkite sekančiai: 

WAlbrook 5-2028 
nuo 8-tos valandos vakaro. 

TOOL MAKER 
Mušt Be A 

MASTER CRAFSMAN 
Able to Design and Build 

PUNCH PRESS DIES 
Should be capable of fast and aceurate 

work 
Should know liovv to use JIG BORE 

No Age I iniii 
Steady Work 

58 Hours Per VVeek at 
$2.40 per hour 

Plas Employee Benefits 
4 man shop in small (actory 

DRAKE MFG. CO. 
1713 W. HUBBARI) STREET 

Čia yra nuolatiniu darban gabiam 
BITHAI/rrciUUI r - RAUOB O I J E B K 

Malonios darbo sąlygos, (varios pa
reigos. GausOs priedai — priimsime 
ir iAmokytą baigrus) dabar mokyklą. 

SAUKITE: 
Financial «-0500 

H. Dees 

M E N 
for cleaning 
Hospital \vork 

Permanent. Pleasant vvorking con-
ditions. Meals furnished. 

See Mrs. Garrett 
4058 W. Melrose 

Work elose to home. Save travel-
ing time and expense. 

Itl S< II JEWELRY CO. 
Haa an immediate opening for 

GENERAL CLERK-TYPI&T 
Ebcperienced, but will consider 
alert beginner. Pleasant working 
conditions, diversified duties. 

5 day week 
Liberal benefits. 

. 
APPLY: 

684a So. Halated • 

Partlaviniui gerai einantis biznis 
HKKTORANAS I i i 1)KC3TIN£8 

KHAUTIIVI5 
Prie Judriausio kampo lirlgbton Par
ke. Ilgalalkg nuomos sutartis. Na
vininkas apleidžia miestij, nepraleis
kite geros progos. Kreiptis — 

III ini.H u 4-8020 

MATYKITE PAUL BERNSEE 
• 

* 

Tai viena nuostabiausių moder
niųjų laikų apysakų. 

Tai pirmaeile istorija apie žmo
gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 

190 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A fj G A S 
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

• I I I ' I I II i I I 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE J Į KITIEMS. 

Dovvny Flajke Domit and 8andwich 
Shop / 

Kartu maSlna Ir nauji „fHtCerlat". La 
bal geros pajamos. Prieinama nuo
ma, ilgalaikė sutartis. Ideali vieta po
rai. Pamatę Įvertinsite. D61 silpnos 
sveikatos nori skubiai parduoti, ne
brangiai, $3,600. 182 E. 79th St. arba 
skambinkite prieš 11 v. r. arba po 2 
vai. popiet RKgent 4-9196. 

—— 
FOOD SHOP 

Good golng buslness, well establ
ished. Largo deep freeze. Completo 
etock. Kent $40; heated. Good lease. 
ldeal spot for couple. Mušt be seen 
to appreclate. Sac. for Immediate 
sale due to lllness. 945 Agatite Avo. 
Kl)gewater 4-9*86. 

BEAUTY SHOP su puikiu 5 kamb. 
butu užpakalyje. įsteigta prieš 13 
metų. 8 mašinos pilnai Įrengtos. Nuo
ma $90. Garu šildoma. Ilga sutartis. 
Mihvaukce, Ashland ir Dlvlslon apy
linkėj. Greitam pardavimui del ilgos. 
Pamatykite Įvertinimui. HUmboldt 
6-2962. 

Dirbkite arti namų, sutaupysite 
kelionės laiką bei išlaidas. 

HOLLEB & CO. 
Reikalinga 

• STENOGRAPHEB-TYPIST 
• GENERAL CLERK for our . 

I. B. Jd. Dept. 
Pageidaujama patyrusių, bet im
sime budrius naujai pradedančias. 
Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Proga naudoti savo ini
ciatyvą. Cafeteria, valgiai nebran-
giai—profit sharing plan group 
insurance (draudimas). Kreiptis 
šiandien — 

3223 S. Western 

Ar domltPs nuolatiniu darbu, švario
jo dirbtuvPjo kur darbininkai yra J-
vertinamt. 

NATIONAL BISCUTT CO. 
Reikalingi 

WABEHOlTBB MEX 
Patyrimas nebūtinas. Imsime moki
nius. Garnius priedai. Geros darbo są
lygos. Kreiptis — 

9505 S. Pralrie Ave. 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAPHER 
F l I i l N G - S U ' I T O H BOARD 

GOOD SALARY 
6 DAY — 40 HOURS 

M r. I)worsky 

C Anai 6-7331 

Ar jūs domitės pastoviu darbu 
su saugia ateitim? Mes turime ge
rą darbą pajėgiančiai 

MAŠININKEI 
Malonios darbo sąlygos, įvairios 

pareigos, bus priimama ir gabi 
pradedančioji. 5 dienos savaitėj, 
gausūs darbininko priedai. Proga 
panaudoti savo sugebėjimus. At
važiuokite ar skambinkite pasitari
mui. 

DUDEK & BOCK 

2100 W. Fulton St. 
HAymarket 1-1880 

MW ^ ^ H > ^ ^4m^m**>^*V**+^ <» ^ N J * Q P* į • ^NPW<»^>^» 

REIKAT.ĮNGAS BUTAS 

Park Police Officer, 10 years ser-
vice, wife and child desire unfur-
nished apt<, 2 bedrooms preferred. 
Mother and child gone all day. 

Phone MIdway 3-2460 
before noon or after 7 P.M. 

ISNUOMUOJAMA 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ate i t im? 

RYERS0N STEEL 
turi keletą vietų tuojau dSl 

• STEEL W A R E H O U 8 E H E L P E R S 
• S H E E T S H E A R jMEN 

• P l iATE SHEAR M E N 
AugStaa atlyginimas, geros darbo sąlygos. Svari dlrbtuvS. Daug prie
dų darbininkams. Imame D. P.; reikalinga suprasti angliškai. Kreip
kitės Šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateiti pas — 

J. T. RYERS0N t S0N. INO. 
8602 W. Iflth S t 

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

2419 VV. Fotonine 

tP PAPER CO ATKUS IR NLITTKRS 

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

KLEEN - STIK PRODUCTS, INC. 
2611 S. Indiana Ave. CAlumet 5-6041 

JSnuomojami 2 apstatyti kambariai 
su virtuve ir vonia, vyrams ar mo
terims, arba porai be valku. Mar-
Cjuette Parko. Kreiptis po 6:30 vai. 
va k. Tel. PUospect 7-0501. 

PRANEŠIMAS 

DRAUGO administracija nujaus 
dama, kad lietuviai norės išgarsin
ti mūsų tautos ir josios sūnų var
dą ir įgyti jiems daug palankumo 
svetimųjų 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
jaus-: y 

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

Chicago, 111. 
Užsakymai bus priimami iki 

gruodžio mėnesio 1 d. 
^BTIim ŝŝ sSiviCEr" 

Tuojau galite pradėti dirbti! 

MET-L-WOOD CORP. 

turi keletą vietų 

FABRIKO DARBININKAMS 
Patyrimas nebūtinas — iftmokysime 
sąžiningus darbininkus. Geros darbo 
sąlygos, ftvarl dlrbtuvS, gausūs dar
bininku priedai. Kreiptis 

6755 W. 65th S t 

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

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

$55-$60 sav. 
ATEIKITE— 

Pirmadienį iki šeštadienio -
9 vai. ryto — 4 vai. po pietų 

KANE SERVICE 
510 N. Dearborn 

Room 508 

Turime nuolatiuj darbą gabiems vy
rams dirbti kepyklos bendrovėje. Pa
tyrimas nebūtinas. Išmokysime są-
žlnrngus darbininkus. Geros darbo są 
lygos, svuri dirbtuve. Pradinis atly
ginimas. 

$1.50 i vai. 

Plius bonus už naktinį darbą. 

Kreiptis — 

5324 S. Fedcral 
(2 blokai J vakarus nuo State St.) 

'^S/IVINGČ 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAU8TYMUS 
Ir Įvalrln daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame 1 u*si*nj 
pakletSllu* Įvairaus maisto 

Kreiptla: 

2554 SO. U AKSTEI) STREET 
Tei. F 'nube 6-S24A 

Ar jūs domitSs pastoviu darbu, 
Svaria patalpa ir darbininkų įver
tinimu ? 
TURRET LATHE OPERATORS 

geros darbo sąlygos, gausūs prie
dai, viršvalandžiai — geras atly
ginimas geriems darbininkams. 
Tremtiniai kviečiami. Turi suprasti 
angliškai. Susisiekite šiandien pa
sitarimui. 

BALFRĘ GEAR & MFG. CO. 
4711 W. Lake Street 

Platinkite "Draugą" 
HELP WANTED — MOTERYS 

• Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimą 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu! VIrginia 74640. 

* * 
JT • t 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? Mums 
reikalinga keletą 

GENERAL CMICAL VVORKERS 
Pageidaujama patyrusių, bet imsime budrias naujai prade
dančias. Malonios darbo sąlygos, įvairios pareigos. 5 d. 
savaite, gausūs priedai. Proga vartoti savo iniciatyvą. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu — 

3040 W. Lake St. NEvada 2-2727 
' ' • •' . » 
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Aniradienia, lapkričio 18, 1962 
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<, DfflNRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLURGSB 

BUDRIKO KRAUTUVES 40 METINIS 
PADEKAVONES DIENOS 

IŠPARDAVIMAS 

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

Daugelis lietuvių yra įsitikinę, kad mažos krautuves Ir pradine* 
krautuves moka už prekes daug brangiau ir negali pirkti tiesiai 
iš gerųjų išdlrbyselu; kad jos moka daug brangiau perkupčiams 
ir todėl negali parduoti pigiai. Budriko kapitalas ir didelis pirki
mas tiesiog iš žymiausiu fabriku padaro galimu parduoti llaug 
pigiau. 

Budriko krautuvėj* parduodamos prekės tokiu iSdlfbyscliĮ 
kaip: Pu 11 man, Kroehler, Simmons, Lloyd Sealey, General Elec
tric, Phileo, Dumont,' Admiral, Kelvinator, Hoover, Universal, 
Rembrandt, Lees, Bigelow, Arrastrong, Thor, Bulovą, Elgin, 
Longine**, Benrus, R. C. A. Victor, Community, Rogers 1847, 
Keep-Sake ir daugelis kitų žymiu išdirbyscių, Fair Trade kai
nomis Ir žertHau. 
Linoleum gr indims, visokiu "spalvų. 9 x l ~ už $3,75 
K a r p e t a m a valytuvai , rankin ia i , po . . . .* $4.95 
Matrosai vat iniai , visokių iniorų, po $7.50 
Metal ines ir medines lovos po $7.50 
MatraNai. springMiniai. po $15.00 
Supamos minkš tos kėdes, po $14.50 

BUDRIKO KAURŲ IŠPARDAVIMAS 
SUTAUPYKITE 5 0 % IKI 7 0 % ANT BR0ADLOOM, 

WILTONS IR AXMINSTERS! 

3 x '! '•_• pėdos g rynų vilnų, rejr. k a i n a $22.00, • d a b a r $H.OO 
f» x •* p*«la». r e g u l i a r i k a i n a M(>0, už $37.00 
6 x 4 . 7 pfuios. regullarfi k a i n a $C<>, už $22.00 
7 X 1 - ' pMi j . regUltarS ka ina $120. už $39.00 
Kxl . r . pfidų. r e g u l i a r i ka ina $250, už $90.(M> 
1» X 12 pėdų, r e g u l i a r i k a i n a $125, už $59.00 
!> x 15 p^dų, r e g u l i a r i ka ina $275, už $125.00 
Labai dail ių spalvų, v e r t i s $ 12.00, $9.0o,$7.oo v e r t i s ketv. 

j a rdas , d a b a r t ik ta i t • j a r d a s $3.00 
Naujas 7 kub. pėdų ša ldytuvas , g a r a n t u o t a s 5 m e t a m s . . . . $118.00 
Nauja ska lb imui m a l i n a . $08.00 
I ' rosyj lmo mas ina $08.00 
K l e k t r l n i s i u v a m a maš ina $08.00 
Aliejum k ū r e n a m i l i ldymuf pečiai v $28.00 ir aukft. 
Ang l imi s k ū r e n a m i .šildymui pečiai $28.00 ir aukS. 
Po rce l ano Ka/iniai pečiai $08.00 
Labai dail ios s ta lu i l empos po K $4.05 
Auksinia i 14 kar . r ank in ia i 17 aktm-nų laikrodėl iui po . . . . $20.50 
Kankin ia i gold f l l l e d l a i k r o d ė l i a i po $10.05 
1 ti colių pavi ' įkslas televizijos po $09.50 

Dykai geras didelis kalakutas su pirkimu virs $45.00 ir 
aukščiau.' Taip pat rašoma plunksna ir Bali Point 

plunksna dykai visiems atsilankiusiems. 

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

Tel. VIctory 2-9542 Ir CAIumet 5-7237 

Krautuvo" a t i d a r ą nuo 1» vai, ryto iki 9:30 v a k a r o p i rmadien ia i* Ir 
ke tv i r tadienia is . Ki ta is v a k a r a i s iki 6 vai. vaka ro . 

Nedėl iotais u ž d a r y t a visų dienų. 

I 'as B o d r t h a G a / o Ir Kloktros bilo-s u ž m o k a m o s 
be jokių e k s t r a mokesnių. 

• ^ » " » » » » ^ » » » ^ » ^ ^ ^ ^ « » 

Budr iko Kadlo V;< l anda k iekvieno ke tv i r t ad ien io vaka rų nuo G:00 
iki 7 vai. vaka ro i« WHKC radlo Mtoties, 1450 kilocyelcs. 

VYSKUPAS SKATINA PRADĖT STATYBA 
Apie Sidabrinę vakarienę ir šv. petro orkestrą 

Viename mieste buvo ligoni- žmogui vienuoliniam gyvenimui. 
TT. Marijonų kongregacijoje y-ne prie pa t šv. Pe t ro bažnyčios. 

Ta parapija turėjo ir savo or
kestrą. Vieną dieną po operaci
jos atsibunda ligonis ir girdi mu 
ziką. Klausia — kas čia girdėti. 

—• Tai švento Pe t ro orkes-
t r a s 

Ačiū Dievui, patekau į dan
gų, — atsakė" su džiaugsmu li
gonis. 

Šitokiu anekdotu vakaro ve
dėjas kun. K. Barauskas Chica-
goje, šv. Jurgio par. salėje sek
madienį pradėjo programą TT. 
Marijonų Bendradarbių Sidabri
nės sukakties vakarienėje. 

Vaišės pradėtos malda, kurią 
sukalbėjo kun. Ign. Albavičius. 
Po skaniai paruoštos kalakutie
nos kalbėtojų eilę pradėjo kon
sulas dr. P. Daužvardis. Pasi
džiaugė, kad ši organizacija vei
kia naudingą lietuviams darbą. 

I š t remties atvykusios Elena, 
Ona, Stasė ir Benigna Blandy-
tės žavėjo visus skambiomis lie
tuviškomis dainomis. 

A. Valeišaitės vadovaujama 
jaunučių šokėjų grupe, puikiais 
tautiniais drabužiais pasipuošu
si, darniai pašoko Kalvelį, Ože
lį, Malūną, Šustą. 

Prel. B. Urba, šv. Jurgio pa
rap i jos klebonas, pasidžiaugė, 
kad jo parapijos svetainė bu-, 
vo pasir inkta šiai puofa-i. Svei
kino TT. Marijonus, kurie gra
žiai dirba Bažnyčiai ir lietu-

« 

viams. 
Kun. dr. V. Andriuška, Mari

jonų Bendradarbių dvasios va
das, nupasakojo s ta tybos pla
nus ir paprašė aukomis ją par
emti, drauge dėkodamas vi
siems ligi šiol parodžiusiems sa
vo prielankumą. 

Ponia Pivariūnienė papasako
jo, kaip ji nuvežė į Romą lietu
vių moterų ttlttldų vairiiką. Šv. 
Tėvas pasakė, kad žino apie lie
tuvių kančias. 

V. Samoškos vadovaujami 
„Ateities" šokėjai smagiai pa
šoko Piovėjus, Vestuvių polką, 
Lenciūgėlį. 

Kapitonas Kublickas, vienas 
iš pabėgusiųjų iš Lietuvos, pa
sakodamas apie padėtį Lietuvo
je, pabrėžė, kad Nepriklauso
mybės laikais bernas, kumetis 
daugiau uždirbdavo, negu da
bar į kolchozus suvaryt i žmo
nės. 

J. E . vysk. V. Brizgys pra
bildamas į pilną dalyvių salę, 
priminė didelį marijonų darbą 
— įsteigimą lietuviškos provin
cijos. Didelė auka duoti pinigą, 
bet dar didesnė — atsiduoti 
n i į . — • — « ^ y • • . . . . m 

r a 63 liet. kunigai. Garbė šei
moms, kurios juos4 vienuolynui 
išugdė. Marijonų Bendradarbiai 
— gerų darbų sąjunga. O šv. 
Raš tas primena, kad vienas iŠ 
pačių vertingiausių dalykų — 
geras darbas, kurs lydi žmones 
ir į amžinybę. Ryžtingumas 
daug laimi. Ekscelencija primi-
n3 kun. Angelaičio pavyzdį, 
kurs norėdamas pasta tyt i ba i -
nyčią, pradėjo rinkti senus laik
raščius, senus drabužius. Žmo
nės pamatę pasiryžimą parėmė 
ir išaUgo nuostabi lietuvių šven 
tovė Clevelande. Ekscelencija 
priminė ir Kearney miesto pa
vyzdį, kur gavę leidimą s ta ty t i 
bažnyčią, per savaitę kun. Vai
čekauskas su padėjėjais surinko 
131,390 dolerių. Ekscelencija 
skatino TT. Marijonus jau da
bar vienuolyno ir spaustuvės 
statybą pradėti . 

Išreiškė viltį, kad atėjus lai
kui, TT. Marijonai duos auką sa 
vo žmonėmis Lietuvai, jos dva
siniam atgimimui. 

švelnus, s t iprus išlavintas so

pranas Christine Bartulis, pia- džiu, kurs sveikindamas šį pa- Gr įžo 
nu palydint Genevieve Aleksu- rengimą, atsiuntė $500 auką. ' i§-Argentinos grįžo jėzuitas 
naitei, nuostabiai žavėjo daly- Dėkojo visiems rėmėjams. t £ v a g Kovalenko, kuris prieš 
vius savo skambia daina. Pažymėtina, kad šioje vaka- kiek laiko buvo nusiųstas į P i c 

TT. Marijonų provlnclolas rienėje dalyvavo daug. lietuvių tų Ameriką rinkti aukų rusų pa-
kun. V. Atkočius, MIC. pasi
džiaugė inž. A. Rudžio pavyz-

^ _ & 

PONIAI 

' GRAŽINAI VOKIETAITYTEI-AMONIENEt, 
dėl jos vyro BRUNO tragiškos mirties susisiekimo nelai
mėje, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Kun. Pijus Brazauskas 

m 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana, 

STANISLOVAS STOČKtJS 
Gyveno :i:<L'I S. f.ituunloa Avo. 

Miro lapkr . 16 d.. 1952. 8 v. 
'vak., su l aukęs 48 m. amžiumi. 

( l imo Lietuvoje. Kilo IS "Šiau
lių apskr ič io , SkaisKlrės p a r a p . 

Amerikoje Išgyveno ttf> m. 
Pasi l iko d ide l i am" nuliOuimf 

nu.s EMward duktė" Theresa l 'o-
ftmona An tan ina (Buhhytfi) , »ū 
d u s , žentas J o h n H., t rys sese-
rys : Ona Manls. t v o f e r t l Ado-

1nas. Krunees Ba landa , ftvoge-
rts Viktoras , Mary Janavičių*, 
svoReris Motiejus, du broliai : 
. luo/apas , brol iene Klzbieta, Ka 
ztmteras, brol iene liernlc.o Ir JŲ 
šeimos. Ketur i pusbrol ia i : Kta-
nlHlovas tt Kuzimlcti is Kondro -
tal , A n t a n a s Ir J u o z a p a s Kisie
liai ir jų. šeimos. Pussesere* J u 
lių Kukstel ls su seimą, kiti gl-
n i in«H, U r a iu-.:> i Ir ptiftJMtitmt. 

K finus paša rvo ta s An tano M 
r i i i l l ips koplyčioje, 3307 Mtutt-
nlca AVP. TjildotuveH jvjtks ket-
virtad. , l apkr . 20 d., is koply
čios S:30 vai. ryto bus attyd6t.au 
J &v. J u r g i o parpa l jos bažnyiMtj.. 
kur ioje jvyks gedul ingos p a m a l 
dos u* vellonlcfl siela. Po pa
maldų bus nu lydė tas } Av. "Ka-
slmlerd kapines . 

NuoSlrdžlal kviečiam©! visus: 
glnilpefc, d r a u g u s ir paž į s tamus 
da lvvaut i fcloso ' laidotuvėse. 

Nul indo: tnuhtH, Sdnds , Dūk
to ir k i t i g imiaes . 

Tjaldotuvlu d i rek to r ius Anta
nas M. Phill ips. Tai. YA 7-340 1 

. 

A. A. 
JONAS KIVIIJS 

Gyv. 2437 W. 72nd St., tel . 
R E 5-6825. 

Mir« l apkr . 15 d.. 1952 m., 
5:30 vai. ryto, sulaukėti puses 
amžiaus . 

Gimė s ie tuvoje . 
Pasi l iko d ide l iame nu l iūd ime: 

2 puseseres Sally, Jos vyras An-
thony Gapsevic ir fielma ir 
Josephtno d a r k o , 2 pusbrol ia i 
Adam, žmona Mary Damąncko 
Ir Honodlct ]Įr Anne Damąncko 
ifi W a l n u t Crcek, Cal ifornia Ir 
d a u g ki tų giminlŲ, d r a u g ų i r 
pažįs tamų. 

P r ik lausė pr ie Kęstučio P a 
ša lpos k lubo Ir Chlcagos Liotu-
vių Draugi jos . 

K ū n a s paša rvo ta s Mažeikos ir 
lOvans koplyčioje, 6845 S. West -

' e rn Avo. l a i d o t u v e s jvyks t r e 
čiadieni, l apkr . 19 d. IS koply
čios 8 vai. ry to bus a t lydė ta s 
J Glrfilmo Pane le s švenčiausios 
p a r a p . bažnyčių, kur io j Jvyks 
gedul ingos p a m a l d o s už veilo-
nlo sielų. Po pama ldų bus nu -
lydčtas i fiv. Kaz imiero kapines . 

NuoSirdžial kvieč iame visus 
gimines, d r a u g u s ir paž į s t amus 
da lyvaut i la idotuvėse. 

\ n i l m t r : l*us<>scres i r P u s 
brol ia i . 

Uiid. . d i rek tor ia i : Mažeika ir 
Evans , tol. RB5 7-8600. 

• • • • • 
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Ona Jablonskiene, mirusio Romualdo Jablonskio žmo-
i 

na, reiškia nuoširdžią padėką kun. Stasiui už palydėjimą* 

į kapines. Kraujo aukotojams p. dr. Osvaldui Nakui, p. 

Leonui Tampauskul, p . Jakš tu i , ' p-lei Gražinai Čibirai-
f m 

tei, p-lei Irenai Fricaitei, p-lei Mildai Fricaitei, p . Fricui 

Ir p-niai Ag6tai Dunaitiėnei. Taipogi nuoširdžiai , dėkoja 

aukų r inkėjams p. Antanui Antanavičiui, p-lei Elenai Kiau 

raitytei, Vytautui Puikūnui ir Juozui Raibiui. Nuošir-
f 

džiai dėkoja Šv. Mišių ir gelių aukotojams, grabnešiams 

ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems. 

A A 
ALEKSANDRAS JANKAUSKAS 

Gyvehb 1306 W. 150th St., East Chicago, Ind.. 
Mir§ lapkr. 16, 1952, 9:15 vai. vak., sulauk. 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoie. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Aleksandras, marti 

Thcresa, šešios dukterys: Mary Palla, žentas Peter, Barbora 
VVolan, žentas Juozapas, Patrlcia Niemlec, žentas Thaddeus, 
Ann Swiontek, žentas Thaddeus, Thėresa Rzepnicki, žentas 
Ollie ir Elena Jankauskaite. Dešimt anūkų. Teta Dora Ba
kutis ir šeima (gyv. VVaterbury, Cortn.) kiti gimines, draugai 
ir pažįstami. 

Priklausė Amerikos Lietuvių Piliečių Klubui. 
Kūnas pašarvotas Lesniak koplyčioje, 4918 Magoun Ave., 

East Chicago, Ind. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., lapkr. 20 d., iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus* atlydėtas į St. Francis parapijos bažnyčią, In
diana Harbor, Ind., kurioje įvyks gedulingos pamaldos UŽ 
veliotties sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. t 

Nuliūdę: Sdnus, Dukterys, Marti, Aental, Anūkai Ir kiti gl-
minSn. t 
Laidotuvių direktorius % B. J. Lesniak. Tel. East Chįcago 1418 

verslininkų-biznierių, kurie sky- bėgėlių šalpos komitetui. Sis ko
rė nemažas aukas, pvz. Kūrai- mitetas, vadovaujamas dr. AL 
&ai — 50 dolerių. I Trušnovič, veikia Europoje. 

— 
M&ftUUKUi 

A. A. 

PETRAS RIMKEVIČIUS 
Gyveno 4354 So. Mozart St. s Tel. VIrginia 7-2747 

Mirė lapkrifilO 14 d. 1962 m. 5:15 vai. vakare , aulaukęs Hcnat-
vfi«. Gimęs Lietuvoj; kilo tft Uaneiniu apskr . , K r a ž l ų ' p a r a p . ir mi< s-
tolio. Amerikoje i&gyvcno 42 m. , 

Pasi l iko d ide l iame nu l iūd ime Žmona Konstanci ja , po tCvais Kon-
cevlčaitfi; sflnus Alfonsas Pfc. suffrjžo lft Korėjos; brolic n5 Bronis-
lava Himkevlčlenfi; brolio va lka i Vaclovas ir Mykolas Kinik«vlfiai 
ir jų Šeimos, švogerka Malvina Ke lna r Ir jop selina ir kiti gimines, 
d r auga i ir pažjstaml. Lit ' tuvoj liko 3 s'-serys - - J o h a n ą Ir Ju l i jona 
HlmkovlčaitSs ir An tan ina I-hipkcvie"i<«nft Ir jos fteima. 

P r ik l ausė pr ie 8v. Vardo Draugystes . 
K finas pafiarvotas Ju l i aus Liulevičiaus koplyčioje, 43 4 S South 

California Ave. 

I^ ido tuvgs jvyks t rečiadieni , lapkr ič io 19 d., Ifi koplyčios 9:30 
vai. ryto bus a t lydytas J Nekal to Pras idėj imo Pam-lės švČ. pa rap i 
jos hafcnyčia., kur toje jvyks gedulingos, pamaldos UŽ velionies Blelą. 
l 'o pamaldų bus nu lydė tas j šv. Kaz imiero k a p i n i s . 

NuoSirdžial kv i rė lame visus gimines, d r a u g u s ir paž j s tamus! 
dalyvaut i fiiose la idotuvėse. 

Nul iūdę : ŽMONA. SflNt S. BROLIENft , B R O U O VAIKAI IK 
\ J Ų IEIMOS, ŠVOGKUKA I R K I T I GIMINES 

Ijaidotuvių d i rek to r ius Ju l ius Liulevičlus, Tel. KA. 3-3572 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIV DIREKTORIUS 

T R Y S MODK11NIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Jlvenue 

T e l e f o n a s B I s h o p 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

=3ffl 

ANTHOMY B. PETKUS 
IiAIDOTUVIU DIREKTORIUS , . 

C812 SO. W E S T E R N AVJL 1410 S. 50«l A V E / 
CHICAGO, ILL. CICER(X U X . 

ORovehai 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOnuhalI 8-2109 

^8- 4. 4- -

" 

1 
J S H 

LIODĖSIO VALANDOJ 
ŠitukiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Tiems, k u r i e gyTena ki tose mies to da lyse ; g a u s i m e 
koplyčią a rč i au jūsų n a m ų . 

-_. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų p a t a r n a v i 
m a s y r a t e l k i a m a s 
dieną Ir n a k 11. R e i 
k a l e Sauki te 
mus, / 

Mes t u r i m e koplyčias 

I losclamlo da lyse 1 r 
v 1 s o s e Chlcagos Ir 
t nujaus p a t a r 
ti . imam 

STEPONAS 0. LACHAWICZ 
2314 West 2Srd PLACE . Tel. VIrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUllmau 5-1270 

PETRAS P. 01 
659 West 18th STREET Tel. SEcley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAHOE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

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

Telephono YArds 7-1911 * 

~ LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MiChlGAN AVE. Tel. COmmodore 4-22X8 

^ 4> 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. LIlUAMCA AVE. t e l . YAr0» 7-3401 

JURGIS F.TRUDMIN ~^ 
3319 <§. LlTtANlCA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

' 

JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-307^ 

~ " LEONARDAS A7EŽERSKIS ^ 
1646 WEST 461h STREET Tel. YArds 7-0781 
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8 DIENRAŠTIS DRAUGES, CHTCAGO, HJLINOIS Antradienis, lapkričio 18, 1952 
s r 

imu 
X Lietiniai padeda imigran

tams. Prie Imigrants Protective 
League Chicagoje veikia lietu
vių komitetas, kurs kiek galė
damas remia tos naudingos įs
taigos darbą. Ketvirtadienį bu
vo lietuvių grupes susirinkimas 

X Alicija Rūgytė, ateitinin
kių giedrininkių pirmininke, pra 
ėjusį sekmadienį, lapkričio 16 
d,, savo puošniame bute suruo
šė ypatingai įdomų ir turiningą 
susirinkimą — pobūvį. Dalyva-

IŠ ARTI IR TOLI 
DID. BRITANIJOJ A. J. VALSTYBĖSE 

— Maironio minėjimas, kurį 
vo ir tikrai įdomią aktualiau- rengė Bostono Rašytojų Kni
siais dabarties klausimais kalbą|bas, praėjo labai gražiai. Pilna 
pasakė J. E. vysk. V. Brizgys. 
Dalyvavo visos giedrininkės ir 
kitų ateitininkių korporacijų at 
stovės. Po turiningų kalbų bu
vo ir šaunios vaišės. 

X Stasys Stočkus, 45 metų, 
gyv. 3321 So. Lituanica ave., 
ilirbes inspektoriumi skerdyklo-

ir arbatėlė Carson Pirie Sco t t r ^ g a y ę s š i r d i e s a t a k ą p r a e i t o 

rūmuose. Paaiškėjo, kad P r a - L e k m a d i e n į 0 vakare mirė nuėjęs 
eitais metais lietuviai i m i g r a n t ų ^ . ^ howVmg v i e t ą g 2 3 w 
globos reikalams sukėlė 1,100 ^ g t r 
dolerių. Balandžio 12 d. nutar- c 

ta ruošti pareigimą Internatio
nal House patalpose.* Progra
mos komisijon išrinktos J. Dauž 
vardienė, N. Gugienė, G. Gied
raitiene, informacijų komisija 
sudaryta iš S. Barčus, Vanagai-
tienSs ir kun. J. Prunskio, skel
bimų rinkimo komisijoje ponios 

X Metropolitam Operos solis 
tas Algirdas Brazis dalyvaus 
gruodžio 28-tos dienos koncer
te Orchestra Hali — Chicagoj. 

parapijos salė prisirinko kiaušy 
tojų. Scena buvo dailiai išpuoš
ta, dail. .Vizgirdos rūpesčiu. Ar
timas Maironio draugas rašyto
jas kan. M. Vaitkus, dabar gy
venąs netoli Bostono, papasako
jo savo įdomius atsiminimus a-
pie Maironį. Prof. J. Brazaitis 
skaitė paskaitą „kaip į Maironį 
reikėtų žiūrėti šiandieną". Ke

letą Maironio dainų meniškai at 
liko So. Bostono liet. parap. cho 
ras, vedamas muz. J. Kačinsko. 

—Teiravosi apie Lietuvą. Spa 
lio 11 d. J. E. Nottinghamo vys
kupas Edv. Ellis priėmė savo 
rūmuose lietuvių kapelioną kun. 
J. Kuzmickį su Nottinghamo lie 
tuvių bažn. komiteto nariais — 
p. p. Klumbiu ir Sabuliu. Gar
bingasis Ganytojas, kuris tvar
ko kitataučių pastoraciją Ang
lijoje ir Valijoje, teiravosi apie 
lietuvių gyvenimo ir darbo saly 

CHICAGOJE KAS, KĄ IR KUR 
Sugavo plėš ikų bandą — Rašytojas Al. Baronas da 

Du Chieagos detektyvai ^ ^ ^ Stud. A t ^ ų literatūroj 
matė važiuojančiu du įtratinu' m U 2 i k o s v * k w C h l c a ^ e ' < j * , . „ „ , , 
automobiliu ir liepė jiems, susto- c a * 0 8 v « e ™ SSP^^PSf ' t l M ?™? N l , , ^-"* , f c »T5S?" * t, 
ti. Automobiliai nepaklausė, bet' ^ m a s t , e k asmeniškai, tiek iš Į U menin> parengimą atvyks-

karui turi kažką nepaprasto pa
rengęs. 

Be Al. Barono vakare daly
vauja solistė Pnidenclja Biėkie-
nė, rašytojas J. Jankus muz. 
A. Kuėiūnas, sol. J. Vaznelis ir 

visu greičiu bandė pabėgti, spau 
sdami net po 90 mylių per va
landą. Policija pradėjo šaudyti 
ir į vieną pataikė 7 kulkos. Be
skubėdamas automobilis atsi
daužė į pastatytą mašiną ir ta
da policija važiavusKis sugavo. 

knygų ir publicistikos. Vienui ta 8večių iš Gary, Ind., Detroi-
keikiamas, kitų ginamas. Lite-1 to, Mich., ir iš kitur kviečiamas 
ratūros vakaruose sulaukęs 
daug pasisekimo, ypač humoris-

visas lietuvių akademinis ir ne-
akademinis jaunimas gėrėtis me 

gas, klausinėjo apie vaikus, ju P a 8 i r o d « ; k a d t a i • « * • P l S s i k u f, lankomai mokyklas, lietuvių m 
giamas bažnyčias, darbovietes 
ir k. Vyskupo nuomone, darbi
ninko savaitinis uždarbis turįs 

gaujos, kuri per dvejus metus 
grobė ^iš Chieagos gyventojų. 

Rašytojų klubo pirm, yra poe- siekti 7 svarus 10 šilingų sa-
tas B. Brazdžionis. 

— Prof. S. Sužiedėliui, A-
teitininkų Federacijos vadui, 

3e Al. Brazio dalyvaus ir kitos N e w Y o r k o a t e i t i n i n k a i lapkri 
ymesnės lietuvių dainos jėgos. 6[Q g d s u r e n g ė p agerbimo po 

X M. šriupšienė, A. Poškie
nė, Dr. J. Bajerčius, J. Enčeris 

— Vilkeliene, Mineiko, Kums- jį K R | e | v a y r a i š r i n k t i į L R . 
kiene, Zallys, Atlas. Priėmimo R g A k o m i t e t ą s u r eng t i tos or-
ir vaišių komisijon: ponios Be-\ 
reckienė, Biežienė, Kazin, Mas 
sie. 

Lietuvių grupės egzekutyvo 
sekretorė yra advokatė H. Jer 
ry. Imigranto Protective Lea
gue padeda gauti nuolatinio ap
sigyvenimo vizas* padeda rasti 
darbo ir teikia ypač teisinę glo
bą imigrantams, 

X Vaist Vincas Petrauskas, 
gyvenantis Brighton Parke, ren 
ka žinias apie lietuvius. vaisti
ninkus. Jo žiniomis, Chicagoj 
iki šiol užregistruota 31 lietuvių 
vaistinė ir 73 registruoti vaisti
ninkai. U£ Chieagos ribų (vi
sose JAV) yra 66 registruoti 
vaistininkai. Tokiu būdu JAV 
yra viso 139 lietuviai vaistinin
kai. Kituose kraštuose: Kana
doj 9, Argentinoj 3, Brazilijoj 
1, Chilėj 1 ir Australijoj 4. Nau 
jųjų lietuvių tarpe vaistininkų 
yra Chicagoj 33, o visose JAV 
38. Mirusių užregistruota 34. 
Atliekamu laiku V. Petrauskas 
ruošia knygą apie lietuvius vais 
tininkus, tad visų vaistininkų 
prašo teikti įviarias žinias. Jis 
manąs, kad vaistininkų sąra
šas jo kartotekoj dar nėra pil
nas. Jo adresas: V. Petrauskas, 
4021 So. Artesian Av., Chicago 
32, m . 

X Stasys Rauckinas, Ateiti
ninkų Sendraugių valdybos na-

ganizacijos seimą, kuris įvyks 
1954 m. birželio pabaigoj. 

X Lietuvos konsulas P.JDauž 
vardls lapkričio 16 d.-šventė 
gimtadienį. Ta proga F. Mane-
lienė ir B. Vitkus pasveikino ji. 
Ateitininkų vardu. 

X Edvardas Pavis, Ignas Sa
kalas ir Bronius Vitkus ALRK 
Federacijos apskrities susirinki 
me išrinkti surengti Chieagos 
lietuvių parapijose paskaitų eik
lių socialiniais klausimais ir a-
pie katalikų akciją. 

X Rimgaudas Ališauskas, Vy 
rų choro dainininkas, praeitą sek 
madienį atsisveikino su choru 
ir pirmadienį išvyko į JAV ka
riuomenę. Ta cpoga Vyrų cho
ras įteikė jam lietuviškų vaizdų 
albumą „Tėvynė Lietuva". 

X Po Vyru choro koncerto 
Žurnalistikos Instituto direkto
riaus kun. V. Bagdonavičiaus, 
MIC, rūpesčiu buvo suorgani
zuota spaudos konferencija su 
choro dirigentu Br. Jonušu. 

X Leonas Burlevičius ir E-
lena Bacevičiūte susituokė šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje Zig 
ntas Žiupsnys ir Žibute Sa-
kalaite irgi susituokė šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

X J. Jacka, Lietuvių Audi
torijos direktorių pirmininkas, 
išvyko į Floridą. Jis ten, netoli 

būvį Ateitininkų Ramovėje — 

vaiteje (A. Sabulis pasisakė už 
dirbąs 5 svarus 4 šil.). Be to 
su J. E. Vyskupu buvo tariama
si apie iškilmingas lietuvių pa- . , 
maldas, kurių matu norima pa- Ugn iages ia i 

Areštuoti: L. Guido, 31 m., 
V. Ciancalalli, 29 m., P. Condon, 
18. Su jais buvo ir viena mo- D c g e n e r a l s 
teris plėšikė Irena Rosen, 28 m., 
pas juos rasta daug pagrobtų 

', daiktų. 

tiniais eilėraščiais. Ir šiam va- nine programa ir pasišokti, grie 
• '—-— žiant Siliūno orkestrui. 
Didysis k repš in io Vakaras Vakaro laikas: lapkričio men. 

Lapkričio 28 d. Chicago Sta- ' 23 d. 4 vai. Vakaro vieta: Soko-
dium įvyks didysis krepšinio I lu sale, 2337-45 8o. Kedzie Ave. 
(basketball) vakaras, kuriame | x P a s k ą y r a ptffctf P o V y -
susitiks dvi profesionalės krep
šinio rinktinės: Harlem Globe-
trotters rinktinė ir VVashington, 

sužalotam 
siaukoti Nekalčiausiajai Mari-

i jos širdžiai. Vyskupas sutiko da 
Angelų Karalienės parapijos sa- i a m a l d o 8 e s a u a i o U d . 

" * * * ? ? * * \ r t Z Z r l 1 . ir P a d ė j o pasakyti pamokslą. jų kuopų nariai ir keletas sve 
čių. Moksleivių kuopa įteikė do
vanėlę vėliavėlę, Ramovėje pa
kabintas prof. S. Sužiedėlio por
tretas, padarytas Vyt. Maželio. 

— Metalinių pinigų paroda. 
Public Lebrary, South Boston 
skyrius, 382 W. Broadway, S. 
Boston, Mass., atidarė įvairių 
kraštų metalinių pinigų parodą, 
kuri bus visą lapkričio mėn. Pa 
rodoj išstatyta ir Nepriklauso
mos Lietuvos visi metaliniai pi
nigai nuo 1 cento iki 10 litų. 

— Inž. Mačiūnas per Laisvo
sios Europos radiją perdavė Lie 
tuvos inžinieriams architektams 
sveikinimą nuo Amerikiečių Lie 
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos. 

rys kultūriniams reikalams, ir'Tampa, turi savo sunkvežimį 
kun. Jonas Borevičius, S.J., Chi priekabą (treilerį), kuriame ir 
cagos ateitininkų dvasios vadas,'gyvens iki balandžio pabaigos 
kurie daug rūpesčių, širdies i r 
darbo buvo įdėję į suruoštą Chi
eagos ateitininkų metinę šventę, 
dabar jau planuoja, kad geriau 
pavyktų didžiulė visuotinė Atei
tininkų Federacijos konferenci
ja, kuri numatyta ateinantį pa
vasarį Chicagoje. 

X Vyrų choro koncertas, įvy 
kęs praeitą šeštadienį, gerai pa
vyko, lietuviškos dainos mėgėjų 
buvo prisirinkusi pilna erdvi So 
kol salėje. 

X Margienę, grįžtant jai va-

bei palaiminti švenčiausiuoju. 
Kartu teiravosi, kas lietuviams 
tremtyje aktualiausia ir kas 
skaudžiausia. Kartu prisiminė 
pavergtą Lietuvą ir paprašė ži
nių apie tikėjimo padėtį bei vys
kupus dabartinitr metu Lietu-
vole. 

— Derby lietuvių veikla. Vie
tos negausūs lietuviai taipgi pa
minėjo Tautos Šventę rugsėjo 
21 d., išklausę turiningos sky
riaus pirm. K. Vaitkevičiaus 
paskaitos. Susirinkime išrinkti 
atstovai į suvažiavimą Londone. 
Skyrių atstovaus K. Vaitkevi
čius ir P. Popika. Rūpintis sky
riaus religiniais reikalais išrink
tas bažnytinis komitetas, kurį 
sudaro: J. Sližys, S tSerap in ie 
nė ir J. Stauskas. Spaudos pla
tintoju išrinktas J. Ievinskas. 
Pamaldos Derb^ būva palygin 

draugui shington generalg rinktinė yra 
taip pat viena žymiausių Ameri 

Gesinant gaisrą prieš kiek lai J ko je. 
ko griuvo siena ir sunkiai su- žaidynėse taipgi dalyvaus dar 
žeidė Robertą McShane, 572 N. įr kitosVlvi žinomos rinktinės: 
Long ave. To jauno, 37 m., žmo- j'Milwaukee Hawks ir Philadel-
gaus nugarkaulis pažeistas ir phia Warriors. 

rų choro koncerto, kuris įvyko . 
šeštadienį Sokolų salėje, kažkas 
paėmė ne savo naują paltą. Pal
to savininkas ir Vyrų choro val-

Harlem Globetrotters rinktinė,' d y b a p r a š o ^ p a l t ą t u r i n t į ag_ 
baigusi krepšinio gastroles, grįz Į m e n į s k u b i a u s i a i sugrąžinti. 
ta namo — Amerikon. Ji aplan- - ^ . it bu na 
kė ir žaidė 33 kraštuose. Wa- ... . ° ' Y!f.n.. p a • . , - . , , „ „ 

liktas rūbinėje — savininkas 
prašomas jį atsiimti. 

Taip pat salėje rasta pamesti 
dveji raktai ir parkeris. 

KANADOJ 
— Pianiste Danutė Rautinš, 

gyvenanti Toronte, moko daug | ti retai, nes lietuvis kapelionas 
turi daug lankytinų vietų. Se
kančios pamaldos numatytos 
lapkričio 23 d. 

lietuvių mokinių pianinu. Dau
gelis jos mokomų mokinių To
ronto muzikos konservatorijoje 
egzaminus yra išlaikę su pagy
rimu. Konservatorijos vadovybė 
yra atkriepusi dėmesį į gabią 

— Corby lietuviai. Šitame ge
ležies pramones augančiame 

lietuvę pianistę-mokytoją ir, ke- mieste gyvena ir dirba apie 40 
I . • . i « v l i i 1 2 - J . . . _ . : . . 1 . . . . . : . . J I J A H H A s l n l i a CJ1I_ 

kare iš darbo, koks tai plėšikas 
buvo užpuolęs prie W. 25 ir S. „Tėviškė* Žiburiai" lapkri 

lėtai kanadiečių, rekomendavusi 
ją kaip gabią mokytoją. Ponia 
Rautinš yra duktė pulk. Pašy-
lio, kuris bolševikų buvo žiau
riai nukankintas pirmos okupa
cijos metu. 

— Toronto „Caritas", šalpos 
labdaros organas, veikiąs prie 
Toronto liet. parapijos, šiais me 
tais yra sušelpęs nemažą skai
čių lietuvių, patekusių varge. 
Jiems suteikta arti tūkstančio 
dolerių. Pajamas „Caritas" su
kelia įvairiais parengimais, rink 
liavomis ir geradarių aukomis. 
Komitetui sėkmingai vadovau
ja mok. Edmundas Miliauskas. 

lietuvių, kurių didesnė dalis su 
sibūrusi į DBLS vietos skyrių. 
Neseniai skyrius turėjo metinį 
susirinkimą, į kurį atvažiavo 
Centro Valdybos atstovas kun. 
A. Kazlauskas. Į naują valdy
bą išrinkti: Petras Navickas 
(Škotijoje gimęs ir užaugęs), 
Bronius Černiauskas, Vacys 
Ivanauskas ir Aleksas Kuka-
nauskas. 

— Kai. mokyklos. Anglai ka
talikai deda dideles pastangas, 
kad galėtų išlaikyti savo moky
klas. Tam reikalui daromos rin 
kliavos bažnyčiose ir namuose. 
Londono lietuvių parapija kata-

nuo juostos jis yra paraližuo-
tas. Atjausdami jo šeimos pa
dėtį Chieagos ugniagesiai savo 
laisvalaikiu remontuoja jo na
mus, ligoniui padarydami dide
lį džiaugsmą. 

Laimėjo $50 
Susisiekimo policijos tarnau

tojas P. Keany, 6330 N. Talman 
ave., gaus $50 premiją iš Citi-
zens Traffic Safety Board, kurs 
skiria po tokią premiją kas mė
nesį vienam policininkui, pasi
žymėjusiam susisiekimo tvar
kyme. Keany gaus premiją už 
tai, kad greit sugavo T. Brodie, 
25 m. jaunuolį, kurs automobi
liu mirtinai sužeidė Margaretą 
Raymond. 68 m. amžiaus. 

Filmas apie Ceiloną 
Vienos valandos programoje, 

kurios metu rotlomi tikrovės fil
mai, teatre „Today" (Dearborn 
ir Madison) šios savaitės pir
moj pusėj rodoma filmas apie 
Ceiloną, spalvotas ir įdomus, 
taipgi — švedų gimnastikos mo 
kyklos pratybos, žvejonė retų 
jūros žuvų, Mau Mau teroristi
niai veiksmai, kautynės Korė
joje ir kiti dienos įvykiai. 

Greit areštavo plėšiką 
Du Chieagos policininkai su

gavo radijo pranešimą, kad bu
vo apiplėšta viena parduotuvė. 
Jiems buvo nurodytas taksi nu
meris, kuriuo plėšikas pabėgo. 
Policininkai greit surado taksį 
— Chieagos Hęights geležinke
lio stotyje. Taksio vairuotojas 
pareiškė, kad jo atvežtas as
muo įlipo į traukinį. Policija su
laikė beišeinantį traukinį, pasi 

Žaidynių pradžia 8 vai. va
kare. 

Žuvo vaikas 
Jonas Matthew, 2 metų vai

kutis, buvo mirtinai užmuštas 
kai jo tėvo vairuojamas auto
mobilis atsidaužė į medį, apsi
vertęs slydo 20 pėdų ir trenkė 
į stulpą. Paties tėvo žiauna bu
vo sulaužyta ir veidas supjaus
tytas. 

Visais šiais reikalais prašo
ma kreiptis į Vyrų choro val
dybos pirmininką Vytautą Ra
džiu (7031 So. Artesian Ave.). 

— šv. Kryžiaus parapijos baž 
nyčioje lapkričio 23 d. 10 vai. 

'bus iškilmingos pamaldos, mi
nint Lietuvos kariuomenės šven 
tę. šv. Mišias atnašaus kun. 
kleb. A. Linkus, asistuojant 
kun. A. Neverauskui ir kun. A. 
Paukščiui. Pamokslą pasakys 
kun. A. Stasys. Per sumą gie
dos „Dainavos" ansamblis, va-

Jdovaujamas muz. S. Sodeikos. 

D i e n r a š č i o 

" D R A U G O " 
PRIlS-ADVE 

-

X Per D. Petrutytę DtePnol-,Western a v T o j e v i e t o j e i r d a u _ gį0 22 d. švenčia savo trijų me-
giau buvo apiplėšimų. tų ėjimo sukaktį, š i graži laik

raščio įsisteigimo sukaktis bus 
paminėta lapkričio 22 d. „Tėv. 

Zujus $10.00, kun. Kazimierasžiaus parapiete, praeitą trečia- 2 i b u r i ų « r e dakcinio kolektyvo 

zo gimnazijai yra paaukoję 
dail. Adolfas Valeška $15.00, 
mokyt, matemat. Aleksandras «»-• v ./..„.„r, 

JurSenas $5.00, dr. Ona I^ba-dienį (lapkričio 12 d.) atšventė 
nauskaitė $5.00 ir dail. Adomas gimtadienį savo šeimos rately 
Varnas $5. Kiti aukojo mažes
nėmis sumomis. Iš viso surink
ta $91.50. I 

X Antanina ir Pranciškus 
Juškai, švęsdami savo sidabrinį 
vedybinio gyvenimo jubilėjų, ga 
vo labai daug dovanų ir sveiki
nimų. Ypač brangus jiems buvo 
sveikinimas nuo jų giminaičio 
kun. Vacį. Vaičiūno, gyvenan
čio Kolumbijoje. 

X Petronėlė Jaskūnaa, 72 m., 
gyv. 4015 So. Artesian av., ėjo 
skersai gatvę ties 43 ir Arte
sian. Užlėkęs L. Carlsono auto 
mobilis ją užmušė. Policija vai 

X Vi Liudvikos Katauskie-
nės sielą praeitą pirmadienį bu
vo atlaikytos trejos šv. Mišios. 
Po pamaldų jos palaikai paly
dėti į šv. Kazimiero kapines. 

X Linda Helen Sebelskis bu
vo pakrikštyta šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. 

X Sv. Kryžiaus parapijoje se 
serims gyvenamas namas bus 
statomas prie Wood str. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimninnniiiiiiimi 

• Laikas bėga greit. Laikas 
pagalvoti apie dovanas Kalė
doms. Pas J. Karvelį, 3249 S. 
Halsted St., Chicago 8, 111., pa

iniotoją pakaltino neatsargumo 8irinksite laikrodžių, raš. maši-
žmogžudyste ir nedavimu keliobėlių, gintaro dirbinių. 
pirmenybės praeiviui. mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

administracijos darbuotojų ir 
laikraščio leidėjų bei bičiulių 
jaukiame būryje. 

— Dail. T. Valius stropiai ku
ria naujai leidžiamai prof. kun. 
Stasio Ylos maldaknygės ilius
tracijas. Dailininkas Valius, at
liekamu nuo darbo laiku, daug 
darbuojasi tiesioginio savo me
no srityje. 

— Kanados Lie t Bendruome
nės centro valdyba, kurios re
zidencija yra Toronte, pasižymi 
didele veikla. Valdybai vado
vauja didelis visuomenininkas 
Jonas Matulionis. 

— Jonas Matulionis, buvęs 
„Ūkio" banko direktoriumi Lie
tuvoje, apsigyvenęs Toronte ati 
darė namų pirkimo-pardavimo 

474 svarus. Bradforde po lietu
vių pamaldų anglų bažn. komi
teto nariai taipgi renka aukas 
iš lietuvių. 

— Serga. Simonas Mozūrai-
tis, 75 metų lietuvis, prieš ke
lerius metus su savo šeima at
vykęs į Angliją ir gražiai įsikū
ręs Nottinghame, sunkiai susir
go. Taip pat serga ir Notting
hamo bažn. komiteto pirminin
kas Jonas Strumskis. 

likiškoms mokykloms suaukojo g m ė taksio vairuotoją, kurs ap
žiūrėjęs keleivius, Atpažino jo 
vežtą asmenį ir policija jį su
areštavo. Tai buvo J. Shea, 22 
metų. Pagrobtieji pinigai atras
ti pas plėšiką. 

ARGENTIH0J 
-

Į biurą. 

— Muzikai Kuprevičiai vyks
ta koncertuoti. Pianistas And
rius Kuprevičius, „Margučio" 
kviestas, yra pasiryžęs vykti 
Chicagon ir ten koncertuoti 
1952.XII.28. Jo sesutė smuiki
ninkė Elena Kuprevičiutė, DA-
NIEfrj koncertų rengimų orga
nizacijos kviečiama, vėl vyksta 
į Europą. Gruodžio 28 d. ji tu
ri koncertuoti Paryžiuje. 

Rekordine Šilima 
Sekmadienį Chicagoje tempe

ratūra pasiekė 73 laipsnius ir 
tai buvo rekordinė šilima ant
roje lapkričio pusėje. Šilimą at
nešė šilti pietų vėjai. Daugelis 
chieagiečių sekmadienį praleido 
paežerėje, o vienas 12-tos gat
vės paplūdimy matėsi net mau
dėsi. Daugiau kaip 8,000 žmo
nių buvQ nuvykę į Brookfield 
zoologijos sodną. 

Šunų parodoje 
Chicagoje įvyko viena di

džiausių pasaulyje šunų paroda, 
kurioje buvo 1,039 šunys. Šeši 
Illinois valstybės savininkų šu
nys gavo premijas, du jų iš Chi
eagos. 
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Jurgio Akelio Orkestras Groja Šokiams! 
$50.00 Ir $25.00 pryial u i gražiausia* kaukes 

$25.00 pryzas u i grailauslt lletuvliki kostiume 

Spaudos Balius ruošiamas gražiame HidwestViešbutyje, 
jo didžioji šokių salė yra viršutiniame aukšte. Viešbutis yra ant 
Hamlin bulvaro ir Madison gatvės. (Hamlin Bulvaras randasi 
3800 1 vakarus). 

Pelnas skiriamas "DRAUGO" naujų mašinų fondui. 

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

Bilietus užsisakykite iš anksto DRAUGO administracijoje. 
Biletų kaina $2.00 asmeniui. 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
MIDWEST HOTEL BALLROOM ' 
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