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Sniečkus vienaip, o "Tiesa 
* 

Nesutaria kad vienodai meluotų 

n kitaip 

„Galutinai ir negrįžtamai nu
galėjo respublikoje kolūkinė san 
tvarka. Lietuvos kaime dabar 
viešpatauja socialistinė ūkio sis
tema. Žemės ūkis aprūpintas mii 
žinišku skaičiumi mašinų" — iš 
kompartijos sekretoriaus A. 
Sniečkaus pranešimo LKP (b) 
VII suvažiavime („Tiesa", 1952 
m. rugsėjo SO d.). 

Gi ta pati „Tiesa" spalio 3 d. 
apie kolūkiuose esamus trūku
mus taip rašo: „... Negeresnė pa
dėtis kolūkyje ir su rudens sėja. 
Kolūkis turi dvi arklines kulia
mąsias, yra MTS traktorinė sė
jamoji, bet jos neišnaudojamos; 
sėja atliekama rankiniu būdu, 
nekokybiška sėkla. Nė kiek ne-
geresni reikalai ir „Tarybinės 
Žemaitijos", „Žemaičių Krašto", 
„Žydinčios Žemės" ir eilėje kitų 
rajono kolūkių. 

Taigi, atrodo, kad čia nereika
lingi nė komentarai. Nežiūrint 
„milžiniškų skaičių mašinų", 
„Tarybinė Žemaitija" apsėjama 
vis dar tais pačiais buržuazi
niais prosenolių metodais — iš 
sėtuvės, užkabintos ant palinku
sio Lietuvos ūkininko kaklo, pūs 
lėtom rankom sėkla beriama „žy 
dinčios Žemės" kolūkio dirvon... 

Druskininkų mokyklos vargai 

„Tiesos" spalio 3 d. numeryje 
aprašoma Druskininkų pradžios 
mokyklos beviltiška kova su 
Druskininkų rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
ju Sockovu. 

Mokyklai buvęs pastatytas 
dviejų augštų namas, į kurį tu
rėjo būti perkelta pradžios mo
kykla, lig tol buvusi angštose ir 
netinkamose patalpose. Tačiau 
mokyklai skirtame name buvo 
patalpintos visokios įstaigos, 
kaip pašto agentūra, pieno priė
mimo punktas, apylinkės tary
ba ir, pagaliau, net krautuvė, gi 
mokykla vėl sugrūsta angštose 
patalpose. Ar ilgai dar tęsis to
kia padėtis? — patetiškai klau
sia „Tiesa". 

Tokia padėtis pasibaigs tada, 
kada bus išvyti iš „darbininkų 
rojaus" didieji vagys ir žmogžu
džiai. 

Užkeiktas muziejus 
Gražiai ir poetiškai aprašo 

„Tiesa" spalio 3 d. numeryje 
Trakus ir jų kraštotyros muzie
j ų 

„Jūs būsite tikri, kad tokį mu
ziejų atrasite, nes juk kiekvie
name rajone yra kraštotyros mu 
ziejai, o Trakuose toks muziejus 
— tikrų tikriausiai turėtų būti 
įdomus ir turtingas... 

Su tokia viltimi jieškodami 
kraštotyros muziejaus, jūs pa
matysite, kad Trakuose, kur 
anksčiau nebuvo nė vienos vidu
rinės mokyklos, dabar yra daug 
kultūros įstaigų. Bet, įsivaizduo 
kitę, tarp tų įstaigų jūs krašto
tyros muziejaus nerandate. Dau
gelis trakiečių tik pakilnoja pe
čiais — apie jį nieko nežino. 
Staiga jūs pamatote originalios 
architektūros mūrinį pastatą su 
aukštu, smailiu, raudonomis čer
pėmis dengtu stogu, o prie jo 
dvi senoviškas patrankas. Praei 
vis jums paaiškina, kad tai ir 
yra Trakų kraštotyros muziejus. 

— Bet jūs į jį nepateksite, — 
perspėja jis. — Jei senovėje Tra 
kai buvo sunkiai prieinama vie
ta, tai dabar tiek pat sunkiai 
prieinamas Trakų kraštotyros 
muziejus... 

Iš tikrųjų į muziejų patekti 
nebuvo galima. J mus rūsčiai 
žiūrėjo du senoviškos patrankos 
vamzdžiai, tarytum sakydami: 
netrukdykite mums ramybės... 
Sunkios ąžuolinės durys, apjuos

tos granitu, buvo aklinai užda
rytos. Patrankos tylėjo, ir mum 
teko ilgai kalbėtis su Trakų gy
ventojais, kol sužinojome, kas 
įvyko su kraštotyros muziejumi. 

...Tai buvo seniai, po karo. 
Trakiečiai išgirdo, kad bus stei
giamas muziejus... O 1949 m. pa
sklido kalbos, kad jau vyksta 
tam tikri darbai, kurie pagrei
tins muziejaus atidarymą. Tuo
met muziejaus direktoriaus pa
reigas ėjo Šaulys, kurio nuomo
ne muziejų galima buvo atidary
ti ir be eksponatų. Esant kitoms 
nuomonėms, direktorius šaulys 
atsistatydino iš pareigų, o į jo 
vietą atėjo naujas direktorius 
Goldbergienė. Muziejaus moks
linio darbuotojo etatą užėmė 
Timfavičius". 

Ir, matyti, kad tuo pačiu lai
ku, kai šitie du „lietuviai" pa-! 
siėmė kraštotyros muziejų į sa 
vo rankas, jį užkeikė ir pradėjo 
saugoti ne tik du senoviškos pa
trankos vamzdžiai prie ąžuoli
nių durų, bet senelio Kęstučio 
dvasia, kuri rūsčiai žvelgia iš 
muziejuje esamų eksponatų, kaip 
pati „Tiesa" rašo, „vaizduojan
čių Trakų istoriją, pav., senoviš
kos graviūros ir paveikslai, vaiz
duojantieji Trakų pilį XVI — 
XVII amž., pilies krosnių koklių 
liekanos, akmeniniai sveidiniai, 
akmens amžiaus įrankiai, rasti 
Trakų rajono teritorijoje, vidur
amžių laikų lietuvių karių gin
klai, šarvai ir t.t." 

Priešas telkiasi 
SEOULAS, lapkr. 19. — Ko

rėjos frontas centro ruože tebė
ra judrus — priešas vis puldinė
ja mažais daliniais, o labiau į 
šiaurę nuo Sniper kalnyno tel
kia didesnes jėgas, kurias sąjun
gininkai bando blaškyti lėktu
vais, artilerija ir, kur galima, 
tankais. 

Aviacija vakar numušė vieną 
priešo lėktuvą ir tas buvo penk
tas jį pagavusiam lakūnui. 

Maršalas Papagos, naujasis 
Graikijos ministeris pirminin
kas, kurio politinis sąjūdis lai
mėjo parlamento rinkimus. 

Atomine* Energijos komisijos pirmininkas Gorden Dean redo 
žemėlapyje vietą, kur įvyko bandymai su vandenilio bomba (INS) 

Po Trumano matosi su Taftų 
f 

Taftas pasiūlęs savo kandidatus ir norįs būti senato ly
deriu, bet nenori, kad respublikonai susipjautų 
VVASHINGTOft, lapkr. 19. — Šiandien sen. Taftas matosi su 

prezidentu - elektu Eisenhoweriu. Iš vakar jo spaudai duoto pa
reiškimo aiškėja, kad pasitarimas bus laibai svarbus. 

Pirma, sen. Taftas pasiūlysiąs 
Eisenhoweriui savo kandidatus 
į naują vyriausybę. 

Antra, pasakysiąs savo nuo
monę apie tai, kas turėtų vado
vauti svarbiausioms kongreso 
komisijoms ir kas turėtų vado
vauti respublikonams senate. 
Spaudai jis nepasakė, ar pats 
tos vietos norėtų, kaip spėlioja
ma, bet pasakė, kad dėl tos vie
tos respublikonai neturėtų susi
pjauti. Jis taipgi manytų, kad 
į partijos susiorganizavimą kon
grese Eisenhoweris neturėtų 
spaudimo daryti. Ši Tafto pasta
ba yra įtartinai reikšminga (Taf 
tas norėtų senato lyderio vietos, 
jei nebus didelio pasipriešini
mo). 

Trečia, norima išgirsti Eisen-
howerio nuomonė apie artimiau
sius kongreso darbus. Ypač pa 
geidautinos jo nuomonės apie 
biudžetą, apie mokesčius* apie 
kainų ir atlyginimų kontrolės 

Papeikė gydytojus 
VVASHINGTON, lapkr. 19. — 

Adm. Lamont Pugh, vyriausias 
laivyno gydytojas, papeikė gy
dytojus ir dantų gydytojus už 
nenorą eiti į karinę tarnybą. Gy
dytojai, esą, susižavėję didelė
mis pajamomis ir todėl nesiūlo 
savo patarnavimų kariuomenei 
savanorišku būdu. Gydytojų or
ganizacijos šokosi savo narių 
patriotizmo ginti. Gydytojai, gir 
di, per karą visi savanoriais iš
ėję, o dabar neskuba todėl, kad 
didelio reikalo nematą. 

palikimą ar panaikinimą, apie 
tai, kas daryti su Taf t - Hartley 
aktu ir t.t. Taftas nepasakė, ką 
jis pats mano visais tais klausi
mais, išskyrus Taf t - Hartley 
aktą — tuo tarpučio nereikėtų 
judinti, palikti tdkį; koks yra. 

Grenlandijoje 4 naujos bazes 
•ff 

Jos priartins Amerikos aviaciją prie Maskvos ir vakari 
nes Rusijos 

KOPENHAGA, lapkr. 19. — Nors VVashingtonas ir New 
Yorke esąs Danijos užsienio reikalų ministras Kraft sakosi nieko 
nežiną, tačiau Grenlandijos reikalais besirūpinąs Danijos valdinin
kas teigia, kad JAV gavo sutikimą naujoms bazėms Grenlandijoje 
statyti. 

Oficialaus pranešimo tuo rei
kalu abejų kraštų sostinėse lau
kiama dar šią savaitę. Pasita
rimai vyksta nuo rugpjūčio mėn. 
ir sėkmingai užbaigti pereitą 
penktadienį. 

Be jau turimų Grenlandijoje 3 
aviacijos bazių JAV aviacija ga
lės ten dar 4 statytii 2 naujas, 
2 karo metu turėtas atnaujins. 
Basių vietos nenurodomos, bet 

jos bus ant kelio, kuriuo, ma
noma, skris Sovietų Rusijos lėk 
tuvai bombarduoti JAV didžiųjų 
pramonės centrų rytinėje kraš
to dalyje ir didžiųjų ežerų rajo
ne. Naujos bazės priartins JAV 
aviaciją keliais šimtais mylių 
prie Maskvos ir vakarinės Rusi
jos dalies. Bazės turės ofenzyvi-
nį ir defenzyvinį pobūdj. 

Streikas vėliau 
VVASHINGTON, lapkr. 19. — 

Angliakasių unijos pirmininkas 
Lewis įspėjo, kad kasyklose bus 
neramu tol, kol angliakasiai ne
gaus iš savininkų išsiderėto at
lyginimo padidinimo (1.90 dol. 
dienai), kurio jiems nenori duo
ti atlyginimų stabilizavimo įstai 
ga. 

Ūkio stabilizatorius Putnam 
peržiūri nutarimą atlyginimų 
stabilizavimo įstaigos, kuri ne
norėjo tvirtinti 1.90 dol. pakėli
mą todėl, kad toks pakėlimas pa
didintų infliaciją. 

Lewis visgi davė suprasti, kad 
streiko nebus gal iki 1953 m. ba 
landžio 30 d., kada baigiasi kai
nų ir atlyginimų kontrolė. Lewis 
mano, kad respublikoniškas kon
gresas kontrolių nebepratęs ir 
tada jo anglakasiai gaus išside
rėtą atlyginimą. Jeigu kongresas 
kontroles pratęstų, kasyklų 
streikas pasidarytų aktualus. 

Tiria lėktuvų 
katastrofas 

VVASHINGTON, lapkr. 19. — 
Per 10 dienų nukritus 4 C-119 
karo transportiniams lėktuvams 
ir nusinešus 91 gyvybę, aviacijos 
vadovybė susirūpino katastrofų 
priežastimis. Jei pasirodytų, kad 
katastrofos įvyko dėl techniki
nių trūkumų, lėktuvų naudoji
mas būtų sustabdytas. Paskuti
nė katastrofa įvyko vakar Mon
tanoje — lėktuvas nukrito mo
torui iškritus. 

Lėktuvus, rodos, yra stačiusi 
Kaiserio firma, kuri karo metu 
statė vadinamus Liberty laivus, 
kurių ne vienas vandenyne skilo 
pusiau. 

• Belgijos socialistų ir libera
lų partijos, kurios šiuo metu į 
vyriausybę neįeina, spaudžia vy 
riausybę daryti parlamento rin
kimus, nes krikščionys demokra 
tai, anot jų, nebeturį krašto dau 
gumos pasitikėjimo. Senate tuo 

Danijoje sidutė 
polio epidemija 

KOPENHAGA, lapkr. 19. — 
Danijoje šiemet siautė nematyta 
polio epidemija, tik spauda ir 
radijas buvo paprašyti apio tai 
nekalbėti, kad nebūtų panikos. 

Dabar blogiausias periodas 
yra praėjęs, tad paskelbti fak
tai. Turėta apie 4,000 tos rūšies 
ligonių, suaugusių ir vaikų, iš 
kurių 8 proc. mirė. Daugiausiai 
ligonių turėta Kopenhagoje — 
apie 2,500. Api*^?, išgelbėtų li
ko daugiau ar mažiau paraližuo-
ti, reikalingi tolimesnio gydymo. 
Kopenhagoie • polio ligoniams 
įrengta atskira ligoninė, nes ki
tos ligoninės nepajėgė ligonių 
aptarnauti. Pritrūko ir geležinių 
plaučių — tekdavo prapjauti 
skylę prie gerklės ir pumpuoti 
deguonį į plaučius per kanulą. 
Kovoje su epidemija Danijos gy
dytojai ir kitas medicinos perso
nalas parodęs didelių sugebėji
mų ir pasiaukojimo. 

"Netikėtai įtartas 
NAIROBI, lapkr. 19. — An

glai atiduoda teismui Kenijos 
kolonijos afrikiečių unijos vadą 
Kenyattą, nes jis tikrai esąs pa
dėjęs iškilti teroristinei Mau 
Mau organizacijai. Kenyattą yra 
vedęs baltą moterį ir 17 metų 
gyvenęs ir mokęsis baltųjų tar
pe Anglijoje. 1946 m. jis paliko 
žmoną ir sugrįžo į Keniją savo 
tautiečių reikalais rūpintis. Ma
noma, kad per Kenyattą bylą 
paaiškės slaptos Mau Mau orga
nizacijos tikrieji vadai. 

Kenyattą palaikė gerus santy
kius su britų darbiečiais. Kai jis 
buvo areštuotas, du darbiečiai 
parlamentarai išskrido į Keniją 
jo byla domėtis. Grįžę įspėjo Ke
nyattą neliesti ir afrikiečių uni
jos neuždaryti, nes tai esanti 
vienintelė čiabuvių organizacija, 
per kurią galima pripratinti žmo 
nes savo reikalais domėtis. An
glų žvalgyba mano, kad Kenyat
tą jau yra nebe darbiečių, bet 
komunistų agentų globoje. 

Stevenson domėsis 
partija ir politika 

SPRINGFIELD, lapkr. 19. — 
Buv. demokratų prezidentinis 
kandidatas A. Stevenson pabai
gęs gubernatoriaus tarnybą ap
sigyvens Chicagoje ir dirbs vi
suomeninį darbą dviem būdais: 
padės pašalinti demokratų parti
jos pastebėtas silpnybes ir* ret
karčiais pasakys savo nuomonę 
aktualiais krašto reikalais. Dar 
peranksti pasakyti ar statys sa
vo kandidatūrą į prezidentus 
1956 m. Nuo jokios viešojo po
būdžio tarnybos iš principo ne
atsisako, bet tuo tarpu nė apie 
vieną negalvoja. 

• Europaje netikėtai daug 
sniego iškrito pereitą savaitgalį. 
Tyrolio Alpės ir Skandinavija 
pilni krykštaujančių pašliūžinin 
kų. Laukia sniego net Paryžius. 

Generolai Korėjoje norį kariauti 
Nenorėta paliaubų derybų, nes būta tikrumo, kad ko

munistus galima iš Korėjos išmesti 
VVASHINGTON, lapkr. 19. — Chicagos Sun - Times VVashing-

tono korespondentas teigia, kad jo paskelbta žinia apie naujų di
vizijų Korėjai pareikalavimą yra teisinga, nors augštose vietose 
ji ir buvo paneigta. 

Gen. Clark ir gen. Van Fleet, 
susitikę su Eisenhoweriu, pra
šys leidimo tęsti Korėjos karą 
iki ginklb pergalės. Bet juodu 
yra tikri, kad tam darbui atlikti 
P. Korėjos kariuomenės per me
tus nebus galima pakankamai pa 
ruoti, todėl reikia dar naujų di
vizijų iš kitur — iš JAV ir kitų 
sąjungininkų. Be to, nutarus da 
ryti ofenzyvą, būtina blokuoti 
Kiniją laivynu ir aviacija ir, 
svarbiam reikalui esant, leistina 
aviacijai įskristi į Mandžiūriją. 

Dabar jau nebe. paslaptis, kad 
gen. Van Fleet buvęs nepaten
kintas, kad paliaubų derybos bu 
vo pradėtos 1951 m. liepos mėn., 
nes buvęs tikras, kad komunis
tus tada jau buvo galima iš Ko
rėjos išmesti. Ir dabar tokia pa
dėtis, esą, greit susidarytų, jei 
frontas gautų kelias naujas di
vizijas. 

Indijos planas 
karui baigti 

NEW YORK, lapkr. 19. — 
Kai štabai Korėjoje galvoja apie 
karo sustiprinimą, diplomatai 
Jungt. Tautose desperatiškai 
jieško paliaubų, nuo kurių, tiki
ma, skiria tik nuomonių skirtu
mas dėl belaisvių pasikeitimo. 

Paskutines pastangas tuo rei
kalu padarė Indija, įteikdama sa 
vo planą, kurį JAV atmes, o Ru
sija palankiai šypsosi, nes jis 
įneš maišaties į JAV draugų ta r 
pą 

reikalu rezoliucija nepraėjo. • | *riaug-iždininko pareigaa (INS) 

David McDonald parinktas lai
kinai vadovauti plieno darbi-' 
ninku unijai P. Murray mirus. 
Ikšiol jis ėjo unijos sekreto-

ir nesusitarus dėl belaisvių pa
sikeitimo, o belaisvius siūlo ati
duoti komisijai, kurią sudarytų 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Švei
carijos ir Švedijos atstovai. Penk 
tą pasirinktų pati komisija ar 
paskirtų JT visuotinis susirinki
mas, jei 4 komisijos nariai ne
galėtų susitarti. 

Norinčius namo grįžti belais
vius komisija tuojau iškeistų, o 
ką daryti su likusiais po 90 die
nų, turėtų tarti politinė konfe
rencija, kurioje būtų ir kom. Ki
nijos atstovas. JAV planas ne
priimtinas, nes jis nepripažįsta 
belaisviui teisės būti paleistam 
po to, kai jis bus atsisakęs grįž
ti namo. 

Egiptas ir Nilas 
Egiptas yra Nilo dovana: vė

lyvą vasarą Nilo vanduo pripil
do kanalų sistemą, atnešdamas 
daug riebaus dumblo. Bet kada 
Nilo potvyniai menki, dumblo 
nedaug, tada ir „karvės pasidaro 
liesos". Nilo vandens svyravi

mai priklauso nuo tropikų lie
taus periodo prie Tano ežero, kur 
prasideda Mėlynasis Nilas, ir 
Viktorijos ežero, kur prasideda 
Baltasis Nilas. Bet Nilo vande
ningumui didelį poveikį sudaro 
ir Sudanas, per kurį Nilas atlie
ka 2370 mylių kelio, kol pasie
kia Wadi Halfa. Sudanas taip 
pat iškasė ištisą kanalų sistemą, 
kuri suima didelį Nilo vandens 
kiekį, taip reikalingą medvilnės 
ūkiui. Sudanas, jei nori, gali 
įvesti Egiptui Nilo vandens ra-
cionavimą. 

Nereikia tad stebėtis, kad vi
sų ikšiolinių Egipto vyriausybių 
šūkis buvo Nilo slėnio apjungi
mas politinėje Egipto vadovybė
je. Gen. Naguib vyriausybė, at
rodo, įsitikino, kad Nilo vande
nis gali užtikrinti Egiptui ir be 
Sudano prijungimo prie Egipto 
ir todėl linkusi pripažinti Suda
nui teisę tapti nepriklausoma 
valstybe. 

Nemažiau komplikuotas ir Su
dano gyventojų vaizdas: 7,5 mi-
liono Sudano gyventojų apima 
plotą, kuris prilygsta ketvirta
daliui Europos, bet gyventojų su 
siskirstymas rasiniu, politiniu ir 
religiniu požiūriu sudaro tikrą 
mišrainę. 

Politinis aktyvumas daugiau
sia išsivystė į šiaurę nuo 12 pa
ralelės, kur gyvena 5 milionai 
arabizuotų mahometonų, susi
skaldžiusių įvairiomis .sektomis. 
Šitie mahometonai kultūriniu po 

Indija siūlo daryti paliaubasl^iūriu toli gražu pralenkia pieti 
nio Sudano stabmeldiškas negrų 
gimines. 

Politinis aktyvumas daugiau 
išsivystė prie Khartumo ir kai-
kuriose šiaurinio Sudano pro
vincijose, bet nepaprastas poli
tinių grupių susiskaldymas yra 
Sudano nesubrendimo įrodymas. 

• Mirė Charles Maurras, pran 
cūzų rojalistų kadaise labai eks
presyvus vadas. Jo raštai savo 
laiku buvo indeksuoti ir sąjūdis 
Vatikano pasmerktas, bet Maur
ras atsisakė savo klaidų ir vėl 
susitaikė su bažnyčia. 

Kalendorius 
Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta, 

Vengrijos karalienė. Senovės: 
Dainotas ir Dangerutė. 

Lapkričio 20 d.: šv. Feliksas. 
Senovės: Kurbautas ir Andė. 

• Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, žymiai šalčiau. 
Temperatūra pakilsianti tik iki 
45 laipsnių. 

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:27. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— D. Eisenhower dar nežinąs kada vyks Korėjon. Iš jau ži

ndimų jo darbų atrodo, kad šią savaitę dar niekur nepajudės. Va
kar Eisenhower oficialiai atsisakė nuo Columpia universiteto pre
zidento pareigų; atsisakymas įsigalios 195S m. sausio 19 d. 

— Graikijos komunistai ir jų užsimaskavę draugai naujame 
Graikijos parlamente neturės nė vieno atstovo. 

— Sen. Lodge, Eisenhoweridi atstovas Washingtone pereina
muoju laikotarpiu, jau aptaręs Eisenhotverio kelionę į Korėją su 
krašto apsaugos sekretoriumi R. Lovett. 

— Naujas Izraelio prezidentas bus renkamas gruodžio 8 d. 
Kandidatu numatomas parlamenta pirmininkas Sprinzak, mode-
ruotų socialistų partijos narys, ši partija yra stipriausia Izraely. 

— V. Vokietijos parlamentas atmetė pasiūlymą paskubinti 
Europos armijos kūrimo ir laikinosios taikos sutarties ratifikavi
mą. Šiuo metu vyksta debatai ir nutarta juos tęsti nevaržant kal
bų ir kalbėtojų skaičiaus. 

— Prez. Trumano\ ir prezidento - elekto Eisenhowerio konfe
rencija vakar truko 65 minutes. Iki miliono stebėtojų gatvėje pri
trukę ištiso pusmilionio, nes visas milionas, kaip tikėjosi respu
blikonai, nesusirinko. Trumanas leido ir valdininkams eiti Eisen-
hotoerio pasitikti, šiandien Eisenhovoeris kalbasi New Yorke su 
Taftų. Konferencija su Trumanu esąs patenkintas. Prezidentūros 
komunikatas sako, kad susitarta bendradarbiauti pereinamuoju 
laikotarpiu. 
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SkyrHi veda pslitn. ALFAS VALATKAITIS, 

Adresas: 2115 W. 5(Hh St., Chicago 9, Illinois. 

r ĮTEIKfi DOVANAS 

Laiškas iš DicDhol m 
mės vokiečių teikiamomis pa
šalpomis mūsų tautiečiams, o 
taip pat jų nuoširdžiu lietuvių 
tremtinių traktavimu. Tačiau 
ir šį kartą matome, kad gauna
mų pašalpų neužtenka pragy
venimui. Todėl tenka pabrėžti, 
kad gimnazijos šelpimas ir jos 
iškėlimas kiton vietovėn ir to
liau tebelieka aktualus. 

SKAUTŲ VYČIŲ DfcMESIUI 

Visi JAV Rajono sk. vyčių 
DM*per mėn., šeimos su 2 vai-'vienetų vadovai ir pavieniai 
kais nuo 120 DM ir atitinka- skautai vyčiai prašomi skubiai 
mai vaikų skaičiui didėja ir pa- pasisakyti prit. sk. vyčio pro-
šalpa. Našlės, seneliai ir ligo- igramos klausimu savo nuomo-
niai yra šelpiami VVohifahrts-1 nes bei sugestijas, siunčiant 
amto ir SociaJamto, bet šelpimo LSB JAV Rajono Skautų Vy-

Maloniai prašau neatsisakyti 
paskelbti atitaisymą netikslu
mų, kurie tilpo straipsnyje "Iki 
savęs išsižadėjimo" ("Draugas" 
218 nr., rūgs. 17 d.). 

Neatsakingo asmens "laišku 
iš Vokietijos" informacijomis 
labai prasilenkta su tiesa. Vo
kietijoje gyveną lietuviai ir ki
ti ne Vokietijos piliečiai, jei 
yra nedirbantys, jų gaunamos 
pašalpos yra nemažesnės: kaip 
viengungio nuo 54 DM iki 94 

Siame paveiksle matome Balfo pirm. kan. J. B. Končių su vaikais, 
kuriems jis įteikė Balfo dovanas 

• • Į ^ 

Syilnfjaus arkivyskupas pas lietuvius 

Prekybininkų švento 
Šiomis dienomis Miunsteryje 

Jvyko Vokietijos Katalikų Pre-
i kybininkų Sąjungos metinė 
įšventė, kurioje dalyvavo atsto
vai iš daugumos šio krašto did
miesčių. Programoje buvo svar-

jStyta, kaip turėtų būti organi
zuojama opozicija prieš libera
lizmą, kapitalizmą ir socializ
mą, šia proga buvo išspausdin
tas leidinys apie VokietiJ03 ka
talikų prekybininkų Veiklą per 
pastaruosius 75 metas, sten
giantis įgyvendinti socialinę 
Bažnyčios doktriną. 

— Ispanų rašytojas Lope de 
Vega sukūrė 1,640 draminių vei 
kalų; ypatingas kūrybingumas 
ir energija! 

| VESTUVINES NUOTRAUKOS j 

[Aukštos Rūšies Fotografijos 
BfCSŲ SPECIALYBE 

Precin|Photo$todio,lnc, 
EDVARDAS J. ULIH. *a> 

4068 Archoi A venų* 
Telefonas Vlrginia 7-2»n» 

K U R I A N A M A S A U R I U S 
Aptarnaujame pirtim- Ctiicuga. 

Aliojus krosnims ir centrallnlul ap 
tildytnut. F'unktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

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

keičia stiklus Ir rf mus. 
4 7 0 1 S. D a m e n Ave . , GMcago, I1L 

Saukite — YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, Šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik HusitaruH 
Į _ Į Į Į Į Į Į , | J 

Tel. ofi.«o €IJ . 4-02.VL rez. VA. 7-A.1&6 

DR. A. Z. ŠAULYS 
<;W>VTO.»A IK O i Kl'ftftft 

|S4» Ko. Anhlnml \v<- (kanib. t l l ) 
Vai 12-5 ir 6:3<>-8:8<i p p 

Tr..<. |r Vftt 1-4 p. p 
He/. 1120 So. rainiai. Ave. 

sumos nėra mažesnės kaip augs 
čiau nurodžiau. Gydymas Vo
kietijoje niekam nekainuoja ir 
visi be išimties sanatorijose, li
goninėse ir namuose gydomi 
veltui. (Sočiai, aprūpinimo įs
tatymas). Tarnautojo atlygini
mas Vokietijoje prasideda nuo 
240 DM netto. Darbininko at
lyginimas prasideda nuo 0,70 
DM per valandą. Perkamąją 
dolerio galią sulyginti su DM 
sunku, nes reiktų daug specifi
kuoti. Tačiau, jei darbininkas 
JAV-se per mėn. uždirba 300 
dol., kas yra lygu daugiau 1200 
DM, tai Vokietijoje tokių algų 
iš viso 

čių Skyriui (Adresas: Psktn. 
V. A. Mantautas, SJ, Wes 3a-
den College, West Baden 
Springs, Indiana). Vyriausias 
Skautininkas ir Brolijos Vadija 
nori turėti mūsų rajono vyčių 
nuomonę artimiausiu laiku, kad 
būtų galima šią programą ga
lutinai nustatyti ir paskelbti. 
Visus tris programos projek
tus broliai vyčiai ras leidinėlyje 
"Skautų Vyčių Sąskrydžio Dar
bai". 

P. SUlin I D \ S 

Vietos lietuvių klebono kun. • je", kurioje iškėlė visą eilę į< 
P. Butkaus nuolatinis sekimas,mių minčių šių dienų gyvenimo 
pagal Evangelijos mintį: "Kla- paraiškoms. Kaikurie jo ver-
benkite ir bus jums atidaryta 
ir šį kartą pravėrė sunkias girg 
ždančias svečios šalies asimilia
cijos tvirtovės duris ir tuo būdu 
suteikė progą būreliui tautiečių 
priimti lietuviškame atspalvyje 
ir iškilmingume Sutvirtinimo 
sakramentą, o Sydnėjaus autra-
lų arkivyskupui O'Brien susipa
žinti su pagausėjusiu jo tikin
čiųjų būriu, priklydusiu iš Pa
baltijo smūtkelių krašto. Ir tai 
įvyko spalio 19 d. Camperdow-
no "kampininkų" parapijoje. 

Laiku atvykęs arkivyskupas 
O'Brien, apsuptas dienos sole-
nizantų, pro špalieriais išsirikia 
vusią minią ir specialiai pa
puoštus vartus buvo įvesdintas 

LSB JAV Rajono Skautų Vyčiu J bažnytėlę, kur jį pasitiko su 
Skyriaus Vedėjas 

Pastaba: Leidinėlio negavu-
maza. Bet vokiečių; s i e J į gal* t u o reikalu kreiptis 

spaudoje aptinkame straipsnių, U psktn. A. Augustinaitį, 3727 
kuruiose rašoma, kad Vokieti- So. Lowe S t , Chicago 9, 111. 
ioie iauni firvdvtoiai turi dirbti 
2 * 0 DM atlygTnimu per mėn. | DALYVAUSIME KARIUOM. 

Straipsnyje aprašyto ateiti- ŠVENTĖJE 
kimo, jei tai liestfj Diepholzą, 
kad šeima su 3 vaikais tegau
na 30 DM pašalpos mėn., visai 
tokios nėra. Abejoju ar iš viso 
Vokietijoje tokia šeima yra? 

Diephobso stovykloje yra dvi 
aeimos, kurios turi po 3 vai
kus. Bet jų materialinė padė
tis yra kur kas geresnė, negu 
kitų lietuvių šeimų, nes vienoje 
šeimoje žmona dirba su atlygi
nimu gimnazijoje, o vyras su 
vaikais gauna pašalpą, be to, 
už gimnazijos ir krautuvės 
knygvedybą taipgi gauna at
lyginimą. Antroji šeima gauna 
pašalpą, o vyras yra krautu
vės vedėju. 

Kad gaunamų iš Vokietijos 
iždo pašalpų neužtenka pragy
venimui, tai tiesa, bet kad Vo
kietijoje šeima su 3 vaikais turi 
pragyventi iš 30 DM per mėn. 
ir už gydymą mokėti netie
sa. 

Taigi, paramos ar pašalpos 
prašyti galima, o taip pat ir 
propagandą varyti, tačiau skelb 
ti neteisybę prieš Vokietijos vy 
riausybę, kuri teikia mums, 
kad ir minimalų išlaikymą ir gy 
dymą, nedera. 

Skelbdami melą užsieni* spau 
doje, nepasitarnausirne įfot lie
tuvių gimnazijai, nei lietuvybei, 
nei paskiriems lietuviams, o 
tik sulauksime represijų, grasi
nimų deportacijomis ir U ir U. 

J . < ; ;»liii.ska^, * 

PLB Diepiiolzo Apylinkės 
Pirmininkas 

Red. prierašas: Cia kalba^ 
mas "laiškas iš Vokietijos" bu
vo gautas iš vienos vargan pa
tekusios šeimos, gyv. ne Diep-
holze, bet kitur. Laiškas bu
vo panaudota** tik palyginimui. 
Klaidingai informuodami šel-
pėjus, šelpiamieji, be abejo, da
ro labai blogai. Mes džiaugia-

Mūsų kariuomenės šventės 
proga, lapkričio 23 d., sekma
dienį, 10 vai. ryto Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje įvyks iškilmingos pa
maldos, o po jų , ten pat para
pijos salėje aktas. Chicagos a-
biejų tuntų skautai ir skautės 
kviečiami skaitlingai (unifor
muotiems) dalyvauti. 

RUOŠIAMA KALftDŲ 
EGLUTE 

Chicagos Skautininkų Ramo
vė drauge su "Lituanicos" it 
"Aušros Vartų" tuntų vadijo-
mis ir skautų tėvų komitetais 

tartinas "Pulkim ant kelių... 
Šv. Mišias laikė kun. P. But

kus, giesmėms, kurios šiuo kar
tu ypatingai iškilmingai drebi
no bažnytėlės skliautus, vadova
vo B. Kavaliauakasv Dienos 
Evangelijos žodžiais kalbėjo 
mielas svečias iš Canberros 
kun. dr. P. Bačinskas. 

Sutvirtinimo sakramentą pri
ėmė gausus būrelis jaunimo, jų 
tarpe ir keliolika senimo. Arki
vyskupas O'Brien savo žodyje, 
pasidžiaugęs gražiai suorgani
zuotu jo priėmimu, gražiomis 
lietuvių religinėmis tradicijo
mis, priminęs keletą sektinų pa
vyzdžių iš australų katalikiško
jo "Way of Life", paragino ir 
jaunuosius solenizantus neuž
miršti jų tėvų kalbos, papročių 
ir tradicijų. Arkivyskupui pade 
kos ženki a n ir prisiminimui į-
teikta-' albumas. Iškilmių pa
baigė. , augedotas Tautos him-

jaunesniems skautams ir jų bi- nas. L entoriuje su Ekscelenci-
čiuliams — mažiems vaikams ja nusifotografuota, o jam iš-
sausio 4 d. Marąuette Parko v y i t u S ) mažiesiems surengtos 
parapijos salėje ruošia šaunią v a įšės 

tingi pareiškimai, net paskaitos1 

eigoje, Klausytojų buvo triukš
mingai pagerbiami. Gaila, kad 
daugis tautiečių, paskubėję į na 
mus, praleido retą progą išgirs
ti tai, kas miela kiekvienai tik
rai žmogiškai širdžiai. Paskai
ta orgeniauota A. L. K. D-jos 
vardu, 

• 

Rusų ortodoksai patenkinti 
Popiežiaus laiiku 

Popiežiaus • laiškas Rusijos 
tautoms, rašytas š. iru liepos 
mėn., su dideliu pritarimu bu
vo sutiktas visame pasaulyje. 
Įdomus yra rUsų ortodoksų pa
bėgėlių reagavimas į jo turinį. 
San Prancisko leidžiamas rusų 
ortodoksų pabėgėlių antikomu
nistinis literatūros savaitraštis 
"Naše Vremia" paskelbė straip 
snį, kuriame tarp kitko sako-'' 
ma, kad Popiežius laiške kalba 
ne tiek kaipi Katalikų • Bažny
čios galva, kiek kaip visos krik 
ščionijos moderatorius. Šis or
todoksų laikraštis, patiekdamas 
svarbiausias laiško ištraukas, iš 
reiškia savo pilną pritarimą jo 
turiniui, nuoširdžiai dėkoja šv. 
Tėvui ir linki, kad laiško teks
tas radijo ar kitų priemonių 
pagalba pasiektų Sovietų Są
jungoj gyvenančius rusus ir bū
tų jiems paguoda bei padrąsi
nimas atkaklioje ir nesiliaujan
čioje kovoje prieš bedieviškąjį 
komunizmą. 

• į Diena Ateis, Kai Bisi linksmas Sutaupęs! 
« Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietu- m 

viškoie ištaikote. BRIGHT0H Savinas & JE? viškoje įstaigoje. BMGHTOK Savings & 
Loan moka 3 % pelno ant jūsų sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Brightoii Savings am! Loan Assn 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo Callfornta Ave. 

CHARLES-ZEKAS. Sec'y 

OI ISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Ponktad. Ir ŠeSt i Trečiad. S»:00 ryte Iki 12:00 v. d. 

9:00 ryte iki 4:30 p. p. | Ketvirtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

Tel. oftoo H T. 4-<WOtt, re/. 1>IL 6-7»S» 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfiekl Blvd. 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

~~ DR. BR. BEMOKIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Maruuetto Hd. ir Halsted S t 

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

. i • I I - I I . i 

Tel. ofiso VI. 7-0&83. re*. RK. 7-7808 
DR. BIEZ1S 

GYDYTO J A&'tft* CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

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

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 

II. /i«l. 3241 W. tttfth PLACE 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties 

Kalėdų eglutę. Is tolimos tė
vynės atvykęs Kalėdų senelis 
geriems vaikučiams padalins 
dovanėlių. 

Ta pačia proga kur. dr. P. 
Bačinskas skaitė paskaitą "Pa
stovioji taika filosofijos švieso-

- — — 

ALBERTO numuša baldų kainas! 
fcmonea pasakoja. Jog buvo laikai kada už doleri galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais garais laikais". Užeikite šiandien pat 
k JsJiikinsite! ^ 
.. )*^*' **"** ~* •--—-~^»-———^—ssaas—aaw 

Sof a-Lova Miegojimai 
i i sunkiųjų spyruoklių a puikaus darbo ramu, Parinkta ii 

tuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jus turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
UI pavaizduotų pavyzdžių. Soios-lovus 
su aukštesnėmis atramomis. 

Abiejų kainos po $ 33' 
LIETUVIS STANMTT RIMKUS, VKDCJ %* 

2318 ROOSEVMJ ROA» „ J * ^ ^ 
Atdara kasdien 9 Iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadienį M r. iki § 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVĖS 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU T A R N A U J A , 
MAŽIAU KAINUOJA, 

i Nes šioa įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmones turi 40 metų 
patyrimo Šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
KRI>VIA IR PATOGIA 

SENIAUSIA 
UETUVIV BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

ssssn m 
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4181-83 Archer Ave. 
Tel. Lfllayejte 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje \ 

' 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-S626 
D R . G. J . B Y L A I T I S 

Vidaus, vaikų, nervų gydytoja* 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgą* 
4038 So. Archer Ava. 

(prie Callfornla Ave.. š l auryt kamp. ) 
Vai.j kasdien 6:30—8:30 p. m, 

Sestad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-8060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šefttad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. py; 7—9 v. vak. 
ŠuStad. priima tik pagal susitarimą. 

K<-/Jd.: 1083S So. tt'nbash Ave. 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Speo. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Ir California Ave. 
VAL..: 2—4 h- 6—9 v. p. p. 

Išskyrus sekmadienius. 

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

DR. j . OUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatv6) 

VAU 1—4 ir .6:30—8:80 p .p . kas
dien Išskyrus trečiadionius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
R*z. 3241 S. 1 MIl i tALn AVE. 

Tel. ofiso IT 8-00«0, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M I I , u o s i ; PAEIK, II ,II . 

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

Ofiso GRovehM 6-4020 „ 
Rezidencijos HllUo^. B-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 We»t Marquette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trertiad. ir šeštad. pagal sutari) 

"Škclbkites "Drauge" 

Platinkite "Dfaugą" 

Tel. ofi^o PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

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

(LIETUVIS OYDYTOJAS) 
2500 We»t 63rd Street 

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

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ L16Ų SPECIALISTO 

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius 
2422 West Marquette Rd. 

Ofiso ir buto tol. (H,. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 &>. 49th Ci., Cieerb 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 • . v. 

Hutas 1832 So. 49th ( t . 
' - i • • . - • i i i n i • • — ' - • " - " • ' i I I • i • ' • • • . 

Telefonas REliance 6-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS OYDYTOJAS) 
3925 West 59Ui Street 

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

i • i i i i n 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1—4 VA ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 12—2 v. ir 8—6 v. v. 

Butas 1004 So. 40th Ave. 
Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CCHIRURGS 

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

Trecia<llen} tik susitarus 

Tel. ofiso YA 7-<>r>r>4. rex MI 3-288«> 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augitas) 

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

DR. ). J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 03rd S t 
Ofiso tol. HKllance 5-4410 

Ito/id. telef. ORoveuill 6-0617 
VaandOB: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

VĄL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutari). 
Tel. ofiso Y A 7-4787, iv/.. i»|l. 6-1930 

Jei neatsilieps viršmlnSt* telefonai, 
šaukite Mldtvay 3-0001 

— « i • • Ii m m m 11 I • II « • • • • — ^ — • i . - . i i — • ^ ^ ^ .— — 

DB. FL. 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.. Aešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0656 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8464 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniais u&daryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Huto — WAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

32(57 South Haltrted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso PU, 0-0446, rez. H £ . 4-3160 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Yest Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir Sestad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. P R 6-6656 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Re/ici. 6600 S. Artesian Ave . 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

Tclcronas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

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

Tel. ofiso TA. 7-6567. rez. RE. 7-4966 

DR. FRAHK G. KWINN 
(KV1EČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47 th Street 

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

DR. ANTANAS LtPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 2ftth Street 
Vai. antrad., ketvirtad. Ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-4316? Re / , OR 7-SS 15 

Tol. ofiso OR. 6-6399, 1»R. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Tree. ir šešt. 2- -4 p. p. Sekm. uždar. 

DR. B. G. BRUŽAS 
DANTISTAS 

PriSmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) } rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
l'riSmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonus OKoveuill 6-U7M5 

Di. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Callfornla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. ORo. 6-1331, i 
)«»i n^Ht»Ulppl» — VTr»o*»nno« fi-39.0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telofonu 
VARr»F« 7-$77« 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 

BR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 

Tel. YArds 7-1826 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuve 
7 5 6 VVest S 5 t h S t r e e t 

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

Ortao telefonas Vlrginia 7-18*« 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. \ 
Trečiad. ir sekmad. t ik susitarus 

1 -'.tfJHiniiiuoja 
Akis 

Pritaik.i 
Akinius 

BR. J. J. SMETANA, JR. 
O P T O M E T R I S T A S 

A k l i SI'KO A L INTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. pirmad., antrad.. kotvirtad., 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:80 iki 

12; 1:30 iki B vai. vak. 
GAnal 0-0523 IMaU l i l d g 
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$8.00 per year outside of Chlcago 
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$8.00 per year tn Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
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$6.00 $2.76 $1.16 
$4.60 $1.60 $i.oi 
$6.60 88.00 .86 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra, nesunaudotų straipsnių ne-
•augo, juoB grąžina tik 1A anksto susitarus. Redakcija UŽ skelbimų turini 
neatsako. Bkelblmu kainos prisiunčiamo* g-avua prašymą. 

Alto metinis suvažiavimas 
ORGANIZACIJOS TIKSLAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas įvyksta 
lapkričio 21 — 22 d. New Yorke. Suvažiavime dalyvaus 34 
Alto'nariai. Kurie iš jų negalės atvykti, prisius savo įgaliotinius. 

šiame suvažiavime bus minima Alto įsikūrimo dvylikos 
metų sukaktis. Jos kūrėjai nemanė, kad šiai bendrai visų Ame
rikos lietuvių organizacijai teks šitaip ilgai egzistuoti. Buvo 
manyta, kad Lietuvos okupacija bus trumpa ir kad po antrojo 
pasaulinio karo mūsų tėvų kraštas ir vėl sugrįš į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Tuo atveju nebebūtų prasmės toliau 
veikti, nės jos statute aiškiai pabrėžta, kad jos vienintelis tiks
las yra padėti Lietuvai atkovoti savo šventas teises į laisvę ir 
nepriklausomybę ir to pasiekus, organizaciją likviduoti, perke
liant jos archyvą į Lietuvos muzėjus. Tačiau jau tryliktieji 
metai ,bet tikslas dar toli gražu nėra pasiektas. Ir tai ne dėl 
Alto ar, aplamai, mūsų tautos kaltės, bet dėl susikomplikavu
sios tarptautinės politikos, iš viso nepajėgusios ligšiol atstatyti 
pasaulyje teisingos ir pastovios taikos, teisingiau — jokios tai
kos. Todėl Altui tenka ir toliau tęsti savo darbus, apjungiant 
visus patriotinguosius lietuvius ir visas jų organizacijas. 

STIPRUS VIENYBftS RYŠYS 
' Per visą šią metų eilę besidarbuodamas Altas, sakytume, 

savotišką stebuklą padarė. Jis išsilaikė vieningas. Jis išsilaikė 
vieningas, nepaisant visų mūsų tautos priešų provokacijų ir di
delių pastangų jį suardyti. Buvo bandymų jį apardyti ir ne iš 
komunistų lagerio žmonių pusės. Net ir iš tų, kurių grupės for
maliai įeina į Alto sąstatą. Tos įvairaus plauko priešų tuščios 
pastangos įrodė, kaip brangi yra Lietuvos laisvinimo idėja ir 
kaip giliai vertina tautos vieningumą mūsų plačioji visuomenė. 

TOLIMESNE VEIKLOS KRYPTIS 
Atsižvelgiant į tai, kad ligšiol Altas palaikė labai artimą 

kontaktą su JAV prezidentūra, valstybės departamentu ir pa
čiu kongresu, kaikas kelia klausimą, kaip bus galima jį palai
kyti toliau ,nes po sausio 20 d. vyriausybę perims kita parti
ja, respublikonai. 

Į šį klausimą nesunku atsakyti. 
Amerikos Lietuvių Taryba yra griežtai nepartinė organi

zacija. Ją sudaro abiejų partijų veikėjai — respublikonai ir 
demokratai. Kaikurie nariai jokiai politinei partijai nepriklausė 
ir nepriklauso. Delegacijas ar tai pas prezidentą, ar valstybės 
departamentą sudarydavo įvairių politinių pažiūrų asmens. Ne 
kitaip bus ir ateityje. Kadangi abi partijos savo nacionalinėse 
konvencijose gana aiškiai pasisakė stosiančios už Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimą, todėl Altas visai drąsiai galės kreip
tis tiek į naujosios vyriausybės žmones, tiek į jos departamen
tus, tiek į patį prezidentą Dwight Eisenhowerį. Reikia laukti 
net to, kad naujoji vyriausybė žymiai ryškiau pabrėš reikalą 
jieškoti visų priemonių komunistų pavergtoms tautoms išlais
vinti. Tokių vilčių davė patsai gen. Eisenhoweris savo prieš
rinkiminėj kalboj, pasakytoj Amerikos Legiono konvencijoje 
New Yorke. Nėra abejonės, Altas šį momentą išnaudos. 

DAUG NUVEIKTA 
Per dvyliką metų vieningai besidarbuodamas Altas daug ge

ro padarė. Jei mūsų visuomenė nepalūžo ir per tą visą laiką 
ne tik tikėjo, bet ir tebetiki į Lietuvos prisikėlimą laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui, tai bus nemažas Alto nuopelnas. Jei 
Vlikui ir kitiems veiksniams duota stiprios moralinės ir medžia
ginės paramos, sudarant galimumus jiems sėkmingai ir efektin
gai veikti, tai irgi Alto bus nemažai nusipelnyta. O ką jau ir 
bekalbėti apie Lietuvos vardo garsinimą per LAIC ir kitais bū
dais, apie nuolatinį budėjimą, kad nebūtų pripažintas Lietuvos 
prijungimas prie Sovietų Sąjungos ir apie daugelį kitų atliktų 
darbų. 

Vargu šiandien atsiras lietuvis, trokštąs Lietuvai išlaisvi
nimo, kuris nenorėtų, kad Altas ir ateityje pasiliktų vieningas ir 
veiklus, kad jis ir toliau šviestų visai kovojančiai dėl savo tei
sių tautai vieningumo pavyzdžiu, kad'savo metiniame suvažia
vime pajieškotų priemonių dar labiau sustiprinti lietuvių vieny
bę ir dar plačiau praplėsti savo veiklą, kad greičiau priartintų 
Lietuvai laisvą ir nepriklausomą rytojų. Tai tokie yra mūsų 
linkėjimai svarbiajam Alto metiniam suvažiavimui. . 

Gen. Eiscnhoweris ir Stalinas 
Europoje keliami spėliojimai apie gen. Eisenhowerio pa

simatymo su Stalinu galimumus. Bet arčiau naujai išrinktojo 
Prezidento stovintieji teigia, kad betkokie gandai ryšium su 
šiuo klausimu neturi jokio pagrindo. Gen. Eisenhoweris nema
tąs reikalo vykti į Maskvą ar kur kitur, kad su Stalinu ar kitu 
kuo pasimatytų. Kas tikrai nori taikos, tas gali surasti kelius 
į Washingtoną. 

Kiekvienas ligšiolinis JAV prezidentų pasimatymas su Sta
linu dar labiau sukomplikavo tarptautinę politiką ir nutolino 
taiką, nes Stalinas akiplėšikai sulaužė visus susitarimus. Ne 
kitaip būtų ir dabar. Stalino agresinę ir imeprialistinę politiką 
ne pasitarimais, bet jėga tegalima bus pakeisti. Be abejonės, 
gen. Eisenhoweris tai labai gerai žino. • 

Britų konservatoriai tikisi išsilaikyti valdžioje visą penk
metį. Mat, britų visuomenė vis dar krypstanti į dešinę. Kon
servatorių partijai daug gelbsti ir darbiečių susiskaldymas į dvi 
(Attlee ir Bevano) grupes. Kur du pešasi, trečias naudojasi. 

Komunizmo apibūdnimas 
A-is 

Tik ne lietuviams ar kuriai 
kitai rytų Europos tautai yra 
reikalingas betkuri3 komunizmo 
apibendrinimas, o visdėlto vi
sai ne pro šalį būtų pažvelgti, 
kai[> tą patį komunizmą mato 
amerikietis visuomenininkas. 

Žurnalistas Malcolm W Bin-
gay savo rašiny kaip tik ir ban 
do atsakyti klausimus, kas yra 
komunizmas, kas yra komunis
tas ir kas yra nekomunistas. 
Mat, paskutiniu metu pasirodė 
visuomenėje balsų, kad giles
niam komunizmo metodų paži
nimui, reikėtų įvesti specialias 
paskaitas augštosiose krašto 
mokyklose, kur raudonasi klau
simas galėtų būti abipusiai ir 
nuodugniai išgvildenamas. Bet 
minėtasis laikraštininkas yra 
visiškai kitos nuomonės. Pa
sak jį, niekas ir nesiruošia stu
dijuoti nacizmą, kuris tiek pat 
buvo bedievis ir kruvinas, kaip 
ir komunizmas. O į visas pa
našias brutalumo formas tegali 
būti žvelgiama tik kaip į pavo
jų grasantį kiekvienam lais
vam kraštui. Bingay toliau sa
ko, kad jau kiekvienam ameri
kiečiui turėtų būti ganėtinai 
aišku, ką reiškia komunizmas. 
Gi kuris to nežino (vietoje ver
timo čia geriausiai pasitarnaus 
originalo žodžiai) — mušt ha-
ve holes in his head". Ir toje 
vietoje autorius pirmiausia ak
centuoja: "Komunizmas, ypač 
kaip jis praktikuojamas Rusi
joje, tereiškia visišką Dįevo eg
zistencijos nuneigimą". 

Komunistiškoji moralė 

Komunizmas teigia, kad ne
gali būti jokių morale saistomų 
įstatymų. Komunistinėje sant
varkoje tironas, jei jis tik pajė
gus naudoti jėgą, turi masinių 
žudymų privilegiją. Jis gali 
siųsti nesuskaitomais milionus 
vergų J priverčiamuosius dar
bus lygiai negailestingai, kaip 
ir Hitleris. Jis gali daryti sau 
naudingus klastojimus moksle. 
Jis gali žudyti visus, kuriuos jis 
panorės, ypač tuos, kurie nesu
tinka su juo. Taipogi, "laimin-
giausioji" komunizmo privilegi
ja yra kankinti vyrus ir mote
ris, kurie sukrinta po neįtiki
miausių prisipažinimų našta, nu 
sikaltimų, kurių jie niekad nė
ra padarę, kurie tik nežmoniš
kų kankinimų buvo priversti 
"prisipažinti". Komunizmas nai 
kiną darbo unijas, tariamai 
"valstybės" vardu. Ir tuos vi
sus punktus komunistai vykdo 
visu uolumu" — tikina žurna
listas Bingay. 

Kad tas amerikietis pažįsta 
visus komunistinius prajovus 
neblogiau už mus, rodo ir jo 
tolimesni teigimai. "Negailestin 
gai valdydamas, su saujele pri
tarėjų jis gali sukaustyti visą 
tautą, terorizuodamas jis gali 
pasiekti ir jos sužlugimo. Jis 
gali nužudyti tūkstančius, kad 
tik palenkus betkokią opozici
ją. Jis gali išnaudoti žmones, 
kad tie daugiau tarnautų val
dovo prabanginei egzistencijai. 
Jis gali sunaikinti ištisas vals
tybes, tokias kaip Lenkija ar 
Čekoslovakija ir pavergti jų 
gyventojus. 

Valstybės vardu jis gali kan
kinti ir žudyti betkurias savo 
aukas, ypač tokias, kurios dar 
turi bent kiek tikėjimo ir vilties 
demokratijoms ar bent žodely
čiu pamini Ameriką. Jo viena 
raukšlė jaii gali reikšti mirti, 
gi jo šypsena nereiškia nieko. 

Bolševikiškas rura/iaiii/iiias ir panslavizmas 
GEDIMINAS GALVA 

Geopolitika. B£ta3 Mackinder 
skelbia toli neįrodytą taisyklę: 

jau galima manyti juos bus 
santarvininkais, kai Sovietai li-

kas valdo rytinę Europą—įsa-1 ko "pasaulio laisvintojais" iki 
kinėja Europos viduriui, kas tuo žygiu nepradėjo lipti didie-
valdo vidurinę Europą—įsaki nė 
ja pasaulio saloms — Europai, 
Azijai, Afrikai, o valdantis ta3 
salas įsakinėja pasauliui. 

Tas pats Mackinder talkinin
kavo sukurti vokiečiams grynai 

šiems ant kulnų. 
Eurazija. Sov etai, besiremda 

mi vokiškąja imperialistine geo 
politika, tuojau randa sau rė
mus Europos ir Azijos telkiny. 
Apie to telkinio sienas 3'e ne-

Suvalkijos gyvenimo vaizdai 
U. ŽEMAITIENE ir J. BALYS 

(Testnyt) 
Atsitinka, kad ir nusigyvenusiam ūkininkui priseina eiti į 

dvarą už kumetį ir tarnauti ponui. Būdavo ir taip, kad dvaro ku
metis prasigyvena, įsigyja savo žemės sklypelį kaime ir jau va
dinasi kaimietis arba ūkininkas. Nors jis teturi tik daržą ar pie
čių, bet jau laikomas garbingesnis žmogus, n»°gu dvaro kumetis 
arba dvariokas. 

germanišką "mokslą"—geopoli- ' kalba. Aišku, kad Sibiras, kurį 
tiką. Geopolitika apima geogra- užkariavo pradedant XII amžių 
finių veiksnių tyrimą ūkišku, o mi jau yra ne vien rusų valdo-
ypač politiniu pažiūriu, siekiant mas, bet jau rusiška žemė. Tur 
valstybės didybės. Taą mokslas kestanas ir Uralas baigti užka-
pagrindė vokiškąjį imperializ-. riauti XIX a. yra "tikroji" rū
mą, kai buvo kalbama apie 'gy- riška sritis. Pabaltijis ir Len-
vybinę erdvę.. Vok ečiai tos erd kija, užgrobtos per trečiąjį pa
ves neišteko, nes vokiečių tau- j dalinimą 1795 m., talkininkau
ta auganti, kai kiti užgrobė mil- jant Prūsijai, Austrijai ir pri-
žinišką erdvę nors jų tautos jau tarus kitoms to meto galybėms 
išsigimstančios. | y r a "rusiškoji gyvybinė erdvė". 

Bolševikai pasirinko visai M- į i r jei kas taria, kad Lietuva is-
tą kelią, nes nuo 1920 m. jie'toriškai buvo ir yra nepriklau-
jau kalba,kad patys Sovietai yra soma valstybė, bolševikas at
tik "geopolitiško dėsnio" išda- sakys: mes ją valdėme 123 m. 
va. Todėl ji sudaranti "geopoli-'.Vadinasi, jei savininkas surado 
tinę vienutę", nors dar nesanti savo nuosavybę, jis turi padė-
pasiekusi savo natūralių sienų, koti vagiui, kuris per šimtą me-
Tautų apsisprendimas negali tų buvo užgrobęs, 
būti Rusijoje įgyvendintas, nes Kas liktų iš Rusijos, jei jos 
būtų pažeista "natūralusis dės- užgrobtos sritys bus atiduotos 

KELIAI IR KRYŽIAI 

nis". 
čia mes užtinkame priešingy

bę. Vokiečiai atvirai skelbę sa
vo tikslus buvo agresoriai, 
nors pagal pokarinę politiką 

O jo visas "genijus" tegali reik 
šti tik klastą. Visos sutartys, 
kurias jis pasirašo, nėra ver
tos ne to popierio, kuriame 
koks susitarimas padarytas". 
Ar reikia mokytis komunizmo? 

Po šių visų nepaneigiamų Rusijos imperializmo klausi-

teisėtiems savininkams? Išskir 
kime iš Rusijos Pabaltįjį, Gu
diją, Ukrainą, Kaukazą, Kaspi
jos ir Baltosios jūros sritis? 
Tikrieji rusai telieka visiškai 
atskirti ne tik nuo jūros, bet 
Uralo ir' nuo Sibiro. Kur tuo
met Rusijos galybė, jei jai ne
gali talkininkauti milionai ver
gų ir naudoti jų turtų? štai ko* 
dėl kiekvienas rusas — monar-
chistas, liberalas, socialistas ar 
bolševikas pilnai sutaria vienu 

įrodymų, Bingay klausia: "Ku
riam reikalui dar reikia moky-
tijs komunizmo? Kodėl tada 
Amerikos jauniesiems protams 
neduoti pamokų apie vagystes? 
Kodėl nemokyti įsilaužimų, sei

mu. Eurazianizmas yra toji palai 
minta rusiškojo imperializmo 
išraiška. ^ 

Štai N. Trubeckoj, The Com-
mon Slavic Element in Russian 
Culture, New York, 1949, 47— 

fų laužimo ir panašių piktada-'48 pusi. dėsto: "Rusų kalba,. 

Kraštu dvaro pro kumečių butus ėjo vieškelis tarp Vištyčio 
ir Vilkaviškio. Kitas kelias ėjo į rytus ir vakarus, link Lankeliš
kių. Ant tų kelių sankryžos stovėjo gražus kryžius su dviem kry-
žavonėmis. Sakydavo, kad tai buvo šv. Roko kryžius, rodos, tik 
vienas toks visoj apylinkėj. Esu aplankius dešimtį parapijų ir 
tokio kito kryžiaus niekur neteko matyti. Klampučių čmonės taip 
pat savo kryžių puošė ir garbino. Kaip ir visų kryžių, jo puošimas 
buvo jaunimo darbas. Lietuvoje kiekviename kaime ar dvare bu
vo kryžius, arba nors koplytėlė į medį įdėta. Šukių kryž'us buvo 
labai augštas, ant tokio gražaus kalnelio. Buvo aptvertas gražia 
tvorele, prisodinta radastų krūmeliai ir dar ten buvo du puikūs 
jovarai. Keliaują žmonės sustodavo vasarą tų milžiniškų jovarų 
paunksnėje pasilsėti ir poterėlį sukalbėti. Kai aš važiavau į Ame
riką, — pasakoja Žemaitienė, — tai sakiau tam vaikinui, kuris 
mane vežė: "Vincuk, būk taip geras, sustok kelias minutes, aš 
noriu sukalbėti pora Sveika Marijų." Tai buvo mano paskutinė 
malda savam krašte prie to kryžiaus. 

VANDENYS, KALNAI IR PILIAKALNIS 
Pačiame vakariniame šukių lauko kampe yra baisiai augštas 

kalnas. Jis atrodo, kad gali būti supiltas. Per jo smailą viršų eina 
linija tarp šakių ir Purviniškių dvaro žemių. Niekas ant to kalno 
viršaus neaugdavo, kad ir pasodindavo visokios rūšies medelius, 
tai paskursta kelis metus ir nudžiūsta. To kalno vardas Kartu-
kalnis. Sako, kad seniau ant to kalno buvę kartuvės ir ponai ten 
kardavę baudžiauninkus, nors ir už mažiausią prasikaltimą. Už
tat ant to kalno, aplaistyto žmonių ašaromis ir krauju, niekas ir 
neaugo. Nuo to kalno matyti plačios apylinkės ir net devynios baž
nyčios. Į rytus ir į vakarus tęsėsi kiek tik akys gali užmatyti pla
čiausios lygumos, o į pietų pusę vėl driekėsi ilgas kalnas. Jis ėjo 
per šukių, Purviniškių ir Kumečių laukus, o toliau tęsėsi į Paje
vonio parapiją. Ant to kalno tik avys galėjo ganytis ir tai negalėjo 
atsigulti kur nori, nes nusirisdavo žemyn. Tai susijieško kokią 
duobikę ir ten susiriečia pailsėti. Matai ir gyvulėlis turi proto. 
Tas kalnas toks augštas, kad net šešėlį mesdavo ant šukių dvaro 
saulutei leidžiantis. 

Į rytų pusę nuo to kalno yra du gilūs ežerai greta vienas kito. 
Tie ežerai nėra labai dideli, skersai juos galima susišaukti, kai 
tykus oras, bet labai gilūs, pilni žuvies, a pagauti sunku. Kai žie
mos laike iškirsdavo eketes ir suleisdavo tinklus, tai tinklai užsi
kabindavo kažkaip ir susiplėšydavo. Tie ežerai buvo apaugę tan
kiomis nendrėms, tai jie man atrodė po tuo kalnu kaip milžino a-
kys iš po tamsių, stačių antakių. Žiemą ūkininkai pjaudavo tas 
sausas nendres ir klodavo į tvartus. Tarp abiejų ežerų buvo klam
pi ir sunkiai pereinama bala, priaugusi žolių ir nendrių. Ten vei
sėsi daugybė laukinių paukščių ir retas teišdrįsdavo eiti jų liz
dus išžiūrinėti, o ir tada turėdavo dėti kokius lentgalius nuo vie-

rybių meno? Kodėl nemokyti 
mūsų vaikus rūkyti opiumą? 
Karolis Marxas ir jo pasekėjai 
juk visada teigė, kad religija 
yra opiumas masėms. Laikan
tis logiškumo, kodėl neduoti 
jaunuoliams ateizmo kurso ? 
Juk jei kartą atsikratei sąži
nės, tada gali daryti ką tik no
ri * 
n. 

Kaįkas pataria žvelgti į komu 
nizmą, kaip į vėžį, o ligą jau 
reikia atitinkamai ir traktuoti. 
Bet tai nebūtų tikslus sprendi
mas. Vėžys, aišku, yra liga, 
kurią tyrinėja tik mokslininkai. 
Gi komunizmas nėra jau tokia 
baisi liga, tai greičiau savotiš
kas vaistas, „ ar bent gydymo 
procesas. Visa yra perdaug aiš 
ku ir paprasta, tuo būdu ne
reikalingos ir jokios studijos". 

Ir paskutiniame teigime auto 
riua, rodos, nelabai klysta, nes 
išties komunizmu tegali sirgti 
tik "kiauros galvos", na, o sky
les žmogiškoje galvoje, vargu 
ar pasiseks kam sulopyti. 

tarpe kitų Eurazijos ka\bų Du- i n o kupsto prie kito. Trečiokas man pasakojo, kad ant to kalno 
vo ir liks įtakingiausia literatū
rinėse ir kalbinėse tradicijose. 
Rusų kalba skleidėsi ir dabar 
skleidžiasi, kaip senovėje grai
kų ar lotynų kalbos"... 

Tas rusų kalbos skleidimasis 
lydimas žiauriausios priespau
dos ir pralieto nekalto kraujo 
klanų. Eurazijos mintis remia
si ne rusų kalbos skleidimu, 
bet naujais imperialistiniais už
kariavimais. O dėl tų užkariavi
mų jau 1930 m., kai savo Ent-
scheidung knygoje kalbėjo apie 
suliedinimą rusiško ir vokiško 
fanatizmo. Rusiško fanatizmo, 
kuris neapkenčia kiekvienos va 
karietiškos apraiškos ir vokiš
kojo, kuris paremtas jėga ir 
tvarka. Ir tos teorijos šalinin
kas nūdien yra sovietiniu poli
tiniu patarėju. 

Lenino žodžiais, rusų tauta 
buvo mažumoje jo metu. Kaip 

kadaise stovėję dideli ir puikūs mūrai, kunigaikščių palociai, bet 
per kokias ten kares buvę sugriauti. Tai žmonės tuos mūsų šmo
tus nuritinę žemyn į tuos ežerus. Tad jie dabar ir drasko tinklus. 

Per mūsų laukus teka upelis Bredeikis. Jis apsupa vieną 
kampą kalno, vadinamo Piliakalniu. Iš šiaurės ir vakarų krašto 
tas kalnas baisiai augštas ir status. Atrodo, kad vakaruose bus 
nugriuvęs visas kalno kraštas, matyt, tas upelis išplovė žemę, nes 
krantas stačias, kaip nudrožtas. Iš rytų ir pietų pusės kalnas ne-
taip augštas. Jo viršūnė ne smaila, bet gana giliai įdubusi. Įdubi
mo kraštai gražiai statūs, o vidurys lygus, ten auga tik ožkabarz
džiai ir tokie barškučiai kačpėdėliai, čiobreliai. Kai ant to kalno 
vaikščioji, tai rodos, kad koks atgarsis atsiliepia, lyg koks dunde
sys. Ne tik man, bet ir kitiems taip rodėsi. Kas keista, kad ant 
to kalno taip tyku, kad ir dainuoti nedrįsti, kažkoks liūdnumas 
apima bevaikščiojant. 

(Bus daugiau) 

naikindami kitas tautas — ne- ris iki šio meto buvo ne vien 

nis teroras yra geriausi rusifi
kacijos talkininkai. O tuo pat 
metu holševikai skelbiasi esą 

gi ji nūdien Sovietuose jau yra "demokratais ir suranda eilę tai 
įgavusi daugumą? Gi ne kitu kininkų. Iš jų aiškiai prasiski-
keliu, o tik žiauriausiais būdais riantis George F. Keenan, ku-

rusus. Jie palaipsniui surusina 
mažas tautas ir rusiškai mo-

neišmintingos "containment" 
politikos autorius, bet ir rusų 

kančius jau įrašo rusais. Kitų | imperialistų organizacijos šel-
tautų išnaikinimas ir nuolati- Į pėjas, rėmėjas, o savo raštuo

se paniekinančiu įžeidėju tų tau 
tų, kurios nūnai Sovietų pa
vergtos. Kam tokie vyrai pa
tarnavo: naujai barbarijai ar 
demokratijai, Sovietams ar 
JAV? 

<P 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar-
ttavimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus 
ilgi įssimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOUAIIOK 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
Bolševikai Lietuvos ūkininkus ir darbininkus 

paverti baudžiauninkais 
Tarp nuolatiniu „tiek ir tiek pi0^e daugiau kaip puse varpi-

prooentų daužau", čia inliiliul r ° i-
nių kultūrų derliaus, o lmų rau
namąja nurauti v isus l inus (17 
h a ) . 

I š 65 ha rugių ploto derlius 
numatomas 680 dvigubų cent
nerių (po 100 kg centneris) , t. 
y., apie 21 paprastą centnerį 
iš ha (Nepr. Lietuvoje norma 

duomenys yra retenybe. Jie nors 
truputi praskleidžia kolchozų ui-
danga, Šiaip Jau viešuose rastuo
se rūpestingai saugoma nuo ab

soliutiniu skaičių. Red. 
„Tėvynes" kolūkis Kaišiado

rių rajone 1952 metais turėjo 
1078 ha žemes pasėlių ir kitų 
žemes ūkio kultūrų ploto. Spren 
džiant iš pasėlių ploto santykio" ~ g * ^ ^ į u ~ į į ^ " ~ ^ 
su visu žemes plotu vienoje to • _ -
ūkio dalyje, gal ima spręsti, kad Iš 680 dvig. centn. derliaus 
iš viso kolūkis turi žemes apie yra iš anksto paskirta atiduoti 
1600 ha (skaitant su pievomis valdžiai 350 dvig. centn., tai 
ir nedirbama žeme) . yra, truputi daugiau kaip pusė. 

403 ha apsėti žiemkenčiais 

"m 
= 
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Trečiadienis, lapkr. 19, 1952 

GEN. E1SENHOWERlS IR A. S. TREČIOKAS 

443 ha vasarojum, 42 ha linais, 
190 ha kitomis kultūromis (pa
šariniais runkeliais, daržovėmis 
ir k t ) . 

O kur trobesiai? 

(icriausį derlių turi atiduoti 
valdžiai 

Duoklė turi buli atiduota ge
riausios rūšies grūdais ir nu
vežta į vadinama paruošų punk 
tą, kuris yra už 27 x kilometrų 

Kolūkyje pastatyta tipinė nuo ūkio. Tas 35 tonas grūdų 
arklidė, paukštidė ir 400 tonų pagal planą turi nuvežti sunkve 
talpos sandėlis. S tatoma tipinė žirniu 3 vyrai per 3 dienas, su-
kiaulidė, garažas, karvidė ir Ii-, važinidami į punktą po 3 kar
nų džiovykla. (Apie gyvenamų
jų trobesių s tatybą nekalbama. 
Tai yra būdinga vis iems pra
neš imams apie kolūkius) . 

tus per dieną. 
I š tos brigados derliaus nu

ėmimo darbų plano vietomis ga
lima nustatyt i vieno darbinin-

KAS VALDO VILNIAUS SRITĮ? 

Laukų darbams skirta 1371 ko darbo dienos norma. Pvz. , 7 
darbiniai arkliai. I š MTS s to- vyrai rankinėmis (trumpakotė-
t ies prie šio kolūkio priskirti du mis ) dalgėmis turi nukirsti 2 h a 
motoriniai kombainai, kuliamoji rugių, juos surišti ir sustatyt i 

j gubas. 
Prie kombaino 9 žmonės per 

dieną turi nuo kombaino paimti, 
mašina išrūšiuoti ir džiovina
mąja mašina išdžiovinti 170 dvi 
gubų centnerių. 

21 žmogus su 11 vienklnkių 
ir 2 poriniais vežimais per die
ną turi suvežti 170 vežimų šiau
dų. Rankomis ar maš ina nu
kirstų rugių vienas žmogus vien 
kinkiu vežimu per dieną turi su
vežti 10 vežimų. Prie dviejų ve
žimų priskirtas dar vienas m y 
nė jas. 

Daržovių ravėjimo ir apkau-
pimo norma dienai — 1/6 ha. 

Arimas poriniu plūgu — 0.7 
ha dienai v ienam žmogui. # 

Linų kloj imas — 580 pėdų 
per dieną vienam žmogui. (Su-
spėjant pakloti k a s minutę po 
pėdą, reikia dirbti be jokios per 
traukos 9 vai. 40 minučių) . 

Avižų suvcžimas — 12 veži-

mašina, kilnojama mechaninė 
grūdų džiovykla, grūdų valymo-
rūšiavimo mašina, mašinos li
nams rauti ir kulti ir arklinė 
javapjūvė. 

Kombainais nuimti paskirta 
330 ha javų: 140 ha rugių, 40 
ha vasarinių kviečių ir 50 h a 
avižų, t. y., 4 0 % visų varpinių 
javų. Vienam kombainui dienos 
norma skiriama 10 ha. Taigi du 
kombainai ūkyje turi numatyto 
darbo 16-17 dienų. Rugių lau
kuose vienam kombainui numa
tyta darbo bevetfk devynioms 
dienoms, ki tas neminimas. 

Per kiek dienu? 
» 

Visas rugių derliaus nuėmimo 
kompleksas ( su iškūlimu) nu
m a t y t a s atlikti per 12 dienų, 
vasarojaus — per 10 dienų, li
nų nurovimas ( iš dalies maši
na, iš dalies rankomis) , kūlimas 
ir paklojimas — per 10 dienų. 

Ūkis paskirstytas dalimis. | 

Gen. Eisenhovveris, išrinktas JAV prezidentu, kalbasi su A. S. 
Trečioku, gyv. Newark, N. J., Commodorc viešbutyje, New York, 
A. S. Trečiokas buvo pakviestas dalyvauti rinkimų dieną Centra-
linio Respublikonų Rinkiminio komiteto būstinėje, Commodore 
viešbutyje, New York, kaip lietuvių patarėjas. Gen. Eisenhoweris 

prisiminė Lietuvą ir lietuvius. 
n— 

Trūksta pieštukų, trintuku, visko 
ragaus jūsų melu pagrįsto 
„mokslo", tuo j iems bus svei
kiau ir ateityje naudingiau! 

— Kolektyviniai ūkiai. Sovie
t inės Lietuvos vad. žemės ūkio 
ministeris August inait is giriasi, 
kad, baigus kolektyvinimą, da
bar visoje Lietuvoje yra sukur
ti 2,673 s tambūs kolektyviniai 
ūkiai ir 127 mašinų traktorių 
s totys . 

Kiekvieną jo dalį dirba atskira! ««# vienam vežėjui per dieną, 
brigada (Matyti, paskirs tymas | o žirnių — 12-13 vežimų. Visur 
yra susijęs su darbininkų gyve-1 tik v ienas mynė jas prie dviejų 
narnomis vietomis. Gyvenamieji i vežimų, 
trobesiai dar nesukelti į vieną 
centrą, kaip tai prieš porą m e t ų l — Žinoma, kitaip ir negalėjo 
buvo planuota, ir darbininkai 
tebegyvena senosiose ūkininkų 
trobose, i šmėtytose po visą ūkio 
p lotą) . 

1 Antrajai ūkio laukininkystės 

būti. Vilniaus radijas praneša, 
jog Kaišedorių Rajono kultū
ros namuose įvykusioj apžiūroj 
ir l iaudies meno parodoj ge
riausiais eksponatais pripažin-

* Jeigu norite apdrausti sa
vo ar šeimos gyvybe, sveikatą, 
turtą nuo vagys te s ar gaisro 
pavojų, automobilį, tai kreipki
tės į J. Kutro kontorą, 2405 W. 
51st Str. PRospect 6-7238. Mes 
ats tovaujame visas didžiąsias 
šio krašto draudimo kompani
jas. 

brigadai yra priskirta 315 ha I ta s drobėje išs iuvinėtas Stalino 
plotas, iš kurių pasėlių ploto y- portretas ir raudonoji žvaigždė. 
ra 205 ha, jų tarpe 145 ha grū
dinių kultūrų. Brigadoje yra 52 

A. Oparin parašė brošiū 
rą: „Draugo Stalino veikalų kai 

darbingi žmonės: 18 vyrų, 2 7 | D O S m o k s l o klausimais reikšmė 
tarybinio biologijos mokslo v y s 
tymusi". Nekainuoja nieko. 32 
pusi. 

— Telšiuose veikla konservų 
įmonė, gaminanti braškinę ir 

moterys ir 7 paaugliai. (Vienam 
darbingam asmeniui tenka 6 
ha žemės, iš kurių apie 4 ha 
ar iamos) . Kiek brigados dar
bininkų še imos narių (vaikų ir 
senelių bei šiaip nedarbingų) — 
neminima. Brigadai priskirta 20 
darbinių arklių, javapjūvė, ark
linis grėblys , 14 vežimų. Kom
bainu numatyta nuimti š iame' 275,000 rublių. 

Tiesa, Nr . 200, s traipsnyje 
„Užbaigti mokyklų paruošimą", 
stipriai krit ikuodama Viet ines 
tarybas, kad jos neatkreipė rei
kiamo dėmesio į pasiruošimą 
naujiems mokslo metams, kad 
neįpareigojo liaudies šviet imo 
skyrių dirbti platų aiškinamąjį 
darbą tėvų, kolūkiečių tarpe, 
kad tie liaudies švietimo sky
riai nepropogavo mokyklų re
monto liaudies s ta tybos būdu, 
t. y. neorganizavo savanoriškų 
soclenktynių tarp kolūkių dėl 
spartesnio mokyklų paruošimo 
ir nesudarė šefavimo sutarčių, 
— pakankamai*mums išryškino 
sovietinio šviet imo technika: 
rusų imperializmą propoguojan 
čius ir Staliną garbinančius mo
ky to jus pagamina Švietimo mi
nisterija. Mokyklas statyt i , jas 
remontuoti ir t am tikra dalimi 
mokytojus išlaikyti turi kolcho
zai. Aišku, tokia s is tema sovie
tams yra naudinga: ne tik at
krinta subsidijos mokyklų s ta-

. . . . . , i . . . r . ' pcrtutayfclme J olakuinę jus 
tybai (kolchozninkai juk GUroaĮ ^ masina, rraflykito mosi* 
ir turi dirbti dyka i ! ) , bet per 
taip vadinamą „šefavimo" prin
cipą aprūpinami mokytojai mai 
s tu ir išperkama nustatytas kie 
kis sovietinių leidinių, kurie iš
dalinami mokiniams ir jų tė
vams. O visa tai yra ne kas 
kita, kaip dideli,, maskuoto j for
moj mokami papildomi mokes
čiai. 

Savaime aišku, kad kolchoz
ninkai, tai labai gerai žinodami 
ir Švietimo ministerijos paga
mintų mokytojų skleidžiamu so 
vietiniu melu biaurėdamiesi, są
moningai nesuranda laiko par
vežti knygoms ar mokykloms 
remontuoti. Rezultate gaunasi 
sekantis sovietinio švietimo vaiz 
das, dėl kurio „Tiesa" pasipik
tinusi šaukia: „Liaudies švieti
mo skyrius neužtikrino mokyk-

Vilniujc įvykusioje Vilniaus 
;.rities partinių organizacijų tkon 
ferencijojo dalyvavo: 

Viln'aus srities komunistų 
partijos! sekretoriai — Paščen-
. . j , i o į x w , Olekas, Supikov. 

Viln.aus s. uties vykdomojo 
kom t : to pirmin. nitas Kučin ir 
ir jo pavaduotojas Kornev. 

Vilniaus sritie,- komiteto par
tinių, profsąjunginių ir komjau
nimo organų skyriaus vedėjo pa 
vaduotojas Arcinovič. 

Vilniaus srities komjaunimo 
komitoto sekretorius Voločkojya. 

Vilniaus miesto K P sekreto
riai Paršln ir Paradauskas. •> 

Vilniaus Stalino rajono Komi
teto sekretorius Naumov. 

žiemės ūkio ministerijos par
tinio biuro sekretorius Vinickis. 

Rusų dramos teatro direkto
rius Demidov. 

Dažymo aparatų gamyklos di 
rektorius Balašov. 

Vito vardo fabriko pirminės 
partinės organizacijos sekreto-
torė Vlasova. 

Pabradės rajono k-to sekre
torius Bujenko. • 

Dusetų rajono k-to sekreto
rius Ežerin. 

Širvintų rajono k-to sekreto
rius Suchodolski. 

Naujos ios Vilnios k-to sekre
torius Pantiuchin. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RfJftl U 
MEDŽIAGĄ 

CAftR MOODY 
LUMBER C(X 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Te l . V lc tory 2-1272 
APKA1NAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
% NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. lyto tki 6 vai. vakaro ir 
SeAtadtenlats tki 8 va), vakaro 

i L i sssssĮsscsssasam 

Eisiškh' MTS po'ilinio sky
riaus viršininkas Borisenko. 

Eišiškių rajono vykdomojo 
komiteto p'rm. Smolik. 

B e minėtų j 4 dar dalyvavo: krovimo kranai". 

So: „Del blogo darbo organiza
vimo per dieną išvežama po pu
sę ir mažiau numatyto durpių 
kiekio. Vagonai laiku nepakrau
nami ir prastovi, perkrovimo 
mašina Jūres stotyje dažnai 
genda, pilnai neišnaudojami pa-

Gedvilas, Maniuši3, Ivanovas, 
Jeleckich, Bieliauskas ir A. Mos 
kinov. 

Kiek šiems augšt iems partie
čiams rūpi Lietuvos gyventojų 
reikalai, pakankamai ryškiai liu 
^ija jų rusiškos pavardes. 

„Užsigulėjusių durpių priežiu 
ra kelia rimtą susirūpinimą. 
Praeitų metų pabaigoje atlie
kant inventorizaciją, paaiškėjo 
dideli durpių trūkumai. 

Frezuotų durpių štabeliuose 
Nr. 39, 81, 18, 97 ir kituose trū
ko apie 2,000 tonų durpių. Prie-

R u S l Š k o s a d m i n i s t r a c i j o s Į žastis — bloga priežiūra. Dau-
p a v y z d y s gelyje durpių štabeliuose dreg-

Kaip rusas vadovauja, ir kiek ™ siekdavo 55-60 procentų". 
jam rūpi, kad kauniečiai žiemos „Darbininkai nusiskundžia, 
metu turėtų kuo kūrenti, m a t y - \ k a d a t l i k t a s d a r b a s a P s k a l č l u c 

sime iš netoli Kauno esančio 
„Ežerėlio" durpyno veiklos. 
Kaip visų didesnių įmonių ar 
įstaigų, taip ir šio durpyno di
rektorium yra rusas Nasedkin. 
Tiesa, Nr. 155, nurodžiusi, kad 
Ežerėlio durpyne dar nuo 1949 
metų guli ir genda dideli durpių 
kiekiai ir jas išvežti į Jūres s to
tį buvo pasiųsta 90 vagonų, ra-

SIUVAMOS MAŠINOS 
Ir 

RAAOM. MAšINfiLfcS 

Kaunamor: fruiausiomis salvfromis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja t 

jamas "iš akies", todėl ir atly
ginimas nebūna teisingai apskai 
čiuojamas. Darbininkai yra pri
verčiami dažnai pasirašyti ne
užpildytus darbo paskyrų blan
kus, todėl susidaro sąlygos įvai
riems piktnaudžiavimams išmo
kant darbo atlyginimą". 

r^ 

iiiiiiifflmniiiniftifliHiinit>trtimiiiiini 
M0DERNRŪS S0KI0 

S T U D I J A 
A. Valeišaites Ir 

Srigaliūnaites-Lazauskienes 

3130 So. Halsted St. 
Tel. CAhimet 5-9839 

Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 
miliiitiiiiiuiHlipMiuiiiiiiimimiiimim 

Mes UobCuift VIHŲ flrmu emvaniaa 
malinai. Klel.̂  K nas au oas garan
tuotas. l&nuomoJamoH maSino*. Mos 

JOaų ko.fl-
romo-

maniai jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pan i i ink imaH v a r v . t ' j S t l i f o r maš inų 

8 I N G E K S E W I N G 
MACMINE CO. 

42221/, Archer A v e . 

PARDUODAME ANGLIS £R 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrglnia 7-7097 

f 

vyšninę uogienę. 

— Ukmergės „Ždanovo" ko- . lų aprūpinimo pagrindinėmis 
iūkis už daržoves š iemet gavo 

<? 
EDWARD J. PRATT (Petrauskis) 

< i I;Iu n;i> r i m i c ACOOUNTANT 

Announces the rcmoval of his office for the practice 

of Public Accounting to 

6240 SOUTH KEDZIE AVENUE 
Telephone WAlbrook 5-7422 

CHICAGO 29, ILLINOIS 

^ 

Membcr: American I^sįitute of A 
National Aeaociation of * 

, Illinois Socięty of Ccrtifi 

ceountants 
Oost Accotmtaflli 

fied Puolio Accountants 

^ 

' Taxe» — Audrtn — SyHtemn — Fritanchil Investigatlons 
tf 

priemonėmis, be kurių neįmano 
mas darbas mokyklose, kaip v a 
doveliais, vaizdinėmis priemonė 
mis, rašoma medžiaga. Daugu
m a mokyklų dar neatsiėmė esa
mų vadovėlių iš knygyno . Maža 
rūpinasi trūkstamų vadovėlių 
bei rašomosios medžiagos gavi
mu, nepareikalaujama iš atitin
kamų organizacijų sąsiuvinių, 
pieštukų, trintukų ir kt., kurių 
visiškai nėra. nei knygyne, nei 
kooperatyvinių organizacijų par 
duotuvčse. Kaip gi pradėti dar
bą mokyklose be sąsiuvinių?" 

odnmas «ukol-

ulftranftait 
ga lvoja: nėra Čia ko jaudintis ir 

šaukti. Juo mažiau vaikai pa-

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldyttivuM, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracu*, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 

^ 

t! ta « Pagal JUKŲ Užsakymą 

'v 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT E D . , Tel. S E 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarai* lkl 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo H lkl 4:80 vai. popiet. II 

\i= ^ 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
1. Mes prekiaujame tik pirmos rūšies prekėmis, žymiausių 

Amerikos fabrikų. 
2. Mūsų prekyboje nerasite prekių menkos rūšies, su broku, 

pasenusio stiliaus, sudulkėjusių ar panašiai. Tai pamatysite 
pas tuos, kurie skelbia, kad pradinės prekybos negali pirkti 
tiesiai iš fabrikų, o patys perka išbrokytas ir klientų gra
žintas prekes iš perkupčių, o parduoda per nuolatinius „di
džiuosius" išpardavimus aukštomis kainomis. Tai gali pa
tvirtinti šimtai apsivylusių klientų. 

3. Mūsų prekyboje kainos be užsiprašymo — nepalyginamai 
žemesnės, negu betkuriame skelbiamame išpardavime. 

4. Visos prekes parduodamos lengvais išmokėjimais be nuošim
čių. 90 dienų, be jokių tardymų ar liudininkų. 

5. Visos parduodamos prekės garantuotos 5-10 metų, pataisy
mai nemokami. 

6. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos jokiai finance kompanijai, 
nesusidaro sunkumų mokėjimo terminui pratęsti nelaimei 
ištikus. * 

7. Mes prekiaujame tik aukščiausios kokybes prekėmis. 
Karpen Bros. ir International firmos minkštais baldais. 
Crovvn, Magif Chef, Eagle ir kitais virimui pečiais. 
Westinghouse, Maytag, Speed Qaeen, skalbimo mašinomis. 
Cole, Siegler, Magic Chef ir kitais šildymui pečiais. 
Basset, Joerns, Kandolph ir daug kitų firmų miegamojo 
kambario baldais. Alexander Smith ir kitų firmų kilimais. 

8. Mes priimame specialius užsakymus ir pagaminame baldus 
pagal jūsų pageidavimus ir skonį. Veltui mūsų konkuren
tai skelbia, kad mes negauname prekių, kiekvienas klientas 
turi progos įsitikinti, kad mūsų prekyba visokeriopai pra
našesnė ir prekių kokybė ir.prekių stiliaus skoningu parin
kimu, savo skoningai įruoštomis patalpomis, o kas svar
biausia tai prekių kainomis. 

9. Neleiskite veltui sunkiai uždirbto pinigo, pirkdami baldus 
gerai pasižiūrėkite, nes padaryta klaida sunkiai atitaisoma. 
Mes garantuojame, kad mūsų pasiūlymas bus geriausias 
taipogi ir pigiausias. 

10. Pasitikėjimas yra kiekvienos įmonės didžiausias kapitalas 
ir^mes visomis išgalėmis įrodysime, kad to pasitikėjimo esa
me verti. 

FURNITURE CENIEB, INC." 
Sffi-24-26 S«. Halsto) St. Tel. VI2-4226 

Prekyba atidaryta lMrnmdirnlaiK ir KolvirtadionialH !• v. r.—9:30 v.v. 
Kitomis dienomis 9 ryto — 6 vai. vak. Si-kmudientalu 11 v. r—.6 v.v. 

Sekmadieniais neskaitome pardavimo taksų. 
ĮMONĖS VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

^ 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasiditi savo taupomus pinigu* į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaKai viena I 

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

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagi patarnavimą. Ji iš anksto nepriiada, bei 
visada išmoka aukštą dividendą. 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Avc. Chicago 

J O H N P A K E L , P r e s U t o n t 
Phone GRovchiU 6-7575 

P U N S K Ą JSTAIGA 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. Seltadieniais 
nuc 9 ryto .iki 2 po pietų. 

H 
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Trečiadienis, lapkr. 19, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
—— 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kearny, N. J, 

Gražios lietuviškos vestuvės 

Š. m. lapkričio mėn. 8 d. su
mainė aukso žiedus Alina Ar
minaitė su Stepu Mikalausku. 

Newark, N. J. 
Lietuvos kar iuomenės šventės 

minėjimus 

Lietuvių Sąjunga "Ramovė" 
New Jcrs?y skyrių:; ruošia lap-

PBANCCZAI NUSILEIDO IŠ ORO Už PRIEŠO UNIJŲ 
i u I I I 111 I .ŲJĮMI ,* . .ĮtV.?^W.'A'!Į.'.Į.'.'.'.|J.į,'...|-W'-!ĮBjĮI<.:.' ' :?: '" 'V ' '^ :" - ' V.*'"?!&.'.• k'ly.'.'.'' fpsyKftK 

Abu tremtiniai, veiklūs ateitinin kričio 23 d. Lietuvos kariuome-
kai ir uolūs Šv. Trejybės para
pijos chorirtai. 

Moterystės palaiminimą su

neš paminėjimą Newarko para
pijos salėje. 

Minėjimas prasidės 10:30 vai. 
teikė Šv. Trejybės parapijos kle • švč. Trejybės bažnyčioje pamal-
bonas prel. Ig. Kelmelis. Pa ra - ' domis už mūsų kenčiančia tau-
pijos choras, vargonininkui M. Į tą, už visus žuvusius dėl Lietu-
Bernotui vadovaujant, jaunie-, vos laisvės karo lauke ir priešo 
šiems sugiedojo: "Veni Crea-!nukankintus, Lietuvos karo in-
to r " ir "Tėve mūsų", o operos . validus, kūrėjus - savanorius ir 
solistė p. Vasi^auskienė - Pupė-
naitė, akompanuojant muz. Alg. 
Kačanauskui, solo išpildė "Ave 
Maria". 

Jaunosius palydėjo gražiais 
rūbais apsirengę penkios pajau
nių poros. Bažnyčios altorius 
skendėjo gėlėmis. Susirinko 
daug žmonių. 

Vestuvinė puota įvyko Kear-
ny, N. J., Lietuvių Klubo salėje. 
Dalyvavo daug svečių. Puota 
buvo pradėta malda, kurią su
kalbėjo prel. Ig. Kelmelis. Kal
bėjo kun. P. Totoraitis Newar-
ko ir apyl. lietuvių tremtinių 
draugijos vardu; mokytojas St. 
J akš tas gražiais palyginimais' 
nušvietė šeimos laimę ir t iks
lus. Toliau kalbėjo kun. Pr . 
Bastakys, o ateitininkų var
du — Juozas Kungys. 

Jauniesiems įteikta daug do
vanų. Gauta daug sveikinimų. 
Tai gražios lietuviškos vestuvės, 
kuriose skambėjo lietuviška dai
na ir vyravo grynai lietuviška 
nuotaika. 

Jaunieji apsigyvena Kearny, 
N. J. Todėl Kearny lietuviška 
visuomenė džiaugiasi naujomis 
jėgomis. 

i 

Vykdo šalpos darbą 

visus Vyčio Kryžiumi apdova
notus, buv. politinius kalinius ir 
dabar rusų bolševikų kalėjimuo
se ir kacetuose kankinamus. 

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyks akademija. "Ramovė" 

Chicagoje 
Pasaulio Lietuvių Archyvas 

erdviose patalpose 

Kaip anksčiau buvo pranešta, 

i 

I po lapkričio 23 žada asmeniš
kai atvykti į Kanadą — Toron-
tan. Kraftto V-ba kan. Končių 
užklausė atskiru raš tu dėl t iks 
lios atvykimo datos. Gavus at
sakymą, apie tai Toronto lie
tuviškajai visuomenei bus pra
nešta, nes, tikimasi, kad Balfo 
pirmininkas sutiks padaryti to-
rontiečiams bendrą pranešimą 
apie tremtinių ir jų šalpos rei
kalus. 

Ottawos KLB Laik. Org. K-
tas klausia valdybos kaikurių 
nurodymų ir praneSa, kad apy
linkės valdybos rinkimai įvyks 
lapkričio mėn. pabaigoje. 

KLB fcvietimo Komisija pri
siunčia aplinkraštį bibliotekų 
steigimo reikalu, kurį prašo pa
tvirtinti. 

Tūkstančiai prancūzu karių nuleista parašiutais už Vietminh sukilėlių linijų kalnuose šiaurėje nuo 
Tonkin, Indo-Kinijoje. Gen. De Linares, Prancūzijos jėgų vadas, sveikina grupę parašiutistų, kurie 
nusileido iš oro už priešo linijų. Daug narių pa rašiutais nusileido ir prie Phudoan, 75 mylios šiau
rės vakaruose nuo Hanoi. (INS) 

• I I 

Be to, Balfo 91 skyriaus vai 
dyba lapkričio 20 d. 7 vai. vak. 
parapijos mažojo salėj kviečia 
visuotinį narių susirinkimą. Vi 
si, suprantą šalpos reikalą, 

Pasaulio Lietuvių Archyvas įsi j kvie^ami atvykti į susirinkimą. 
kūrė Šv. Kazimiero Akademi- Atliekami drabužiai ir avaly-
jos patalpose. Kadangi akade
mijos patalpos buvo labai ank
štos, gauta vienoje klasėje vie
tą pasistatyti spintoms. Pra
džiai vietos užteko, bet gausė
jan t istorinės medžiagos kie
kiui didėjo spintų skaičius ir 
kėlė patalpų klausimą. 

Kai pastatė mokyklai naujus 
rūmus, vienuolyno vadovybė 
archyvui paskyrė atskirame na 
me buvusią muzkos klasę. Kam 
barys erdvus, su atskiru įėji
mu, patogus, archyvui tinka
mas. Nei už anksčiau turė tas , 
nei už dabart ines patalpas vie
nuolynas jokio mokesčio nerei
kalauja. Tai daro lietuvių tau
tos labui. 

Pranešdamas tautiečiams šią 
Solidarizuodamas Balfo cent-1 džiuginančią žinią apie puikias 

ro paskelbtam vajui, vietinis I sąlygas archyvo augimui, reiš-
Balfo skyrius aktyviai įsijun-: kiu didžiausią padėką Šv. Kazi-
gė į šalpos organizavimo dar- miero Seserų Vienuolynui, ypač 
bą. 

Skyriaus valdybos pastango
mis artimiausiu, laiku bus įvyk 
dyti šie svarbesnieji darba i : 

1. Lapkričio 16 d„ sekma
dienį, kleb. kun. L. Voicekaus-
kui leidus, prie Harrison — 
Kearny lietuvių parapijos baž
nyčios buvo įvykdyta vieša pini 
ginė rinkliava aukų dėžutėmis. 

2. Renkamos aukos pagal au
kų lapus, kuriuos atsiuntė Bal
fo centras. Šias aukas galima 
įteikti skyr. pirmininkui A. 
Vitkau:-kui. 

3. Lapkričio 23 d., sekmadie-

Generalėms Viršininkėms: bu
vusiai Generalei Viršininkei Mo 
tinai M. Juozapai už suteiktą 
prieglaudą ir nuoširdžią globą 
archyvo kūdikystės dienose ir 
dabartinei Generalei Viršinin
kei Motinai M. Teofilei už su
darymą puikių sąlygų archyvo 
augimui. 

Vienuolyno vadovybė pasau
lio lietuvių archyvo idėją viso
keriopai remia ,archyvą nuošir
džiai globoja ir tą darbą augš-
tai yertina. Dabar priklauso 
nuo kiekvieno karš to bendruo
menės, a r to kraš to lietuvių 
veiklos pėdsakų archyve bus 

nj, 5 vai. vak. rengiamas va- ' & ^ ; m & r m a ž į a u v i e o g y m 

karas Lietuvių Klubo salėje, ^ ^ ^ ^ ^ m t o k i o d y _ 
134 Schuyler Ave., Kearny, N. ^ ^ a r c h y v a 8 t a p t ų p a_ 
J. Programoje - 3-jų veiksmu ^ ^ ^ . 'mton^ žinynu, 
komedija "Teta iš Amerikos . D a b y r a r c l r , v i n C | H b l i o g r a f i . 
Vaidins Lindeno Vaidintojų T iu \ [v r r w 6 j ; , ; p ^ ^ ^ 
pė, režisuojama Alf. Petrucio. ^ fc, .,, d : a o g n a h k : c k i a i f l > A r _ 
Po to šokiai, griežiant Alg. Ka c h y v Q ^ ^ m % ^ ^ 
čanausko orkestrui , bufetas, lai L ^ T .~tuvii] Archyvas, 
mėjimai ir kt. 2 3 C l w r , i r q u e t t e R o ą c l > C h i . 

4. Gruodžio 7 d. "Kortų 
v a k a r a s " Šv. Vardo Draug. sa-4 
lėje. * 

cago 20. HU USA. 
Vincenta* Uulevieius, 

PLA Direktorius 

Kun. A. C. MartukiiE, Dievo 

Kearny lietuviškoji visuome
nė y r a prašoma kreipti dėmėsi 
į Balfo skyriaus veiklą, ją rem
ti ir ko gausiausiai dalyvauti {ApvtiMt, , . . ! a p jo< 5 *iebo.v •.;. 
parengimuose. Lengvnk-mc m i p . . ( ,* v « : a , p ? x m a j j a : praelj ; . 
sų pasilikusių t a u t i n i ų Btmklą s £ k m a d i c n | p a r a - n D parap i> 
dalią,- skirdami nors nedidelę č i u s a u k o t i atl iekamus ir tiri-
auką šalpos reikalams. kamus drabužiui ir avalyn? 

Ta proga tenka paminėti sk. kaip Kalėdų dovnn; liki::icm<: 
pirmininką A. Vitkauską, vice- lietuviam? Vokiclijr 
pirm. Pietarienę, sekr. A. Ar- Balfo 91 skyriaus v a l l y -
miną ir iždininką Vaičkų. Jiems ikalty* s&lstft&ą drn^i'.vu ir 
gula sunkiausia našta šalpos ava lyms rink mo tvarką: kiek-
vykdymo darbe. Nuoširdžiai vieną antradienį, ketvirtadienį 
talkininkauja ir visuose reika- ir penktadienį nuo 7 iki 9 vai. 
luoee padeda K. Barzdukas, o va w o mažojoj salėj bus prii-
S. ir O. Skurvydai šalpos rei- mami drabužiai it- avalynė. Dra 
kalui visada skiria didesnę au- jbužių rinkimo vajus te*sis iki 
ką. J . M. | gruodžio 1 dienos. 

nė — kaip Kalėdų dovana lie
tuviams, gyvenantiems Vokie
tijoje, bus didžiausias džiaugs
mas. Tad aukokime, kiek kas 
galime. 

Balfo 91 Skyriaus Valdyba 

"Nepasmerkite mūsų hado 
mirčiai" 

Sugrįžęs iš Europos Balfo 
pirm. kan. dr. J. B. Končius sa
ko: "Labai sukrės tas grįžau į 
Ameriką. Kaip gyvi mano vaiz 
duotėje stovi tie išbadėję sene
liai ir sergą vaikučiai, perbalę 
džiovininkai ir tūkstančiai akių, 
degančiu vieninteliu prašymu: 
nepasmerk i t e ' mūsų bado mir
tini'* • 

Turint prieš akis tokias šiur
pias žinias Balfo 57 skyrius 
pradėjo dviejų savaičių vajų 
nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 
1 d. Valdyba" visus geraširdžius 
maloniai prašo paremti vajų, 
nelikti abejingiems, nušluosty
kime ašaras . 

Aukas prašome siųsti kasi
ninkui P. Kurzikauskui, 10634 
So. Indiana Ave., Chicago 28, 
111. , o rūbus, patalynę ir ava
lynę atnešti į sandėliuką (rū
binę), esantį prie Visų Šven
tųjų parapijos bažnyčios, 10-
806 So. VVabash Ave. Sandė
liukas, prižiūrimas J. L., bus 
a tdaras kiekvieną dieną. Vaka
rais rūbus tvarkingai supakuos 
vaidybos nariai. Aukotojams 
vi:--u nelaimingųjų vardu tar ia
me nuoširdų aėiū! 

Balfo 57 Skyriaus Valdyba 

Kas pats meilės neparodo, tas , 
man atrodo, ir pas art imą mei
lės neras.. . — Demokritas 
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žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

14> Y OLOS UNIVERSITETO, 
•uorganteuotas „Draugo" bendra

darbių klubo, remiant L. Rašyto-
•t) dr-jai, Skniitams, Ateitininkams 
i k it. organizacijoms. Paskaitos 

t»;i skaitomos ir d;«kusijos vyks-
H lietuvių kalba 

KANADOJE 

KLB Kr. V-bos vienuoliktasis posėdis 
Lapkričio 11 d. Toronto Lie

tuvių Namuose, V-bos Biuro 
patalpoj, Kanados Lietuvių Ben 
druomenės Krašto Valdyba po
sėdžiavo vienuoliktąjį kartą. 

Šiame posėdyje inž. J. Sli
žys patiekė valdybai galutinai r y b m g a i s žodžiais valdybai per 

tuvių Bendruomenei linki gra
žiausios sėkmės. 

Prof. Vincas Krėvė Mickevi
čius reiškia padėką Kraš to Vai 
dybai už sveikinimą jo 70 m. 
amžiaus sukakties proga ir kū-

suredaguotą Intelektualų klu
bų steigimo reguliaminą. Re-
guliaminag atiduotas sekretoria 
tui, kur bus jis multiplikuotas 
ir perduotas atspausdinti . Tau 
pant laiką ir išlaidas, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Apy
linkių valdyboms reguliaminas 
nebus atskirai išsiuntinėtas, to
dėl Apylinkių valdybos prašo
mos sekti Kanados lietuviškąją 
spaudą ir, reguliaminą atspaus
dinus joje, ta is nurodymais va
dovautis Intelektualų klubų 
steigimo atvejuje. 

Po to valdybos nariai buvo 
supažindinti su gautais valdy
bos biure raštais . Vliko Vyk
domosios Tarybos Informacijos 
Tarnybos valdytojas M. Bra-

duoda savo linkėjimus. 

Anksčiausiai persiorganiza
vusi pagal naujuosius nurody
mus KLB Wellando Apylinkės 
valdyba prašo centro nurodymų 
Tauos Fondui lėšų organiza
vimo reikalu. Kraš to valdyba 
džiaugiasi wellandienčių rūpes
tingumu mūsų tautos gyvybi
niuose reikaluose ir vienkart 
praneša, jog greitu laiku vi
soms apylinkių valdyboms iš
siuntinės aplinkraštį, liečiantį 
Tautos Fondo lėšas ir jų rinki
mą. 

Su KLB Kraš to valdyba už
mezga ryšį ir mūsų broliai bei 
esės tremtiniai. Vokietijos 

PLB-nės vardu parašė laišką 
I p. Zunde. Iš Balfo gauti net 

kas dėkoja uz Informacijos Tar ' . . . . . . „ .v . ^o a :„„ 
J . , . , . . . . d u rastai . Vieną iš jų pasira~ 

nybai atsiųstus linkėjimus ir pažadą informuoti ją apie Ka
nados lietuvių veiklą. Inform. 
skyriaus sekretoriaus vardu pa 
žadamas siuntinėti El tos biu
letenis. 

-

Min. Graužinis dėkoja KLB 
Krašto Tarybos suvažiavimui 
už sveikinimus ir Kanados Lie-

šęs Balfo pirm. prof. dr. kan. 
Končius, o antrą — reikalų ve
dėjas p. Minkūnas. AHejų raš
tai liečia KLB Kra l to v-^of! 
raštą, uSklausiantį dėl bendro 
darbo lėšų ir drabužių t remti
niams telkimo reikalu. Visad 
būdamas judrus, energingas ir 
pareigingas prof. kan. Končius 

— 

>irek» 'nu!' 
Kuo \ ll.iCi«"»»i«t\ t r l u M M 

»*rul. J. A. ZvetUut 

i.Wi >u oakitt.y Ave., t ;iii«-*»*. .»> Iii 
PuBkailOb' vyksta antradieniai a 

ir ketvirtadieniais Aušros Vartg 
parapijos mokykloje, prie „Drau 
go" nuo 6 v. 30 m. iki 8 v»l. 30 on 
vakaro. 

PASJtAITVJ TVAItKARAATIS 
Lapkričio 20 d. © v. 30 m. Pror. 

!>r. I*«tfra,s Jonikas skaito tema: 
Bendrinė kalba ir jos rūšys. 

Lapkričio 20 d. 7 v. 30 min: Buo-
nius Kviklys skaito tema; Pogrin
džio laikraščiai. (Paskaitos metu 
liet. pogrindžio laikraščiu paroda). 
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MOVI MlU-.k 

UsurA U CHK'AuOMO'IOR (i VU «yw« 
•J 

This pictorial vvarning against dashing heedlessly into streets vvill 
be distributed to some 44,0(X) primąry school classroom^in Illinois 
and Indiana by the'Chicago Motor Club during November. One 
of the top.prize wiiuicrs in a.nationįal eonfęst, this safety poster is 
one of a^mbhthly seriės distributed dūrinį the school year. Lesson 
sheets direeted to each age group and explaining the monthly 
safety theme accompany the posters. 

Tevų kongresas 
Peru sostinėje neseniai įvyko 

pirmasis Pietų ir Vidurinės 
Amerikos katalikų šeimų tėvų 
kongresas, kuriame buvo svars
tomos šeimos ir mokyklos ben
dradarbiavimo problemos. Spau
da parodė didelį susidomėjimą 
šiuo kongresu, iškeldama kata
likų bendradarbiavimo reikšmę 
tarptaut iniame gyvenime. 

Susivaldymas y ra labiau ver
t ingas, negu parakas . — Stenley 

NUO UŽSISLNftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIBV ODOS UOŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
VIRU Ir SKAU1ŽIŲ 2.AIZDŲ, Jif 
negali ramiai afidStl ir naktimis mle 
goti, n<-8 1') tiiiiHenft.fuHioB KaiEdot-
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
nicž6jlmą Ir skaudėjimą senų at 

Kitas posėdis jvyks lapkn- i v t r u lr .kaUdaneių žaizdą, uždekit*-
čio 25 d. Pr . Al. 

Pareiškė protestą 

\ vlrą 
DKOULO Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsą skaudėji
mą lr ga!6slte ramiai miegoti nak 
t|. Vartokite j \ taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos P80RIA.8I8. 
Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos, vadi
namos ATHLETE'8 FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyftlmą tarp-
nirftCią. Jis yra tinkamas vartftl nuo 
džlūstančlos lr suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų Išviriiulų 
odos ligų. LEOUL.O 
Ointment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, per&tamų i r 
nležlncių kojų. Legu-

Pirmasis Brazilijos Vyskupų 
Konferencijos rūpestis buvo pa
reikšti protetą prieš •negarbingą 
Sofijos procesą, kuriuo vysku
pas Bussilkovas ir 3 kunigai 
buvo pasmerkti mirti . Šalia pa
reikšto Solidarumo ir SimpatijOSj lo^oinltment'yra'par 
Bulgarijos ir kitų kraštų už ge-1 duodamas po 76 et., 
ležinės uždangos katal ikams ?}'*±M.V.1B0^rk 

Brazilijos Episkopatas kreipėsi 
| savo vyriausybę, prašydamas, 
kad ji iš savo pusės panašų pro
testą pareikštų Jungtinių Tautų 
Organizacijos sesijoje, gindama 
žmogaus teises, kurias sankcio
nuoja Jungtinių Tautų Charta . 

te vaistinėse Chlcog 
lr apylinkeso lr Mil-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde-
Ą 1 -

L,KGUIA\ LNpartmeftt D 
5618 W. F.cldy Kt., Ohfeago 84, U L 

Mlllberiy 5-8694 

Trct.GVIZIJOS BIC1 RADfO P \RI>AViXAS it t TAISYMAS 

H H (guallfled englneers' servlce) 
3120 S. Ilattted Street • DAnui* 6 6897 

KT. ANTHONY SAVIN<;S A LOAN ASS'N. 
\ M 7 Ho. 4»th Court, CJJct ro 50, III. 
JOKRPH K OKIHAUSKAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, fcur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovanėles su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,0^0.00 

SEGIEETT1 TRAVEL IM IK I Al 
W51 So. Oakley Ave, CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 lr 79 

K E L I O N E S : 

IHvTl VAIS, GEUS2INKE> 
M.AIS, AUTOBUSAIS, 

• LAIVAIS 
i'jiriii»iu»iue iiUt-utn. vteslMî liiH Ir sutvarkome VLSUM SU kelione suristus 
•IUIJHUA. IIIUAIK I . I K U V H ; KK\JtlŲ. IMldome afldevitiiN. Kelionei 
i^aiitiokiu is HitkHto kitiems mctsins. Ankstau užsisakykite blletus kaip 
lektuvnis taip Ir tiiivais, uti husite tikri, kari tikrai gausite vietas, l'irk-
•laml h»l«tii.» Įuts MIIIH iH'iuoke>lle liiaii^taii ir išvengsite laiko sutruk' 
tt.itiat, n»-> mirikt^ lankytis nei f geležinkelio stoty ar aerodrome •»«• 
Misa tai ailiksiK- vienoje vietoje — TAS MIS. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS 0IV»EN0US! 
Kiekvienas žmogų* turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pliilgvi 
tnupyti kas savaitę. 
laupyti reikia: Heumivci, vaiku a»uk«lul, &kgk]/lmei aa«o , auW 
'iiobiiio, au>Nu»gooiH, vcMuvfuiN, urikAtynoms lr kitiems reikalama. 
AHN tnrt susitau|Mip« pinigu. tA- laur.la^ «augesnU lr iaimingA**n|s 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
A N D I O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. CtrmoV Rd. • Chicago 8, A 
X>rWlKAZAKAl«KASwPr^.*T«t VI r0lnlo 7-7747 
Wvin*« ktsMf^ |» $10.000 bv f . i L I C 

y^L-'SJti^'. "i? T T I M I r —TTi 1 1 , 

^ JARĄ 0tįcWx^ \\tmt*tr«,V*t 
• ^ 

^ 

» I K M \ T l l ^ t | | ; n VishA |STAMiA S O l l l l S IDUk, 
u i i a į'-vrAitiVAiijA vis<jKią; įtOfcit APtMiAUDOfiE: 

Meh alHt.ov.tu.wini<> atsakomlnKOs apriranclon k«inipani.tas, todfil klekvlev 
na s mušu klijentas vl̂ arioM apnatiKOfas, Jei kiioi i\ >k-.in kokia nelaimft. 

FIHK~~AUT()MC)IHI,fO-~IJABIIJTlEV--PREVENTION 
1IC AOOlDKN'm. 

«82« *mm\ ^KSTICKN AVE. Telef. PRospeet 6-5ljW 
Agentūm 5T« ^HAP P KAI. nrlp«ūmje 

= 

. 
- ? 

' 'i 
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idgepori pasigenda Proįjre&s Furniturc Co. 
š i lietuvių bendrovės įstaiga, taip seniai gyvenanti čia, bet 

bavo suorganizuota ir įsteigt a j turinti pilno pasiryžimo pagel-
daugiau kaip prieš dvidešimts i beti savo tautiečiams, čia atvy 
metų šioje kolonijoje tikslu ir 
pasiryžimu patiekti geresnės rū
šies namams reikmenis teisin
gom ir prielnarnom kainom, su 
lengviausio būdo išmokėjimais. 

kusiems kurti gyvenimą, labai 
daug pasitarnavo su patarimais. 

Pats krautuvės vedėjas J. A. 
Krukas, dirbąs daugiau 35 me
tus šioje prekyboje, turi didelę 

Ši bendrovė susitarė su Gazo visuomenės pažintį ir patyrimą 
Ir Elektros kompanijomis būti šiame biznyje, ypač Bridgeporto 
agentūra ir priiminėti jų sąskmi- kolonijoje. Jį dauguma pažįsta 
tas be ekstra mokesčio; taipgi ir žino jo nuoširdų ir malonų 
sutarfį su American Express| patarnavimą kiekvienam čia at-
kompanija, kad čia lankantieji ( ailankiusiam, ar tai pirkimo, ar 
tautiečiai ir kiti galėtų išpirkti kitais reikalais. 

C t A S S I F I E D A N D HELP W A N T E D A D V E R T 1 S E M E N T S 
» » » » • 

KKAL FJTTATE 
savininkus parduotln — ftfl $17,000 
f> kamb. OoorflftD mflrlnj. 4 m. senu
mo narna. Koklini vonia, karstu oru 
apšildomas, pilnas rflsys, 2 aulom, 
garažas, ktofflM apsodintas. Arti ka
talikų l)ftihy&tUi mokyklų ir g*ro 
susisiekimo. Tuojau galima užimti. 

_____ 

0055 S. Sanymiinii 
BErer l i 8-7H05 

pinigų persiuntimo perlaidas į Taip pat čia dirbo kiti tautie-
visas šalis (money orderius) ir čiai, kurie bendrai visi teikė vi-
sykiu turėtų* progos* apsimokėti; suomenei nuoširdų patarnavimą, 
vandens mokesčius, taksus,' kurių dabar nesant bridgepor-
Raudonojo Kryžiaus ir kitas są- tiečiai * jų labai -pasigenda. Dėl 
skaitąs, su didžiausiu patogumu tūlų nepalankių priežasčių 
ir dėkingumu, nes čia lankantie-j Progress krautuvė iš Bridge-
ji lietuviai turėjo progos sutik-'port persikėlė į Brighton Parko 
ti savus tautiečius ir kalbėti sa-

SCHIIJI U l 'Altk'H „ 
Savininkas parduoda - $ 14.500. 2 
nilcgum, niiiiini Ranoh HtillaiiH na
mų; piiJunKtas garažas; f> m. se
numo; ..ooramlt'" koklių vonia; |E1U 
apAild.: arti St. Iteutrlcc parapijos Ir 
mokyklos. Galite tuojau užimti. 

1410'N. KcdM (8400 vakaruose) 
(ilinriMtone 5-0190 

m i " i i -

Savininkas parduoda — $ 13,200 
Moderniškas mūrinis namas C m. se
numo: kabinetų vlrtnvB; „LlnovvaU" 
vonia; karstu oru apAild.; 5 dideli 
kamb. 2 arba 9 mt i fam. i veneciš
kos užuolaidoj*; žleniinlal langui Vt 
sieteliai, šėtros; platus sklypas. 2 
autom, garažas. Galima tuojaus už
imti. Praflo Saukti pasitarimui:. 
I l l l l lop 5-1158 it;tr.' So. Grten St. 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

O R O S E R N E ir MĖSOS 
K R A U T U V Ė 

įstrigta prirS 16 metu, gerai ewą» biz
nis. 4 karnb. užpakaly krautuvas. Jri pa
geidautumėt galima pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood Street 
OFF-SKT SHOP 

(Multls) Pilnai jrengta, turi veikian
čias sąskaitas. JstelKta prleft 5 metus. 
Nuoma $7r>. (i(>ra nuomos sutartis. 
Nebrangiai $7,<><>0; nori skubiai par
duoti, partneriai išsiskiria. Savinin
kas, 

300 N. I'iib.sk I 
SAci ' i i in i i i lo 2 - 0 8 0 0 

va kalba. 

Sa\ įninkąs panliusln u>. $15.500. 
; Modernūs K kamb. mflr. namas B H 

koloniją, 4181-83 Archer ave. ir m«.tu senumo, pilnas ro«yą i % au-
irk«a n n r i n i v r a n i l n a i D a s i r v Ž e t e - t o , n •» •***• . kombinuoti žieminiai v r langai ir sieteliai, gražiai apsodintas, 

arti transportaeijos, mokyklų Ir baž
nyčių. Tuojau galima užimti, aplei
džiame miestą. 2G40 Oak St.. Krank-
lln I'ark. CEntraJ 0-3947 arba Gl^ad-
stone 5-3338, sekm. arba vakarais. 

sti visuomenei patarnavimo dar 
Labai daug kas pasigenda b ą i r š i r d i n g a i u ž p r a š o visus čia 

Mrs. C. Bakšienės, žinomos eko- p a s t o v i a i 4 a n k y t i s , su viltimi 
nomistės, patarėjos, kuri sura- u fiia t o k - p a t p a t a r n a v į m ą . 
mino ir daug pagelbėjo lietu- č[& g a l i m a a p m o k ė t i v i s a s p i r m B E V E R L Y _ 7 kamb. n a m a s ; y2 vo . 

TAVKKN & MOUOIt 8TORTC 
Taverna ir degtines krautuvą, Jreng-
la su virtuve. Pietrytinis kampas Ju
drioje vietoje. Dldelfi apyvarta, mo
dernus Jrenglmai, pulkus biznis su 
valgiais. Prieinama nuoma, B m. su
tartis. Teisingai Įkainuota, nori sku
biai parduoti. $6.000 pilus prekes. 

STewart 3-9000 arba 
PKospect 0-7530 

Grosernfi ir degtinas k rautu vS. Pa
tarnavimui baras. Didele, apyvarta, 
prie kampo. 2 autom, garažas. Ga/.u 
apšildoma. 5 kamb. butas užpakaly, 
Jei pageidautumėt arba apsimainysi
me su pirkėjo butu. Žema nuoma, ge
ra sutartis. Nebrangiai. $3,500, plius 
prekSs. Parduoda dei silpnos sveika
tos. 4434 \V. 38th St.. B l shop 7-7484. 

MAKOrTCTTE P A R K E 
Pardavimui tavern biznis ir namas 
4 kamb. butas užpakaly. Duodami už-b 'n n o i i i o i a t v v k u ' • • I •»*»•*» — ' "—••"• ••»«••»•>, »/^ »•«• 4 namo. įmins uzpaKaiy. uuoaami u/.-

V i a m s , K a i p n a u j a i a i v J ' K U " l m i n ė t a S s ą s k a i t a s i r i š s i p i r k t i nios; blieno kokliu kabineto virtuvC; au-1 kandžiai. Galima pirkti mažu Jmokfi-siems, taip ir ilgokai pagyvenu-; m o n e y o r d e r i u s s u p i l n u s a u g u . 
šiems lietuviams šioje šalyje, m u |fI t o g u m U i ( S k i ) > 
sutvarkyti jųjų gyvenimo reika
lus. Mrs. J. Šimaitienė, nors ne Bridgeportictis 

tomatiSkas aliejinis apSild.; 2 uždaromos Jlmu Ir lengvoms iftsimokejimo saly 
verandos; 2 užbaigti žaidimo kamb.; g r a - ' «° .m , H; Tuojau galima perimti g i 
žios apylinkės su vaismedžiais ir daržu.' m l • » $ * , l t į L 5 2 S , ««*« 
Garažas; arti Rock Island stoties. Par-( HEmlook 4-0378 
duoda už $19,000 skubiam pardavimui. BEAUTY SHOP 
Saukite savininką: CEdarcrest 3-5617 VloJnlty Brighton Tark 

SAVININKAS parduoda narna ge
rame stovyje, vakariniame prlemles-

r. i . . . . , . » . i . . 4 , , .<>. i . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . -

Kstabllshed cllentele good golng 
business, modern fixtures, low rent. 
Mušt be seen to appreclate. Sac. $1,-
600 for immediate sale due to Illness. 

Call owner for apt. 
RKpiiblio 7-3307 

• 

Taverna — Clearing Dlstrict ant 6354 
W. 68rd St.: 5 0 x 1 2 5 p6du pasistaty
mo autom, sklypas; ant kampo už
kandine Ir išsinešimui produktai. Da-

aukStų m e d i n i s r o dldelj kiekj biznio. Naujas pasta-Parduodamas 
namas; cementinis pamatas; kok- £ • ' « gyvenamais kamb ilga sutar-
, . . , _. , tis, žema nuoma. Parduoda kaip stovi hų vonia; autom, karsto vandens 
šildytuvas; veneciškos užuolaidos. 
$8,500. Kreiptis: 

2155 W. 24th St. 

a profitable reminder 

open a savings occount 

V-;;thismonth 

Gaukit du geru* oždarbTiM Visn*! 
U^ikrinkit taupymui apsaugą 
Turekil ęuvpį kai 

s 

fratfkft m f l • FrtnkH t M aarit% 

AND L 0 A N ASS0CIATI0N 
18M SO. UALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 

j Telefooaa: H Aymarket 1-202* 

TtT«rx!<wt TfrRMdIenials, antradieniais Ir penktadieniai! nw 9 ryta 
aki 4»valandai rakara. Ketvirtadieniais nuo • ryta i>i t vai. vakaro. 
Trečiadieniais uiiaryta. fteštadieaiaaiauo • Tai ryta iki t vaL p. a. 

MŪRINIS CAPE COD 
2 miegam, žemai; atdari laiptai; su 
1 kamb. beveik užbaigtu viršuje; kok 
liŲ vonia; ga«u apsild.; 40 pCdi) skly
pas Ir balta tvora; arti 86-tos Vlnoon-
nes. 113,600; Mrs. Burtch. 

Hl l l top .VMMili arba 
\VAtorfall 8-RS20 vakarais 

. ~ > - m — 

už $6,000. Saukite savininką: 
ItFJiance 5-0822 

Savininkas parduoda: Ar jfls jleSko-
te gero pirkinio? Ateikite Ir pamaty
kite Sj gerai pastatyta namą: 6 
kamb. ir ,,den"; i t lk l ln l užpakalin? 
veranda; moderniška vlrtuvfi su in
du plovimo masina. IMsposall, plyta 
Ir Šaldytuvu. Oazinis karftto vandens 
apSild.; didelis murinti 2 autom, ga
ražas; galite tuojuus užimti. 

8111 K. Morgan St. 
8Tewart :t-:i»«2 

ftv. Gertrfldos parapijoje 
6 kamb. rezidencija, apmuštos sienos. 
3 mieg. kaml)., nauja koklini vonia, 
beržines spintos virtuvėje, eentrall-
nls apiildymaa, pilnai dekoruota iŠ 
vidaus ir iŠ lauko. ^-Jų autom. Insu-
lluotas garažas. Tuojau gulima už
imti. Nebrangiai $15.000. Saukite sa
vininką siiRltai'lmui apžlOrfitl 

liltt(-i'H\veet 8-5»»-l 

SMULKMENŲ — užkandziy krautuvė; 
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 
ROckvvell 2-9323 arba 2-2425 

A N T I Q U E BIZNIS 
Pilnas prekiy ir gerai įsteigtas; moder
niškas 5 kamb. mūrinis namas; aliejumi 
apSild. 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 

PROGOS OPPORTUNITIES 

HELP WANTED — VYRAI 

r^= 
Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur 

darbininkas yra įvertinamas? 

REYNOLDS METALS COMPANY 

L 

Tuojau pat turi vietą del 

PR0DUCTI0M & MAINTENANCE VVORKERS 
Geros darbo sąlygos, gaasūs darbininkų priedai, kartu ne
mokamas draudimas ir apmokamos atostogos. Naujai pa
keltos atlyginimo ratos. Keičiamos valandų pamainos. 
Ekstra atlyginimas (premium) už naktinį darbą. 

Kreiptis — Personnel Office 

47th St. & lst Avenue, McCook. 111. 
Atdara 8 v. r. iki 4:45 v. v. ir Seštad. arba 

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

c.noaio KAiiiotyAK 
HU 4 dideliai! kambariais užpakaly. 
Išgyvenusi klIJentOra, modernu* }-
įM-nglmal. atHkiroa bOdella „booths". 
Nuoma $90, gora sutartlH; su ap
šildymu. Arti aerodromo. Pamatę j -
vortlnslte. Teisingai {kalnuotas. 

4307 W. 03itl St. 
POrtHtnouth 7-7878 arba 

GKovehlll 6-U255 

Platinkite "Draugą" 

i»«»unv Flajke Domit and Snn<lwich 
Shop 

Kartu maSlna Ir nauji „ftkčerlai". La 
bal geros pajamos. Prieinama nuo
ma, Ilgalaikė sutartis. Ideali vieta po
rai. Pamatę {vertinsite. 1)61 silpnos 
sveikatos nori skubiai parduoti, ne
brangiai, $3,600. 182>K. 79th St. arba 
skambinkite prles H v. r. arba po 2 
vai. popiet RKgent 4-9195. 

FOOD SHOP 
Good golng business, well establ-

Ished. I^arge doep freeze. Complete 
Btock. Rent $40; heated. Good lease. 
Ideal spot for couple. Mušt be seen 
to appreclate. v Sac. for immediate 
salo due to illness. 946 Agatlte Ave. 
Kl)gewater 4-9185. 

B E AUT Y SHOP su puikiu 6 kamb. 
butu užpakalyje. Jstelgta prieS 18 
metų. 3 masinos pilnai Įrengtos. Nuo
ma $90. Garu .šildoma. Ilga sutartis. 
Mllvvaukee, Ashland ir Dlvlsion apy
linkėj. Greitam pardavimui d61 ilgos. 
Pamatykite Įvertinimui. HUmboldt 
6-2962. 

Grocery 4& De^lcatessen wlth small 
apt. in rear: good golng business 
well established. Rent $76 heated. 
Good lease, ideal spot for couple. 
Good reason for immediate sale. Sac. 
$4.000 mušt be secn to appreclate. 

220 S. Boulevard 
EUclid 3-0330 

HELP WANTED MOTERYS 

Ar domlt6s nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 0 

STENOGRAPHER 
Pageidaujama patyrusi arba Imsime 
pramokus? naujai pradedančią. Ma
lonios darbo sąlygos, }vairios parei
gos. Proga vartoti savo iniciatyvą. 5 
d. savaite. Gausūs priedai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu. 

HELENE CURTIS INO. Inc. 
4401 W. North Ave. 

GApttol 7-flOOO 

Tvvo openings for general office 
vvorkers. 

No experience necessary. 
5 day week 

Phone: VIrginia 7-0800 

HELP WANTED — VYRAI 

Disti ibution Clerk 
Reikal ingas dalinam arba pil
nam laikui vyras 17-45, pris
ta tyt i paštą ir medžiagas mū
s ų modernioj į s ta igos pasta
te. Reikal inga mokėti angl iš 
kai ; 5 d. sav . : g a u s ū s priedai. 

Šaukite: 

SUperior 74800 
Xxt. 365 

'.\'.'f,'.'.:\'^f.',-.'.''.:' •••.•.».•/>.• 

U D R A U G A S " AOENCY 
65 E. YVashington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 

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

TOOL MAKER 
Mušt Be A 

MASTRR CRAFSMAN 
Ablr to Drsign and BuiUl 

PUNCH PRRSS DIRS 
Should be capable of fas» and aceurate 

work 
Work elose to home. Save travel-' Should know how to u»e JIG BORR 
ing time and expense. 

ISI S< II JEWELRY CO. 
Ha9 an immediate opening for 

GENERAL CLERK-TYPIST 
Experienced, but will consider 
alert begirtner. Pleaaant working 
conditions, diversified duties. 

5 day week 
Ldberal benefits. 

APPLY: 
6343 So. Ilalstnl 

Dirbkite arti namų, sutaupysite 
kelionės laiką bei išlaidas. 

HOLLEB & CO. 
Reikalinga 

• STĖNOGRAPHER-TYPIST 
• GENERAL CLERK for our 

I. B. JH. 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. Westeni 

Ar domitės nuolatiniu darbu? 
Turime vietą dabar del 

B I LLE R 
Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Pageidaujama patyru
si, bet imsime pramokusią „gra-
duate". Pilni darbininkų prie
dai. 

gaukite Elaine 

WEbster 9-5048 

N o Ajje I.iitiit 
Steady VVork 

M Ilours Per Week at 
$2.40 per hour 

Plūs Rmployec Benefits 
4 man shop in small factory 

DRAKE MFG. CO. 
1713 W. HUBBARD STREET 

Ar domtt l l nuolatiniu darbu, švario
jo dirbtu Vijo kur darbininkui yra J-
vortlnaml. 

NATIONAL H I s r i l T CO. 

Reikalingi 
\ \Al ir .HOCSF. M F N 

Patyrimas nobutlnan. Imilmfl moki
nius. ClanHils priedai. G«-ros darbo są
lygos. Kreiptis — 

0505 S. Pmlr le Ave. 

HELP WANTED — VVRAI 

f!ia yra nuolatinis darbas gabiam 
K1THAI/TKRIUI — SAfiKS CliKRK 

.Mulonlos darbo sąlygos, |virfrb>8 pa
reigos. Gaunas priedai — priimsime 
Ir Iftmokyta įmigus) dabar mokyki:*.. 

SAUKITK: 
Financial 6-0500 

H. Deea 
' m 

M E N 
for cleaning 
Hospital work 

Permanent. Pleasant working con
ditions. Meals furnished. 

See Mrs. Garrett 
4058 W. Melrose 

Ar jieškote nuolatinio darbo, 
Svarioje dirbtuvėje kur darbi
ninkai yra jvertinami? 

Mums reikalingi 
• ORDĖK FILLKRS 
• STOCKMKN 

Patyrimas nebūtinas. Imsime 
sąžiningus mokinius. Gausus 
darbininke priedai. Kreipkitės 
dabar asmeniškam pasikalbėji
mui. 

2645 S. WatNiKli 

Tuojau galite pradėti dirbti! 

MET-L-WOOD CORP. 

turi keletą vietų 

FABRIKO DARBININKAMS 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAPHER 
FlI i lNG - SVVITUU 1IOARD 

GOOD SALARY 
6 DAY — 40 HOURS 

Mr. l>worsky 

Cflnal 6-7331 

Darbas su gera proga 
MERCANTILE NAT'L BANK 

turi keletą vietų dėl 
• STĖNOS 
• CLERKS 
• TYPISTS 

Pilną ar daliną laiką. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios parei
gos. Imsime budrias naujai pra
dedančias dirbti. Pilni darbinin
kų priedai. Proga progresuoti. 
Matykite Mr. Benner. 

MERCANTILE NATIONAL 
BANK 

Jackson at Clinton 
(Near Northvvestern & Union 

Stations). 

HELP WANTED — VMtAl -

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

$6,000 to $27,000 per year 

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

REIKALINGA** BUTA8 

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

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

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 

ISNUOMUOJAMA 

GLadstone 5-5110 or SKylino 5-0412 

f 

* * 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą"! 
I • m > 

i 
• 

PAPER COATEBS IR SLITTEKS 
^ 

l. 

Patyrę arba išmokysime vyrus, kurie turi mechaniškų gabumų. 
Nuolatinis. Naktinis darbas. Daug viršvalandžių. Turi kalbSti 
ir skaltytL angliškai. Geros darbo sąlygos. Ligoninis 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 

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

2419 W. Potomao 

Iftnuomojarni 2 apstatyti kambariai 
su virtuve ir vonia, vyrams ar mo
terims, arba porai be valku. Mar
ei uette Parke. Kreiptis po 5:30 vai. 
vak. Tel. PRospect 7-05B1. 

Turime nuolatinį darbą gabiai 

MAŠININKEI-TYPIST 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Imsime pramokusią 
„graduate".5 dienų, 40 vai. sa
vaite. Gausūs priedai. Matykite 
!Miss. Kiel. 

J. F . MARTIN CARTAGE CO. 
1401 S. Dearborn 

Ar domitės nuolatiniu darbu? 
Turime keletą vietų dabar del 

DICTAPHONE OPERATORS 
Pageidaujame patyrusių, bet im 
sime ir gabias mašininkes, iš
mokysime. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. 5 dienų 
savaite; gausus priedai; proga 
naudoti savo iniciatyvą. Saukite 

HAymarket 1-2135 

Patyrimą* nebfHlftaa — išmokysime 
sąžiningu* darbininkus. Geros darbo 
sąlygos, Svari dirbtuve. gausOH dar
bininku priedai. Kreiptis 

6755 W. 65th S t 

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

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

$55-$60 sav. 
ATEIKITE— 

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

KANE SERVICE 
510 N. Dearbom 

Room 508 

Turime nuolatln) darbą gabiems vy
rams dirbti kepyklos bendrovėje. Pa
tyrimas nebfltinas. išmokysimi' są
žiningus darbininkus. Geros darbo są 
lygos, Svari dlrbtuvP. Pradinis atly
ginimas. 

$1.50 | vai. 

Pijus bonus už naktinį darbą. 

Kreiptis — 

5324 S. Federal 
(2 blokai 1 vakarus nuo State St.) 

PARDAVIMUI 

Pardavimui geram stovy k o m e t a 
( trumpėtas) , mažai vartota. Auksuo
ta iš vidaus ir iš viršaus. Verta $250 
— parduodama už prieinamą kainą. 
Vienos lovos patalyne su paduškoms; 
ir kiti namų dalykai. „jMaSinšapio" 
trankiai ir Jrankių d6ž6 — „tool 
box". Pardavimo priežastis — aplei
džiu miestą. Kreiptis — S. Dyokas, 

2123 W. 2 3 N 1 St. 
(Belsmento 16 priekio) 

Ho^R W Ą 

\ 
'• «4VINGS * 

• 

' 
;• 

* 

Ar jūs domitės pastoviu darbu, 
švaria 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. 

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

• MILLVVRIGHTS 
(2nd and 3rd shift) 

• ELECTRICIAN 
(2nd shift) 

• LABORERS 
-(Swing shift) 
(or rotating shift) 

Excellent starting rates. Good 
working conditions. Many li-
beral employee benefits. 

Apply 8 a. m. to 4:30 p. m. 
Monday thru Friday 

NATIONAL MALLEABLE 
& 

STEEL CASTINGS CO. 
110 N. 25th Ave. 

Melrose Park 
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Trečiadienis, lapkr. 1», 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IUJN0I3 
* 

<? —— 

B U M O KRAUTUVES 40 METINIS 
PADEKAVONES DIENOS 

IŠPARDAVIMAS 

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

Daugeli* lietuviii yra įsitikinę, kad mažos krautuves ir pradines 
krautuves moka už prekes daug brangiau ir negali pirkti tiesiai 
iš geruju išdirbysčiu; k;ul jos moka daug brangiau perknpelams 
ir todėl negali parduoti pigiai. Budriko kapitalas ir didelis pirki
mas tiesiog iš žymiausių fabriku padaro galimu parduoti daug 
pigiau. 

Budriko krautuvėje parduodamos prekes tokiu išdirbysčiu 
kaip: Pu limitu, K rodi Ir r. Siiiimoiis, Lloyd Sealey, General Elec
tric, Philco, Dumont, Admiral, Kelvinator, Hoover, Univrrsal, 
Rembrandt, Lees, 15igelow, Armstrong, Thor, Bulovą, Elgin, 
Longine*, Benrus, R. C. A. Victor, Community, Rogers 1847, 
Kecp-Sake ir daugelis kitų žymių išdirbysčiu, Fair Trade kai
nomis ir žemiau. ^^^ 
Ltnoleųm grindimą vlsokiij spalvų, 9 x * 2 už $:*,75 
Karpctams valytuvai, rankiniai, po $4.95 
Mat rasai vatiniai, vlaokiiji mieru, po $7.50 
Metalines Ir medines IOVOH po . . . $7.50 
Matraaal, .sprinjrslnlat, po $15.00 
Supamos minkštos kčdčs, po $14.50 

• 

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

VVILTONS I R A X M I N S T E R S ! 

3 x 3 > 4 pčdos grynų vilnų, reję. kaina $22.00, dabar $8.00 
f> x !» pt'da.s, reguliari kaina $100, už $37.00 
6 x 4 . 7 pėdos, reguliari! kaina $60, už $22.00 
7 x 1 2 pMų, roguliarS kaina $120, už $30.00 
Sxlf> pėdu, reguliari) kaina $250, už $90.00 
SJ X 12 pėdų, regullarfi kaina $125, už , $59.00 
!> X 16 pr<|ų. rsffullarė kaina $275, už $125.00 
J-il'ai dailiu spalvų, vertes $12.00, $9.00,$7.00 vertes ketv. 

jardas, dabar tiktai . jardas $3.00 
Naujas 7 kub. pCdų Šaldytuvas, garantuotas 5 metams . . ... $118.00 
Nauja skalbimui masina $68.00 
Prosyjlmo masina $08.00 
BlektrlnS siuvama malina $08.00 
Aliejum kūrenami Šildymui pačiai $28.00 ir aukl . 
Angl imis kūrenami šildymui pečiai ? . . $28.00 ir aukl . 
Porcelano gazlnlal pečiai $08.00 
laibai dailios stalui lempos po $1.95 
Auksiniai. 14 kar. rankiniai 17 akmenų laikrodėliai po $29.50 
Kankiniai' gold filled laikrodėliai po $10.95 
16 colių pavelaslas televizijos po $99.50 

D y k a i - e r a s d ide l i s k a l a k u t a s NU p irk imu v i r s $ 4 5 . 0 0 ir 
a u k š č i a u . T a i p put r a š o m a p l u n k s n a ir B a l i P o l a i . 

p l u n k s n a d y k a i v i s i e m s a t s i l a n k i u s i e m s . 

Jos, f. Budri k, inc. 
3241 South Halsted Street 

Tcl. VIctory 2-9542 ir CAhimct 5-7237 
Krautuve atidarą nuo U vai. ryto Iki !»::?<> vakaro pirmadieniais |r 

k( tvirtadioniais. Kitais vakarais iki H vai. vakaro. 
Nedcliomis uždaryta visų dienų 

Pas LUtririkų (iiut* Ir Plėk iros bllos u /mokamos 
be Jokių ekstra mokenelų. 

Budriko Uadio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarų nuo 6:00 
iki 7 vai. vakare \g VVHPC radlo stoties, 1450 kllocycles. 

MIELIEJI UETUVIAI AMERIKOJE! 
Kmeinas, Stasys, viengungis, li-Artinaai šv. Kalėdos. Tylų Kū

čių vakarą po visą pasaulį išsklai
dymų mūsų- Tautos vaikų mintys 
skris į Baltijos šalį, kur mūsų se
neliai tėvai ir mes, dar ant moti
noj kelių, laime virpančiom ran-
.^m, laužėm Kūčių plotkelę, kur 
mu&ų brolių krauju ir sesių aša
romis ruošiamas kelias ateinan
čiam Taikos Karaliui. 

Tą šv. Vakarą ir Tavoji Širdis 
raudos dėl Tavo taucos ir Tavo 
artimųjų likimo. Tave kankins tė
vynės ir namiškių ilgesys. Tu no
rėsi jiems pagalbos ranką ištiesti 
— pasida inu Kaiėdų- džiaugsmu. 
Gai a, Tu dabar jų negali pasiekti. 
Juos fckina nuo T a v ^ nepereina
ma siena. Tačiau neužmirŠK, Lie
tuvi, kad yra ir laisvajam pasauly 
daug atfloistu Tavo tautos vaikų. 
Tavo broliai ir sesės Vokietijoje 
randasi didžiausiame skurde. Jie 
neturės kuo Kūčių stalo padengti. 
Sugriuvusiuos^ barakuose, šaltuo
se blokuose, vieniši ir pamiršti, 
verkiančia širdimi jie sutiks Di
džiosios Meilės šventę — Kalėdas. 

Brolau, Sese! Prisimink šiuos 
nelaiminguosius. Leisk gimti savo 
širdyje Meilės Karaliui. Išsirink iš 
čia paduodamo sąrašo tuos, su 
kuriais Tu norelum Kalėdų 
džiaugsmu pasidalinti. Pasiųsk 
jiems bent mažą siuntinėlį, pasvei
kindamas juos Kristaus gimimo 
šventėje. Brolių meilė tesujungia 
mus visus prie bendro Kūčių sta
lo! 

Te v. Alfonsas Bernatonis, 
Vyriausias sielovadas tvarkyto

jas Vokietijoje ir Austrijoje. 
Memmingeno lietuviai. Adresas: 

(13b) Memmingerberg, Kr. Mem-
mingen, Regierungslager. 

Abramavicienė, Elena, našlė su 
sūnumi. 

Andrijauskas, Leonas, su žmo
na ir 3 vaikai. 

Arminas, Pranas, su žmona. 
Baltrušaitienė, Ona, senelė, li

gonė. 
Bendikaite, Marija, senelė, ligo

nė. 
Bernotas, Juozas, 4 asmenų šei

ma. 
Bernotas, Vladas, senelis, 2 su

augę vaikai sanatorijoj. 
B r a n t a s , V y t a u t a s , 5 a s m e n ų 

šeima. 
Brazaitis, Antanas, viengungis, 

ligonis. 
Breneizeris, Bronius, 5 asmertų 

šeima. 
Čepaitis, Jonas, viengungis, li

goms, j— mĖ) 

g o n i s . 
Kučinskienė, Marija, našlė su 

sūnum. 
Lazauskas, Vincas, viengungis, 

ligonis. \ 
Miciuta, Jonas, viengungis, ligo

nis. 
Mickevičius, Augustinas, su 4 

vaikais. 
Mockevičienė, Petronėlė, senutė, 

ligone. 
Nenortas, Jonas, 5 asmenų šei

ma. 
Ncrkus, Juozas, su žmona. 
Olševska, Natalija, ligonė. 
raunukonte, Gediminas, ligonis, 

un .na ir vaikas. 
Puidokas, Antanas, viengungis, 

j g o m s . 
Kaišys, Vladas, žmona ir 2 vai

kai. 
Rutkauskas, Jonas, ligonis. 
Ryekis, Jonas, žmona ir 2 vai

kai. 
Šakalienė, Aniceta, ligonė. 
Sederavičienė, Bronė, senutė. 
Švarcienė, Sofija, senelė. 
šeškas, Mykolas, 4 akmenų šei

ma. 
aeštakauFkas, Vincas, su žmona, 

seneliai. 

Cemi 2 se
neliai. 

Česnys, Augustas, ligonis. 
Ciudaras, Antanas, ligonis. 
Dasys, Antanas, viengungis. 
Cemarkienė, Birutė, 3 vaikai. 
Garbauskas, Petras, viengungis, 

ligonis. 
Galijotas, Jonas, 3 asmenų šei

ma. 
Glitienė, Adelė, 3 vaikai. 
Grigaityte, Antanina. 
Gustaitis, Leonas, viengungis, 

aklas. 
Ivaškevičienė, Domicėlė, ligonė, 

našlė. 
• Jagminas, Povilas, 4 asmenų 
šeima,-l vaikas ligonis. 

Juška, Juozas, viengungis, silp
nos sveikatos. 

Jurgaitis, Antanas, 4 asmenų 
šeima. 

Kalendravičius, Bronius, 4 as
menų šeima. 

Karosaitė, Ona, ligonė. 
Kasperaitienė, Kotryna, sūnus 

džiovininkas. 

&-

PRECIZINIS TELEVIZIJOS 
RADIJO 

APARATŲ 

ER 

Sąžininga* Ir garantu**** darbas 
Ai.ii .u.it nemokamai paimami Ii 

pristatomi ) namus. 
DARBO V A L > ' < I J O £ * : 6 v . v — 1 0 v v 
.s.-Ata.JieniaiM. % v. ry to—H v. vak 
M. K1MKL8, 41 I f Ko, Fraiiel**. 

Telef. MA 7-I0&9 

S O P H I i K A R C U S 
I s fcKUM stoties — Banga 13U0 

PIRMAI). Iki PENKTAD. 
H: ir. iki »:30 vai. ryte 

* l E t T A D . 8:30 Iki 0:30 ryte 
I.II.Tl VlriliON V A K A R I S vO* 

, i toa pat Htotlea P I K M \ m i \ K I 
vakare nuo 7 Iki H vai. 

RADI0 PROGRAMA 
71*1 SO. ItOCktt'IlMi ST. 

riilcaKU '•!». »". Hlimloek 4-3413 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

A. A. 
STANISLOVAS STJ)CKUS 

Gyveno 8821 S. Mtuunlca Avo. 
MlrJ lapkr. 1« d., 1958, 8 v. 

vak.. su laukt i 4l> m, amžiaus. 
UimS Uot.uvn.W-. Kilo ift Slau-

lląj apskričio, ikatsalrss parap. 
AiiHM'iko^o Iftifyveno 80 m. 
Panillko (lidcliamo nuliūdima 

žmona Ant;inina (BubnytS), HCI 
II'IH li](liward duUtC ThtMCHa Po-
elus, ^ctvtfis John B., tiyw «en»•-
ryn: Ona HaniH, ftvojfeilH Ado
ma*!, l<'iaiH:eH Palanda, SyQCl« 
ris Viktoras, Mary Janavičius, 
AvogorlH Motiejus, du broliai: 
Juo/.apas, brollenfi Klableta, Ka 
almteras, brollenS Birnl^o b" JlJ 
iėlmOA Keturi puslnollal: Kta-
nislovas Ir Kazimieras Kondro-
tal, Antanas Ir Juozapas Kisie
liai Ir J u šeimos. Pussesere Ju-
lla ItuUStells su Selina, kiti gi
ni mes, draugai Ir pažįstami. 

Velionis ' buvo Karl>čs narys 
Labdarių Sąjungos. 

Kūnas pašarvotas Antano M-
Piiilllps koplyčioje, 3807 liitua-
niea A ve. liJiidotuvfs jvyks ket-
virtad.. lapkr. 20 d., IS koply-
ČIOM H-.'AH vai. ryto bus atlydytas 
j sv. Jurgio parpaljos bažnyčiai 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio* sleUj,. Po pa
maldų bus nulyd5tas j &v. Ka-
aimiero Uapim-s. 

Nuoširdžiai kviečiame vlsuss 
gbninee, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti ftlose laidotuvėse. 

Nu I ii ir lc: /MIOII.I, Siiniis, l>nk-
to ir kiti' gimines. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

Sktandžiūnienė, Marija, našlė su 
dukterim. 

Tamulevičius, Jonas, viengungis, 
ligonis TBC. 

Tvirbutas, Ipolitas, viengungis, 
ligonis. 

v aitiekaitiene, Regina, ligone. 
Vaitkūnaitis, Gustavas, su žmo

na. 
Vasilaitis, Ferdinandas, ligonis, 

su žmona. 
Žemaitiene, Petronėlė, senelė. 
Zdancevičius, Vincas, 3 asmenų 

šeima. 
Masaitis, Jonas, 4 asmenų šei

ma, duktė sanatorijoje. 
Radzevičius, Mykolas, Buxheim 

b. Memmingen (Sanatorium), ligo
nis, viengungis. 

Augustdorfo lietuviai Adresas: 
(21a) Augurstdorf b: Detmold, 
Reg. Lager. 

Abraškevičius, Kazys, trijų as
menų šeima. 

Balnys, Kazys, penkių asmenų 
šeima. 

Gumuliauskas, Kazys, 6 asmenų 
šeima. 

Namgaudas, Pranas, 5 asmenų 
šeima. 

Narbutienė, Ant., du vaikai. 
Paltarokienė, Sofija, motina su 

vaiku. 
Razalienė, Elena. 
Česnauskienė, Genė, motina su 

dviem, v a i k a i s . >,. 
B«nekeraičiū. te , K o n s t . , l i g o n e . * 
Bikulčlus, Juozas, ligonis. 
Samatorovienė, Kazimiera, ligo

nė. 
Kalvaitytė, Ant., ligonė 
Brokas, Kazimieras, ligonis. 
Černiauskas, Kazimieras, ligo

nis. 
Juškevičius, Vyt., ligonis. 
Petkevičius, Stasys, ligonis 
Poškus, Jonas, ligonis 
Uleckas, Juozas, ligonis 
Račinskas, Antanas, TBC ligo

nis. 

' 

» 

j Pilkauskas, Emilija, (21a.) Mu-
Įenster, Grevenerstr. 69. III, moti
na su dviem vaikais. 

, Vaičkus, Petras, 22c/ VVesthoven 
b. Porz, Milhtaerring 3, trijų as
menų šeima. 

Kulvelis, Aug., 21a/ Fiedrichs-
dorf b. Guetersloh, Senne I. 353, 
ligonis TBC. 

Kumferas, Ad., TBC ligonis 
Daujotas, Konstantinas, 21a/ 

Adlen/ VVest. Vincenshosptl. TBC 
ligonis. 
. Velykis, Bronius, 21a/ Ahlen/ 
VVest. Vincenshosptl., TBC ligonis. 

Cibilis, Petras, 21a/ Muensler, 
Grevenerstr. 69. 7., TBC ligonis. 

2aki&, Kl., 21a/ Muenster, Gre
venerstr. 69. 7., TBC ligonis 

Krasevičaite, Elena, 22a/ Solin-
gen-Aufderhoehe, Bethanienkh. 

Gabartas, Vincas, 21a/ Stuken-
brock, Sozialwerk Hospital 5. 

Berentas, Edvardas,. /20/ Salz-
gitter — Lebenstedt, Dachsgraben 
5, 5 asmenų šiema, bedarbiai. 

Lingaitis, Simonas, /20/ Salz-
gittQr-Lebenstedt, Dachsgraben 13, 
8 asmenys, jų arpe yra TBC ligo
nių. 

Balandis, Martynas, /20/ Salz-
gitter-Lebenstedt, Dachsgraben 18, 
7 asmenys, jų tarpe yra TBC ligo
nių. 

Samatauskas, Jurgis, /20/ Salz-
gittei>Lebenstedt, Dachsgraben^ 8, 
T asmenys, yra TBC ligonių. 

Hincas, Jonas, /20/ Salzgitter-
Lebenstedt, Dachsgraben 5, 3 as
menys, yra TBC ligonių. 

Kaliavas, Viktoras, /20/ Salz-
gitter-Lebenstedt, Dachsgraben 10, 
TBC ligonis. 

Kumpienė, Barbora, /20/ Salz-
gitter-Lebenstedt, Steinacker 37, 
ligonė. 

Satnerienė, Adelė. /20/ Salz-
gitter-Lebenstedt, Marrienbruech-
str. 3, 4 asmenys, motina našlė. 

Block'ienė, Ludvika. /20/ Salz-
gitter-Lebenstedt, Steinackerstr. 
25, našlė su vaiku. 

Slender, Ona, /20/ Salzgitter— 
Lebenstedt, Bohnenweg 28, našlė 
su 3 vaikais. # 

Kelner, Elena, /20/ Salzgitter— 
Lebenstedt, Dachsgraben 14 naš
le su 4 vaikais. 

Esman. Joana, /207 Salzgitter-
Lebenstedt, Dachsgraben I i , naš
lė su 1 vaiku. 

LidkienS, Marija, /20/ Salzgi-
ter-Lebenatedt, Repnerschesti. 12, 
našlė. 

Dietzmanienė, Ona, '20 ; Salz
gitter-Lebenstedt, Dachsgraben 14, 
96 metų senute. 

Nejus, Oskaras, /20/ Salzgitter-
Lebenstedt, Dachsgraben 16, 6 as
menų šeima, jų tarpe yra TBC. 

Bikneris, Jonas, /20/ Salzgitter 
Labenstedt, Dachsgraben 20, 3 as
menų šeima, TBC. 

Dietzmanienė, Ona, /20/ Salz-
gitter-Lebenstedt, Margarettenstr. 
3, našlė su 5 vaikais. 

Hermann, Anna, /20/ Salzgitter-
Lebenstedt, Hinterer Ostertal 49, 
našlė su 5 vaikais. 

Barkauskas, Pranas, /20/ Salz-
gitter-Lebenstedt, Repnerscherstr. 
12, 4 asmenų šeima, be darbo. 

Masiliūnas, Kazys, /20/ Salzgit-
ter-Lebenstedt, Dachsgraben 17, 3 
asmenys, bedarbis. 

(Bus daugiau) 

IIIIIII1IIIIMIUIIIIIIII1IIIII1IIIIIIMIIIIIIIIIIII 
• Viso svieto nenupirksi, bet 

1 Kalėdoms dovanu.: laikrodžių, 
(žiedų, apirankių ir gintaro dir
binių gausite pas J. Karvelį, 
3249 S. Halsted S t , Chicago 8, 
111. Tel. DA 6-1136. 

I iniHiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiimiiiiHiiii 

50 Mėty Drover Banke 
> 

Frederick Mercer, vice pirminin
kas Drover State Banke, kuri ran
dasi Chicagos Bridgepcrte, šven
čia auksinj jubilėjų k:»i;>, narys 
tos bankos štabo. 

Fred Mercer yra gerai žinomas 
! visiems Bridgeportiečiama, nes . ie 
dažnai pasinaudoję jojo patarna
vimu per visus tuo; metus. Nors 
lapkr. 20 d., 19 o t m., jam sueina 
50 metų įvairiose tarnybose toj 
bankoje, jis visvien pasilieka ak-

Į tyvus ir šiomis dienomis eina vy
riausio vice-prezidento pareigas. 

PRANEŠIMAS 

DRAUUO administracija nujaus 
dama, kad lietuviai norės išgarsin
ti mūsų tautos ir josios sūnų var
dą ir igyti jiems daug palankumo 
svetimųjų tarpe yra palikusi be pa 

j 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
jau®: 

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

Chicago, 111. 
Užsakymai bus priimami iki 

gruodžio mėnesio 1 d. 

BUSINESS SERVICES 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir Jvairių daiktų pervežimas 

Taip pat persiunčiame J užsieni 
paklėti 9liu8 {vairaus malsi o. 

Kreiptis: 
2554 SO. H A L S T E B S T R K K T 

Tei. IVnube 6-8245 

PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina (Plano tunlng) 

Ir taiso planus. Pigiai parduodamas 
geras planas. 

^Telef. YArdi 7-8490 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILOA PATYRINA 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tcl. V/Albrook 5-9209 

John F. Eudeikte 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS ROPLYCI08 
4605-07 South Heimitage Avenue 

TeL YArds 7-1741-2 ir BUhop 7-9481 

4330-34 South (aliioraia Avenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMUULANCE DIENA IR NAKT| 

A A 

PETRONĖLE JACKŪNAS 
*VllU;žl>AlTfi 

Oyvcno 40 15 S. Artosian Avc. Tcl. I.Afayetto 3-4842 *N 

M ii-6 lapkr. 1 (id., 1962, G vai. vak., aulaukUH pusds amžiaps. 
Climo Lietuvoje. Kilt/ lft Tclsiii apskričio ir i*lctjto. 
Amerikoje lftgyv(Mio 42 m. " 
Pasiliko iinii'ii.-iiiii- nuliūdime vyras Kazimieras, trys dukterys: 

I'ilfua l.uhiniene, žentoa Ka/.iinicnis, Sophlo VVlllImas, žentas Wal-
t«r ir Joalianna Tokai z, žentas John. .Septyni antikai. Pusseseres 
sūnus AlfonHiiH Apalnkis, uoftvjene Jieva Lubln, uošvis John To
kai-/., giminaite Barbora Ka/.ijnieraitionS, Jos dukt« Sesuo M. 
Skolastika, ka/.iinierletS, kiti Kinvln?s, draugai Ir pažjstaml. 

Priklauso Apaštalystes Maldos Drąug., Tretininkij J>raujc. ir 
buvo amžina narC Sv. Kazimiero Akad. H6m6Jų, TT. Mafijom) 
ItemSJu Ir Labdariu SajuiffOfl Draugijų. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Čiulevičiaus, koplyčioje, 4348 S. 
CalH'ornia Avo. 

la idotuves jvyks ftofitad. lapkr. 22 d., iš koplyčios 8-.30 vai. 
ryto bus at.lydčta j Nekalto Prasidėjimo Paneles švč. parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyus gedulingos pamaldos už veltcr.Os sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j Mv. Kazimiero kapines. 

Nuošinižial kviečiame visus: gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vynu*, Dukterys, žentni.. Anūkai Ir kiti glminc-s 

Laidotuvių direktorius Julius Liuhvičius. Tol. LAfaycttc 3-3572 

0 ANTHOHY 6. PETKUS 
jUAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

681? SO. W E S l ^ j f S r AvS"*" ' " 14IO 8. 5 0 * AVJB. 
CHICAGO, ILL. CICERO 

GRovehilI 6-0142 

BEmlock 4-2644 

TOvvnhall 3-2109 

LIŪDESIO VALANDOJ 
' I štukiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
RKpubUc 7-8600 — 7-8601 AutomobUiama vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų. namų. 1 

/ 

• 

PIRKITE TIESIOS H0O 
MR. NELS0N 
— Aavlnlnko 

SK, M. 

SI. Casimir Moniimcnt 
liOHIDftliy 

S9U W»« 1 1 1 * Streat 
Viena* Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
\ Planų Panliinktants Mi^te 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Anibulan.su patarnavi
mas y r a telkiamas' 
dieną ir n a k t Į. n e i -
kale šaukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 

Roselando dalyse i r 
v i s o s e Chicagos Ir 
mojau* patsr-
luiujam. 

STEPONAS C. UCHAWICZ 
2314 VVest 23rd PLACE TeL Vlrginla 7-6672 
10756 S. MICHIUAN AVE. PUUman 6-1270 

• • - • - - • ' - — • ' ' • ' — • ' - i • — • • • » - I I I — • ••> • • • • ' ' • ' ' ' 

PETRAS P. GURSKIS 
659 \Vest 1X11. STREET į TeL SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 SoutA 50th AVE., CICERO, 1U+ TeL OLymplc 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICIIIGAN AVE. Tel. COnunodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8907 B. LPiUANICA AVE. TeL YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDIMN 
8319 S. LTTUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138—1188 

MILIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALI^ORNIA AVE. TeL LAlayette 3 

1646 VVEST 46th STREET 
A. EŽERSKIS 

Tel. YArda 7-0781 
MINM«ar./«i«.'**b.4>w; ii;ir- (i-,..«^ 

• 
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s - raomams DRATJOM, cmcAao, ILLINOIS 
m Trečiadienis, lapkr. 19, 1952 

X Red. L. Simutis, Alto pir 
mininkas, šią savaitę yra New 
Yorke. 21-22 d. dalyvauja Alto 
pilnaties suvažiavime, į v y r a n 
čiame Hotel New Yorker. Lap
kričio 20 d. Alto vykd. komite
to pasitarimas su ministeriu p. 
P. Žadeikių ir Patariamąja Gru 

X Bla/M'jus ir Elena Kaz
lauskai (2102 So. 49th Ct. Ci
cero, 111.) š. m. lapkričio mėn. 
8 d. minėjo 40 metų vedybų su
kaktį. Iškilmes suruošė jubilia-

jtų sūnus ir duktė. 
Svečiai buvo pakviesti prie 

gausiai valgiais apkrautų stalų 
ir vadovavęs programai K. De
veikis pakvietė kun. St. Adomi-
ną pradėti vaišes malda. Po ska 
nių vaišių svečiai išsiskirstė nuo 
širdžiai linkėdami jubiliatams 
laimingai sulaukti auksinio ve-
iybų jubilejaus. 

!Š ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Amerikos Skatitij Jam-
KANADOJ 

— Kanados lietuviu kunigų 
boree 1953 m. 1953 m. liepos suvažiavime, įvykusiame lapkri-
mėn. prie Santa Anna, Calif., čio 4 d. Toronte, buvo aptarti 

pe. Šeštadienio vakarą ir sek-i 
madienį dalyvauja LAKSA cen 
trines valdybos narių pasitari
me, Lietuvių Kultūros Instituto 
direktoriato susirinkime ir taip 
pat Alto New Yorko skyriaus 
pobūvyje. Sekmadienį po pietų 
yra pakviestas Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimo garbes 
prezidiuman. Minėjimas įvyksta 
Brooklyn, N. Y. 

Vitalis Žukauskas, alcto-

X Antliony J. Rudis, Lithu-
janian Chamber of Commerce of 

X 

prezidentas, šiandien 
išskrido į New Yorką, kur jis 
pakviestas dalyvauti Nacionali
nėje Užsienio Prekybos konfe
rencijoje. Kartu išskrido ir jo ̂ Bostono vietininkijos skautai 
žmona Marija P. Rudis, Rock 
well Engineering Company da 
ininkė. 

bus 3-ji Boy Scouts of America 
tautinė jambaree. L. S. B. Va-
dija dėka gerų ryšių su B. S. A. 
centru numatė šion stovyklon 
pasiųsti reprezentacinį mūsų 
skautų vienetą. Ta garbė tek-
sianti Los Angeles vietininkijai, 
kuriai vadovauja pasktn. V. Pa
žiūra. 1950 m. 2-je B. S. A. tau
tinėje jamboreeje — Valley 
Forge, Pa., irgi dalyvavo su-
rinktinis lietuvių skautų viene
tas, kurio branduolį sudarė 

— Drąsi skaute. Amerikiečių 
skaučių savaitės iškilmėse skau 

I tei Margaret Marshall, Exeter, entuziastišku pasisekinm Arti 
N. H., buvo įteiktas sidabrinis (

m o J e a t * l t yJ e .,Fabiola" bus sta 

svarbiausi lietuvių sielovados 
klausimai Kanadoje. Į Kanados 
liet. kunigų provincijos valdy
bą išrinkti: pirm. kun. dr. J. 
Gutauskas, sekr. kun. P. Ažu-

Griežčiau baus vairuotojus 
Chicagoje įvyko metinis šuva 

žiavlmas Motorizuotų Vežimų 
Administracijos atstovų. Nu
statyta, kad šiuo metu JAV-se 
yra 52 milionai automobilių ir 
sunkvežimių. Susisiekimo nelai
mės šiemet gali prašokti net re
kordinį kiekį, kurs pasireiškė 
1941 m., kada buvo 39,939 už
muštų ; ekonominiai nuostoliai 

balis ir ižd. kun. P. Baniūnas, iS šil* m<*ų susisiekimo nelai-
OFM. m u 4 . numatoma, sieks 3.5 bilio-

I — Dr. E. Norvaišienė, Lle- no dolefių. Administracijos at-
tuvoje ir Vokietijoje vadovavu
si vaikų ligoninėms, sutiko va
dovauti „Caritas" įsteigtam svei 
katos biurui Toronte, duodant 
motinoms, auginančioms vai
kus, įvairius sveikatos ir higie
nos patarimus. 

— „Fabiola", Toronto liet. 
parapijos jaunimo statytas sce
nos veikalas Toronte, praėjo su 

stovai priėjo išvadą, kad gerų 
rezultatų kovoje su susisiekimo 
nelaimėmis atsiekiama, jei griež 
tai imami nusikaltę vairuotojai, 
atimant nuo jų šoferio leidimus. 

Automobiliu į ežerą 
Pakrančių apsaugos kariai iš

traukė iš Michigano automobilį 

KAS, KĄ IR KUR 
- V*}«» Marquett» Park. _ „ „ ^ R ^ ^ e . L i e 

Bal o 5 skynus (Marąuette T e a t r a f ) , . . . o m ? n 2 3 
Park) nuo lapkričio 18 i j k l , ^ 8 e k m a d i e n i | ift k g t a j R o c k . 
gruodžio 1 d. pradėjo drabužių, l ̂  , „ k u r W a g h i ton J u . 
avalynes bei patalyne,, vajų Vo' S c h o o , 
kieti joje pasilikusiems lietu- • 
viams šelpti. Drabužiai, avaly
nė bei patalynė bus priiminėja
mi šv. P. Marijos Gimimo par. 
salėje šia tvarka: pirmadie-

rockfordiečiams Petro Vaičiūno 
5 veiksmų komediją „Naujieji 
žmonės", šis veikalas Chicagoje 
praėjo jau 5 kartus, tačiau dar 
neatrodo, jog visuomenė jo jau 

niais, antradieniais ir trečiadie- a t s i s a k t u P o W | R o c k . 
niais tik vakarais nuo 7 iki 9 . f o r d e L | e t u v i ų T e a t r a g n u m a t o 

vai., gi ketvirtedieniais, penkta- L e i k a l ą k a r t o t i d a r k a r ^ C h i 
dieniais ir šeštadieniais nuo 1 L . Z 3 L 
iki 5 va i po pietų ir nuo 7 iki 
9 vai. Balfo 5 skyrius 

— Kalėdų Eglutę rengia Chi-
cagos Skautininkų Ramovė, 
Tuntai ir skautų tėvai 1953 m. 
sausio mėn. 4 d. Marąuette Par
ko parapijos salėje. Kviečiami 

ir lavoną policininko J. Garri- • g y v a u t i skautai ir neakintai. 

Prairę av., koks tai vaikėzaa 
bandė užpulti. Tas vaikėzas įlin
do per langą į kambarį antra

šu 
nus humoristas, dalyvaus stu . 
V . . . xi _ rne augšte, bet Betty spėjo 
dentų ateitininkų ruošiamam! • • J r J 

. ,. . - i i • duoti jam kėde \ galvą ir šis meno ir literatūros vakare, kaip . . . . . . . g r e i t a i išsinešdino laukan, programos vedėjas. Kai Vokie- • 
tijoje buvo susidariusi teatralų X Kazys ir Barbora Vyčiai, 
grupė „Klumpė", išimtinai išpil- 5301 S. Maryland av., išvykda-
džiusi humoristišką programą, mi į San Diego, Cal., aplankyti 
Vitalis Žukauskas tam vieneteĮsavo dukros Emilijos, Amerikos 
buvo stipriausias, kadangi jis 
humoristiškam — lengvojo žan
ro mene yra nepakeičiamas. Dėl 
sąmojingo, taiklaus, bet nekan 
daus humoro, Vitalio Žukausko 
sceniniai pasirodymai visur pra
ėjo su didžiuasiu pasisekimu. 
Kaip žinome, tame pačiame li
teratūros ir meno vakare be Vi
talio Žukausko, dalyvaus solis
tai P. Bičkiene, J. Vaznelis, 
muz. Kučiūnas ir rašytojai — 
Jurgis Jankus ir A. Baronas. 

X M. Tamanauskiene surin
ko 74 dolerius suruošti Kūčioms 
ir praskaidrinti Kalėdų nuotai
ką Vokietijoj Memmingeno sto
vykloje pasilikusiems vaiku 
čiams, seneliams, ligonims trem 
tiniams. Aukos buvo rinktos 
prašan tos stovyklos kapel. 
kun. Antanui Bungai, Memmin-
gen, Reg. Lager, Memminger-
berg, Deutschland (Germany). 

X J. Kreivėnas turi susida
ręs ištisą lietuvių gaidų biblio
teką. Jis turi nusirašęs, turbūt, 
visų lietuvių kompozitorių kū
rinius. Ta jo biblioteka dauge
liui mūsų muzikų bei daininin
kų yra didelė pagalba. 

X Prof. Viktoras Biržiška 
gavo dieninį darbą viename vie-

ty, 31 m. amžiaus, gyvenusio 
krvžius (SilverCross) už gyvy- t o m a Hamiltone. Veikalą rėži- 4 4 0 9 s . Norman .Automobilį vai 

ravo J. Twarogal, 29 m. am-

Tarybai paskyrė $10.00 auką. 
Jie ten išbus mėnesį. 

X Jonas Varzala, 67 metų, 
10638 Indiana ave., begenėda-
mas medžių viršūnes, nukrito 
nuo kopėčių ir sunkiai susižei
dęs greitai mirė, nuvežtas ligo
ninėn. 

X Dr. J . Meškauskas, Atei
tininkų Federacijos Tarybos pir 
mininkas, dabar dirba profesinį 
gydytojo darbą Cambridge ligo
ninėje, Ohio. 

X Theodoro ir Onos Ale Hu
nų, 3251 S. Union Av., duktė 
Lucille Robinson atvyko pavie
šėti pas tėvus iš Patagonia, A-
rizona. 

X Jonas ir Marijona Vaidžiū-
nai, buvę Brighton Park biznie
riai, išvyko į San Diego, Calif., 
kur jie žada pastoviai apsigy
venti. 

X H. Bugarevičius, gyv. 
Brighton Park kolonijoje, užsi
mokėdamas už Kalėdines atvi
rutes, pareiškė, jog jos yra gra
žios, meniškos ir prie širdies. 

X Prof. B. Vitkus nuo šio 
trečiadienio „Draugo" redakci
joje pavaduoja kun. K. Barą, o 
pastarasis vyr. red. L. Šimuti, 

* *« (r<>crii7Pvt suoia kun. B. Pacevičius. bes išgelbėjimą. S. m. gegužes J 
m g n 1 Motinos Dieną ši drą-1 - B r o n l u s Vaičiūnas, sunkiai ž i a u s J i g p a 8 a k o j a > k a d j i e d u 
sioii' skautė ištraukė savo mo-, susižeidęs Hydro elektros jėgai- s u ž u v u s i u p o l i c i n i n k u b u v o g e , 

Mary Marshall iš nių darbe, pasirgęs mėnesį šv. 
Juozapo ligoninėje, mirė, palik
damas žmoną ir vienerių metų. 
sūnelį. Velionis pasižymėjo ge
ru būdu ir dideliu taktu. 

tina Mrs. 
Sąuamscott upėn įkritusio au
tomobilio. 

— V. Kriaučiūnų šeima, Det
roite, padaugėjo nauja nare — 
dukra Laimute — Lulija. 

— Mirė Worcester, Mass. 
šiomis dienomis VVorcesteryje 
mirė Mrs. Elizabeth B. Piktia-
lis-Simaitis ir Mrs. Amelia Gro-
dis-Labelūnas. 

— Žuvo Korėjoje. Pvt. Fred 
J. Bott, Jr., 18 metų, sūnus 
Mrs. Mary Bott Bedugnis, iš 
VVorcester, Mass. 

— Nauja Šeima. Stanislovas 

spauda — VVelt und# Wort, Ma-
nianhill, Benediktinische Mo-
natsschrift, Arbeitshilfe fuer 
den evangelischen Religionsun-
tericht — labai gražiai atsilie-

Jalmokas, dabar tarnaująs JAV pė apie A; Maceinos knygą: 
kariuomenėje, susituokė su L. Inkvizitorius. Autorius gavo 
Vyčių veikėja Augele Masiony- laiškų iš vokiečių profesorių ir 

f te, gyv. Boston, Mass. I teologų. 

i 

rokai prisivaišinę ir įgėrę. Jis 
nepastebėjęs, kaip ties Fuller-
ton avenue įvažiavęs į Michiga-
ną. Jis pats spėjęs iššokti per 
atvirą langą, matęs ir policinin
ką plaukiant, bet šis jau kranto 
nebepasieks. 

VOKIETIJOJ 
— Kun. A. Šidlauskas po o 

peracijos pasveiko, tačiau dar 
nesustiprėjo, kad galėtų išvykti Į l ^ M 2 4 3 p ė d ų 
iš Muencheno į Romą dirbti Baz r 

nyčios Tribunole. ' Chicagietė Hariette Duncan, 
— Vokiečių spauda apie prof. 121 m. amžiaus, gyvenanti 340 

A. Maceinos knygą. Vokiečių W. 59 str., panaudodama skai-

CHICAGOS ŽINIOS 
Pabėgėlių geradare Nesinešiokite tūkstančių 

Didelė pabėgėlių geradarė y-
ra Mrs. Elzbieta Samienė, gyv. 
3442 So. Union Ave. Su pagal
ba kitų sudarė (suorganizavo) 
20 affidevitų ir pasiuntė 142»Tačiau įvyko nelaimė: vagis pa-

tiniame fabrike. Lig šiol jis dir- išvykusį į New Yorką. 
bo viename turtuolių klube nak
tinį darbą, kuris jį labai vargi
no. 

X Juozas švaistas-Balčiunas, 
autorius neseniai išėjusios kny
gos — Petras Širvokas, praėju* 
sią savaitę supažindino Margu
čio radijo klausytojus su šia sa
vo knyga, paskaitydamas iš jos 
vieną skyrių. 

X Žurnalistas Vytautas Kas ; 

X Antanas Gulbinskas suti
ko vadovauti vaikų valandėlei, 
kuri patiekiama kiekvieną ket
virtadienį 7:00 per Margučio 
radiją. 

• 
X P. Laudancklene", gyv. Ci

cero, 111., šaligatvyje sukrito ir 
ranką nusilaužė. Tai apsileidi
mas namų savininkų, kad jie ne 
pataiso šaligatvių. 

X Juozas Širvys, dirbąs Se 

siuntinius: maisto, drabužių, a-
valynės ir kt. Moterys, nemo
kančios rašyti, kreipdavosi prie 
jos ir prašydavo persiųsti siun
tinius. Pati Samienė pasiuntė pa 
bėgėliams 35 siuntinius. Mrs. O. 
Baniuliene 17 siuntinių (per 

niūnas vėl pradėjo skaityti s e k - n e l i ų p r į e g i a u d o s ūkyje, pasta-
* ruoju meįu susirgo ir dabar y-madieniais Margučio radijo pro 

gramoj savo įspūdžius iš kelio
nės po Lietuvą. Jo pasakojimai 
ypatingai mėgiami. 

X Rašytojas Juozas Girnius 
iš Dorchester, Mass., įsirašė 
Liet. Kn. Klubo nariu. Pirmoji 
jo pasirinkta knyga yra Poezi
jos Antologija. 

X Romas Apolinaras Norvai
šas, gyv. Cicero, UI., tarnaująs 
JAV kariuomenėje, iš Japonijos 
išsiųstas šio mėnesio pradžioje 
į Korėjos frontą. 

r/ 

dešimtį vaikų. 
/ 

Tai paminėtina veikli lietuvė. 
Ji pati kūrė ir davė į spaudą 
eilėraščius. Ji priklausė ir da
bar, priklauso organizacijoms 
(draugijoms) ir dalyvauja uo
liai jų veikime./ 

Neužmirš ir minės ją ilgai pa
bėgėliai, gavę pagalbos siunti
niais ir „paveiksliukais". Aplan-
kykite tą geradarę visi, kuriuos 
palietė jos šilta ranka. Ji šian
dien švenčia vardines. 

Jonas Vingily* 

Nori pakelti geležinkelio 
važmą 

Illinois Central geležinkelio 
linija Prekybos Komisijoje iškė
lė bylą, kad būtų leista jai pa
kelti važmos mokestį. Geležin-

sktn. Gurinąs pažadėjo paskirti ' kelio savininkai JrodinSja, kad 
$10.00 vertės dovaną skautų 1 9 5 1 m . j i e t u r g j 0 n u o f ltolių 

Mrs. E. Samienę). Ji išaugino!ženklus. Jai buvo didelis džiaugs 

čiavimo mašinai skirtą popierio 
ritinėlį, pusketvirto colio platu
mo, parašė savo sužadėtiniui 
korp. Leonardui Nelson laišką 
į Korėją. Laiškas buvo 243 pė
dų ilgio, jį rašė tris savaites. 
Oro paštas laiško nepriėmė, per 
sunkus, tai turėjo siųsti papras 
tu paštu. Ji pra§e sužadėtinį 
pranešti, kiek laiko ims jam jį 
perskaityti. 

I 

Praplestina kanalizacija 
Illinois sanitarinio skyriaus 

inžinierius Cl. Klassen pabrėžė 
reikalą, kad iš pagrindų būtų 
pertvarkyta Chicagos srities ka 
nalizacijos sistema. Greitai iš
augusios priemiesčių sritys ir 
netoliese miesto esančios sody
bos neturi reikiamo sutrų nute
kėjimo. 

$100,000 misijoms 
Chicagos verslininkas ir dide

lis geradaris Frank J. Lewis 
mas, kai vokuose atrado $9,780 p a a u k o j o $ 1 0 0 ,000 misijų koply 

Tėvai prie įėjimo turės įduoti 
$0,5-1,00 vertės pakietėlį. 

— Rašytojų Klube apie kri
tiką, šį šeštadienį 7 vai. Lie
tuvių auditorijoje (trečiame 
augšte) įvyksiančiame Chica
gos Rašytojų Klubo susirinkime 
bus kalbama apie kritiką. Pra
dinis pranešėjas — A. Audrius. 
Susirinkime dalyvaus ir svečias 
Jurgis Jankus. 

— Svarbus susirinkimas. Bal
fo 3-čias skyrius (Bridgeport) 
šaukia specialų susirinkimą lap
kričio 21 d. 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Auditorijoje. Visi kviečia
mi į šį susirinkimą. 

i A. B. 

cagoje. 
Į Rockfordą Lietuvių Teatras 

vyksta senu aktorių sąstatu, iš
skyrus Karaliūno rolėje naujai 
įvestą aktorių Petrą Mačį-Ma-
činską, kuris vaidins vietoje pa
sitraukusio laikinai iš scenos 
darbo Kazio Oželio. Seno Grafo 
rolėje bus pats veikalo režiso-
rius Stasys Pilka, Grafaitę Ire
ną vaidins Janina Monkutė, Lai 
mą — Stasė Kielaitė, Karaliū
nienę — Ona Mironienė, Zigmą 
Sakalą — Jonas Kelečius, Saka
lo tėvą — Gasparas Velička, Sa 
kalo motiną — Petronėlė Pet-
ravičiūtė-Miller, Tutkų-Andrius 
Mironas, Sargelį, grafo tarną 
— Julius Balutis, majorą Bu
tautą — Juozas Raudonis ir pie 
menaitę — Florentina Mikuls-
kytė. Dekoracijos dail. Algio Ku 
rausko. Režisūros padėjėjas 

iJuozas Skomantas. 
— Vitalis Žukauskas, akto

rius humoristas, dalyvaus Stu
dentų Ateitininkų ruošiamame 
meno vakare, kuris įvyksta lap-
krič. 23 d. 4 v. p.p. Sakalų salėj. 

D i e n r a š č i o 

" D R A U G O " 

Chicagietė Wilma Gardner, 
gyvenanti 5417 S. Hoyne, ne
pasitikėjo bankais ir savo san
taupas vis nešiojosi su savimi. 

grobė jos rankinuke, kuriame 
buvo ir jos pinigai, apie $10,-
000. Sekančią dieną nusiminusi 
moteris gavo pranešimą iš paš
to, kad jai yra keturi laiškai, 
be pašto ženklų ir kad ji gali 
juos atsiimti sumokėjusi už 

PRIIS-ADVI 

dolerių su šitokiu laišku: „Man 
gaila, kad buvau priežastimi Jū
sų tokio rūpesčio; kai aš atida
riau rankinuką, buvau taip pat 
išsigandęs, kaip ir jūs. Aš nie
kada netikėjau atrasti tiek 
daug pinigo. Jeigu būčiau žino
jęs, nebūčiau ėmęs. Man reikė-

čių statybai. Apie tai vysk. D. 
O'Brien pranešė per Church 
Extension Society pietus, kurie 
buvo Conrad Hilton viešbutyje. 

Kariai su verslininkais 
USO klube, 308 N. Michigan, 

jo greitomis poros dolerių, ir buvo suorganizuoti specialūs pie 

ra šv. Kryžiaus ligoninėje. 

X Mikas Brinkauskas ir Ni
jolė Bauža susituoks lapkričio 
29 d. šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje. 

X L i t Tunto Tuntininkas 

konkursui. 
X Vaclovas Momkus rengia

si susituokti su Margareta Iva
nauskaite. 

$870,000, o šiais metais numa
to turėti $750,000. Tolimesnis 
šio klausimo svarstymas atidė
tas iki sausio 12 d. 

dabar aš gavau gerą pamoką. 
Bebėgdamas aš pamečiau vieną 
voką". Tame voke, kaip sako 
savininkė, buvo du seni bankno
tai po $100. Dabar VVilma Gard
ner nutarė pinigų nebesinešioti, 
o padėti į banką. 

Užpuolė su k i lpa ir pe i l iu 

Policija jieško apie 25 m. vy
ro, 5 pėdų 7 colių augščio, kurs 
prisėlinęs prie užpakalinių durų 
namo 8237 Adison gatvėje pa
grobs Ritą Scott, 20 m. am
žiaus, užnėrė ant jos vielos kil
pą ir peiliu sužeidė jos krūtinę 
ir ranką. Jai šaukiant atbėgo 
kaimynas ir piktadarys pabėgo. 

tūs, kuriuose su amerikiečiais 
kariais. Dalyvavo ir miesto me
ras Kennelly. 

Užmušė dviratininką 
Pensininkas Henry Strielein, 

67 m., dviračiu važiavo ties 900 
E. 103 Str. Čia jį mirtinai pri
trenkė sunkvežimis, kurs iš ne
laimės vietos pabėgo. 

Sudegė moteris 
Per gaisrą 2416 Maypole gat

vėje taip sunkiai apdegę Curti-
nio Jonės, 30 metų moteris, kad 
nuvežta į County ligoninę mirė. 

SKELBKITfiS "DRAUGE" 

LAPKRIČIO1 29, 1952 

MIDWEST"HOTEL 
CHICAGO, ILL. 

Jurgio. Akelio Orkestras Groja Šokiams! 
$50.00 Ir $28.00 pryzal ui gražiausias kaukes 

$25,00 pryzas už grailaiKlt lietuviški kostiumi 

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

Pelnas skiriamas "DRAUGO" nauju mašinų fondui. 
Vėliau bus paskelbtos pavardes žymiųjų žmonių, kurie bus 

teisėjai gražiausių kaukių ir lietuviško kostiumo. 
Bilietus užsisakykite iš anksto DRAUGO administracijoje. 

Biletų kaina $2.00 asmeniui. 

W Visi į Studentu Ateitininku Sąjungos rengiamą LITERATŪROS ir MUZIKOS VAKARĄ! 
lapkričio 23 d. (sekmadienį), Sokolų salėje, 2337-45 So. Kcdzie Ave. 
Pradžia 4-tą valandą popiet. 
PUIKUS SILICNO ORKESTRAS. 

• • • I I I n linu , i m i i i, m II . , nu 

Bilietai gaunami prie įėjimo. 
TURTINGAS BUFETAS IR ŠAUNUS BARAS. 

• * 

Rašytojai: JURGIS JANKUS, AL. BARONAS. I Muzikas 
• 1 1 • m m R I I I I J L l I l f f l l I N f f l N M • • • 

ALEKSANDRAS KUČIŪNAS 

-

Aktorius... . .VITALIS ŽUKAUSKAS. 
ii MMam visos lietuviškos visuomenes. 

i • • * • * • * • » » • * 

• 

Solistai: PR. BIČKIENE. JONAS VARNELIS. 
STUD. AKŲ S-GA 
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