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Nenuoširdus darbą 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Tautų apsisprendimo teisės, dis

kutuojamos jau nuo pereitos savaitės pradžios, sukėlė ir dar tebe
kelia labai priešingų pareiškimų. Tuo tarpu, kai sovietų blokas ir 
Azijos bei Arabų valstybės kalba apie vakariečių kolonializmą, 
Vakarų blokas domisi satelizmu ir už geležinės uždangos esančių 
tautų apsisprendimo teisėmis. 

Socialiniame, humanitarinia
me ir kultūros reikalų komitete 
svarstomos dvi rezoliucijos, ku
rias patiekė Žmogaus Teisių Ko
misija. Pirmojoje rezoliucijoje 
prašoma nutarti, kad visi Jung
tinių Tautų nariai pripažintų lais 
vo apsisprendimo principąir kad 
JT nariai garantuotų tą teisę sa
vo valdomiems žmonėms ar tau
toms po to, kai pastarieji pa
reikš savo valią per plebiscitą, 
kuris bus pravestas JT priežiū
roje. 

Ši antroji rezoliucija dar turi 
ir antrą pastraipą, kurioje mini
ma, jog valdantieji turi savano
riškai informuoti JT apie apsi
sprendimo teisės vykdymą jų te
ritorijose. 
Papildymas prie žmogaus Teisių 

Konvencijos 
Tie abudu užsiminimai apie 

tautų apsisprendimą jau buvo iš 
kilę pereitos sesijos metu, kada 
buvo nutarta juos prijungti prie 
jau parengtos Žmogaus Teisių 
Konvencijos. Tuo metu buvo net 
parašyta ir pirmoji pastraipa, 
kuria turėjo ta deklaracija pra
sidėti: „Visos tautos turi lais
vo apsisprendimo teisę". Šiemet 
Žmogaus Teisių Komisija, net 
penkiolika savo posėdžių pasky
rusi tam tikslui, tas dvi rezoliu
cijas ir patiekė kartu su ta de
klaracija, kurioje sakoma: „Vi
sos tautos turi teisę laisvai ap
sispręsti dėl savo politinės, eko
nominės, socialinės ir kultūrinės 
padėties". Antrojoje pastraipoje 
kalbama apie valstybių pareigas, 
kad toji teisė būtų įmanoma įgy 
vendinti. 

Lietuvoje, Latvijoje ir kt. 
Daug skambių kalbų čia buvo 

pasakyta apie tautų apsispren
dimo reikalą. Tautinės Kinijos 
atstovas Paonan Cheng, pirma
sis pradėjęs diskusijas, tvirtino, 
kad yra būtina tvarkingame de
mokratiškame pasaulyje vado
vautis šias teises pripažįstan
čiais įstatymais. Bet, jei nebus 
prižiūrimas tos teisės praktiškas 
Įgyvendinimas, žmonijos pastan
gos užtikrinti pasaulyje taiką ir 
saugumą bus tik tuščios svajo
nės. 

Būtų dvigubai tragiška, jei 
tautų apsisprendimo teisė reikš
tųsi tokia forma, kokia dabar 
yra Lietuvoje, Latvijoje, Esti
joje, Vengrijoje, Rumunijoje, 
Bulgarijoje, Lenkijoje, Čekijoje 
ir Albanijoje, — pastebėjo ki
nas, vietoje tų dviejų rezoliuci
jų siūlydamas įvesti trečią punk 
tą Žmogaus Teisių Konvencijo
je. 

Beveik tuo pačiu metu Gene
ralinės Ansamblėjos posėdžiuo
se apsisprendimo klausimą kėlė 
ir antras kinų atstovas dr. Yeh, 
kuris atvirai pasakė: 

— Baigiantis vakarų valsty
bių kolonialinei politikai, prasi
deda nauja ir žiauriausia, vadi
nama satelizmu, kuriam JT turi 
užkirsti kelią. JT pagaliau turė
tų bent moraliai paremti už ge
ležinės uždangos patekusias tau
tas, kurios dabar meldžiasi, pla
nuoja ir kovoja už savo laisvę. 

Ameriką už prasižengimus Por-
torike, Indokinijoje, Malajuose 
ir kt. 

• 

Jis kaltina Belgiją už vietinių 
priespaudą Ruanda - Urundi pro 
vincijoje, britus už Mau Mau 
persekiojimus Kenijoje, prancū
zus už „tautinių aspiracijų" žlug 
dymą Tunise ir Maroke, o kaip 
kontrastą rodo... Sovietų Sąjun
ga-

Ta pačia armonikėle groja ir 
Lenkija. „Draugė" Irena Do-
manska jau tiesiai sako, kad 
Amerikos imperializmas nepaly
ginamai didesnis už buvusį Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos im 
perializmą. Girdi, Amerika sau 
priklausančiose teritorijose ruo 
šia karines bazes, 

Eden lankėsi pas Eisenhowerį 
Churchilis peršasi pasimatymui Washingtone 

NEW YORK, lapkr. 21. — KieĮc aptaręs su respublikonų kon
greso vadais vidaus problemas, Eisenhoweris su kitais lankytojais 
vakar pasuko į užsienio problemas. _____ 

Trys svarbiausi jo lankytojai 

Susirūpinęs Kisenhoueris po pasitarimo su partijos kongreso vadais (sen Bridges sen Taft ir 
kongresmanas Martin), kurie jam priminė, k a i reikia tesėti prieš rinkimus duotus pažadus- su
mažinti mokesčius, panaikinti infliacijos spaudimą, baigti Korėjos karą ir t.t. Bot kakta susiraukia, 
kai reikia apsispręsti kaip tai padaryti. (IN&) 

O Gudija džiaugiasi... 
Tos mūsų „broliškos respubli

kos" atstovas, Gudijos Kuzma 
Kisielev, kaip išvyko iš Minsko 
su nustatyta šypsena, taip ir čia 
ją teberodo, negalėdamas atsi
džiaugti sovietinio gyvenimo lai 
me. Ir jis turi savo balsą. Kalba 
apie tautų emancipaciją, kaltina 

Kaip gi su tautomis, esančiomis 
ui geležinės uždangos? 

Ryškiausiai Vakarų bloko 
nuomonę išdėsto* Belgijos atsto
vas Fernand van Langenhove. 
Jis pagrindinai sukritikuoja abi
dvi Žmogaus Teisių Komisijos 
rezoliucijas, tardamas, jog min
tis, kad „būtų panaikinta vergi
ja", yra labai miglotai išreikšta. 
Girdi, JT nieko nekalba apie ap
sisprendimo teisę tuose kraštuo
se, kurie jau anksčiau buvo lais
vi, bet paskutiniojo karo pasė
koje buvo savo didžiųjų kaimy
nų ginkluotos agresijos auko
mis. 

Nieko nekalbama apie tuos 
kraštus, kuriuose tie didieji kai
mynai įsisteigė savo karo bazes, 
pagal savo įsakymą sudarė vy
riausybes, pravedė rinkimus ir 
įvykdė durtuvais paremtą „sa
vanorišką" įsijungimą į savo te
ritorijas. Ar visi tie atvejai tai 
jau neįeina į tuos žodžius, ku
riais rezoliucijoje kalbama apie 
„tautų vergiją" ir kuri egzistuo
ja, remiantis apibrėžimu, „kai 
viena tauta valdo kitą" ? — klau 
sė belgas susirinkusius. 

Toliau jis priminė, kad JT daž 
nai gauna peticijas ir praneši
mus, kurių autoriais yra žmonės 
iš tos „užmirštosios pusės". Jie 
reikalauja sau nepriklausomybės 
ir turėtų būti prisiminti toje kon 
vencijoje. Bet visa nelaimė, kad 
konvencija nieko nekalba apie 
„nesavarankiškai besi valdančius 
kraštus". Esą, tik skyriaus pa
vadinimas yra toks, o tekste jau 
kalbama apie „kraštus, kur gy
ventojai nesivaldo patys". Šitoks 
straipsnis galėtų būti taikomas 
t ik tokioms tautoms, kurios y ra 
primityvios ir negali valdytis pa 
čios tik dėl savo civilizacinio ir 
kultūrinio atsilikimo. Tuo tarpu 
kitaip yra su valstybėmis, ku
rios jau turėjo savo nepriklau
somybę, gražiai tvarkėsi, bet bu
vo okupuoto. 

Todėl jis siūlė rimčiau apsvars 

Trumano spaudos 
konferencija 

VVASHINGTON, lapkr. 21. — 
Vakar po ilgos pertraukos įvy
ko prez. Trumano spaudos kon
ferencija. 

1. Trumanas labai patenkintas 
pasikalbėjimo su Eisenhoweriu 
rezultatais; ypatingai gi džiau
giasi, kad ir Eisenhoweris parė
mė jo administracijos nuomonę, 
kad komunistų belaisviai neturi 
būti grąžinami prievarta. 

Iš kito šaltinio teigiama, kad 
Eisenhoweris Korėjoje būdamas 
įsitikins, jog gera buvo Trumano 
politika ir Formozos reikalu. Jei 
Chiang Kai-sheko kariuomenė 
būtų Korėjos fronte, tai Formo-
za būtų likusi be apsaugos ir 
greičiausiai komunistai būtų ban 
dę ją pasigrobti. Tas įvykis bū
tų Korėjos karą išnešęs iš Ko
rėjos ribų. 

2. Trumanas pabrėžė, kad Ei-
senhowerio laimėjimas nereiš
kia, jog tauta davė įgaliojimą su 

Teisiami Slansky ir Clemen+is 
Vakar jų byla prasidėjo Prahoje. — Be jų dar 12 sėdi 
kaltinamųjų suole. — IS 14 kaltinamųjų U yra žydai. 

— Slansky jau spėjo prisipažinti 
VIENA, lapkr. 21. — Prahos radijas praneša, kad vakar pra

sidėjo jau seniai areštuoto Slanskio ir jo grupės byla. 
Radijas praneša, • kad šalia • 

Slanskio kaltinamųjų suole sėdi; joje. Nebent Slanskis su Klemen 
buv 
Clementis ir dar 12 jų bendra 

užsienio reikalų ministras čiu tylomis kaip avinėliai įkiš 

darbių, tarp kurių yra žymiausi 
Slanskio bendradarbiai Otto 
Sling ir Maria Svermova. 

Rudolf Slansky (Čekoslovaki
jos žydas pakeista pavarde) bu
vo patikimiausias Maskvos įga
liotinis Čekoslovakijoje ir komu 
nistų partijosjj^ralinis sekre
torius. Kai jis W51 m. buvo areš 
tuotas, tai oficialiai buvo skel
biama, kad partijos viduje orga
nizavęs savo grupę tikslu paimti 
į savo šalininkų rankas visą val
džią ir nuvesti Čekoslovakiją į 
vakarų bloką. Panašūs kaltini 

galvas į kartuvių kilpą. 
• Vakar popiet Prahos radi

jas jau pranešinėjo, kad po kal
tinamojo akto paskaitymo Slans 
kis prisipažinęs prie visų patiek
tų kaltinimų. 

stabdyti demokratų pradėtas so- m a į buvo prikabinti ir Klemen 
cialines reformas ir pasiektą to
je srityje pažangą. Kas tą pa
žangą bandytų stabdyti, nieko 
kvailesnio negalėtų padaryti. 

čiui bei jo šalininkams. 
Vakar per Prahos radiją buvo 

pranešta, kad kaltinamieji yra 
išdavikai — su JAV pagalba no 

Būtų nesupratimas istorinės mi- „A. ^ „ „ ^ ^ J u «*• i*x> 
.. J . , r . , . , . . , . rėję nuversti dabartinę valdžią. 
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r čios didžiosios nuodėmes Mas-
3. Kai baigsiąs prezidentauti, k v o s imperializmo katekizme. Iš 

įsigilinsiąs į demokratų pralai-,14 teisiamųjų 11 yra žydai, 
mėjimo priežastis. Apie jas ga-i 
lėsiąs tik po pusės metų kalbėti. I Spėjama, kad ši byla savo gar 
Nors pats darysiąs įtakos demo- s u P r i l vS s garsiosioms Stalino 

priešų likvidavimo byloms Rusi-kratų partijai, tačiau demokratų 
partijos vadu laikąs Stevensoną. 
(Kaikurie pietiniai senatoriai 
mano, kad nė vienas nė antras 
neturėtų kišti nosies į demokra-

Korejos fronte 
SEOULAS, lapkr. 21. — Va

kar sąjungininkų aviacija vėl 
S J S ^ i J Z S L ! T 7 2 S L 2 ? numušė 5 Migus, o 2 sužalojo. 

Kovos žemėje buvo silpnos: keli rūpintis demokratai senatoriai, 
kaip Russell, Byrd, Maybank). 

Kalendorius 
Lapkričio 21 d.: Švč. Marijos 

paaukojimas. Senovės: Vygan
das ir Eite. 

Lapkričio 22 d.: šv. Cecilija. 
Senovės: Rūstenis ir Daina. 

Oras Chicagoje 
Beveik giedra. Temperatūra 

tyti reikalus ir nedaryti tokių I apie 50 laipsnių, 
neaiškių sprendimų, kuriais bū-| Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:26. 
tų iškraipomi didieji laisvės prin. • •• , — „ , 

būriai kinų puolė centro ruože, 
bet be vargo buvo nuri t int i Šlai
ta is žemyn. 

Lengvieji sąjungininkų spraus 
miniai bombonešiai sugriovė 
priešo geležinkelio mazgą ir tie
kimo centrą prie Kanggye, 25 
mylios nuo Yalu upės. Ten buvo 
svarbi priešo štabų būstinė ir di
delis aliejaus sandėlis. Praneša
ma, kad sugriauta bent 25 pasta
tai. 

cipai ar bent mažinama jų ver
tė. Pagal teisybę, kaip jis primi
nė, dabartinės dvi rezoliucijos 
sukuria dvi kategorijas žmonių, 
kurie turi teisę, kad jų reikalai 
būtų svarstomi: vienoje pusėje 
— mažas skaičius valstybių, ties 
kuriomis sukoncentruotas dėme 
sys ir kitoje pusėje — tautos, ku 
rių yra daug ir kurias tos rezo
liucijos ignoruoja, bet kurių li
kimas yra ypatingai dėmesio 
vertas. Toje antrojoje kategori
joje, tarp kitų, yra ir 700 milio-
nų žmonių, kurie priklauso So
vietų Sąjungai ar jos „liaudies 
demokratijoms". 

F. Dulles - valstybes.sekretorius 
Tafto kandidatas neparinktas krašto apsaugos 

sekretoriaus vietai , 
NEW YORK, lapkr. 21. — Vakar vakare pranešta, kad gen. 

Eisenhoweris jau parinko 3 savo būsimo kabineto narius. 
Valstybės sekretoriumi parinktas Foster Dulles, krašto ap

saugos sekretoriumi — Charles Wilson, General Motors direkto
rius, vidaus sekretoriumi — Makay, Oregono gubernatorius. Sen. 
Tafto kandidatas į krašto apsaugos sekretorius nepraėjo. Tuojau 
po inauguracijos paskyrimai bus patiekti senatui patvirtinti. 

Dulles paskyrimą valstybės sekretoriumi diplomatai sutiko 
su pasitenkinimu, nes visiems žinomos jo nuomonės ir jis pats 
žino visas pasaulio problemas, nes buvo nuolatinis dabartinio se
kretoriaus D. Achesono patarėja* ir bendradarbiai 

Gresia skilimas 
del Korėjos 

NEW YORK, lapkr. 21. — In
dijos pasiūlymas daryti paliau
bas be susitarimo dėl belaisvių 
pasikeitimo, o belaisvių klausi
mą sutvarkyti atiduoti specia
liai JT komisijai, gaunąs prita
rimo pas prancūzus, Azijos ir 
anglų dominijų bloke, tik JAV 
delegacija, turėdama savo tezei 
ir Eisenhowerio pritarimą, ne
linkusi daryti nuolaidų. Vakar 
dar nebuvo aišku, kuri rezoliuci
ja laimės: Indijos ar JAV. Bu
vo jieškoma tokių pataisų prie 
Indijos rezoliucijos, kad ji būtų 
priimtina JAV ir kad jos neat
sižadėtų Indija. 

Anglai ir* kiti remia Indijos 
rezoliuciją todėl, kad norį galu
tinai išbandyti komunistus. Jei 
jie ir šitokios išeities nepriimtų, 
tai Indija galutinai įsitikintų, 
kad komunistai Korėjos karo ne 
nori baigti . 

• Atiduodant „Draugą" spau
dai pranešta, kad Anglija vakar 
parėmė Indijos rezoliuciją 

Sunkiai tvarkosi 
Indonezija 

JAKARTA, lapkr. 21. — In
donezijai nesiseka tvarkytis ne
priklausomybę gavUs — iš vie
nos krizės eina į kitą, centrinė 
valdžia niekad nežino, ar visi fe
deracijos nariai beklauso jos pa 
rėdymų. 

Šiuo metu armija sukilo ir su
skilo, susiginčijusi dėl krašto 
apsaugos ministro politikos, šis 
nori sumažinti kariuomenę pu
siau -— iš 200,000 numušti iki 
100,000 vyrų. Dviejų kariuome
nės divizijų karininkai yra prieš 
sumažinimą ir grasina jėga pa
sipriešinti ministro politikai. Ir 
parlamentas, spaudžiamas, pa
peikė ministrą, o kažkieno spau
džiamos minios reikalauja, kad 
prezidentas paleistų parlamentą. 
Tik pažadėjęs klausimą svarsty
ti, prezidentas išlaisvino savo rū 
mus nuo juos apgulusių minių. 
Šiandien dar niekas negalįs pa
sakyti ar prezidentas išlaikys vi
są kraštą centrinės valdžios kon 
trolėje* 

vakar buvo: Pennsylvania uni
versiteto prezidentas Harold 
Stasen, užsienio politikos eks
pertas ir spėjamas valstybės se
kretorius Foster Dulles ir D. 
Britanijos užsienio reikalų mi
nistras Eden. šis pastarasis bu
vo svečias prie 12 valandos sta
lo. Foster Dulles kalbėjosi su Ei-
senhoweriu prieš Edeno atėjimą. 

Edenas atėjo pasveikinti seno 
pažįstamo ir pasakyti, kad jo bo 
sas Churchilis nori kuo greičiau
siai su juo pasimatyti. Kad taip 
yra, pasakė pats Churchilis, at
sakydamas į vieno darbiečio pa
klausimą parlamente. Nereikia 
abejoti, kad Eisenhoweris Chur-
chilio pasisiūlymą atvykti į Wa-
shingtoną priims ir jau vakar su 
Edenu aptarė, kad ir stambiai, 
klausimus, kuriuos abudu susi
tikę turėtų aptarti. Churchilis, 
žinoma, atvyks tik po inaugura
cijos. 

Pirmąją dieną po konferenci
jos su Trumanu Eisenhowerio 
svečiais buvo sen. Taft, sen. 
Bridges, sen. Wiley, atstovar 
Martin. Tai yra tie respubliko 
nai, kurie rikiuos 83-čio kongre 
so darbus. 

Sen. Wiley, kuris tikriausia-* 
bus senato užsienio reikalų ko 
misijos pirmininku, o dabar yrs 
JT sesijoje dalyvaujančios dėle 
gacijos nariu, išsinešė iš pasita 
rimo Eisenhowerio *sutikimą pa
skelbti jo nuomonę Korėjos ka
ro belaisvių pasikeitimo reikalu 
— jis pritaria prez. Trumano ad
ministracijos nusistatymui, kad 
kinai ir šiaurės korėjiečiai be
laisviai negali būti grąžinami na 
mo prievarta. VViley taipgi pa
skelbė, kad Eisenhovveris karš
čiausiai pasisako už JT princi
pus. 

Sen. Taftas pasiūlė kelis savo 
kandidatus departamentų virši
ninkų vietoms, bet manąs, kad 
Eisenhoweris dar neapsisprendė 
ką pasirinkti. Vakar buvo žino
ma, kad Taftas siūlęs krašto ap
saugos sekretoriumi parinkti ne 
politiką (turi galvoje buv. sen. 
Lodge), bet pramonininką ir pa
siūlęs tai vietai 3 kandidatus: 
E. L. Ryerson, Inland Steel Co. 
pirmininką, B. E. Hutchinson, 
Chrysler Co. vicep., ir McElroy 
White, Republic Steel Co. pirm. 

Be to, sen. Taftas patiekęs 
apie 15 klausimų, kuriais kon
gresas greit turės pasisakyti, ta 
čiau aiškiai sutartas pasikalbė
jime tik vienas klausimas — nu

tarta tuojau pratęsti prezidento 
teisę siūlyti valdžios įstaigų per
tvarkymo planus. 

Sen. Bridges ir kongresmanas 
Martin, respublikonų vadai pas
kutiniame kongrese, patiekę su
gestijas dėl inauguracijos iškil
mių. 

Tą pačią dieną lankėsi pas Ei-
senhowerį ir trys respublikonų 
moterys veikėjos, primindamos, 
kad moterys nulėmė jo laimėji
mą, todėl moterys nepamirštinos 
dalinant augštus ir žemesnius 
postus. 

• Eisenhowerio — Edeno- pa
sitarimas vakar ypač lietęs Ko
rėją. Edenas patiekęs Anglijos 
sugestijas ir gavęs Eisenhotoerio 
žodį, kad be AngUjos žinios ne
bus daromi lemiami nutarimai. 

Bevanas negavo 
svarbios vietos 

LONDON, lapkr. 21. — Ren
kant pirmus 6 narius Darbo par
tijos komiteto, kuris vadovauja 
partijos veiklai parlamente opo
zicijoje esant, ir iš kurio paren
kami ministrai valdžią gavus, 
nebuvo išrinktas nė Bevanas nė 
kuris nors kitas jo šalininkas. 
Buvo 51 kandidatas, bet tik 6 
gavo mažiausiai po 50 proc. visų 
frakcijos narių balsų. Dar rei
kia išrinkti 6, kurie irgi, tikima
si, nebus Bevano šalininkai. Bal
savimas buvo slaptas, Bevanas 
r̂avo 108 balsus." 

• Pabėgo į vakarus R. Vokie-
tijos augščiausio teismo narys 
Anton Trapp. Jo sąžinė nebega
lėjusi pakelti prievartos. 

Motina ir sūnus. — Anglijos 
karalienė Elzbieta II su sū

numi princu Charles. 

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA 
— Britų commontoealth ministrų pirmininkų konferencija 

prasideda lapkričio 27 d. Londone. Svarbiausias jos uždavinys bū
siąs taip suplanuoti pramonę ir investicijas, kad mažiausiai reikė
tų priklausyti nuo dolerio rinkų. 

— Vakar mirė italas Benedeto Croce, žymiausias paskutinių 
dešimtmečių liberalinis filosofas. Mirė Neapolyje, sulaukęs 86 
metų. * 

— Apie gruodžio pradžią Illinois gub. Stevenson lankysis pas 
prez. Trumaną tartis demokratų partijos reorganizacijas reikalais. 
Jį pakvietęs Trumanas. 4 

— JT specuilus politinis komitetas visgi nutarė prašyti suda
ryti komisiją Pietų Afrikos rasių santykius tvarkantiems įstaty-
mams patikrinti ir pranešimui padaryti. P. Afrika nežada komisu 
jai darbo lengvinti, nes mano, kad tais reikalais Jungtinės Tautos 
neturi rūpintis. 

— Krašto apsaugos sekretorius pranešė, kad žinių apie Eisen-
howerio kelionę Korėjon nebus teikiama spaudai saugumo sumeti
mais. Duota suprasti, kad kelionė jau suplanuota iki smulkmenų. 

— Komunistai paprašyti perduoti Kalėdų siuntinius jų žinio
je esantiems sąjungininkų karo belaisviams. Šis prašymas jau 
trečias, bet komunistai dar nė vieno nėra patenkinę. Prašymas 
perduotas per karo paliaubų derybas vedusią delegaciją. 

— Naujasis Graikijos premjeras maršalas Papagos jau pa
keitė visą kariuomenės vadovybę, vienus generolus pasiųsdamas į 
atsargą, o kitus pašaukdamas pareigoms iš atsargos. Pasitraukė 
ir karaliaus sekretorius, kuris 1951 m. supjudė maršalą su kara
liumi. 

http://pas.ru-
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Redaguoja: ALG. AVIŽIENIS Ir EDV. ŠULAITIS 

SPORTINES NUOTRUPOS 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Mūsų metinės 
1951 m. lapkričio mėn. 20 d., 

ty t i tą pačią "Vienybę" (41 
nr . ) , kur tilpo mažutis paaiški-

t.y. prieš metus ir vieną dieną, nimas dėl futbolo komandos tik 
"Drauge" pasirodė naujas sa- l ros ios padėties, o jei ir to ne-
vaitinis sporto skyrius — "Spor j užtektų, tada pa ta r tume kreip 
to Apžvalga", kuris pradžioje tis į LSK Perkūno vadovybę 

IIETIMO PARTIZANO KAPAS VOKIETIJOJE 
Pilka kasdienybe supilkina ir: ronio, Brazdžionio ir kitų; poetų 

žmones. Lietuviškose Darbo kuo posmai au svajingomis liaudies 
pos© nedaUg jvairutno. Diena i i 
dienos tos pačios kareivinės, beveik išimtinai, tik*vyrai, t a -
t a s pa t s miškas, tie pa tys vei
dai. I r tai tęsiasi eilę metų. Vy
rų tarpe vyraujančią nuotaiką 
būtų galima pavadinti ilgesingu 
laukimu. Laukiama, laukiama 
ir tam laukimui nėra galo. Atsi
duriama užburtame ra te ir kar-* 

kar tu su mėnesiniu skyriumi — 
"Sporto Pasauliu", o nuo 1952 
m. sausio mėn. vienas informuo 
j a šio dienraščio skaitytojus 
apie sportinę veiklą. 

Kaip tame pirmame "Sporto 

(buv. tos komandos globėjus) 
dėl platesnių informacijų. 

Baigiant tenka sutikti su A. 
Jonučio straipsnio, tilpusio 1952 
m. kovo mėn. 6 d. "Nepr. Lie
tuvos" 10 Nr .mintimis, kurias 

Apžvalgos" skyriuje pažymėta, a t r o d o j i g t a i k ė g . p a t g g a u i r 

jis buvo įvestas Chicagos liet. Į k « N a u j i e n ų " sporto l k y 
sporto klubų "Ateit ies" ir "Per 
kūno" iniciatyva su tikslu duoti 

Sol. Stasys Baranauskas 
dalyvaus Kunigaikštienės Bi
rutes Dr-jos ruoš. koncerte, 
kuris ivyks lapkričio 22 d. 7 
v. v. Liet. Auditorijoje ir iš
pildys liet. kompozitorių ir 

liet. liaudies dainas. 

Svarbūs dokumentai 
Anglijos vyriausybė spaudoje 

paskelbė tekstą trijų išsamių 

informacijų iš S. Amerikos, o 
ypatingai iš Chicagos liet. spor 
tinio veikimo. 

Kiek "Sporto Apžvalgos" 
tvarkytojams šis darbas pavy
ko, apie tai paliekame spręsti 
mūsų skaitytojams. Viena tik 
reikia pasakyti , kad jis nebu
vo lengvas ir ne visai sklandus, 
apie ką jau buvome užsiminę 
1952 m. vasario 15 d. "Sporto 
Apžvalgoje". Nuo to laiko ma
ža kas pasikeitė ir šiandien da r 
susiduriama su tais pačiais sun 
kūmais, kurie skyrių neleidžia 
padaryt i visapusiškai tobulą. 

Savo darbo pradžioje ir da-
bar, žengiant j antruosius me
tus, esame nusistatę daugiausia 
vietos skirti informacinei me
džiagai apie lietuvius sportinin
kus ir jų pasiekimus. Taip pa t 
ir toliau esame pasiryžę žengti 
kar tu su pozityviąja liet. spor
tuojančio jaunimo grupe, ' ne
naudingą žodinį veikimą palik
dami tokios "veiklos" mėgė
jams. 

"Nugalėtojai" tr iumfuoja 

Jau kuris laikas, kai "Naujie 
nų" dienr. sporto skyriuje 
"Sporto Pasaulyje", kurio at-
sak. redaktoriumi pasiraąo da
bartinis Vyr. FASK-to narys 
Br. Keturakis, talpinami s t ra ips 
neliai, pasirašomi įvairių sla
pukų ir tendencingai nušvieč'an 
tys kaikurias mūsų sportinės 
veiklos siritis. 

Kažkodėl to skyriaus redak
cijai yaptingai ne prie širdies 
pasirodė esanti Chicagos liet. 
futbolo komanda ir prieik ją jau 
šią va . a rą (birželio 20 d. "Nau-
iienų" 146 Nr.) buvo pradėta 
st ipri akcija. Ji savo įžūliu ir 
užgauliu stiliumi, nors ir sukėlė 
sportininkų pasipiktinimą, ta
čiau to skyriaus vedėjų buvo ve 
dama ir toliau ir štai spalio 25 
d. ("Naujienų" 253 Nr.) tūlas 
Alfa Jonut is str . "Iškilmingai 
piisistatė, bet blankiai užbai
gė" triumfuoja savo pergale. 

dokumentų, kurie šios vynausy-
riaus rašeivoms. Ten j is rašė : bes vardu buvo įteikti Jungt i -
"Mus džiugina kiekvienas gra- nių Tautų Organizacijos gene-
žus ir sportinės dvasios i lgesys raliniam sekretoriatui . Doku-
bet nes sportinio veikimo išnau mentuose y r a patiekti motyvuo-
dojimas grupelei asmenų, kurie t į kaltinimai prieš Bulgarijos, 
per sporto klubus (šiuo atveju I Vengrijos ir Rumunijos vyriau- r e i k a l a u t a nemažų pastangų. I r 

kia jieškoti pragiedrulių. 
Užtat a tvykęs Schwetzingeno 

Lietuvių Darbo kuopon, tev. A. 
Bernatonis metė mintį suruošti 
per Vėlines part izano kapą, čia 
kilo subruzdimas. P a t s kuopos 
vadas kapt. M. Neimanas ėmėsi 
vadovauti techniškajam kapo 
paruošimo darbui, o dr. K. Pem 
kus tuoj sėdosi prie lietuviško
sios poezijos tomų ir sudarė 
nuotaikingą montažą. Deklama
toriai ir dainininkai įsijungė 
spontaniškai. Laiko nebuvo 
daug. Iš Alvinsko, Oleknavi-
čiaus, Pauliukevičiaus, Sirvydo, 
Stankevičiaus, Raslausko, Rim
kaus, Rudžio ir Zailsko buvo pa 

dainomis. ^Nors susirinkę; buvo, 

čiau buvo galima pastebėti ne
sulaikytą ašarą. Po „Apsaugok 
Augščiausias" maldos, galingai 
suskambėjo Tautos Himnas. Ne 
noromis skirstėsi vyrai iš sa
lės. 

Tuo ta rpu pasigirdo kapelio-

Noriu susirašinėti su jaunimu, 
ypač lietuvaitėmis. 

Mr. O. Miškas 
The K. V. P . Camp 9, 

Espaniola, Ontario 
West Branch, Canada 

tu pavojuje netekti vilties. Rei- no balsas, kad programa dar ne 
baigta. Atsisukę vyrai, pamatė 
an t kėdės stovinčią mažą mer
gytę Ugnelę Mildažytę, kuri pra 
bilo skardžiu balseliu: „Ačiū, 
ačiū Tau, Dievuli...". To t ikrai 
reikėjo. Pasipylė ugningi ploji
mai. B . L. 

VESTUVINIS NbOTEAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MC»V SPE<TlALYBfc 

Precin'Photc Studio, Inc. 
EDVARDA& J. U L i a Sav. 

4068 Archei Avenau 
Telefonas Virglnia 7-2181 

0r. Antanai Rudokas, 0. D 
Tikrina akla; pritaiko aklnlna, 

keičia stiklių ir remtis. f 
4701 S. Damen A ve., OMe&go, m 

gaukite — VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9, sestad 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

Uk susitarus 

Skelbkites "Drauge" 

Tel. ofiso Cli. 4-0253, rez. YA. 7-0888 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GVDYTO.IA IR OHIIUJIVift 

4045 Ko. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 ir 6:80-8:20 p p. 

Treft. ir fiešt. 1-4 p. p. 
į los. 4420 So. Taltnan Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0664, rea MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4744) So. Ashland Avenue 
(antras augataa) 

OFISO V AL: 10 Iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 • . p.p.; nuo 7 iki 8:80 • . v. 

i 

Diena Ateis, Kai Busi Linksmas Sutaupęs! 
JB& Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietu- W k 
JEf vj&koie istaieoie. BBIGHTGH Savines & JET 

sybes, sąmoningai vedančias 
per spaudą - E S ) jiesko sau J J J J į • £ £ ^ . ^ 
visuomenėje autori teto. Tokių ^ J ^ £ p a g r i n d i n e s 

keletas atkeliavo ir iš europines l a i g v e g P e r ž v e l g u s pagrindinių 
tremties ir tikisi sau čia radę l a i g v i ų u ž g n i a u ž i m o istoriją a t 
palankią dirą veikimui". 

Buvę priešai dabar j au 
priešininkai 

skiruose kraštuose, kaltinimuo 

jie savo padare. 
Vėlinių vakarą gražiai papuoš 

t a sale vos talpino dalyvius. Be 
saviškių atėjo ir visa eile sve
čių: Vyr. Liet. Sielovados tvar-

se išryškinama agresyvinė šių kytojaa tev. Alfonsas Bernato-
kraš tų vyriausybių politika, pa- nis su savo štabu, Ryšių, kari-
naikinant religijos laisvę, lais- ninkas prie Vyriausiojo A m e n -

Nors sporto pasaulyje prieše V U s r inkimus, spaudos laisvę ir, kiečių Armijos Europoje š tabo 
sąvoka yra nepripažįstama, ta j vedant nuolatinius terorist inius kapt . inž. J. Augustait is , Ryšių 
Čiau ideologinėje arba poltinė 
je plotmėje ji yra labai madoje 
Dažniausiai pasitaiko, jog poli 
tiniai priešai net negali būt 

procesus. 

viikoje ištaigoje. BRIGHT0N Savings & 
Loan moka 3 % pelno ant ]ū%ų sutaupą. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. 

Brighton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. i vakarus nuo Callfornla Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Penktad. ir Sešt. 

9:00 ryte iki 4:30 p. p. 
Tretiud. 9:00 ryte iki 12:00 v. d. 
Ketvlrtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

to nepageidauja arba jei iškyla 
koks nors politinis konfliktas 

Taip atsit iko ir su kaikurio 
mis Europos valstybėmis. Pa
imkime, kad ir vokiečių sporti 
ninkai, kurie karo bei pirmai
siais pokariniais metais netu
rėjo sportinių santykių su ki
tomis valstybėmis. Dabar toks 
bendradarbiavimas jau sunor-
malinamas ir sporto aikštėje 
užsimirštami visi praeities ne
sklandumai. 

Neseniai Vokietijos valstybi
nė futbolo komanda pirmą kar
tą 15 metų laikotarpyje turėjo 
susitikimą su Prancūzijos futbo 
lininkais jų pačių žemėje (lai
mėjo prancūzai 3:1) . Buvę ar
šiausi paskutiniųjų karų prie
šai vėl tapo tauriais priešinin
kais žalioje aikštėje. Ir kaip 
"Time" (spalio mėn. 10 d.) pra 
neša, 'ši sportinio bendradar
biavimo pradžia t a rp šių vals
tybių buvo tikrai draugiška: 
žaidėjai apsiėjo be žiaurumų ir 
nei vienas jų nebuvo sužeistas. 
Jei kuris futbolininkas parkris-
i avo an t žemės ,tai priešingos 
komandos žaidėjas jį pakelda
vo ir paduodavo ranką. Tik kai 
kurie prancūzų žiūrovai buvo 
truputį nepatenkinti svečiais. 

Iš ten dabar jau t ikrai pa ryš j Sakoma, kad vienas iš jų, buv. 
Kėja tų asmenų, kurie visą lai- Buchenvaldo koncentracijos s to 

karininkas RMP centre kapt . 
J. Venckus ir kt . 

Liūdnos žinios iš Rumuni- j iškilmės prasidėjo kun. dr. A. 
jos. Pabėgėliai iš Rumunijos Paškevičiaus laikomomis gedu-

priešininkais ir sporto aikštėse į praneša, jog visas šio kraš to iįngomis šv. Mišiomis, po jų se-
jei tų kraštų politinis režimas mokyklų auklėjimas y ra krei- ke kun. Br. Liubirio pamokslas, 

piamas į vieną tikslą; sufor- kuris betarpiškai susirišo su se - ' 
muoti gerus komunistus. Ko- kančia programa, pradėta ilge-
munizmo į taka ypatingai y ra singąja „Lietuva Brangi Mano 
pragaišt inga pradinėse, mokyk
lose, ku r j is veikia kaip lėti 
nuodai. 

per var tus I kėl., nesuvaldomai 
verkė. Bet šiaip bendra susiti
kimo nuotaika buvusi gera ir 
reikia džiaugtis, kad sportas 
įstengia taip gražiai jungt i tau
tas nuoširdžiam bendradarbia
vimui. 

1 - » ' • • • " • • 
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ką "Naujienų" mėnesiniame 
sporto skyriuje reiškė pasiten
kinimą dėl futbolo komandos 
sunkumų, tikslas. A. Jonutis , 
radęs "Vienybėje" žinutę apie 
futbolo komandos suspendavi
mą, nesiteikęs pasiteirauti pla
tesnių bei aiškesnių duomenų 
iš kompetentingų asmenų, su 
y n malonumu pateikia nuogus 
faktus savo skai tytojams iš to 
darydamas t ragiškas išvadas. 
Oia> būtų bergždžia dar kar tą 
"Sporto Pasaulio" redakcijai ir 
jos bendradarbiui A. Jonučiui 
aiškinti apie tikrąją dalykų pa
dėtį. Šie žmonės yra pakanka
mai užsigrūduie savo destruk-
tyviniame darbe, kad galėtų pri 
pažinti bet kokį objektyvumą. 
Bet jeigu iš tikrųjų jie to no
rėtų, pa ta r t ina j iems pasiskai-

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V I S O K I A A r š i v 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

S T A S Y S U T W I N A S , Pree . 
3 0 3 9 So . H A L S T E D S T . 

Tel. VIctory 2-1*72 
APKAINAVIM4 IR P R B K t y P H l 

STATYMĄ TEIKIA MK 
NEMOKAMAI 

"RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc. 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro tr 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

Tėvyne" melodija. Prie eglaitė 
mis „apsodinto" kapo suklupo 
3 vyrai, vaizduoją par t izanus 
Lietuvos miškuose, i r užžiebė 
žvakutes. Tuo t a r p u pyndsi Mai 

|||||tltimilliltUitlM(IIIIM>"'<WI1ll""r 

MODERNAUS S0KI0 
S T U D I J A 
A. VateišaitSs i i 

Grigaliūnaites-LazauskienSs 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAJumet 5-9389 
Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 
titfčind. ir ponktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 
iii:iiini?iiimiiiiiiiiuiiii!iiiiiiiiiiiiiiuiin 

Tol. ofiso H R 4-ftAM. r e i P R «-78SK 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Gartield Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Št'M.-HlirniaiH nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

iSskyrus ketvlrtad. ir sokmad. 

~ DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marauotto Rd. ir Halsted S t 

Vai.: 7—9 kasdiena. šeStad. 3—6, 
Tol.: Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

• « * < . « « L # • . » * • • 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

vykios palikuonis, apsivilkęs 
dryžiuotais kalinio drabužiais, i 
per rungtynes stovėjęs su ryš
kiomis tylios neapykantos žy-
mčmis veide atvykėliams. Ki
tas vėl, matydamas savo ko
mandos nesėkmingus šūvius 

FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

\ 

Tel. ofiso VI. 7-0R88. rot. R E 7-78«* 
r DR. BI£Z1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
%Wl We»t Cerraak Road 

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

deštad. tik nuo 1—S vai. popiet. 
Rezid. 82 41 \V. 06th PLAOE 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, troč. ir Se8t. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-1626 
DK. O. J. BYLA1TIS 

Vidaus, vaiku, nervq gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Aroher Ava, 

(prie Callfornla Ave.. š lauryt kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. in, 

Seštad. 1—5 p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michlgan Ave. 
VA Ii.: ( išskyrus Se&tad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
šestad. priima tik pasral sualtarima 

Hecid.: 1OS:;H SO. \ \ a b a s h Ave. 

Tel. ofibo PR. 6-38S8. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. TreCly.d. ir ftost. uždaryta 

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ 

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

susitarimą is-skyrus trečiadienius 
2422 We*t Marąuette Rd. 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVfiS KRAUTUVflS 
GKA2IAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nes šios Jstaigos vadovybėje 
tarnaują žmonės turi 40 metų 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

of i so Ir buto UI. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte Ir 6—S v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 40Ui Ct. 

Telefonas REliance 6-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VA.L. 2—4 popiet, 6:X0-—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti 

Tel. ofiso ir buto OI/ympie 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

Hutas 1604 So. 40th Ava. 
Ofiso tolef. LAfayette S--8210, jei 
neatsiliepia, saukite KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CĮHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

DR. J. ). SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Kezid. tertf. Gito veli III 6-0017 
Voandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir sestad. pagal sutarti 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., ses
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1930 

Jei neatsilieps virftminfct* telefonai, 
saukite MIdvtay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-RELP6A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p e c chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT4£ELPftA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVcst 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0050 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia Saukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 0-8481 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės i lgos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAniioc 6-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Motery Ligos 
3267 S. Halsted St. 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
šeštadieniais 1-4 v. p. p. 

Tel. ofiso I'lt, 6-0440, rez. HE. 4-3150 

DR. h C. WIRSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Vest Marųuette Rd. 
VAL,. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šestad. pagal sutartį 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—» v. v. 

¥URE 
4 i c * -83 Archer Avs. 

Tel. Lfliayette 3-3171 
i.iip.hton Parko kolonijoje1 J 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-730? 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( S p e c moterų ligos Ir akušerija) 
4 0 5 5 Archi r A v e . 

Kampas Archer Ir Callfornla Ave. I 
VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

Išskyrus sekmadienius. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West .Sfttli Street 
(kampas HdlBted Ir 86-ta gatvS) 

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

Šeštadieniais 1—4 vai. 
Ros. 3247 S. I M K U M , D AVE. 

Tel. ofiso I I 3-0600, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadtvay 
M I I . K O S I : PARK, IliL. 

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

i ' i « i • I Ii « i i . • • 

OHBO GTtovehlll 6-4020 
ReZidonciJos Hll l top 5-1660 

Dr. Alexander J. Javols 
(JOVAL^AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W<*t Marąuette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo t—6 v. vak. 
Trečiad. Ir sėsta*. ; ' pagal sutarti 

i i • " > 

Tel. ofiso YA. 7-6567, rez. R E . 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIRCTNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 \Vest 47th Street 

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

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS i k CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir šestad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-1310; Rez. CR 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-6899, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. Ir šeftt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Telefonas OLympic 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 40Ui Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6.7-9 p.p. 

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

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

PrlGmlmo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputi J rytus nuo Callfornla 

Tel. YArd.s 7>-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Priėmimo laikas nagai susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-0785 

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

6322 koutsh We8tern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 

Skelbkites %mfį. 

i-iiU.iiikilik "\)m\į$ 

Dr. 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. ŠeStad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. papai susitarimą^ 

Susitarimui skamb. ORo. ti^SSU, 
jei nostsUiopln — VtnrpniiPn fi-RSOrt 

DR. G. SERNER 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

85 moty patyrimai 

J^įįuįjL^ 
T«L YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akiniu dirbtuvft 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; sestad. 10—S p. p. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
TARPP 7.077R 

nnno telefonas vtrirtnia 7 - IKX» 

DR, AL. RAčKIlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 

14f4Jiinlnuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akintu* 

DR. J. j , SMETANA, )R. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPKOIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. plrmad., antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šoatad. 9:10 iki 

12; 1:X0 iki b vai. vak. 
C Artai 6-0523 Platt Bldg. 

' 1T~ 
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Mokykla, jei nebūna šventovė, tai būna 
urvas" - pareiškė Tomasas 

Jungtinių Amerikos Valstybių vyskupai, neseniai įvykusio
je konferencijoje VVashingtone, išreiškė didelį susirūpinimą, jog 
dabar vykstąs tam tikras sąjūdis, kad religija būtų atskirta nuo 
auklėjimo valstybinėse mokyklose. JAV vyskupai taipgi kriti- 'n a š įa i t i a < N o r s jAV-se katali 
kavo Washingtono vyriausybės nusistatymą neteikti subsidijų 

Spaudoj ir gyvenime 

DR. J. DAUGAlliS 
183 milioiuii tremtiniams 

Šio paskutinio karo metu 
Amerikos katalikų NCWC pa
rodė didelį ryžtingumą, teik
dama pagalbą tremtiniams ir 
kitiems nukentėjusiems nuo ka
ro. Iš viso pasiuntė įvairių da
lykų 450,845,000 svarų, kurie 
verti apie 183 milionus dolerių. 
Per NCWC į JAV atvažiavo 
135,000 žmonių, jų tarpe 1,241 

privačioms mokykloms. 
GERAS KRIKŠČIONIS — GERAS PILIETIS 

Ta proga tenka rašyti auklėjimo klausimu. Kalbant apie 
auklėjimą, čia tenka paminėti, kaip gerai šitą faktais patvirtin
tą katalikiškąją tiesą išreiškė naujesniems laikams, būtent Re
nesanso laikotarpiu gyvenęs vienas Bažnyčios rašytojas, daug 
gero padaręs krikščioniškajam auklėjimui, labai maldingas ir 
mokytas • kardinolas Silvius Antonianus, nuostabaus auklėtojo 
šv. Pilypo Nerio mokinys ir šv. Karolio Boromiejaus mokyto
jas ir lotyniškųjų laiškų sekretorius. Jis, šv. Karolio prašomas 
ir jo įKvepiamas, parašė auksinį veikalą "Apie krikščioniškąjį 
vaiko auklėjimą", kuriame taip samprotaujama: 

"Juo daugiau pasaulinė valdžia sutaria su dvaBlne, juo la
biau šią remia ir stiprina, juo daugiau prisideda prie valstybės 
palaikymo. Todėl dvasinis valdytojas, besirūpindamas išauklėti 
gerą krikščionį, panaudodamas dvasinį autoritetą ir priemones, 
pagal savo tikslą, tuo pačiu ir su būtinu nuoseklumu drauge pa
daro gerą pilietį, kuris turi paklusti pasaulio valdžiai. Tai dėl 
to taip įvyksta, kad šventoje Romos Katalikų Bažnyčioje, Die
vo mieste, visiškai tas pats dalykas yra geras pilietis ir geras 
žmogus. Todėl labai klysta tie, kurie atskiria taip glaudžiai 
sujungtus dalykus ir kurie tikisi turėti gerų piliečių, taikyda
mi kitokias taisykles ir eidami kitokiais keliais, ne tais, kurie 
padeda užauginti gerą krikščionį. Tesako, jei nori, tepasakoja 
žmonių išmintis, kiek tik patinka, bet nėra galima sukurti tik
rosios taikos nei tikrosios žemiškos ramybės visu tuo, kas prie
šinasi ir kas šalinasi nuo taikos ir amžionsios laimės". 

Kaip valstybė, taip ir mokslas su moksliniais metodais, 
mokslinis tyrinėjimas visai neturi bijoti pilno ir tobulo Baž
nyčios auklėjamojo uždavinio. 

Katalikiškosios įstaigos, visvien kuriam dėstymo ar moks
lo laipsniui priklausytų, nėra teikalingos teisinimosi. Palan
kumas, kuriuo jos džiaugiasi, pagyrimai, kurie joms tenka, 
mokslingoji gamyba, kurią jie didina ir daugina, ir labiau už 
viską žmonės, pilnai ir puikiai prirengti, kurie iš jų eina į val
dininkus, į laisvąsias profesijas, į mokytojus ir į visas gyveni
mo šakas, daugiau negu reikia liudija jų naudai. ' 

KIENO PAREIGA AUKJLftTI? 
Auklėjimas yra ne vieno, bet būtinai bendruomenės dar

bas. Yra gi trys būtinos, atskiros, bet Dievo suderintos ir su
jungtos bendruomenės: jų tarpe gimsta žmogus. Dvi bend
ruomenės yra gamtinės, būtent: šeima ir valstybė; trečioji gi 
antgamtinė — Bažnyčia. Pirmiausiai šeima, tiesiogiai paties 
Dievo įsteigta su savo tikslu, kuris yra vaikus gimdyti ir auk
lėti. Taigi šeima turi prigimtinę pirmenybę prieš valstybę, ir 
iš to susidaro teisių pirmenybė. Tačiau šeima yra netobula ben
druomenė ,nes pati savyje neturi visų priemonių savajai tobu
lybei pasiekti. Tuo tarpu valstybė, turėdama savyje visas sa
vo tikslui, kuris yra visuomenės laikinoji gerovė, reikalingas 
priemones, yra tobula draugija. Taigi šiuo atžvilgiu valstybė 
stovi augščiau už šeimą, kuri tiktai valstybėje pasiekia sau tin
kamą žemišką tobulybę. 

Trečioji bendruomenė, kurioje žmogus per Krikštą gimsta 
dieviškajam Malonės gyvenimui, yra Bažnyčia: antgamtinė, vi
suotinė bei tobula bendruomenė, nes ji turi savyje visas prie
mones savo tikslui, kuris yra amžinasis žmonių išganymas; 
taigi yra augščiausia savo srityje. 

Nuosekliai imant, auklėjimas, liečiąs visą žmogų skyrium 
ir bendruomenėje, gamtos ir malonės srityse, priklauso toms 
trims būtinosioms bendruomenėms, kiekvienai atitinkančiu laips
niu, kuris atitinka, pagal esančią Dievo nustatytą tvarką, jų 
tarpusavį tikslų atžvilgiu santykiavimą. 

, NE SKALDANTI, BET JUNGIAMI JftGA 
Net istorinės pradžios žiūrint ir savąja prigimtimi mokykla 

yra pagalbinė įstaiga šeimai ir Bažnyčiai; todėl ji dorovinės 
logikos nuseklumu turi ne tik neprieštarauti, bet teigiamai de
rintis su šitomis dviem aplinkomis, kad atsirastų kiek galint 
tobulesnė moralinė vienybė, ypač tam, kad drauge šeima it 
Bažnyčia galėtų sudaryti vieną šventovę, krikščioniškajam auk
lėjimui skirtą, nes šiaip nepasiektų savo tikslo ir, priešingai, 
virstų ardomuoju veiksniu. 

Tai aiškiai pripažino N. Tomasas, labai išgirtas už savo 
pedagoginius raštus (ne visiškai girtinus, nes liberalizmo pri
mirkę), pareiškė: "Mokykla, jei nebūna Šventovė, tai būna ur
vas", o kitoje vietoje sako: "Kai literatūrinis, visuomeninis, 
šeimyninis, religinis auklėjimas nesusiderina, žmogus yra ne
laimingas ir bejėgis". 

Iš to aiškiai matyti, kad vadinamoji neutrali arba civilinė 
mokykla, iš kurios pašalinta tikyba, kuriai neduodamas balsas 
auklėjime yra priešinga pagrindiniams. auklėjimo principams. 

JAV vyskupai konferencijoje VVashingtone pareiškė, kad 
tikras religiškas auklėjimas yra "labiau vienijančia, o ne skal-
dančia jėga". Tai yra atsakymas tiems, kurie yra priešingi re
liginiam auklėjimui viešose mokyklose. 

Šiam vedamajam straipsniui svarbesnės mintys panaudotos 
iš popiežiaus Pijaus XI enciklikos "Apie krikščionišką jaunuo
menės auklėjimą. ' 

kai nesudaro nei penktadalio 
gyventojų, visų atvežtųjų trem 

SOVIETINIS PANSLAVIZMAS Suvalkijos gyvenimo vaizdai 
Gediminas Galva 

. Imperializmo priedanga*. Eu
razijos sąjūdžio uždavinys pa
ruošti dirvą visuotiniam bolše
vikiniam imperializmui, kuris 
turi sąsiejį su pasaulinės revo
liucijos mintimi. Panslavizmas 
siekiąs iškelti į padanges "mo
tinėlę Rusiją", kuri praeityje 
ir nūdieną dangstclma įvairiais 
mistiškais šydais, užsimoja ap
jungti visas slaviškas tautas. 
Jis daug kuo primena "deut-
sches Blut", "deutsche Rasse", 
pirmaujančiais lyginti su kito
mis tautomis. 

Rusiškasis imperializmas re
miasi ne demokratiniais pra
dais, bet diktatūra. Rusas ne
siekia apjungti, bet sugriauti, 
paliekant atviru klausimu ar ką 
geresnio vieton seno pastatys. 
Visos diktatūrinės veiklos pa

balta, raudona ar rausva, ta
čiau jos imperialstiniai tikslai 
nekinta. Tekeičiami metodai — 
priemonės. Jei carinė Rusija 
rėmėsi ortodoksine bažnyčia, re 
akcionierišku nacionalizmu ir 
cariniu ereliu, tai bolševikai su
kuria rusišką nacionalizmą — 
ne sau tikslą, bet tik priemonę 
pasaulinei revoliucijai patarnau 
ti. Panslavizmas yra viena prie 
monių — apjungti slavus, va-

ties našlaičių jie atgabeno 4 3 ' r . | g r i n d u y r a Rusija. Ji gali būti 
100,000 vergu darbuose 

, Maskva labai spaudžia Veng
riją, kad ji didintų gamybą (ku 
ria patys rusai daugiausia pasi
naudoja). Vietiniai komunistai, 
norėdami turėti nemokamos 
darbo jėgos, darbo vergų skai
čių, kaip spauda pranešė, padi
dino iki 100,000. 

Visgi, kaip baisiai atbukęs 
žmonių jautrumas — nesutel
kiamos jėgos gelbėti nekaltų pa 
vergtųjų iš barbarų rankų. 

Kultūros filosofo pranašystė 
Istorikas, kultūros filosofas 

Arnold J. Toynbee savo paska
toje Edinburgho universitete 
bandė pavaizduoti, kaip atrodys 
pasaulis po 50 metų: 2002 da
bartinės eros metais. Jis yra 
linkęs manyti, kad XXI šimtme 
čio pradžioje visa žmonija bus 

(suvienyta militarinės galybės, 
kuriai bus neįmanoma spirtis. 
Iš jo spėjimų išeitų, kad ta vie
nijanti jėga būsiančios JAV. 
Toliau — XIX šimtmečio lin
kimas religiją pakeisti techno
logija, pasuks priešinga krypti
mi: XXI šimtmetyje žmonija 
nuo technologijos vėl atsigręš 
prie religijos. 

Mokslininkas Toynbee yra iš
nagrinėjęs 26 praeities civiliza
cijų likimą ir savo kapitaliniuo
se veikaluose stengėsi susekti 
civilizacijų raidą, jų kilimo ir 
žlugimo priežastis bei eigą. 

Knygų pasaulyje 
Iš lituanistikos mokytojų gir 

dėti skaudžių nusiskundimų 
apie vadovėlių stoką, o jie taip 
būtini lietuviškam mūsų jauno
sios kartos auklėjimui tremty
je. Tuogi tarpu kaikuriose lei
dyklose jaučiamas palinkimas 
į tas knygas, kurios savo nešva 
riu pornografiniu turiniu iš vi
so nereikalingos mūsų knygų 
lentynose. Argi tokioms leidyk
loms nešvaria literatūra įgytas 
(taleris būtų svarbiau, kaip jau
nosios kartos auklėjimo ir švie
timo reikalas? 

Apie vakarienes ir parengimus 

Prasidėjo įvairių vakarienių 
sezonas. Jomis galim tik pasi
džiaugti, nes tai būna gražus 
lietuviškas bendravimas su kul
tūrine programa ir turįs nau
dingus tikslus. Tačiau jų orga
nizatoriai turėtų daugiau atsi
žvelgti ir J lankytojus. Išlaiky
mas po ketvertą valandų prie 
stalų yra neleistinas laiko eik
vojimas ir kantrybės bandy
mas. Nepateisinamas vėlinima-
sis pradėti. Kam laukti pasku
tinio ateinančio ir kam gaišti 
dėl besivėluojančios "ponijos". 
Jei jie ateis vėliau, nebeišeis — 
prisijungs prie bendros grupės, 
o visi bus patenkinti, kad lai
ku prasidės ir žmonės galės grįž 
ti nenutraukdami poilsio. Nehu
maniška reikalauti iš žmonių 
aukų ir vogti nuo jų laiką ir' 

niu antspaudu. Toji kultūra 
neprisimena vakarietiškų nuo
taikų - dekabristuose, Herce-
no, Vladimir Solovjovo raštuo
se, F\i»kino laisvės šauksmo ar 
Nekrasovo. Diktatūros kalvėje 
nukalami nauji šūkiai, kuriais 
siekiama užgniaužti kitas kul
tūras, nors jos būtų ir slaviš
kos, bet nerusiškos. Naujasis 
rusiškas mesianizmas "pa
saulio išlaisvinimas" yra pats 
barbariškiausias ir kruviniau
sias. 

"Rusiškoji vienybė". R. Ja-
cobson, bolševikų agentas, pri
glaustas Prahos universitete, 
dabar dėstąs JAV universite
tuose, 1943 m. išleido New Yor 

U. ŽEMAITIENE ir J. BALYS 
(Tęsiny*) 

Apie tą piliakalnį teko girdėti pasakojant, kad ten esą nu
grimzdę kokie palociai. Kai naktigoniai ganydavę arklius, tai ant 
to kalno matydavę vaikščiojant labai gražią paną baltuose drabu
žiuose. Vienoje rankoje ji turėjusi knygas, o antroje žvakę. Taip 
ji vaikščiodama, būdavo, skaitanti knygą ir verkianti. Kartą vie
nas drąsuolis paklausęs, ko ji verkianti ir ta pana atsakiusi: "Aš 
esu užkeikta ir labai noriu, kad mane kas išvaduotų." Ji davusi 
ir kokius ten nurodymus, kaip reikia ją išvaduoti, bet kas toliau 
atsitiko, negalėjo tas žmogus man pasakyti. Taip ir nesužinojau, 
kaip ten toliau buvo, nors daugelį klausinėjau. 

Vėliau girdėjau, kad tas kalnas buvęs kasamas ir gana daug 
iš rytų šono yra nugriauta. Sako, kad kasdami radę kokias tai 
blėkes ir plytas, radę atvirą skylę, rodos būtų kokios bažnyčios 
bokštas. Sako, leidę ant virvių pririštą akmenį, bet nežinia, kas 
ten atsitiko: ar akmuo nutrūko, ar išsinarino, bet galo nepasiekė. 
Po to leido šuniuką. Paskum atsiradęs vienas drąsuolis, kuriam 
ponai pažadėję daug pinigų ir jis jau norėjęs pats leistis į tą 
kalną, bet kiti žmonės pribauginę ir atkalbėję: tu gali netekti kal
bos arba proto, tave gali ten sudraskyti kokie užkeikti žmonės ar 
dvasios, dar visiems gali tekti nukentėti, nebandykime Dievo ga-

ke "Mudrost sterili cechu", ku , lybę...Tas kalno kasimas gal buvo ponų valdymo laikais, nes žmo-
riame panslavizmas iškeliamas nės vis sakė, kad ponai siūlę daug-pinigų drąsuoliui ir sugaišę 
į padanges. Ten ir eilėje kitų daug laiko tą kalną kasdami. Tą kalno kasimą valdžia sustab-
raštų jis patiekia apstybę pan- džiusi ir uždraudusi toliau tyrinėti. Turėję vėl atgal suversti tas 
slavistinių argumentų, kuriuos blėkes ir žemes, bet plytų tai daug liko nesuvėrstų. Ir mano lai-
trumpai šiaip aptarsiu. Rytų k a i s d a u S *U plytų buvo matyti. Moterys jas vartojo uždaryti pe

čių, kai duoną pakepa. Plytos buvo tokio didumo, kaip sudėjus 
dvi paprastas plytas į daiktą. Jos buvo šviesiai raudonos spalvos, 
švelnios ir slidžios. Padėdavo jas prie buto prieangiu, po durimis 
kaip grindinį. Kai lietus nuplauna purvus, tai jos labai greitai iš
džiūsta, rodos, kad būtų kokios taukuotos, vanduo nesilaiko, žmo
nės vis šnekėdavo, kad tai "piliakalnio plytos". 

slavai turi bendrą kiltį, bendrą 
kultūrą, todėl jie turi rasti vie
tos bendroje valstybėje. Ukrai- i 
niečiai ir gudai todėl neturi tei
sės reikalauti sau nepriklauso
mybės, nes toms tautoms tėra 
tik vieta Rusijoje. Carinės Ru
sijos ir bolševikiniai kalbinin
kai įrodinėja, kad tos kalbos nė 
ra savaimingos, o todėl gali bū-

dovaujant rusams, kad sutelk- |ti persekiojamos ar tai būtų 
tomis jėgomis toliau žygiavus, 'ukrainiečių ar gudų, kurie sie

kia laisvo apsisprendimo. 
šiuo klausimu mes užtinka-

me keistą reiškinį JAV. Colum 
bia universitetas remiamas 
Rockfellerio fondo, išleidžia ca
rinių laikų rusų kalbininko Ni
le ola j Trubeckoj knygą "The 
Common Slavic Element in Rus 
sian Culture", kurios 4 — 5 
pusi. dėsto: "Ankstyvoji rusų 
kalba suskilo į tris tarmes: pie
tų, vakarų ir rytų, t. y. rusų, 
kuri dar pasiskaido į tris pra
tarmes: rusų, gudų ir ukrainie
čių. Tat įvyko XII — XIII am
žiuj". Autoritetingi kalbininkai 
šią teoriją sukritikavo ir įrodė 
neturinčia rimto pagrindo. Ne 
vienas Trubeckoj, bet visa eilė 
rausvųjų profesorių talkininkau 
ja sovietams ir leidžia "moksli
nius" leidinius, amerikiečiams 
finansuojant jiems patiems ap
dumti. 

Daugiagalvė Rusija. Nūdie
nė Rusija turi daugelį aptarčių. 
Ji "atstovauja" Kijevo imperi
jai, Sovietų Sąjungai, slaviškai 
"sąjungai" — rusams, ukrai
niečiams, gudams, siekia įta
kos slaviškuose kraštuose: Len 
kijoje, Čekoslovakijoje, Bulga
rijoje, apima visai neslaviškas 
tautas: lietuvius, latvius, estus, 
suomių dalį, vengrus, armėnus, 
gruzinus ir tt., pagaliau eura-
ziškam sąjūdžiui. Ta pati dau
giagalvė Rusija remiasi dauge
liu dogmų: Rusijos nedaloray-
be, paneigimu apsisprendimo ne 
rusams, siekimu "natūralių sie
nų" ir pasaulio revoliucijos 
vyksmu. 

Aišku, kad tas "apjungimas" 
vyksta ne laisva valia, bet jė
ga. Skirtinga istorijos raida, 
saviškas kultūros vykdymas 
slavus nuyrė skirtingomis link
mėmis. Todėl rusui telieka at
likti ne vien budelio, bet ir bar
baro uždavinys, kad be pasigai
lėjimo nušlavus visa, kas ski
ria slavus. Jie turi sunaikinti 
slavų, bet ne rusų savaimingą 
tautiškumą, R. K. Bažnyčią, 
tautinę kultūrą, nes tik sulydy
tas slaviškas junginys gali ko
voti už tuos pačius tikslus — 
"pasaulio proletariato išlaisvi
nimą", o tikliau tarus: viso pa
saulio visuotinį dvasinį ir fizinį 
suproletarinimą. 

Rusų išaukštinimas. Jei K. 
Marx buvo didelis rusų, o ypač 
Rusijos neapkentėjas, tai ru
suose užtinkame visą eilę euro
pinės kultūros paniekintojų: 
Aksakov, Danilevskij, Dosto-
jevskij, Pagodin ir kiti, kurie 
pirmieji aptarė rusišką neapy
kantą Vakarams. Juk Dosto
jevskis ir buvo tas didžiausias 
neapkentėjas Prancūzijos kata
likybės, socializmo, demokrati
jos, Bismarcko "plieno ir krau
jo" politikos įgyvendinimo. 

Toji vakarietiška neapykan
ta bolševikų remiama visomis 
išgalėmis. Vakarų kultūrai 
priešpastatoma "rusų kultūra", 
kuri užantspauduota bolševiki-

KAIMAI IR DVARAI 

Kitos žymesnės mūšų apylinkės vietos buvo: labai gražus me
džiuose paskendęs Misviečių kaimas. Kaukakalnio dvaras, 
Purviniškių dvaras (purvo tai ten visai mažai tebuvo, visi takai 
akmenimis iškloti), Klampaičių dvaias (ten tai jau tikrai buvo 
klampynė, šlynas su moliu apie namus, nors žemė derlinga, tik li
nai neaugdavo)^ Kumečių kaimas (ten gyveno neturtingi pleci-
ninkai arba daržininkai, tur būt iš kumečių išėję). 

(Bus daugiau) 

ERE m 

poilsį. Ir kalbėtojai turi nusi
vokti, kad išskyrus jiems pa
tiems, jų ilgos kalbos niekam 
kitam neįdomios. 

Skip's Liquo 
5511 South Damen Avenue 

Ali Phanes.— WAlbrook 5-8202 

affl 
C 

3 STAR HENNESSEY 
C0GHAC 

Reg. Price $7.07 

IMP0RTED FRENCH 
RRANDY . . . . 

Special $509 
Fiith 

$298 
Fiith 

•• 

IMP0RTED HEINEKENS REER $779 
Case oi 24—12oz Bottles .. ' 

Imported 
CHERRY 

HEERING 

$*59 
Fiith 

• 

CINZAN0 
VERM0UTH 

Sweet or Dry 

$159 
Fiith 

LOWEST PRICES IN TOWN ON 
ALL WHISKIES BY THE CASE 

8 = 

• 

i 
— 1 

Taupykite per Pasta 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I • -

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų j/skaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi issimokejimaL 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & 10AN A5S0CIATI0N 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 
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Vyru choras, vad. Br. Jonušo, antrą kartą Chicagoje! į ; 
1952 m. lapkričio 23 d. minėjimo PROGRAMA: ' 

10 vai. šv. Kryžiau* parap. bažnyčioje, 4557 S. Wood St. Iškilmingos pamaldos 
PAMOKSLĄ SAKO KUN. ADOLFAS STASYS 

Pamaldų metu gieda muz. Stp. Sodeikos vadovaujamas choras 
SOLO GIEDA DANUTE STANKA1TVTĖ 

I I 
n 
< > 

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS: 
12 vai. Lietuvių Auditorijoje 3133 South Halstod Street 

Minėjimo atidarymas ir kovose del Lietuvos laisvės žuvusių pagerbimas: 
a. Malda už žuvusius — gieda vyrų choras 
b. Garbfcs preziuiumo sudarymas 
c. Savanorių-Kūrfljų atstovo Jurgio Bobelio žodis 
d. Dainas dainuoja vyrų choras. 

j ANT MARIŲ i Br. Budrlūno 
o 2. Prakalbos ir sveikinimai 
Jj J*. Vyrų choras su orkestru 

a. KARIŲ AIDAI dainų pynė Br. Jonušo 
Br. Jonušo 

^ , 

W, OI', KAS TEN, NEMUNĖLI . . . . . . . . . . . •An'liZAN Ų DAINA Vyt. Jančio 

;; b. LEISKIT Į TĖVYNĘ — daina maršas 
4. Minėjimo uždarymas . . . « . . , 

Chorui diriguoja Br. Jonušas 
J. Naujalio J| Scenos papuošimas VI. Vljeikio 

Akompanuoja Genovaite Aleksifinalte 
Liet. Sąjungos „Ramovė" 

Chicagos Skyriaus Valflyba 

^ ~rrr 
. . « • • 

PITTS6URGH0 LIETUVIU ŽINIOS 
VYČIAI BENGIA | PRIEKĮ i 40 VALANDŲ ATLAIDAI 

Southsideė vyčių 19 kuopa Į Šv. Kazimiero bažnyčioje 40 
lapkričio 13 dieną turėjo t ikrai i valandų atlaidai bus lapkričio 
gražų susirinkimą, kurio dar- 26, 27 ir 28 dd. Laukiama gau-
bais nariai liko patenkinti. O saus parapiečių dalyvavimo. 
dalyvavo kelios dešimtys narių.; 

ANTANINAI NAUJELYTEI , 

PAGYDO Vfir-IO LIG4 

Kuopos pirmininkas Pranas 
Baltakis pasiūlė sudaryt i nau
jos valdybos rinkiminę komisi
ją, kuri sekančiam susirinkimui 
pr is ta tys kandidatus j naują 
valdybą. Rinkiminėn komisijon 
įėjo: K. W. Karaveckas, Jean 
Valkauskas, W. Količius, Jr. , 
Julia Alešunas, P . Baltakis ir 
S. Onaitis. 

W. Količius, Jr . , iškėlė gyvą 
reikalą kaip nors gauti lėšų to
limesniam Radijo Valandos pa-
likymui. 

Buvo pasiūlyta suruošt i pu
siau viešus šokius ir vakarą su 
vaidinimu ir koncertu. Tam tik 
slui sudaryta pramogų komisi
ja, į kurią įeina V. Jucevičius, 
vargonininkas K. Bazys ir A. 
Krapavičius. 

K. A. Sušinskas susirinkimų 
pagyvinimui pasiūlė, kad kiek
viename susirinkime vienas ar 
du nariai alfabeto tvarka kaT-
bėtų pasirinkta tema 10 — 15 
minučių. O kalbėtinų temų juk 
yra labai gausu. 

Julia Alešunas ragino vyrus, 
kad jie daugiau prisidėtų savo 
darbu prie įvairių kuopos paren 
girnų. 

Susirinkimo gale Aleksas 
Krapavičius skaitė turiningą pa 
skaitą apie laipvoa Lietuvos gy
venimą. Nar iams paskai ta pa
tiko. 

Tikimasi, kad sekančiame su
sirinkime dalyvaus daug narių, 
nes bus naujos valdybos rinki
mas sekantiems metams. 

DRABUŽIŲ IR AVALYNĖS 
RINKLIAVA 

Pi t tsburgho Balfo skyrius 
organizuoja t a rp miesto lietu
vių drabužių ir avalynės rinki
mą. Reikalas y ra visiems geros 
valios lietuviams gerai supran
tamas . Juk mes tur ime dar 
apie 5,000 tremtinių (ligonių, 
senelių, mažų vaikų) , kurie yra 
reikalingi ypatingos globos ir 
pagalbos. 

Buvusiose drabužių rinkliavo 
se mažiausiai būdavo suaukoja-
ma vyriškų drabužių, dėl to šį 
kar tą laukiama ypač vyriškų 
drabužių suaukojant . 

Rinkimo laikas nuo lapkričio 
23 iki gruodžio 7 d. Lietuvių 
patogumui miestas suskirsty
t a s į sekančias vietas, į kurias 
reikia sunešt i : 1) Braddock — 
Sv. Izidoriaus lietuvių parapijos 
klebonija, 2) Esplene — lietu
vių parapijos mokyklos sale 
(nešti darbo valandomis), 3) 
Homcstoad ir Duąuesne — Jo
no Orėbliūno maisto produktų 
krautuvė, 1601 McClure St. (neš
ti darbo valandomis), 4) Nor th 
Side lietuvių parapijos (Dan 
gan Žengimo) salė, 5) South 
Side Šv. Kazimiero mokyklos 
rūsys (nešti sekmadieniais: 11 
vai. ir vakare nuo 6 iki 8 vai ; 
darbo dienomis: antradieniais 
bei šeštadieniais vakare nuo 6 
iki 8 vai .) , 6) Bridgeville šv. 
Antano 'parapijos klebonija. 

Tikimasi, . kad pit tsburghic-
'Čiai parod^g savo gerą širdį ir 
neaukos tik suplyšusius drabu
žius ir kiaurus batus. . . 

žymiai Pi t t sburgho veikėjai, 
lapkričio 15 d. Sv. Juozapo li
goninėje padary ta sunki opera
cija. Ligoninėje jai teks išgulė
ti apie 10 dienų. Jo s pažįstamie 
j i linki ja i greito pasveikimo. 

SVEIKSTA 

Pranas Stakauskas, senosios 
kar tos susipratęs ir t au rus lie
tuvis, po vidurių operacijos 
sveiksta Šv. Juozapo ligoninėje. 

VYTAUTAS JUCEVIČIUS, 
žymus visuomenininkas, tur i 
savo maisto krautuvę "Vito's 
Market", 135 Brownsville Rd. 
įsigijęs krautuvę prieš keletą 
metų, jau baigė išmokėti užsi
t rauktą skolą. Jis yra nuolati
nis "Draugo" skaitytojas. 

NAUJA BALFO SKYRIAUS 
VALDYBA 

Pit tsburgho Balfo skyriaus 
nauja valdyba šitaip pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas — 

Omaha Nebr. Į K A N A D O J E 
N e t e k a m o pa r t pi j. .» g e r a d a r i o ' } { m m m m u m m i m w a m m m m m m m m m m s s s 

M 
Lietuvių parapija neteko di-JT. 

delio geradario Juozo Verbicko, įJ 
Montreal, Que. , tuo įsidėmėtinas, kad nors buvo 

.pardavinėjami svaiginamieji gė 
kuris šiomis dienomis mirė.,* Linksmas LAS vakaras Irimai, bet niekas iš svečių ne-
Kai mažas būrelis žmonių, v a - į ^ r + r n i 1 i ^ u M L I * * * * * ir *W pat galo buvo 
dovaujamas kun. G. Mikulskio, f Po ilgesnes pertraukos Mont- J £ £ £ ^ ^ 1 ^ ^ 
pastatė 1924 m. mokyklą s k o - į | r e a h o jaunimas vel gavo pro-
lon, Juozas atėjo parapijai į S 0 8 smagiai pasišokti Montre 

Dr. John E. Gregory pranešė 
Medecinos Draugijai Miami, 
P., kad asmenys, kurie turėjo 
mirti vėžio liga, buvo pagydy
ti, įvykis dar neištirtas. (INS) 

Racine, Wis. 
Kariuomenės šventės minėjimas 
įvyksta š. m. lapkričio 22 d. 
7 vai. vakaro SAKALŲ svetai
nėje, 1625 Racine St., Racine, 
VVis. Rengia TMD 121 kuopa. 

Programą išpildys Racino lie 

alio skyriaus LAS surengtame 
šokių vakare š. m. lapkr. 15 d. 
Vakaras įvyko patogioj ir jau
kioje Lenkų Namų salėje, Ver-
dune. Šokiams grojo geras bro
lių Lapinų "džiazas". Vakaras 

Juozas Taoras , vicepirmininkės Į tuvių choras, vadovaujamas J. 
— V. Količienė ir A. Sutkaity-
tė, sekretorius — A. Krapavi
čius, kasininkas — A. Palec
kis ir iždo globėjai — J. Greb-
liūnaa ir J . PodŽiukas. 

Grimakio. Kalbės svečias B. Ke 
turakis . 

Po koncerto šokiai. Veiks 
tur t ingas bufetas . Pelnas: 50% 
karo invalidams, lb^ Amerikos 

Valdyba y ra pasiryžusi kuo Lietuvių Tarybai 

pagalba. Jis kūreno pečius, va
lė mokyklą ir bažnyčią, vasarą 
pjovė žolę, krūmus ir šlavė ša
ligatvius, beveik tik už valgį ir 
pastogę, ir tai darė iš pasišven
timo. Jis dažnai sakydavo, žiū
rėdamas į bažnyčią, "tai mano 
namai, aš juos prižiūriu ir sau
gau". Juozas savo darbu šutau 
pė parapiečiams daug pinigų. 

A. a. Juozas Verbickas gimė 
Kaltinėnų parapijoje. J i s su 
malonumu prisimindavo, kad 
vysk. Valančius jam suteikė Su
tvirtinimo Sakramentą. J is bu
vo tą dieną Kražiuose, kai ka
zokai ten vykdė žmonių sker-
dynes. J is buvo nevedęs. Jo 
laidotuvėmis pasirūpino jo se
suo Zikienė. 

Viena tona drabužin 
Kun. Juozas Jusevičius kas 

metai renka drabužius Balfo 
reikalams po visą Omahos mies 
tą. Šiais metais jis surinko dau 
giau 2,000 svarų rūbų. Mūsų 
skautės gražiai sudėjo tuos dra 
bužius j dėžes, o Bendruomenės 
valdyba pasiuntė į Balfo cent
rą. 

P r a h o j Kūdikėlio s ta tu la 
Vienas asmuo ,kuris nenorėjo 

savo vardo minėti, nupirko la
bai gražią Prahos Kūdikėlio s ta 
tūlą lietuvių bažnyčiai. Toji uasomostoa maftraMfa firmos Royai. 

išlaikyta rimta, net kiek iškil 
minga nuotaika. Tai rodo, kad 
jau ir vietinis lietuvių jaunimas 

linksmintis. Vakaro pelnas pa
skir tas organizacijos reikalams. 
Šiuo metu Montrealio LAS va
dovauja H. Valiulis. 

— Kanadiečiai kuriasi De
troite. Detroito didžiausias dan 
goraižis, 47 augštų Penobscot 
Building,, buvo parduotas ke
liems Montrealio turtuoliams 

išmoko gražiai ir kultūringai u $ $17,500,444. 

r^ 

tILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAŽYMO 

Pulku3 mišinys yra galimas da
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var 
tojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili į natūralią — atrodančią 
spalvą, gis nėra skubus dažas. At
siminkite, Kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne
paprastą mišinį be jokios rizikos 
tiktai pasiųskite šią iškarpą į 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kili, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
5(5 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti del kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai graži
nami. 

Pavarde . . . . . v 
.VdrcsHa 
Miestas Va'.srvbė 

C I T I Z E N S S T A T E BANK 
0 f D 0 W N E R ' S G R 0 V E 

K v i e č i a J u s a p l a n k y t i m ū s ų n a u j ą n a m ą 
B E N D R A S B A N K A S 

B a n k o v a l a n d o s : 9 va i . ik i 3 va i . k a s d i e n a 
I š s k y r u s t r e č i a d . - U ž d a r a v isą d ieną t r eč i ad ien į 

A U T O M O B I L I Ų , P I R K I M O N A M U I i r F . H . A . 
P A S K O L O S — N a r y s F . D . I . C. 

EDVVARD A. V O L B E R D I N G , P r e s . 
R . C. B R O G M U S , E x e c u t i v e Vice P r e s . 
R . P . M A K E L A , C a s h i e r 

5110 MAIN D0WNERS GR0VE PH. 198 

^ M 

^ J? 

VT.,;VH*!*r ZSffifc 

GERIAUSIA PūVAHfl! 

statula jau pas mus ir kai tik 

daugiausia įtempti jėgų lietuvių 
šalpos reikalams. 

TREMTINIŲ VAIKAI 

Šie tremtinių vaikai mokosi 
Šv. Kazimiero augšt . mokyklo
j e : Jane Bosas, 209 Seneca St., 
Theodore Macevičius, 2011 De 
Rand St., Nijolė Nauduzas, 2220 
Larkins Way, Alex Nauduzas. 
2220 Larkins Way, Leonora ir 
Elena Bosas, 2124 Carrey VVay 
ir Vyto Maskelionis, 128 So. 
20th S t 

LABAI KILTAM ORAS 
Pit tsburgho lapkričio vidu

rys y ra labai šil tas — net iki 
80 laipsnių. Senieji miesto gy
ventojai sako, kad jų atsimini
mu tai y r a šilčiausios rudens 
dienos. Korės p. 

Visi maloniai kviečiami daly- Į stalius padarys pedestalą, ji 
vauti. Rengėjui bus viešai pašventinta ir pasta

ty ta mūsų bažnyčioje. 
\ Vietinis 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

KASOM. MA&INfiLfiS 
gaunamos guriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRt 
4170 S. Archer Blfchop 7-1045 

Perka, taiao, elektrlf ikuojal 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Plttsburgh'o LietuviŲ 
Kataliku Radijo Programa. 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI T R A N S L ' L V ' . I A M A 
Kickvlcm; s. hn. ndlenj nuo 

1:30 iki 2:00 v*l. p .p . 
Iš STIPRIOS IR GALINGOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTrES B R A D D O C K k 

Visais reikalais kreipkitės Šiuo ad
resu: I,IIįmaniau Oathollc Itolir, Ka
tilo Htation WLOA. BraUdock. Pa. 

KALĖDŲ SENELIS 
IK ŠIKMKT LANKYS VAIKUS 

IR SUAUGUSIUS 

Vaikučiai! Prašyki te „Meš
kiuko Rudnosiuko". Tai gražiais 
paveikslais papuošta Jūsų myli
miausio rašytojo Vytės Nemu
nėlio eiliuota knygelė. J i bus 
Jums pati geriausia švenčių do
vana. 

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

Abi knygas galima gaut i 

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

• » • • • » » » • " • • • • » * • • » • • » « » « 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir Įvairių daiktų perkraustymus 

Taip pat poi-HluncMamo j užsienį 
paUieteiiuH įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

įvairiomis kalbomis Ir įvairiu. prote 
nlju raidynais, su paskutiniais pato
bulinimais, o sumažinta kaina ISsiun-
('iiiinoM tą paeia dieną. Galima išsi
mokėtinai. LIKTI'V IŠKAS -.- net 88 
Ženklų - - RAIDYNAS specialiu už
sakymu fabrike preciziškai įmontuo
tas tyliosiose - Quiete <le l.uxe 
inasinClfise, kurios gaunamos tik per: 

IMPORT TAP 5126 So. Western Ave. 
Telef. HEmlock 44)159 

Tiekėjai importuoto Bavarijos alaus tiesiai i š statines 

WUERZBURGER H0FBRAU 

LOEVVENBRAU MUENCHEN 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir visokių rūšių sumuštinių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kviečia atsilankyti sav. HENRY SZAFRANOWSKI 

JARABAK DRUGS 
13*Jth & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

MES 1ŠPILDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PAStRINKIMAS KOSMETIKŲ. KITŲ SMULKMENŲ. 

KALBAME LKNKIfiKAI Tt: 

o ot 
s 
5 

<D 
i 

t * 

3 

.f. L. Ulodraltis, 1032 Broad Str., 
Hartford 6, t.'onn., kuris "Draugui" 
žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 

> fVv —niMr—Mr^"^r«arT"r~ti«r'-—raar~ 

fir 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
kiekviena* žmogus turėtu atiieuHmu* nuo pragyvenimo pinigu* 
taupyti kaa savaite. 
raupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalam*. 
Kas turi susitaupęs pinigo, ta» jaučiasi saugesnis ir laimingesni*. 
l'raUek taupyti šiandieni 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
A M D I O A N A S S O C I A T I O M 

m*****0*9** * * 
JOMNirA2AMAUSKĄS.rV.t.-T*L Viry kilo 7-774? 
fevfa** lM* f«d H $10,000 by » . l w l » a C , , • 

• 

VISKO UŽTEKTINAI - TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldyluviis, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
žemo* kainos, leugvl išmokėjimai. Turime dideli pasirinktiną 

Mes Pagaminame Baldus ir ttĮBJtS Pagal Jūsų Užsakymą 

% 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2310 VV. ROOSKVELT RD., Tel. S E 3-4711 
Attdara pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo U lkl 4:80 vai. popiet. * 

t 'PHU'J 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
£mon£a pasakoja, jog buvo laikai kada už doleri galima bars 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mum* tikrai malonu pa
aukoti iiuoa baldus, kurių kainas nejmanoma padvigubinti, iiomls 

1 kainomis, kurios buvo "anais gersis laikais". U l t ik iU iiandies pat 
k į t i k i n s i t e ! 

• O T A 
MAKTf . LOTA 

8ofa-Lova Mie^Jimoi 
Ii sunkiųjų spyruoklių 

. . puikaus darbo rėmų. Parinkta i i 
dirbtuvių kss spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
i i pavaizduotų pavyzdžių. So los -km* Nereikia Jmok*ti 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANUCT 1MMKITS. VCDftJrAS 

•V- >H,-

Abiejų kainos po 9 33 

Alfovti. FURNITURE & 
APPLlANCES 

SS # 

1318 ROOS6VILT ROAD .* I f c į S i ? ^ 
atdara kasdien 9 Iki 6, pirmad- ir ketv. vak. Sekmadienį U r. lkl f 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą" 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius puld i t i tavo taupomus piougus i C!hlcago Savlnga and Lt»ah Amoctation, kuri yra proporclonallai viena ii 

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

Chicago Saviogs suvirl 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą Ir mandagų patarnavimą. JI U anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukStą dividendą. 

M Ū S Ų T U R T A S SIEKIA ARTI DEMMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000,0") 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicaeo Phone GRovehill 6-7575 Chicago 

J O H N P A K E L , P r e s l d e n t 

i LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
hm M h 

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. SešudieniAu 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

! 

1 *• « w » n m,tum ' • 

. 



Penktadienis, lapkr. 21, 1952 
M M 

DIENRAŠTIS DRAUOAS. CHICAGO, ILLINOI8 
= = = = 
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Lietuvių dailės paroda 

VEIKU VYČIŲ KUOPA 

Lapkričio 11 d. lietuvių sve
tainėje įvyko Lietuvos Vyčių 
25 kuopos susirinkimas, kuria- Igfe linksmą margumynų vaka 
me buvo iškelta visa eilė svar
bių klausimų. Pats susirinki
mas buvo labai gyvas ir sklan
dus. 

Vytė U. Jankauskaitė padarė 
pranešimą apie "sunkių laikų 
pobūvį", kuris įvyko lapkričio 
8 d. Ji pažymėjo, kad tame pa
rengime dalyvavo daug narių 
ir svečių, visi jie gražiai pasi
linksmino ir, be to, kuopa gavo 
iš jo gražaus pelno. Be komisi
jos pirmininkės U. Jankauskai
tė šio pobūvio surengime daug 
pasidarbavo V. Mačiokienė. A. 
Arunskienė, kuopos pirm. M. 
Trainauskaitė, V. Smitas ir ke
letas kitų. Visiems jiems kuo
pos nariai pareiškė nuoširdžią 
padėką. 

Susirinkimas nutarė gruodžio 
27 d. suruošti savo narių pager 
bimo pobūvį, kuriame iš dalyvių 
nebus imamas joks įžangos mo 
kestis. 

Joana Sušinskaitė (Susin) pa 

Tarp Įvairių parengimų, ku
rių Clevelando Lietuvių Bend
ruomenės kultūriniame gyveni
me būna gana dažnai, pažymė
tina Lietuvių Dailės paroda, ku 
ri bus atidaryta šio mėn. 29 d. 
tęsis iki gruodžio 10 d. Lietuvių 
klubo patalpose. 

Šioje parodoje savo kūrinius 
numato išstatyti šie mūsų daili
ninkai ir skulptoriai: Adomas 
Galdikas, V. Ignatavičius, Vy
tautas Jonynas, A. Kairys, Vy
tautas Raulinaitis, Juozas Pau-
tienius, Mikas Šileikis, Ignas 
Šlapelis, Adomas Varnas ir Ka
zimieras Žilinskas. Prie šios 

Visi tremtiniai su savo glo- grupės numato prisijungti dar 
vienas kitas dailininkas 

NEPAMIRŠKIME! 

Padėkos dieną, lapkričio 27 
d. Lietuvių Radijo Klubas ren-

rą. Jis bus margas savo sve
čiais, linksma programa, pui
kiomis vaišėmis. 

Atsi 
žvelgiant į salės dydį, dailininkai 

bėjais šiame vakare taip pat 
dalyvaus, nes radijo fotografas 
padarys jų nuotraukas, kurios 
ilgiems metams pasiliks kaip 
brangus šio vakaro prisimini
mas. 

Radijo programos vedėjas smagu* orkestras. Be to, bus 
Balys Auginąs su kitais talki- parengta vakarienė. Dalyvavi-
ninkais suvaidins vaizdelį apie ™ mokestis 4 dol. asmeniui, 
aktualiuosius reikalus Clevelan- Vakarienei parengti staleliai po 
d e 8 asmenis kiekvienam. Stalelius 

galės išstatyti tik ribotą savo 
darbų kiekį, apie 120 -+• 150. 

{ šią Kultūros Fondo rengia
mą parodą numato atvykti visa 
eilė dailininkų iš New Yorko, 
Chicagos ir kitų miestų bei ne
maža svečių iš gretimųjų didžių 
jų miestų. Parodą bus galima 
lankyti kasdien nuo 11 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro ir sekmadie
niais nuo 10 vai. iki 9 vai. vak. 

Parodos rengimo komisija da 
ro viską, kad mūsųv dailės pa
roda paliktų geriausią įspūdį ne 
tik mums lietuviams, bet ir a-
merikiečiams, kurių tikrai ne
mažai atsilankys ir įvertins mū
sų dailininkų ir skulptorių pa
jėgumą. 

skaito tikru kataliku.. Antra, i kun. A. Petraitis pareiškė, kad Worcester. Mass. 
Balfo pirmininko pranešimas 

Šv. Kazimiero parapijos sa- j tremtinių, pasilikusiųjų Vokieti 

ypatingai tremtiniai turi įsidė
mėti, kad dabartinė lietuvių 

TastyShop (107&Euclid) salė-, Stasys GolSanskis "Ateities" 
je. Baliaus metu numatoma me j klubo studijų sekcijos posėdyje 
ninė programa, šokiams gros skaitė paskaitą apie katalikų 

vienybę. S. G. 

Loterijoje bus gerų laimikių, 
jų tarpe ir tradicinis Padėkc* 
dienos kalakutas. 

šo-Geras orkestras, gėlių 
kiai ir žaidimai linksmins se
nus ir jaunus. O kas-geriausiai 
pašoks lietuvišką polkutę, gaus 
dovanų. 

Pradžia 6:30 vai. vak. lietu
vių salėje. Įėjimas 1 dol. Trem 

darė pranešimą apie pasiruoši-' tiniai nepamirškite jau dabar 
mą sekančių metų vyčių "bowl-1 užsikviesti savo geradarius se-
ing" varžyboms, kurios įvyks' nuosius lietuvius ir ateikite vi-
Clevelande 1953 m. gegužės mė|si ,tuo pačiu paremsite vienin-
nesyje. Komisijos pirmininkė j teles radijo valandos darbą Cle 
deda visas pastangas, kad vy-jvelande, nes norima įsigyti 
čių sportininkų suvažiavimas plokštelėms daryti aparatą, o 
būtų ko sėkmingiausias. 

Apie operetės "Apkalbos ir 
meilė" vaidinimą pranešė J. Sa 
dauskas. Visi pasiruošimai ei
na sklandžiai ir tikimasi turėti 
labai smagų parengimą. Vaidi
nimas įvyksta lapkričio 23 d. 
5:30 vai. lietuvių svetainėje. Po 
vaidinimo šokiai, grojant J. Va 
silionio orkestrui. Kuopos na
riai raginami platinti į tą paren 
girną biletus, Clevelando lietu
viškoji visuomenė kviečiama 
gausiai jame dalyvauti. 

po Naujųjų Metų praplėsti ir 
savo programą. 

ŠAUNUS KONCERTAS 

Pusantrų metų lauktasis mu
ziko Broniaus Budriūno kvarte
tas pagaliau žodį ištesėjo ir, at
eitininkų pakviestas, praeitą 
sekmadienį davė clevelandie-
čiams gražų koncertą. Koncer
tu susidomėjimas buvo toks di
delis, kad tik 400 žiūrovų pa
jėgianti sutalpinti lietuvių salė, 
daugeliui nebedavė progos iš-

Malonu pastebėti, kad šiame S i r s t i . * a u n i u J u ^ ^ i i o d a i n i 

susirinkime dalyvavo grįžę iš!n i n k x* i r J i e t u r ė 3 ° «H*ti namo 
Korėjos vyčiai Alfredas Jackus j Klemką pabučiavę", 
ir Kostas Brazis. Kuopos pa- Kvarteto vyrai: Pr. Zaranka, 

E. Skiotys, M. Sodonis ir A. 
Polikaitis, akompanuojant pa

sveikinti, jie padėkojo už pri
siųstus jiems į Korėją siunti
nius ir vėl pasižadėjo darbuotis 
su vyčių jaunimu. Senelis 

KAUIUOMENftS ŠVENTES 
MINĖJIMAS 

čiam vadovui Br. Budriūnui, iš
pildė 17 dalykų: 9 liet. kompo
zitorių ir 8 pasaulinių kompozi
torių dalykus. Ovacijų triukš
mą keliančiai publikai nerims-
tant su nuolatiniais "Bis", duo-

L. S. Ramovė per Clevelando \ t a ( l a f 4 d a į n o s 

lietuvių radiją penktadienį, lap j P r o 7 r a m ą v e d ė i r j ą p a p i l d ė 

kričio 21 d., 7 vai. paminės ka- a k t h . ^ P c t r a s Mažei.vS> v a i z 

riuomenės šventę B. Augino ^ p c l d u o d a m a s v i e n ą 

montažu "Mes Lietuvos kanai" „ i m i t u o d a m a s k i a s J n i o i r m o_ 
ir karinių dainų koncertu. derarofo baleto šokimo charak-

jau dabar galima užsisakyti. 
Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau. 

Naujųjų Metų sutikimo reika
lais galima gauti ir biletus įsi
gyti pas valdybos iždin:nką p. 
Aleksą Laikūną, 7205 Linwood 
Ave., telef. EN 1-1082. 

T R U M P A I 

42-sb Diepholzo gimnazijos 
rėmėjų būrelis, vadovaujamas 
Kosto Paulausko, Kalėdų proga 
išsiuntė du siuntinius ir pinigi
nę dovaną būrelio išlaikomajai 
mokinei ir jos namiškiams. Gra 
žus ir sektinas pavyzdys ir ki
tiems būreliams. 

The Cfrtholic Unlverse Bulle-
tin įsidėjo pirmajame puslapy 
ilga straipsni apie Jono Rima 
šausko surinktus dokumentus, 
paruoštas knygas apie sovietų 
nusikalstamuosius darbus ir p}a 
tinamus "Stop Genocide" ženk 
lėlius. Straipsnis pailiustruotas 
jo nuotrauka, duoda ryškų ir 
objektyvų vaizdą, kokį svarbų 
darbą atlieka J. Rimašauskas, 
iškeldamas daugybę žvėriškų 
bolševikų nusikaltimų visose pa 
vergtose tautose. 

Karys Jonas Nasvytis, atli
kęs savo karinę prievolę, šio
mis dienomis grįžo iš Korėjos. 
Jaunasis lietuvis, laimingai ir 
sėkmingai dalyvavęs Korėjos 
mūšiuose, vėl įsijungė į lietuvių 
bendruomenę Clevelande. 

ALT paskutiniame posėdyje 
tartasi apie Vasario 16 minėji
mą, kuriame dalyvaus Čiurlio
nio ansamblis. Minėjimas įvyks 
vasario 8 d. Nutarta deleguoti 

Progress Furnitūra B-vel 
gerai sekasi 

Skelbia didį išpardavimą prieš 
Padėkavonės Dieną — dėl pa-
dėkavojimo savo skaitlingiems 
rėmėjams — siūlo didžias pre-

lėje Balfo pirmininkas prof. 
kan. Končius lapkričio 14 d. da
rė pranešimą iš savo kelionės 
po Vokietiją. Ta proga su Bal
fo pirmininku buvo atvykę J. 
E. vysk. V. Brizgys, prof. St. 
Yla, menininkas Varnelis ir 
kan. F. Kapočius, kuris šiuo 
metu vieši Worcestery pas kun. 
A. Petraitį. 

Pirmiausia kalbėjęs Balfo pir 
mlninkas nurodė bendrą lietu
vių tremtinių, pasilikusių Vo
kietijoje, skaičių per 8,000, iš 
kurių 600 yra džiovininkų, 1,-
000 senelių, 1,000 ligonių ir 
2,000 našlių moterų su mažais 
vaikais. Pranešėjas gyvais vaiz 
dais nupasakojo tragiškoje tie
siog badaujančioje padėtyje pa
silikusių lietuvių gyvenimą. 
Žmonės gyvena jau gerokai api 
puvusiuose ir begriūnančiuose 
barakuose, minta juoda putra 
ir bulvėmis, kurių dažniausiai 
pasirenka jau vokiečių ūkinin
kų nukastuose laukuose, mė
sos labai retai temato, o svies
to ir skonį pamiršę. Motinos 
neturi už ką vaikams nupirkti 
pieno. 

Baigdamas pranešimą, kan. 

joje, padėtis yra tiek bloga, 
kaip niekad anksčiau. Todėl jų 
šelpimas yra būtinas. 

Pabaigoje vietos klebonas 

worcesteriečiai visada rimtais 
momentais yra parodę lietuviš
ko reikalo supratimą, tad ir 
šiuo metu savo lietuvišką pa
reigą atliks. Tik gaila, (kad ma
žai buvo susirinkę. 

Pr. 

Jr •» I I .» . Į . » 
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BILL K'S . 
Mr. St Mrs. Wm. Kareivai? 

Savininkai 

Us 
*M 

&ti* **M 

\ : 

Jei mes " " " " - ^ ^ 7>}o 
patenkiname Sim- ^ - ~ ^ y « 
t.uB kitų asmenį), 
kmlSI n e i negalėtume 
batenklnti jūsų? Atvykite Ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

LIQU0R STOKI 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis iMkAlrinklmas 

importuota 
, , -v^^^ Garimų. 

& * J 
{r 

kių vertybes, ypač tokių dalykų 
reikalingų del ateinančių šven- Končius, ragino visus lietuvius 
čių. .Krautuvių vedėjai ir visi | t i k r a i nuoširdžiai daugiau susi 
darbuotojai yra labai optimis- ™P'™U badaujančių lietuvių šel 
tiški, kad jų sprendimas gražiai P ) m u ir sustiprinti Balfo sky-
pildosi, tai yra su vienos krau- r i a u s veikimą. 

įsigykite ši$ puikią mąstymo knygą dabar! 

tuvės lėšoms daro dviejų krau 
tuvių apyvartą. Uždarius Brid 

J. E. vysk. V. Brizgys savo 
kalboje pabrėžė: Pirmiausia, vi-

geporto krautuvę, visa prekyba i8l* lietuvių krikščionišką arti 
liko sujungta su Progress 
Brighton Parko krautuve. Skait 
linės rodo, kad buvusios Bridge-
porto krautuvės pirkėjai — kos 
tumeriai skaitlingai l a n k o 
Brighton krautuvę — padidin
dami dvigubai daugiau šios 
krautuvės išpardavimus. Yra 
aišku, kad tas ir duoda galimy
bės patiekti geresnias prekias 
daug mažesnėm kainom. Sykiu 
ir palaikyti pilną organizaciją 
patyrusių ir nuoširdžių darbi
ninkų, kurie jau čia darbuojasi 
per desetkus metų, ir kad už
darius Bridgeporto krautuvę 
jiems nereikėjo ieškoti darbo 
kitur, nes čia pilnai užtenka. 
Malonu girdėti šiuos gražius da
vinius iš mūsų seniausios Lietu
vių Baldų Bendrovės ~ Pro
gress Furniture Co., 4181 Ar
cher Avenue, Chlcago, 111. 

Tautietis 

mo meilės pareigą padėti nelai 
mėje ištiktajam, tuo labiau sa
vo tautiečiams. Nesvarbu kas 
jis yra, ar tremtinys, ar anks
čiau atvykęs, turi jausti pareigą 
nuolat šelpti nelaimėje esančius 
savo tautiečius, jei jis save 

Kun. Dr . J . Vaitkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

vtąstymai kiekvienai dienai 
<uo priešgavėnio iki 2 sekm 
o Velykų. 

Kieti g ražūs viršeliai, 

543 pusi., ka ina 5 dol. 

Užsakymus s iųsk i te : 

"DKAUGAS", 2334 So. Oakley Ave., Chlcago, 111. 
S, 

TELEVIZIJOJ BEI RAI>lo PARDAVIMĄ* i « TAISYMAI* pmcroy, 
(guallfled engtneers' servlce) 

3120 S. Halsted Street • DAnub* 6-6997 

Saužudybė yra paskutinis ne
tikėjimo žodis. — Balzakas 

TADO BAUIUN0 
l'lil Zl / l sk AK LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
TiONOINKS. WrrTNAUKU. BTTLOVA 
Ir kt. Šveicariški laikrodžiai tikra. 

ž iniomis kainom!*. 
215« W. 28rd St. 

NUO U2SISEN£JUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
* IR AT\T»V ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia m.o SENŲ AT 
VIRU Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jl« 
negali ramiai s§<18tl Ir naktimis mle 
groti, nes iv ui.ilasne'Juslos žalsdr» 
niežti ir sH&uda. Kad pagalinti tą 
nležejlms. ir skaudėjimą, senų af 
virų ir skaudančių žaizdų, uždBklt* 
DKOTTI.O Ointment. Jo g y d o m •" 
yp&tyb«a palengvinę JOsų skaudAji 
ma Ir gafesito ramiai miegot nak 
U, Vartokite Ji taipgi nuo skaudžia 
nudegimų. Jis taipgt pasalina nle*. 
iinią Ilgos, vadinamos PSO'KlABIS 
Taipgi pafiaMna perftejlmą ligos, vadi 
narnos ATHLETB'S FOOT mintu b. L 
džiovinimą odos Ir perplySimą tarp 
pirSčių. Jis yra t inkamas vartot' nu 
džiustančios ir suskilusios odos Jt-
yra gora gyduole nuo VVHU l&virStnli/ 
odos ligų. LECHUI i 
Ointment suteiks Ju 
pagalbą nuo nuvai 
<uslų, per*t.i.rfm> i • 
nlefttnčtų ko.li Legu 
lo CV.nimfiit y»*a par 
•luodatnss po 78 et.. 
O 2f> <' | » ! d 0 P ; r k f 
te vaistines* Cliioa^ 
•r apyi'ri: Ps ii' M'ii 
kvauk^e, a r b a a t 
s i u s k i t mon<-v or«i«> . *\ i >'^ 

' 

«T. ANTHONY SAVlNOM Sk LOAN ASS'N. 
1l47 HO. I m I I ro tut , Cicero 50, III 
JOSKPH V. GKIBAI'SKAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
fiioje Bendrovėje, kur 
jiisų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovanelės su 

n a u j o m s ą s k a i t o m . 

Turtas $5,500,0 )0.00 

• 

atstovus i Antibolsevikimo fron , 
. , . - — , . . . i • 4 .WM • I DARBO VAL.: 9.2:30 ir 4-8 v 

. , to organizaciją, pasveikinti Onio sostadioniais u)-2-.'so ir M * 
gub. Lauschc jo perrinkimo pro 
ga. Vieton atsistatydinusio Pr. 
Jogos pakviestas pirmasis kan
didatas Aleksandras Lai kūnas. 

1,1 (.1 i ii Di'imrtmpni O 
Tel. YA 74)841 S4418 \\ i Ąfis 8t., Onicago 84. UI 

Mtilherry 5-8694 
J U M n m 1 m — * * — ^ - -

SEGHETT1 TKAVEL BUREAU 
4451 JSo. Oakley Ave. CHICAGO 8, DLL. TeL VArds 7-8278 Ir 70 

KELIONES* 

v. 
v. 

Lapkričio 22 d., šeštadienį tcrUtikas, įterpdamas sąmojin-
lietuvių galėjo rengiamas šven- jgu. aforizmų ir dialogų.' Cleve-
tės minėjimas šia programa: 'lando lietuvių mėgiamasis akto I Visi try» Balto skyriai per 
iškilmingas atidarymas ir pulk. 
K. Žuko paskaita. Po paskai
tos — žuvusiųjų Lietuvos karių 

riur, dainininkas, baletininkas 
ir dekoratorius šį kartą buvo 
įdomus ir šviežias, išeidamas 

minėjimas. Susikaupime) metu prieš publiką su naujais .moty-
Pr. Ambrazas skambins Šopeno vais .naujomis idėjomis ir for-
"Gedulingąjį maršą". Pirmoji I momis. Si vakarą P. Maželis ;dov"aujnmo X 
dalis baigiama giesme "Marija, dar kartą įrodė, kad j ^ yra v»r c e r t a s ; v y k i 

Marija . 
-Meninėje dalyje: muz. Alfon-

giai pakniciamas 
menininkas. 

šios srities 

so Mikulskio vedamas Čiurlio- Į Gautoji publika po per dvi 
nio ansamblio moterų choras, j valandas užtrukusios progra-
O. Mikulskienės vadamajt mote mos, pasivaišino skaniais ateiti

ninkių paruoštais užkandžiais 
ir smagiai pasišoko. 

rų kanklių orkestro koncertas 
ir Balio Augino Tėvynės prisi
minimų valandėlė: dalyvauja 
Regina Braziulevičiutė, Juozas 
Sttmpužis, Balys Auginąs ir 
skautai su melodeklamacijomis. 

Po programos — šokiai. Gau
sus bufetas veiks birutininKių 

KKNOIAMAN IŠKILMINGAS 
N. MOTty SUTIKSMAS 

Lietuvių Kultūros Fondo Cle-
velanilo skyriaus valdyba savo 
narįams ir l^ieikiliams rengia iš-' 

globoje. Visas pelnas skiria- j kilmingą, 1903 Nauji* Metų su
mas Lietuvos karo invalidams .tikimo pobūvį — balių. Sutiki-
ŠelptL u&* i y y k s vienoje gražesniųjų 

gruodžio mėn. skelbia piniginį 
vajų. Aukos bus renkamos po 
namus. Manoma paleisti per 
100 rinkėjų 

Metinis "Ąžuolų" okteto, va-
uliaus Kazėno, kon 

ateinančių metų 
sausio 11 d. lietuvių salėje. Ren 
gia 55 Balfo tkyrius. 

_ * m , « ilk.. 

Jurgis Vemlovas, Pirmosiom 
Tautinės Olimpiados Kaune A-
merikos lietuvių vadovas, LRK 
Susivienijimo Amerikoje iždinin 
kas, 142 kuopos sekretorius, 
paskirtas East Clevsland pašto 
viršininku. Spiningo darbo 
augštose I r . atsakingose parei
gose! 

Neolituani| .10 metu sukak
ties minėjimas, surengtas Co-
lonial Gardelis, praėjo gražioje 
ir jaukioje nuotaikoje. 

a prbfitable remin 

open a savings actounf 

this month 

t 

Gaukit du iferus uždarbius V**mist 
U>>i*knnkit toupytnui af«a»gi| 
Tureiul ptaitfi kai r« | u t 

• 

i'.S.lDIB 

' 

ftUikH m %\ • rrMefcM k«aa Miritab 

LftKTUVAIS, GfXE*INRE-
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAITAIS 
r.n iipiiniiMo »iJi«HM, vifstiiu'-iiiM Ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dalykus, n K I M I ; Mi 11 \ \ \ , s k V i l i V . Pildome afldevltus. Keliones 
l»ittuuokit« iv aukoto kiliems iiM'iams. Anksdlnu U'>slsaUyklU' biletus kaip 
l^ktu-valK taip ir laivais, tai imsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokėsite brangiau ta1 Išvengsite laiko sutruk-
dyiHo, nes nereikė* lankytis nei \ geležinkelio stot | ar aerodrome, 
vtna lai atliksite vienute vietoje — PAS M I S . 

jr —— 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

1809 80 . HALSTRD STRERT CHICAGO K ILIiNOIS 
Telefonas: HAymaiket l-202« v 

f , v', j . \* į .' K . ' ''. • 
Ttlart««: Plrm«di«it«im antrinienlai* Ir penktiiriie*rit!t nuo 9 ryta 
m 4 valandai vakarą. Ketvirtadieniai! nuo f ryto iki 8 vai. vakaro 
Trečiadienis* uidaryta. idKadietimi. nuo • vai ryte iki t vai. p a 

i H l t m mmmmmm 

i 

• m M 
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NAUJAUSIA KNYGA NAUJIKAIS IMIGRANTAMS 
* Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaudą 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado Vijelkio «iu«tracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoįr 

Tmjgrrtnro iftfcyvenimų išpuzintis 
KAINA 50 Ct. 

MlnigiiM suisivUi .\<trt.n HU u.Mnk>n.u >*,». vio> «r<v< 
• i * . * H t f i ' , i » ( i i f i > ^>(t^ti 

t IfMUy ui.i.« (n <ktte 

" 0 R & U C A S " 
2834 Snnth n»UI«* \v..o... OhldkKn *. Illinoh 

— — "*••*• T — I I I I m 

# ^ J w W r 

- ^ 

^ B 

» l K M M K l - f i IJ l -miVISKA {STAIGA KoliTH SIUftJK, 
M . 111 .1*ATA1I.\A1!.1A VI8UKIV HtM\ AFDKAUD08K! 

Me> atstovaujame utMtkontingss ainlraudos kom|>anijas, todftl kiekvie
nas inAhu khjenias vii^ados apsautr<»ia.s, jei kam įvyksta kokia nelaime 

i ^ H K ^ A l J l O ^ I O B I L r % ^ I A l m . I T I K ^ ~ p R t e V E N ^ 
lli ACCIDKNT8. 

HM* SOįrrU VVKSTEBN A V K. Tolei. l»Koapect 6-ftlAt 
Agentūra yra CHAS. P. KAL prieilūrola 

• * • * * * 

1 

• 



»t DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAG0, ILLINOIS Penktadienis, lapkr. 21, 1952 

MIELIEJI IIETUVIAI AMERIKOJE! 
(Tęsinys) 

Iš šių išvardintų asmeny ga
li pasirinkti kokį nors asmenį 
ir jam pasiųsti Kalėdų dovaną. 

lietuviai gyvenantieji: 21 Ham-
burg-Bahrenfeld, VVohnlager, 
Daimleratr. 
Barkauskas, Petras, TBC. 
Bernotienė, Uršulė, senelė. 
Cerkus, Endrikis, 3 asmenys, li

gonis. • 
Gurinskas, Magdalena, motina 

su 3 vaikais. 
Norvaišas, Feliksas, TBC ir in

validas. 
Plečkaitis, Konstantinas, ligonis. 
Nejienė, Urtė, senelė. 
Hoffmann, • Augustas, 4 asme

nys, ligoti. 
Kuprevičius, Alfonsas, 4 asme

nys, ligonis. 
Latcienė, Ona, 5 asmenys, ne

darbingi, TBC. 
JenkeviČius, Marta, 3 asmenys, 

ligonis. 
Stragauskas, Izidorius, TBC. 
Valaitis, Jonas, TBC. 
Greičius, Jonas, 2 asmenys. 
Matulka, Pranas, ligoti 2 asme

nys. 
Salemonas, Feliksas, 2 seni as

menys. 
šelkus, Vladas. 
Bružys, - An.anas, ligonis. 
Povilaitis, Aleksandras, psichiš

kas ligonis. 
Endrukaitytė, Marcelė, 2 asme

nys, TBC. 
Kiel, Marija, senele. 
Šeškiene, Jieva. 
Berentienė, Marija, našlė su 3 

vaikais. 
Lietuviai gyvenantieji: /24/ Ham-

burg-Lockstedt, VVohnlager 
Radrennbahn. 
Lingė, Jonas, 4 asmenys, bedar

biai. 
Keleris, Albertas, 6 asmenys. 
Penelis, Martynas, 4 asmenys. 
Kvasienė, Julija, 4 asmenys, be

darbiai, 1 ligonis. 
Bajoraitis, Pijus, ligonis. 
Kazlauskas, Juozas, 2 asmenys. 
Leleiva, Jeronimas, TBC. 
Duseika, Zigmas, 3 asmenys. 
Lietuviai besilydantieji TBC sa

natorijoje: /24/ Luebeck, Kran-
kenhaus Ost, B. 28. 

PRANEŠIMAS 

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

Užsakymus prašome siųsti tuo
jau*: 

D R A U G A S 
J334 So. Oakley Ave. 

Chicago, £11. 
Užsakymai bus priimami iki 

gruodžio mėnesio 1 d. 

Bartusevičius, Vincas, Daukšas, 
Teodoras, Kotkis, Pranas, Masių* 
lionis, Mykolas. 

Lietuviai gyvenantieji: 
/23/ Diepholz, Am Flnngplatz, 

Lit. Lager 
Laniauskas, Leonas, 3 asmenys. 
Tumėnienė, Ona, našlė su 4 vai

kais. 
Novikauskienė, Marija, našlė su 

2 vaikais. • 
Reitneris, Juozas, 3 asmenys. 
Jasaitis, Antanas, 4 asmenys. 
Kovalčiukas, Jonas, 2 asmenys. 
Janonis, Jonas. 
Klimauskas, Franz. 
Mikalauskienė, Elena, našlė su 

dukrele. 
Stravinskas, Jonas. 
Žvirblis, Antanas ir Bronius. 
Gudalis, Stanislovas. 
Blynas, Steponas. 
Blumbergienė, Elena. 
Daukantas, Adolfas. 

P R A N E Š I M A S 
T. B A I / i f N A S prhnefta, l>a«l jo 

laikrodžių taisymo dirbtuve ii par« 
duoluvl , 2IRU \ \ . 23r«l St., tel. YA 
7-0841 atidarą kiekviena dienų mm 
9 vai. - :̂:u» p. p. Ir 4-s v. v. šeft-
laUl«Miiai8 10-3:30 ir 4-8 v. v. Didelis 
pasirinkimas LONGINAS, W1TT-
NAUER, BULOVE ir klt. Iveioarttky 
ialkroulilja žymiai p I gt\s m-mis kaino
mis. 

H H » » » » # » » » • r ^ C L A S S I F I E D A N D H E I P W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S -• • • • • • • * • • • • « • 

"DKAUGAS" AOENOY 
65 E. Wa»hington 8 1 
Tel. I>lHlartK»rn 2-2484 

• 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrglnla 7-6040—76641 

VROCTO^—^OP^RTI^ITFFS" 

PROGOS — OPPRTUNIT1E8 

GROSERNE ir MftSOft 
KRAUTUVft 

jutrigta prirS 16 m<*ty, gerai einąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuvfs. Jei pa-
geidtutumet galinta pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis šrimojr. 

4958 So. Wood St ree t 

IMAfMJI'NTTN TARKIM 
r.u(i.i\ luini l u . n i i>«/iii - Ir namas 
4 kumb. hutas užpakaly, Puodninl u?.-
kandilal. Oalima pirkti mažu JmokS-
Jlmu tr lengvoms ISsImokCjImo saly 

i /uoi.idiii ir i-ūiiii valykla 
Pilnai jreiiKta. Oenil einąa b'anl* Js 
telfttan nrlei 17 m žemo nuoma, ge 
ra sutartis. Ideali vieta porai, pama- įoruls. Tuojau galima perimti ge 

p a l einant) biznj. 
HEmlock 4-0878 

HELP WANT£D MOTERYS 

te jvertln.slte. Kaina J 2,600: dTl Ilgos 
nori Ikublaj parduoti 

0344 \V. North Ave. 
M I rilinar 7-2217 

(Irosern^ ir delikatesu krautuve", su 
namu. Įsigyvenusi apylinke ir Ift to
liau klljentflra. Gera vieta misinin
kui. NaSlA turi parduoti del silpnos 
sveikatos. Nebrangiai. $ll.f>00: nori 
skubiai paduoti. Pamate )vertinsite. 

1000 \V. Olst Str. 
YAnN 7-0100 

išnuomojama ta\'erna. 
, OfroJ apylinkėje 

7S-I \V. 35th St. 
Tol, Ylrginln 7-0100 

I A III sKCMIMAS 
Papieškoma Bessie (Barbora) 

Dvarionas, 1939 metais Kanadoje 
mirusio Adomo Dvariono našle, 
gyvenusi netoli Klaipėdos (Mozu-
riškiuose ar Mozūruose). Turimo
mis žiniomis prieš okupaciją pasi
traukė ar buvo išvežta Vokieti
jon. Iš ten gal būt emigravo kur 
kitur. 

Jieškomoji, arba apie ją žinan
tieji, maloniai prašomi skubiai at-
siilepti. 

Lietuvos Gen. Konsulatas 
* New Yorke 

~PATTOAVTMUT 

Pardavimui geram stovy k o m e t a 
t trumpėtas) , mažai vartota. Auksuo
ta ls viduus ir 1.4 viršaus. Verta $250 
— parduodama už. prieinama kaina. 
Vienos lovos |»;tt;il\n«- HU paduftkoms: 
ir kiti namu dalykai, .^Mašinsuplo" 
įrankiai Ir jrankių dSžS — „tool 
box". Pardavimo priežastis — aplei
džiu miestą. Kreiptis — S. Dyokas, 

2123 \V. 2Sr<l St. 
(Beismente is priekio) 

DĖMESIO 
MOTERYS! 

Pirkite valiausios 
l!»r»:{ mados 

KAILINIUS 
tiesiog iA urminin
ko. Turime graži) 
pasirinkimą persiš
ku avinPiiu, nurkų, 
tuuskrat ir k t. kai
linių. 
Skambinkite dM su
sitarimo « iki 9 v.v. 

antrad., treė\, 
penkt. ir Seftt. 

W. LEIPCIG 
P U R R I E R 

CApItol 7-0147 

i:i M KSTATK 

BRAUTY SHOP 
Vletnlty l lrlghton Park 

Established cllentele good golng 
buslness, modom f|xtures, low rent. 
Mušt be soen to approclate. Sac. $1,-
600 for Immediate sale due to Illness. 

Call owner for apt. 
Itl publle 7-3367 

Taverna — Clearlng Diatrict ant 6354 
W. 68rd St.; 50xl2r> p6dų pasistaty
mo' autom, sklypas; ant kampo už
kandine ir išsinešimui produktai. Da
ro didelj klek] biznio. Naujas pasta
tas su gyvenamais kamb., ilga sutar
tis, žema nuoma. Parduoda kaip stovi 
už $6,000. šaukite savininką: 

RKlIanee ft-9822 

Ar domitės nuolatiniu darbu? 
Turime vietą dabar dėl 

BILLER 
Malonios'darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Pageidaujama patyru
si, bet imsime pramokusią „gra-
duate". Pilni darbininkų prie
dai. 

gaukite Elaine 

WEbster 9-5048 

HELP WANTED — VYRAI 

čia yra nuolatinis darbas gabiam 
RUHALTKRHJI — BALĘS CLERK 

Malonios darbo sąlygos, jvairios pa 
relgos. Gausfls priedai — priimsim* 
Ir Išmokyta baigus) dabar mokykla 

ftAUKITR: 
H I I n; m. m I 6-0500 

H. Dees 

SMULKMENŲ — užkandžių krautuve; 

Savininkas parduoda — $13,200 
Moderniškas mūrinis namas 6 m. se
numo; kabinetu vlrtuvfl: ,,Llnowall" 
vonia; karštu oru apSlld.; 6 dideli i 
kamb. 2 arba 3 miegam.; veneclš- ' « P r a i c m * 5 b , z m s ; puikiamioj apylinkėj; 
kos užuolaidos; žieminiai langai ir . nuoma $65; apSild.; gera sutartis; idea-
stetellal, šatros; platus sklypas. 2 I liška vieta porai; turite pamatyti, jver 
autom, garažas. Oalima tuojau* už- , t i n t i ; p a rduoda už $4,000 skubiam par 
Imti. Prašo šaukti pasitarimui: I davimui; priežastį — liga. 
Hll ltop 5-1158 9812 So fJreen St. • 4244 WEST CERMAK 

Sa\ i įlinkas iMirtllHMla ir/. $15,500. 
Modernūs 5 kamb. mflr. namas 6% 
metų senumo, pilnas rūsys, 1 ^ au
tom, garažas, kombinuoti žieminiai 
langai Ir sieteliai, gražiai apsodintas, 
arti transportacljos, mokyklų Ir baž
nyčių. Tuojau galima užimti, aplei
džiame miestą. 2040 Oak St., Frank-
lln Park. CKntrnl •!-:<!M7 arba Gl^ad-
stone 5-3338, sek m. arba vakarais. 

SAVINJNKAS parduoda namą ge-
rame stovyje, vakariniame priemies
tyje. 5 kamb. ir 2 uždaros verandos. 
Ištisas rūsys. Garažas. Pulki kalmi-
nystC. 3 blokai lkl geležinkelio s'o-
tles. Prie krautuvių ir mokyklų: kiti 
patogumai. Parduoda už $15,750. 
211 3rd Street. Downers Grove. Tel. 
])o\vners Grove 612-H. 

St. Ferdlnands Parapijoj savininkas 
parduoda ui $25,500. 6 didelių, kamb. 
mūrini ..Oeorgiart" stiliaus namų.; 3 
miegam.: 2 vonios; pilnai pušinių 
sienų rūsys; su jtaisyta rūbine Ir 
siena nuo sienos kilimais. Gazu ap-
šlld.: 2 autom, garažas; uždaroma 
veranda; žieminiai langai ir sieteliai. 
ŠStros; l l l i U s b i i r 7-4748. 

»054 N. SttlchoA AVP. Į 

ROckwell 2-9323 arba 2-2425 

ANTIQUE BIZNIS 
Pilnas prekių ir gerai įsteigtas; moder
niškas 5 kamb. mūrinis namas; aliejumi 
apšild. natūralus židinys; didelis kampi
nis sklypas ant Cicero ir 108th St.; par
duoda už $39,000 skubiam pardavimui. 
Priežastis — liga. Saukite savininką: 

y Oak l.awn 2075 

Dirbkite arti namų, sutaupysite 
kelionės laiką bei išlaidas. 

HOLLEB & (O. 
Reikalinga 

• STENOORAPHER-TYPIST 
• GENERAL CLERK for our 

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

3223 S. VVestern 

Turime nuolatini darbą, gabiems vy-
rnms dirbti kepyklos bendrovPJe. Pa
tyrimas nebūtinas, iSmokyslm<' są
žiningu* darbininkus. OPIOM darbo są 
lygos, Svari dlrbttlV*. Pradinis atly
ginimas. 

$1.50 [ viii. 

Plius bonus už naktini darbą. 

Kreiptis — 

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

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujamo pietine Ghlcaga. 

Aliejus krosnims ir ceptrallnlut ap 
Šildymui. Punktualus patarnavimą* 

Tel. LAfayette 3-0890 
Vakarais HEmlock 4-6264 

HELP WANTED — VIVKA1 

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 ln a llmited 
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 untouched. 
Selling experience is not necessary. We will train conscientious 
men. Some of our top employees were previously in office work. 
Call now for personai interview. 

GLadstone 5-5110 or SKyline 5-0412 

ItKIGHTON PARKE 
4154 S. Alhony Ave. 

Atdaras sekm. apžlOrf'jlniui 2-4 v.p.p. ' 
2-jų augStvj mOrinls namas — du bu
tai po 4 kamb. Pirmas augfttas Šil
domas karatu vandeniu — aliejum: 
tuojau galima užimti. 2 autom, mū
rinis garažas. 

PRospect 6-6283 

2-jų augštų mūrinis namas — 5 Ir 6 
kamb. butai. Gerai užlaikytas. Au
tomatiškai apšildomas; automatiškas 
karftto vandens Šildytuvas. 2 autom, 
gar. Parduoda naSlč. Vakarais po B 
vai., savaitgaliais visą dieną kreip
kitės —-

4589 Arelwr Ave. 
Tel. LA ravėt to 3-2020 

Savininkai p«mliio<la už $13,20Q 
2-5 kamb. namą; geros pajamos; už
daromos verandos; rflsys ir pal6p6; 
2 autom, garažas: arti prie bažny-
elos, mokyklų ir labai gero pasiplr 
kimo rajono. 

4129 W. 25th P laee 
IX M IK I n Ir 2-192(1 

FOOD SHOP 
Good golng buslness, woll establ

ished. I^arge deep freezc. Čomplete 
stock. Rent $4*0; heated. Good lease. 
Ideal spot for oouple. Mušt be seen 
to appreclate. Sae. for Immediate 
sale due to lllness. 945 Agatlte Ave. 
EDge\vater 4-9185. 

Groeery & Dellcatessen with small 
apt. In rear; good golng buslness 
well established. Rent $75 heatod. 
Good lease, Ideal spot for couple. 
Good reason for immediate sale. Sac. 
$4.000 mušt be seen to appreclate. 

227* S. Boulovard 
l l V I i d 3-0SS0 
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fiROŽIO SAIilONAS 
su 4 dideliais kambariais užpakaly. 
Įsigyvenusi klljentflra, modernūs J-
renglmal, atskiros būdeles „booths". 
Nuoma $90, gera sutartis; su ap
šildymu. Arti aerodromo. Pamate 1-
vertlnslte. Teisingai ĮlOilnuotas. 

430* \V. 03rd St. 
POrtsmouth 7-7878 arba 

GRovchlU 0-0255 

l>owny Flake Domit aml Sandivlch 
Shop 

Kartu maSIna Ir nauji „flkčerlal". 
i.;iii;ii geros pajamos. Prieinama nuo
ma, Ilgalaike sutartis. Tdeali vieta 
porai. Pamatę Įvertinsite. DS1 silpnos 
sveikatos nori skubiai parduoti, ne
brangiai. $3.500. 1827 B. 79th St. 
arba skambinkite prlefi 11 v. r. arba 
po 2 vai. po pietų RKgent 4-9195. 

Darbas su gera proga 
MERCANTILE NAT'L BANK 

turi keletą vietų del 
• STĖNOS 
• GLERKS 
• TYPISTS 

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

MERCANTILE NATIONAL 
BANK 

Jackson at Clinton 

(Near Northwestern & Union 
Stations). 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Tuojau pat 
yra vieta gabiai 

• MILLWRIGHTS 
(2nd and 3rd shift) 

• ELECTRICIAN 
(2nd shift) 

• LABORERS 
(Svving 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 
& 

STBEL CASTINGS CO. 
110 N. 25th Ave. 

Melrose Park 

IIELP WANTED — VYRAI 

\ r jus esate susidomėję nuola
tiniu darbu, su užtikrinta atei
tim? 

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

$55-$60 sav. 
ATEIKITE-. 

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

KANE SERVICE 
510 N. Dearbom 

Room 508 

STEN0-TYP1ST 
Pageidaujame patyrusios, bet 
imsime budrią naujai pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, į-
vairios pareigos. 5 dienų savai
te. Gausūs priedai. Proga nau
doti savo iniciatyvą, šaukite 

BIshop 7-4300 

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 

.. ¥1 . .. . , u I angliškai. Susisiekite šiandien pa-
Ar jieškote nuolatinio darbo, ; sitarimui. 
švarioje dirbtuvėje kur darbi
ninkai yra įvertinami? 

Mums reikalingi 
• ORDER FILLERS 
• STOCKMEN 

Patyrimas nebūtinas. Imsime 
sąžiningus mokinius. Gausus 
darbininkų priedai. Kreipkitės 
d a b a r a s m e n i š k a m p a s i k a l b e j i - Patyrimas nebūtinas. Imsime mokl-

I nlus. Gausūs priedai. Geros darbo są-
mui. 

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

Ar domitčs nuolutlnlu darbu. Svario
je dirbtuvėje kur darbininkai yra J-
vertlnaml. 

NATIONAL BISCIIT CO. 
Reikalingi 

AVARKHOrSF MEN 

2645 S. Wabash 

i 

^ 
Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur 

darbininkas yra įvertinamas? 

REYNOLDS METALS COMPANY 
Tuojau pat turi vietą del 

PR0DUCTI0N & MAINTENANCE W0RKERS 
Geros darbo sąlygos, gausūs darbininkų priedai, kartu ne
mokamas draudimas ir apmokamos atostogos. Naujai pa
keltos atlyginimo ratos. Keičiamos valandų pamainos. 
Ekstra atlyginimas (premium) už naktinį darbą. 

Kreiptis — Personnel Office • 

47th St. 8C lst Avenue. McCook. 111. 
Atdara 8 v. r. Iki 4:45 v. v. ir Seštad. arba 

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

Du gerom pajamom mūriniai namai 
ant vieno sklypo. Rūsiai. Trys ke
turių kamb. butai ir modernūs B 
kamb. namas užpakaly su centrall-
nlu apSildymu. Kaina $13,000. Apžlū-
rStl šiuo adresu — 1334 S. Talman 
Ave. arba saukite savininką po 4 v. v. 

RJOckweU 2-7792 

,6 kamb. mūrinis „bungalow". 
Kokline virtuve ir vonia. Alie
jum apšild. 2 autom, mūrinis 
garažas. 

6127 S. Washtenaw Ave. 
GRovehill 6-2154 

• J 

Savininkas parduoda 9 kamb. 
namą. Tinkamas dviem šeimom. 
Kokline virtuvė ir vonia. 50 pė
dų sklypas. Centralinė šilima. 
Kaina $13,500. 

7302 S. Wood St. 
GRovehill 6-7228 

r r roiKALcmu BUTAfiTJ r 

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

Phone MltUvay 8-2460 
before noon or after 7 P.M. 

ISNUOMUOJAMA~ 

GROSKRNC: IR MftSOS 
KRAUTUVft 

Biznis įsteigtas prieš 15 metų, 
ant Halsted St. Silpna sveikata 
verčia parduoti už pusę kainos. 

CAnal 6-7835 

SERVICE STATION 
For lease — 9478 So. Ewlng Ave. 
City Service Products. Eąulpment 
and Invt'ntory only. Reasonable 
Rentai. Excellent opportunity for 
rlgrht party. For appolntment. 

Call Mr. 
ARmitago 

HELP WANTBD 

Kehoe 
6-7720 

— MOTERYS 

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. Dearbom 

• Punch press Operators 
• Polishers and 
• Spot welders 

Day & Evening work 
Perm. Good starting salary 

Good working conditions. 
Employee benefits 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 S. Western 

išnuomojami 2 apstatyti kambariai 
su virtuve Ir vonia,,vyrama ar mo-

I terlms arba porai be valkų. Mar- Vo "iniciatyva 
! quette Parke. Keriptls po 6:30 vai. ' 
j vak. Tel. PRospevt 7-0591 '•" 

GENERAL OFFICE WORK 

> Light typing 
l Posting of cost records 

Permanent 
l 5 day — 40 hr. week 
1 Very good salary congenial 

office. 

HANSELL ELCOCK CO. 
3153 South California 

BIshop 7-4250 

Turime nuoltainį darbą gabiai 

STENOGRAFEI 
Reikia patyrusios, bet imsime bud

rią nafijai pradedančią,. ^Malonios 
darbo sąlygos, Įvairios pareigos. 6 
dienų savaltS, gausūs priedai. Kreiptis 

PRUDENTIAL INS. CO. 
7508 S. Saginaw 

Ar domit&s nuolatiniu darbu. Mes 
turimo keletą vietų d81 

„OIRL FBIDAY" 
Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos — steno, mašinraštis, buhal
terija. K d. sav. Proga naudoti sa-

Sauklte SAcramento 2-3510 

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. Šaukite 

HAymarket 1-2135 

Ar domlt8s nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateitim. Turime vietų da
bar dėl — 

ASSISTANT LABORATORY 
TECHNICIANS 

Imsime High School graduates, kurie 
yra klek pramokė. Malonios darbo 
sąlygos. OausOs priedai. 5 dienų sa
vaite. Proga progresuoti. Antra Ir 
trečia pamaina. Saukite Mr. Kowal-
e/yk. 

POrtsmouth 7-8171 
ETHICON SUTURE LAB. 

5001 VV. 67th SU 

HELP WANTED — VYISAT 

TOOL MAKER 
Mušt Be A 

MASTER CRAFSMAN 
Ablc to Design and Build 

PUNCH PRESS DIES 
Should be capable of fast and aceurate 

work 
Should know how to use JIO BORE 

No Age Limit 
Steady Work 

58 Hours Per Week at 
$2.40 per hour 

Plūs Employee Benefits 
4 man shop in small factory 

DRAKE MFG. CO. 
1713 W. HUBBARD STREET 

M E N 
for cleaning 
Hospital work 

Permanent. Pleasant working con
ditions. Meals furnished. 

See Mrs. Garrett 
4058 W. Melrose 

MACHLNISTS 
ASSEMBLERS 

50 hour minimum week. Per
manent. Excellent openings 
with Old Line Reliable Compa-
ny. Outstanding paid for bene
fits and pension. We prefer men 
used to making own set-up, but 
will train men desiring to learn 
if they are able to read pfints, 
and have machine shop exp. 
This is day or night work. 

GRINDERS 
(Precision) 

RADIAL DRILL' 
GANGDRILL 

MILLING 
MACHINE 

ASSEMBLERS-
BENCH & FLOOR 

HELPERS-
GENERAL . 

Vandercook k Sons 
900 N. Kilpatrick Ave. 

(Use Iowa Str. entrance) 
Come in *day or night 

lygos. Kreiptis — 
9505 S. Pralrle Ave. 

Factory vvork. Light assembly 
and machine operators. Perma
nent. Day vvork. D. P.'s vvel-
come. 

GEPHART MFG. CO. 
1020 W. Adams S t 

VYRAI IR MOTERYS 

Are you interested in steady 
employment. Work near home 

- M A L Ė -
• Draftemen — B 

• Sr. Process Engr. 

• Material Handlors 
(Stock room exp.) 

• Keller Lathe bper. 
(Second Shift) 

• Safety mechanies 
(Maintenance exp.) 

• Hydraulic press oper. 
(3rd Shift) 

- W 0 M E N -
• Punch press opers. 

• Fillers — Bundlers 

• Flash Trimmers 

(learn machine operation) 

• Good starting salary 

• Low eost cafeteria 

• Complete employee benefit 
program 

• Paid holydays & Vacation 
• Excellent Transportation 

VICTOR MFG. & 
5750 W. Rocvrd, Rd 
(Employment office open 'till 

noon Saturday) 

PLATINKITE "DRAUG| ' 

. 
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BUDRIKO KRAUTUVES 40 METINIS 

PAD1AV0NES DIENOS 
IŠPARDAVIMAS 

šia proga Budrikas duoda premijas pirkSjams kalakutą, 
žas| su kožnu pirkimu virš 45 dolerių ir aukščiau. 

Daugelis lietuvių yra Įsitikinę, kad mažos krautuves ir pradings 
krautuve* moka už prekes daug brangiau ir negali pirkti tiesiai 
iš geruju išdirbysčiu; kad jos moka daug brangiau perkupeiams 
ir todėl negali parduoti pigiai. Budriko kapitalas ir didelis pirki
mas tiesiog iš žymiausiu fabriku padaro galimu parduoti daug 
pigiau. 

Budriko krautuvėje parduodamos prekes tokių išdirbysčlų 
kaip: Pullman, Kroehler, Simmons, Lloyd Sealey, General Elec
tric, Philco, Dumont, Admiral, Kelvinator, Hoover, Universal, 
Kembrandt, Lees, Blgelow, Armstrong, Thor, Bulovą, Elgin, 
Longines, Benrus, R. C. A. Vietor, Community, Rogers 1847, 
Keep-Sake ir daugelis kitų žymių isdirbysčių, Fair Trade kai
nomis ir žemiau. 
Linoh um grindims, viHOkių spalvų, 9 x 1 2 už 9S>T5 
Kar'pctams valytuvai, rankiniai, po $4.95 
M it rasai vatiniai, visokių mlerų, po $7.50 
Metalines ir modinSs lovos po $7.50 
Mat rasai, spiintfsinial. po $15.00 
Supamos minkštos kedčs, po $14.50 

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

VVILTONS IR AXMINSTERS! 
3 x 3 4 pčdos srrynų vilnų, reg. kaina $22.00, dabar $8.00 
5 x 9 p«"'das. reguliari kaina $100, už $37.00 
6 x 4 . 7 pcdos, reguliari kaina $60, už $22.00 
7 / ! 2 pčdu. reguliari kaina $120, u* $39.00 
?sx i5 pfcdg. reguliari kaina $250, už $90.00 
8 x 1 2 pMt), reguliari kaina $125, už $59.00 
»xl"> pidy . reguliari kaina $275. už $125.00 
i^abal dailių spalvų, vert i s $12.00, $9.00,$7.00 vert i s ketv. 

Jardas, dabar tiktai jardas $3.00 
Naujas 7 kub. p idų šaldytuvas, garantuotas 6 motams . . . . $148.00 
Nauja skalbimui masina $08.00 
Prosyjlsno masina $08.00 
Elektrini siuvama masina " $08.00 
Aliejum kūrenami šildymui pečiai $28.00 ir auks. 
Anglimis kūrenami .šildymui pečiai $28.00 ir auka. 
i'orcelano gražiniai pečiai $08.00 
l.aliai dailios stalui lempos po $1.95 
Auksiniai 11 kar. rankiniai 17 akmenų laikrodėliai po . . . . $29.50 
Kankiniai goid filled laikrodėliai po $10.95 
1 •> colių paveikslas televizijos po $99.50 

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

plunksna dykai visiems atsilankiusiems. 

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

Tcl. VIctory 2-9542 Ir CAlumnt 5-7237 
Krautuve atidai a nuo 9 vai. ryto iki 9:80 vakaro pirmadieniais Ir 

ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki »J vai. vakaro. 
Nedi l iomis uždaryta VISJĮ. dienų 

Tas HmlriKa (4a*A Ir Klek t ros Idlos užmokamos 
l>e jokių 4'kstia mokesčių. 

Budriko Uadio Valanda kiekvieno kotvlrtadionio vakarą nuo 6:0') 
iki 7 vai. vakaro ig VVHFC jadio stoties, 1450 kiloeyclcs. 

Chicagoje 
1 

Moksleiviai ateitininkai 
Praėjusį šeštadienį Cicero 

ateitininkai vėl svečiavosi pas 
Dievo Apvaizdos moksleivius 
ateitininkus. 

Susirinkimui pirmininkavo 
abiejų būrelių globėjas Al. Ša
tas. Sekretoriavo V. Remeiky-
tė ir B. Kupčinskaitė. 

Chicagos studentų at-kų dva
sios vadas tėvas J. Borevičius, 
SJ, išryškino skirtumą tarp lie
tuvio moksleivio kataliko ir lie
tuvio moksleivio ateitininko, pa 

niame darbe — lietuviškumo 
stiprinime ir jo Išlaikyme Ame
rikos lietuvių tarpe. Reikia, 
kad daugumai grįžus į tėvynę, 
čia liktų sąmoningi ir gerai su
sipratę lietuviai. 

3. Ateitininkės galėtų daug 
pasitarnauti visam katalikiškam 
veikimui, šalinant visus nesusi-
tarimus ir įnešant daugiau bi
čiuliškos, broliškos meilės. 

Po įdomios ir turiningos pa
skaitos sekė tikrai gyvos dis
kusijos. 

Buvo pasidalinta šventės įs
pūdžiais; padaryta daug gražių 
nutarimų ateities veikimui. Vien 

Ar žinai, kad... I - * • « * • m""*** Pir-
mininkas Menzies šį mėnesį iš-

— Golfas atsiradęs Škotijoje,'vyksta į Londoną dalyvauti 
bet Amerikoje jį įvedė apsigy-1 Commonvvealth minlsterių pir-
venę olandai New Amsterdame mininkų konferencijoje. Pake-
(dabartiniame New Yorke). 0*1(Jiuįt jįg s u stos kelioms dienoms 
landai tarp savęs šį žadimą va- Washingtone. 
dino „kolf". , , 

— Flerre Charles L'Knfant, 
suplanavęs VVashington, D. C, 
miestą, yra taip pat suprojek
tavęs Amerikos herbą — arą. 
kuris dabar simbolizuoja Ame
rikos laisves trokštančią sielą 
vėliavose, statulose, medaliuos*-

žymėdamas, jog "jeigu kiti « ° - , b a l s i a i i š r i n k t a n a u j a p i r m i n i n . 
ri būti gerais katalikui ir U«- L , _ ^ R u g y t ė 

tuviais, tai ateitininkai stengia- Po susirinkimo buvo tikrai ai tapti labai gerafe katalikais, p u i k i o s ^ ^ p a r u o š t o s r Q p e s 
labai gerais lietuviais, labai ge
rais mokiniais, labai gerais šei
mos nariais, labai ferais sporti
ninkais ir pan". Šiuos skirtu
mus beryškindamas tėvas J. Bo 
revičius papasakojo daug gyvų 
pavyzdžių, iš kurių vienas ypa
tingai pasiliko mūsų atmintyje. 
Būtent, kaip vienas Šiaulių gim 
nazijos moksleivis ateitininkas, 
pirmosios bolševikų okupacijos 
metu, buvo areštuotas su slaptu 
laikraštėliu kišenėje ir kaip jis, 
vos trumpai valandėlei bolše
vikams išėjus iš tardymo kam
bario ir būdamas dar neiškra
tytas, tą laikraštėlį splėšė ir, 
negalėdamas niekur kitur pa
slėpti, suvalgė. Ir taip išgelbė
jo ne tik save, bet tėvus ir drau 
gus. 

Gražina Stauskaitė gražiai pa 
dainavo "O Sanctissimo" ir "Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka". 
"Retas atsitikimas, kad tokia 
jauna mergaitė taip puikiai val
dytų balsą", nusistebėjo tėvas 
J. Borevičius po šių jos dainų. 

Broliai M. ir B. Prapuoleniai 
pagrojo fleitomis "Kepurinę", 
"Pasakysiu, pasakysiu pasakė
lę" ir dvi amerikietiškas daine
les. 

Cicero ateitininkų kvartetas: 
O. Kreivėnaitė, V. Remeikytė, 
Al. Bendikaitė ir EI. Iešmantai-
tė padainavo "Susikalbėjo" ir 
"Ant kalno malūnas". 

"Tėviškės laukuose" solo pa
dainavo M. Seduikytė, o E. Ieš-
mantaitė padeklamavo eil. "Ak
menėlis turi šaltą širdį". 

Pabaigai Cicero ateitininkų 
choras, kuriame be jau minėtų 
programos dalyvių, dar daly
vavo L. Krivickas, Z. Švedaitė, 
R. Petravičius ir P. Dibonas, 
gražiai padainavo "Pasvarscyk 
ancela" ir "Ten toli ošia". 

Susirinkimas baigtas ateiti
ninkų malda. 

Birutė Kupčinskaitė 

tingosios 
Rūgytės. 

šeimininkės 
Teofilė 

Alicijos 
saulinio 

Kęstučio klubo pastogėje 

— Proklamacijos buteliuose. 
Iš už geležinės uždangos ateina 
žinios, kad Rumunijos ir Ven
grijos upėmis plaukia buteliuo
se ir dėžėse proklamacijos į 
Jugoslaviją. Proklamacijos kur
sto jugoslavus nuversti diktato
rių Titą. 

— Ūkininkai b$ga į miestus. 
JAV ūkininkai bėga iš ūkių į 
miestus, nes įsitikino, kad ū-
maža. Daugiausia iš ūkių bėga 
kiuose darbo daug, o pelno — 
jauni ūkininkai, ir žemdirbių 
15% sumažėjo ir galimas daik
tas, kad amerikiečių ūkininkų 

š. m. lapkričio 23 d. Lietu- skaičius dar mažės ypač jei Sio 
' krašto neužguls kokia depresi
ja, kokia buvo prie Hooverio ir 
Roosevelt prezidentavimo pra
džioje. 

vių Auditorijoje įvyks tradici
nis klubo parengimas. Statoma 
trijų veiksmų operetė "Viengun 
giai". Režisuoja G. Velička, or 
kestrui diriguoja Balys Pakš
tas. Jo orkestras gros taip pat 
ir šokiams. 

Lapkričio mėn. 2 d. klubo-su
sirinkime p. Mečys Krasauskas 
iškėlė sumanjTną parinkti su
sirinkimų metu aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Sis klau
simas paliktas apsvarstyti me
tiniame susirinkime. 

Gruodžio 7 d. įvyks metinis 
klubo narių susirinkimas, kuria 
me bus renkama valdyba ki
tiems metams. Dabartinę valdy 
bą, kuri pasižymi gražia veik
la ir dėl to klubo narių yra la
bai vertinama, sudaro šie asme 
nys: Antanas Valonis — pir
mininkas, Pranas Jakavičius — 
pirm. pavaduotojas, Mečys Kra
sauskas — nutarimų raštinin
kas, Bruno Shotas — finansų 
raštininkas, Pianą* Mickas — 
iždininkas, J. Simanavičius ir 
J. Gurgždąs iždo globėjai. 

Visi kęstutiečiai ir kiti meno 
meno mėgėjai prašomi dalyvau
ti lapkričio 23 d. klubo paren
gime. Jūsų Jonas 

— Sudėjo 7 mil. kronų. Šve-
; dijos karaliui švenčiant 70 me
tų sukaktį, tauta sudėjo 7 mi-
lionus kronų ($965,250). 

A. A. 
FRANK S. MATTAS 
Gyveno 205 TravcrB Avo. 

Glen Ellyn, 111. 

M ir6 lapkr. 19 d.. 1952, su
laukęs pus6s amžiaus. 

GlmC Lietuvoje. Kilo iŠ Šiau
lių apskričio, Papllea parapi
jos, Šerdelių kaimo. 

Amerikoje Iftgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo du sūnūs: Stanley, marti 
Norenoi I^eonard, marti Pearl, 
anūke Judy, brolis Albert, bro
liene Sophie ir JŲ šeima, kiti 
gimines, draugai Ir pažįstami. 
Lietuvoje liko dvi seserys ir 
brolis. 

Priklauso Oioero Liet. Ka
reivių Draug. ir šv. Vardo 
Dniug. ' 

Kūnas paSarvotas Petkaus 
koplyčioje. 1410 S. 50th Ave.. 
Cieero, 111. 

LpMOttftUia - jvyks seStadien). 
lapkr . 22 d., ift k o p l y č i o s 8:30 
vai ryto bus atlydytas J šv. An
tano parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos u* velionies HIOIIJ.. P O pa-
maldy bus nulydčtas j Šv. Ka
zimiero kapines. 

NuoSirdžial kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjst&mus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, Marčios, A-
nūkfi, Brolis ir kiti giminčs. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Telef. TO 3-2109 

^ : 
^ - J , i i i , • •• • / M 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATE TAISYMAS 
Sąžininga* ir garantu***.* darban 
Aparatai no mokamai paimanti i' 

pristatomi J namus. 
. D A l t f K ) V A L A N D O S : f. v. v 10 y. v 

arftUdteitlaM 8 v r y l o ^ l l i v. v a k 
M. K I M K l s . 4 l r » S»». ' rntnri»v<>, 

Telef. VA f.|+9» 

• i * ' " 

S 0 P H I F B A R Č U S 
Iš \VGKS stot los — I ta nga 1390 

PIRMA O. iki PBNKTAD. 
8:45 lkl 9:30 vai. ryte 

U t t T A D . 8:30 Iki 9:30 ryte 
LlKTrVIftKOK VAKARI A\OH 

Iš tos |*it stotie* PIKMADIHNIO 
vakare tuio 1 iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
%\i.\ so. no<7fK.wkbi; ST. 

Ctilcafpi 39. III. mStnlock 4-2418 
• m . T m 1 ' " — ^ _ J ^ J M , , „ , ,iii,i i n. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

"Giedra" gyva 
Taip ilgai ,nuo pat "Giedros" 

šventės, nesimačiusios, Chica-
goje gyvenančios ateitininkės 
gietirininkės lapkričio 16 d. vi
sos susirinko pas Aliciją Rū
gytę. Dalyvavo ir kitų ateitinin 
ikių korporacijų atstovės. Vi-
Įsos buvo maloniai nudžiugintos, 
i kai j jų susirinkimą atsilankė 
ir J. E. vysk. V. Brizgys. Ger-
įbiamasis svečias, kalbėdamas j 
I ateitininkes, iškėlė šias pagrin
dines mintis ir davė praktiškų 
patarimų: 

1. Ateitininkės turėtų plačiau 
ir* aktyviau dalyvauti katalikiš
kame veikime. Patarė bendra
darbiauti su Katalikių Moterų 
Sąjunga Amerikoje, nes jo.5 la
bai pageidauja naujų darbinin
kių. 
. 2. Ateitininkė? turi !:?<* gali
ma aktyviau dalyvauti ir tauti-

i 1 1 1 • • 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR U TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwoll Stieet 

CHICAGO 29, ILL. 
Iri. WAIbrook 5-9209 

PETRONĖLĖ JACKŪNAS 
*VlRG*I>A¥Tft 

Oyveno 40 15 S. Artoslan Ave. Tcl. T„Afayetto 8-4642 
Mir6 lapkr. 16 d... 1952, fi vai. vak., sulaukus puflBl amžiaus. 

CKm6 LiPtuvojc. Kilo iš Tolftių apskričio Ir miesto. 
Amerikoje iSg-yveno 4 2 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Ka/.lmieras, trys dukterys: 

Elena LubinlegiC, 2ontaa Kaatmleran, Sophie wiiumns. žentas Wai-
ter ir Joahanim Tokatvc. žentas John. .Septyni anūkai. PuaaoserSs 
sūnus Alfonsas Apalskls, uošviene Jieva Lubln, uošvis John To-
karz. ^IminaitS Barbora Kazin.icralttenč, jos duktž Sesuo M. 
Skola«tika. kaitimieriet€, kiti Rimlnfis, draugai ir pažjstami. 

Priklauso Apaštalystes Maldos Draug., Tretlninktj Drauff. ir 
buvo amžina narfl šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų, TT. Marijonų 
RemSJų Ir Labdarių Sajungo* Praugijų. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Čiulevičiaus, koplyčioje, 4348 S. 
CaUfOrnia Av«. 

LaldotuVSfl jvyks ?AŠtad. lapkr. 22 d., 1š koplyčios 8:80 vai. 
pyto bus atlydėta j Nekalto Prasidėjimo Panelės «vč. parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyKs gedulingos pamaldos už velttt.CH siols. 
Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
daly vau* i šiose 'laidotuvėse. . 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Zentm. Anūkai Ir kiti glmin&s 

laidotuvių direktorius Julius biubvičhjs. Tel. l^Afayelte U-'AbT2 

' \ 

l 
į 

''tipini^ 

'V 

PIBKITE TIESIOG NUO 
MH. NELSON 
—• tm-viminko <— 

St. Casimir Monnment 
Company 

3914 We$t II111, Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

IMdiltuiKiafl Paminklams 
Dana Faplrtnklmas Meste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

SEPTYNKIUV MKTV MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

MSMSA. 

A. A» 
LIUDWINA GASILIONIS 

SANGO 
Jau sukako septyneri metai, kai negall ,st inga mirtis atskyrė 

»« mflsii tarno mvllma žmona, motina ir seserį. 
Nrtckoni? « ivo mt l imos žmonos, motinos ir sesers lapkričio 

22 d 1945 m. Mes. atmindami Jos liūdną pasitraukimą lft mūsų 
tarpo, užprašėme i š k i l m i n e s 9 + * ^ * Z j ^ * £ ^ £ £ 

Jomis) lapkr. 22 d., Aušros Vartų parap. bažnyčioje, 7.46 vai Oto . 
J Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti ftiose pamaldose ir kartu su mumtB pasimelsti už a. a. 
Iiiudwinos sielą. 

Nuliūdę Vvras <'srl, Dukterys: Iilllian fiasilionlK Ir j«« duktč 
liUHlSfim; iiarfmhTa Mcl^llan Ir ™*™^ *\ *"}*** ^IZ? 
John .1. l>illo« ir Jų dnkt* Patr ina: WS*M> \o<lklenė, brolis IV -
vilah DMUtOTM ir š v o ^ n k u Petronėlė Dnunorlene; MOS«M) lK)mi-
c-elė Gasparkleiie; pusbrolis Justinus Tarvldas Ir Jo aro.na Krlh-

Mes tave. mūsų brangioji Žmona, motinėlė ir sesuo, niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus jau nebcgrjsi, bet m*>s anksčiau 
arba včliau pas tave ateisime. 

Tavo malonų veidclj Ir kantrią Šypseną 
Su nuliūdimu mes atsimenam, 

Gorų, žodeli turčjai kiekvienam 
ir mirei numylėta visų. 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Heimitage flvenue 

TcL YArds 7-1741-2 Ir BIshop 7-8481 

4330-34 South Califomia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMliULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

ANTHONY B. PETKUS 
6812 

UAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
SO. WESTEBJV AVE. 1410 S. 5 0 * AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO I L L 

ORovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
TOwnhall 3-2109 

i i 339 
. a t>,ii% 

p ' %-

L!QDĖSIO VALANDOJ 
ŠšukiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
R£p«blle 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau JOsų namų. 

i.' 

V,'W. 

SEKANTIEJI YRA NAKIAI CHICAGOS LIETITVIŲ 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų A S O C I A C I J O S 

Ainbulansų patarnavi
mas y r a telkiamas 

dieną Ir n a k t J. Rei
kale šaukite 
mus. *Bj9d*«. 

MCH turime koplyčias 

1 toselando dalyse 1 r 
v i s o s e Chioagoa ir 
(iiojau.s patar-
naujau). 

STEPONAS C. UCNAWICZ 
2314 West 23rd PLACE T«L Vlrgiola 7-6672 
10756 S. ^flOHIGAN AVE. PUllnian 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STUKLT Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50tta AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

~ POVILAS J. RIDIKAS 
3854' S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephoue YArds 7-1911 
• — , i . . . — • » ' • . , . • i . 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIOAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

«• • 

• ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. IJIUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3819 S. LITUANICA AVli. Tel. YAnfc 7-1136—1139 

*fi • — i _^_ 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4848 S. CAIiHMiNlA AVE. TeL LAfayette S-8572 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1646 WEST 46tb STREET Tel. YArds 7-0781 

> i«wwsK»4:.amrm^' 
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IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

-r-Ar paklausysime Marijos?! 
Tarp žemės \r dangaus yra tar
pininke, kuri supranta žmonių 
reikalus Ir vargus šioje žemėje, 

X „Draugo" Administracija bet kuri savo tyru nekaltumu, 

/ mu 
turi daugelio asmenų labai grau 
džius laiškus — prašymus siun
tinėti jiems laikraštį. Tai vis 
senukai, ligoniai, negalėję išemi 
gruoti, arba ir atvykę j Ame
riką, bet patys neišsigalį laik
raščio prenumeruoti. Taip pat 

gimtosios nuodėmes nepaliestu, 
yra mylimiausioji Dangiškojo 
Tėvo duktė, kuri savo užtarimu 
palenkia Jo širdį mūsų maldų 
išklausyti. 

Visi esame reikalingi Dievo 
pagalbos. Visi turime rūpesčių 

DID. BRITANIJOJ 
— DBLS metinis suvažiavi

mas. Spalio 25-26 d. Londone 
Lietuvių Namuose įvyko šešta
sis metinis DBLS atstovų su
važiavimas. Sąjunga šiuo metu 

ŽINIOS IŠ OKUP. 
LIETUVOS 

"Tiesa" Nr. 213 rašo: "Jau
na mokytoja Aldona Merkytė, 
įgijusi prancūzų kalbos dėstyto
jos specialybę, be to, turinti pe
dagoginio darbo patyrimą nfuzi; 
kos srityje, turėjo paskyrimą į 
Merkinę jau praėjusiais metais. 

kelios seselės, esančios ne lie- ir sunkumų, medžiaginių ar dva 
tuvių vienuolynuose, pačios ne- sinių, kartais sielojamės savo 
gali užsisakyti, o labai norėtų artimųjų vargais, Bažnyčios ar 
„Draugą" skaityti. Geraširdžiai 
skaitytojai, kurie norėtų to
kiems padaryti ateinančių Kalė
dų švenčių proga dovanėlę, ma
loniai prašomi kreiptis į „Drau
go" Administraciją. 

X Muz. A. Momleika, fcv. An
tano parapijos Ciceroj vargoni
ninkas, su dukterimi Marijona, 

savo krašto, savo tautos rei
kalais. Ir kuo platesnis mūsų 
rūpesčių ratas, tuo labiau jau
čiame savo silpnumą ir esame 
reikalingi pagalbos iš aukšty
bių. Nesidairykime aplinkui, bet 
jieškokime ten, kur jos galima 
rasti: skubėkime prie Marijos. 

Marija juk pakartotinai pra-

turi 40 skyrių su 1438 nariais; ^ ^ ^ p a i . e i š k i m e fi j r o 

taip pat vargonininkė, lėktuvu *° padėti jai sugrąžinti žmoni-
išskrido į Bogotą, N. J., daly-»» P™ D i e v o - *} ^ V ™ ™ ^ 
vauti brolio Antano dukters 
Florence Frances su lietuviu An 
tanu G. Skubus vestuvėse, ku
rios įvyks sekmadienį, lapkričio 
23 d. Jungtuvės bus Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje Bo
gotoje. 

X Danutt ir Paulius Augiai, 
auginę dukrelę ir du sūnelius, 
džiaugiasi sulaukę naujos duk
relės, kuri gimė lapkričio 18 
dieną. Paulius Augius, žinoma
sis mūsų grafikas, šiais metais 
ypač plačiai buvo pažįstamas 
lietuviams savo kalėdinėmis 
kortelėmis, kurias išleido kun. 

dus ir sąlygas kaip tai įvykdyti, 
būtent: malda, atgaila, sakra
mentu priėmimu ir gerais dar
bais. Įvairiose apsireiškimų vie
tose ji skundžiasi, kad sunku 
jai sulaikyti savo Sūnaus ran
ką, kuri pasiruošusi bausti pa
saulį už Dievo pamiršimą ir pa
sidavimą įvairioms nuodėmėms. 

Atsiliepdami į Marijos pra
šymus, naudokimės jos nurodo
momis priemonėmis — melski
mės ir atgailokime savo ir kitų 
intencijomis. 

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, Putnam, Conn. laikoma no 
vena į Nekaltai Pradėtąją Ma-

Adominas, Senelių Prieglaudos^ N o v e n a prasideda lapkrl-
vedėjas. gio 29 dieną ir baigiasi gruodžio 

X Kariuomenės Šventės mi
nėjimas rengiamas lapkr. mėn 
22 (šeštadienį) 8:30-9:30 vai 
ryte per lietuvių Radio Pro
gramą ved. p. S. Barčus iš WG-
ES stoties. Paminėjime daly
vaus p.. Barčus, p. Brigita Pau
lauskaitė, p. Bal. Brazdžionis. 
Bus dainų, deklamacijų, muzi
kos ir paskaita. 

7 dieną. 

Visi lietuviai teįsijungia į šią 
noveną išprašymui iš Dievo pa
sigailėjimo mūsų kenčiančiai Tė 
vynei, mūsų giminėms bei arti
miesiems. Taip pat ši novena lai 

suvažiavime 32 atstovai atstovą 
vo 22 skyrius su 1142 nariais. 
Suvažiavimą atidarė C. Valdy
bos pirm. M. Bajorinas. Su dė
mesiu išklausytas ir Tautos For. 
do įgaliotinio inž. Vilčinsko pra
nešimas. Rinkimų metu į nau
juosius Centro organus išrink
ti šie asmenys: DBLS pirminin
ku — M. Bajorinas. Centro val-
dybon: kun. A. Kazlauskas, Inž. 
Baublys, J. Senkus ir Br. Dau
noras. Sąjungos Tarybon: P. 
B. Varkala, dr. K. Valteris, Pr. 
Duoba, J. Varanavičius ir A. 
Pužauskas. Revizijos Komisi-
jon: L. Skripkuffi, A. Šukys ir 
V. Kvietkauskas. Garbės teis
man: O. Kairlūkštienė, P. Bu
laitis, inž. Vilčinskas, K. Vait
kevičius ir Kasparas. 

Suvažiavimo mandatų komi
siją sudarė: dr. K. Valteris, K. 
Klegeris ir V. Kupstys. Rezo-
cijų komisiją: O. Kairiūkštie-
nė, A. Pužauskas ir Domeika. 

— Mirė Jonas Bujauskas. 
Londono lietuvių kolonija nete
ko dar vieno senosios emigraci
jos nario — Jono Bujausko, ku 
ris mirė rugsėjo 25 d., sulau
kęs 74 metus amžiaus. Velionis 
yra Pajevonio kilmės, Londone 
gyveno 50 metų. 

Spalio 3 d. Londone mirė Mag 
delena Navickienė, sulaukusi 
54 metus amžiaus. Ji taipgi bu
vo senosios mūsų emigracijos 
atstove. 

— 25 egz. „Eglutfis". Kiek 
sąlygos leidžia, vaikų žurnalas 
„Eglutė" platinamas ir Angli
joje. Pačioje „Eglutėje" skel
biama, kad į Angliją jos siun 

koma už Amerikos gerovę, Ru-i čiama 12 egz. Tačiau dar 25 egz 

X Ethel Virmauskas ir Vil
helmo Radžiaus sutuoktuvės į-
vyks Visų Šventų Parapijos 
Bažnyčioje Roselande (kampas*™ adr!fu: ^maculate Con-

ception Convent, R. F. D. 2, 

sijos atsivertimą ir visos žmo
nijos sugrįžimą prie Dievo. Ne
bus pamiršti ir pavienių žmo
nių vargai ir rūpesčiai. 

Norėdami įsijungti į šią no
veną siųskime savo intencijas 

108 ir VVabash) šeštadienį lap 
kričio 22 d. 10 vai. ryto. Ves 
tuvių puota bus Roselando Lie 

F. D 
Putnam, Conn. 

— Worcesterio, Mass., Lietu-
tuvių Kultūros Klubo patalpose Y\ų Moterų Klubo choras klubo 
(10413 So. Michigan Ave.). patalpose (12 Vernon St.) su

rengė metinį koncertą. Chorui X Dr. Jonas P. Poška, kuris 
buvo sužeistas automobilio ne-, a n a y o ^ ^ 
laimėje, jau tiek pasveiko, k a d j ^ į a r e n g i m o p e l n a s g k i r i a . 

dirigavo Mrs. Mae A. Meškus 
Se-

pradeda priiminėti pacientus sa
vo ofise, kuris randasi Lietuvių 
Auditorijoj 3133 So. Halsted St. 

X Alfonsas Wells, išrinktas 
Chicagos teisėju, lapkričio 24 d. 

mas labdarybės tikslams. 
Sekantis Lietuvių Moterų Klu 

bo parengimas numatomas 1953 
m. sausio 13 d. 

— Lapkričio m. 22 d. Cleve-
11 vai. bus įvesdintas į teisėjo {mdQ ^ ^ okie^ ^ d a s kon 
pareigas. Iškilmės įvyks C i t y . ^ ^ R o c h e s t e r V t parapijos 
Hali, 915 kambarys. ha\$]e. Koncertą rengia Roches-

X Marija ir Motiejus Janą- terio liet. karių Ramovė sky-
vičiai, Šv. Jurgio parapijos na- rius. Pelnas skiriamas liet. ka
riai, džiaugiasi sulaukę ketvir- riams invalidams šelpti. 
tojo sūnelio. Jie jau augina tris 
sūnelius. 

X Juozas Būga, tautosakos 

— Balfo koncertas. Sekma
dienį, lapkričio 16 d., New Yor-
ke, įvykusiame Balfo koncerte, 

rinkėjas, džiaugiasi laimėjęs kuris sutraukė publikos mažiau, 
daug tautosakinės medžiagos iš,negu pernai, dalyvavo: Angelų 
kaikurių asmenų, dalyvavusių karalienės parapijos, Apreiški-
Vyrų koncerte, Sokol salėje. mo parapijos ir Operetės chorai 

su savo dirigentais. Buvo pa-
X Brighton Parko jaun. skau 

tai, vadovaujami draugininko 
K. Miliūno, parinko draugovei 
D. L. K. Kęstučio vardą. 

X Kazimieras Prišmantas, 
1805 W. 46th Str., audžia 25 
nyčių takelius, su tautiniais lie
tuvių raštais. 

X Kiek yra lietuvių ten? 
Oak Forest senelių prieglaudoje 
yra apie 100 senelių ir senukių. 

X Juozas Radžiukynas nese
niai atvyko iš Australijos ir ap
sigyveno Bridgeporte. 

sakyta gražių kalbų. J. Valai
tis pravedS aukų vajų ir surin
ko apie 1,200 dol. 

— Onos Kaskas ir Algirdo 
Brazio dainų koncertu, kuris 
jvyks sausio 18 d. Brooklyn 
Academy of Music, yra didelis 
susidomėjimas. Bilietų kreipia
si lietuviai iš New Haven, Hart
ford, Philadelphijos ir kt. 

— Pinigais ir daiktais. Balfo 
centre per spalio mėnesį gauta: 
pinigais $3877,15, rūbų ir kitų 
daiktų —• 5466 svarai. 

atskiru platintojo adresu ateina 
į Bradfordą. Tokiu būdu susi
daro viso 37 skaitytojai. 

VENECUELDJ 
— Lietuvių Bendruomenes at 

stovų suvažiavimas. Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vai š. m. spalio 18-19 d. buvo 
suvažiavę į Maracay miestą. 48 
atstovai dalyvavo suvažiavime, 
kurį atidarė inž. Vladas Venc
kus. Į prezidiumą buvo išrink
ti dr. A. Vabalas, M. Baliutavi-
čius, H. Janužys, V. Jonaitis ir 
P. Dambrava. Suvažiavimui pir 
mininkavo dr. A. Vabalas, tal
kininkaujant M. Baliutavičiui. 
Šį suvažiavimą sveikino minis-
teris dr. K. Graužinis, ministe-
ris Meieris, konsulas Polišaitis, 
Vliko VT pirm. K. Zaikauskas, 
S. Gaučys, Illinois Tremtinių 
Bendruomenės pirm. ir kiti. 

— Inž. Venckus vel išrinktas 
Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės pirmininku. Suvažiavi
mas išsirinko naują Centro Val
dybą, kuri pasiskirstė pareigo
mis: inž. VI. Venckus pirminin
kas, Jurgis Bieliūnas — vicepir
mininkas, Irena žalnieriūnaitė 
— sekretorė, Mečys Baliutavi-
čius —. iždininkas ir Antanas 
Diržys — narys. Garbės Teis
mas, suvažiavimui pageidau
jant, paliko tas pats: dr. A. Va
balas, inž. St. Eidrigevičius ir 
mokyt. J. Jankauskas. Į Kont
rolės komisiją išrinkti: Fr. Gro
sas, M. Zupkus ir Bieliauskas. 

dinėjo, kad dar nėra išlaikiusi 
valstybinių egzaminų, o Merki
nėje bus apkrauta pamokomis, 
neturės bibl otekos, be kurios 
sunku egzaminams ruoštis ir tt. 
I tai buvo atsižvelgta: Merkytę 
laikinai paskyrė į Vilniaus VIII 
vidurinę mokyklą, sudarė sąly
gas išlaikyti egzaminus. Ir štai, 
kol ji išlaikė egzam nus ir gavo 
diplomą, Merkinė visiškai iš gal 
vos išgaravo... 

— Vėl į Merkinę? Juk aš se
niai nesutikau ten dirbti — pik 
tinosi ji, gavus naują švietimo 
Ministerijos raštą. 

Dabar Merkytė jau ne studen 
tė, bet ir ne mokytoja. Ji prak
tikuojasi korektūroje ir sten
giasi pasilikti Vilniuje. Jos pa
stangos įgyvendinamos pade
dant net leidyklos vadovams, 
kurie atitinkamoms x įstaigoms 
parašė specialų raštą, kad dip-
limuota mokytoja Merkytė bū
tų palikta leidykloje korektore... 

Na, ką gi, prašyti niekas ne
draudžia, bet jei reikalas liečia 
prašymą pateisinti egoistines 
pažiūras ir žlugdyti mokyklos 
darbą, mes čia negalime likti 
neutralūs" — sušunka "Tiesa". 

Tai yra laftai ryškus sovieti
nės santvarkos pavyzdys: pa
skyrė tavo į kolchozą, tai ir ži
nok, kad žemę beknisdamas tu
rėsi baigti savo amželį; baigei 
Mokytojų Institutą, tai ir negal
vok ,jei neturi stiprių pečių, įsi
gyti kitą, tavo širdžiai artimes
nę profesiją, nes ką nors baigęs 
tu tampi sovietinės valdžios nuo 
savybe. Tai yra labai tipingas 
sovietinės "demokratijos" pa
vyzdys. 

CHICAGOJE 
„Ateities" šokėjai Harvest 

moon festivalyje . 
Harvest moon festivalis ren

giamas kiekvienais metais laik-

KAS, KĄ IR KUR 
—. Prof. Adomas Varnas, L. 

VanagaitienS, B. Jaraeiklenė ir 
Dan Kuraitis pasižadėjo būti tei 
sėjais Prizų komisijoje už tai-
syklingiausį ir gražiausį tauti-

raščio Sun. Times. Visas jo pel- nį rūbą Kunigaikštienės Biru-

Trumpai iš visur 
— Kataliku publicistų kon

gresas, kuriame buvo atstovau
jamos Prancūzija, Vokietija, O 
landija, Belgija Ir Saro kraštas, 
vienbalsiai nutarė reikalauti, 
kad būtų įsteigtas Europos Teis 
mas spaudos nusikaltimams 
bausti. Jo galioje turėtų būti į-
pareigojama atšaukti klaidingai 
paskelbtas žinias visuose Vaka
rų Europos kraštuose. Kongre
sas be to reikalauja, kad spau
dos ir minties laisvė, žurnalistų 
bei publicistų atsakingumas bū
tų garantuotas būsimoje Euro
pos konstitucijoje. 

— Liepė1 važiuoti namo. Ja
ponijos vyriausybė pranešė, 
kad Sovietų žinių koresponden
tai negalės pasilikti Japonijoje. 
Trims Sovietų korespondentams 
ir vienam rusui judomųjų pa
veikslų atstovui pasakyta, jog 
jie per mėnesį turi išvykti iŠ 
Japonijos. 

— Amerikiečiai Egipte. Pa
staruoju metu atvyko 12 vyrų 
ir moterų studentų iš JAV į 
Egiptą studijuoti. Dabar yra 
30 amerikiečių Egipte, studi
juojančių pagal Fulbright pro
gramą. 

— Lozoriaus prikėlimas. Be-
tanijoje, toje vietoje, kur, kaip 
sako tradicija, buvo palaidotas 
Lozorius, bus pastatyta nauja 
šventovė, kuri primins Evange
lijos pasakojimą apie Lozoriaus 
prikėlimą. 

— Klek turėjo pelno? Gene
ral Motors bendrovė ką tik pa
skelbs, kad per šių metų 9 mė
nesius turėjo jau $387,000,000 
pelno! Darbininkų teigimai, kad 
didžiosios įmonės turi perdidelį 

111. Tel. DA 1136. pelną ir reikalavimai algos pa-
i,..,...,.„...,.„.....H,...mm..u....mm.Jwlimo *#*> tur5tl* Pa«rind* 

nas skiriamas veteranų naudai. 
Festivalis rengiamas Chicagos 
stadiume, kur susirenka įvairių 
šokių geriausios poros. Kiekvie
nam šokiui išrenkama geriau
sia pora, kuri gauna piniginę 
dovaną ir, be to, gauna pasiro
dyti Chicagos teatre. 

Praėjusiais metais polkos var 
žybas laimėjo lietuvis Vincas 
Samoška, kurs dabar vadovauja 
„Ateities" šokėjams, šiais me
tais laimę bandys jau dvi „A-
teities" šokėjų poros: Frank Za 
polis su Eleonor Mellas ir Ja
mes Radostitz su Jeanette 
Mucka. Linkime savo tautie
čiams geriausios sėkmės. 

Jurgis 

Illinois ūkininkų balsas 
Chicagoje, Sherman, viešbu

tyje, įvyko Illinois Žemdirbys
tės Sąjungos suvažiavimas. Ši 
sąjunga atstovauja 191,000 Illi
nois ūkininkų šeimų. Jos pirmi
ninkas Ch. B. Shuman pareiš
kė, kad reikia panaikinti vyriau 
sybės primokėjimus ir pašalpas 
kainų palaikymui, nebent to rei
kalautų kokios šalį paliečiančios 
nelaimės. Jis taipgi reikalavo 
nuimti kainų tvarkymą, palie
kant laisvą rinką. 

Išteisino Adduci 
Nemažo susidomėjimo buvo 

sukėlusi byla, kurioje Illinois že 
mųjų rūmų atstovas J. Adduci 
ir Chicagos 27-tos seniūnijos 
(ward) respublikonų komiteto 
narys N. Carr buvo kaltinami 
ėmę atlyginimą iš valstybės iž
do, neidami pareigų. Prisieku
siųjų teismas, susidedąs iš 6 
vyrų ir 6 moterų, juodu abu iš
teisino. 

Daugelio milionų statyba 
Šiaurinėj Chicagos daly, ne

toli miesto centro, Continental 
Assurance Co. nupirko visą 
kvartalą (bloką) namų, tarp 
Erie, Huron, St. Clair ir Fair-
banks gatvių. Tą žemę buvo 
įsigijusi Mercy ligoninė, norė
dama čia pastatyti didžiules sa
vo patalpas, bet dabar, ši ap-
draudos draugija yra suplana
vusi čia daugelio milionų staty
bą. 

Medaliai kadetams 
Dviems Loyolos universiteto 

studentams, kurie yra nariai ar 
mijos rezervinių dalinių ir eina 
kadetų kursą, už pasižymėjimą 
moksle, vadovavime ir elgesyje 
Tribūne įteikė medalius. Jų var
dai: jaun. Įeit. J. Murphy ir 
korp. P. Kazek. 

Užsimušė ant laiptų 
Paul Alfano, 69 m., gyvenęs 

11416 S. State Str., -taip smar
kiai krito ant užpakalinių na
mo laiptų, kad nusilaužė kul
šies kaulą ir nuo to mirė. 

tės Dr-jos baliuje š. m. lapkri
čio 22 d. 7 v. v. L. Auditorijoje, 
3133 S. Halsted Str. 

i 
— Solistai Genovaitė Giedrai

tienė* Stasys Baranauskas ir 
Jonas Vaznelis giedos solo par
tijas išpildant Bethoveno vei
kalą „Kristus Alyvų Daržely
je •> 

Šią didžiulę oratoriją „Daina
vos" mišrus ir vyrų chorai pa
tieks čikagiečiams bažnytinio 
koncerto metu 1952 m. lapkri
čio mėn. 30 d. 4 vai. po pietų 
šviesioje šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje. Diriguos muz. Ste
pas Sodeika. 

— Dainavos ansamblis šio
mis dienomis gavo malonų pa
dėkos laišką iš prof. M. Biržiš
kos už jo pasveikinimą ir an
samblio narių sudėtą 50 dol. au
ką jo sukaktuvių proga. Dai
navos ansamblio religinis kon
certas įvyksta sekmadienį lap
kričio 30 d. 4 vai. po pietų Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 

— Dėmesio! Paskutiniai šo
kiai sekmadienį po puikios Li
teratūrinės ir Muzikalinės pro
gramos studentiškoj nuotaikoj 
bus pravesti 23 lapkričio (sek
madienį) Sokolų salėje 2337-45 
So. Kedzie Ave. 

— Tik dvi savaitės beliko iki 
Lietuvių Teatro premjeros „Bu 
bulis ir Dundulis". Gruodžio 
mėn. 6 dieną (šeštadienį) Ha-
milton Park teatrinėje salėje, 
kampas 72-ros ir Normai gat
vių (tik du blokai į rytus nuo 
Halsted St.). Veikalą režisuoja 
pats autorius Antanas Rūkas. 
Vaidina žymios mūsų teatro pa
jėgos. Dekoracijos ir kostiumų 
eskizai dail. Viktoro Petravi
čiaus. 

— Solistė Pr. Bičkienė daly
vauja Stud. At-kų Sąjungos li
teratūros ir muzikos vakare 
Sokolų salėje, 2337-45 S. Ke
dzie Ave., sekmadienį, lapkri
čio mėn. 23 d. 4 v. v. Mūsų 
publika gerai pažįsta solistę, 
kaip ir jos talentą. Muzikai ir 
kritikai ją teigiamai vertina. 

Be jos, programoj dalyvauja 
mūsų žymus beletristas J. Jan
kus, aktorius V. Žukauskas, ra
šytojas Al. Baronas, sol. J. Vaz 
nelis ir muz. A. Kučiūnas. 

— „Naujieji žmones" Rock-
forde. Lietuvių Teatras išvyks
ta savo pirmoms gastrolėms į 
Rockford, 111., kur VVashington 
Junior High School salėje duos 
Petro Vaičiūno 5 veiksmų ko
medijos „Naujieji žmonės" spėk 
taklį. Režisūra Stasio Pilkos, de 
koracijos dail. Algio Kurausko. 
Vaidina premjeros sąstatas, tik 
vietoj laikinai pasitraukusio iš 
scenos darbo Kazio Oželio pulk. 
Karaliūno rolę vaidins Petras 
Mačys-Mačinskas. 

D i e n r a š č i o 

" D R A U G O " 
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LAPKRIČIO 
MIDW 
CHICA 

• Geras tėvas savo vaikams 
dovanoja Kalėdoms tik gerą 
daiktą. Didelis kalėdinių dova-
nų pasirinkimas pas J. Karvelį, 
3249 S. Halsted St., Chicago 8, 

Išvyksta į Braziliją 
Chicagos Tranzito Tarybos 

pirmininkas Ralph Budd išvyks
ta i Braziliją padėti ten sutvar
kyti geležinkelių susisiekimą. 
Ten išvykti jis buvo prašytas 
JAV Valstybės Departamento. 

Lietuvių Radio Programos per stotį 
WBMS, 1090 kllocyclca, 12:00 iki 
12:80 vai. per pietus 81a savaitę bus 
tokia: 

1 — Faloons Radio Orkestrą 
2 — Dainos 
3 — Mafędutfo Pasaka. 

Biznio reikalais malonėkit raSyti ra
dio ofiso adrosu: 502 E. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. Ačiū. 

Jurgio Akelio Orkestras Groja Šokiams! 
$50.00 tr $25.00 pryzal už gražiausias kauk— 

$28,00 pryzas už gražlauslf lietuviški kostlumi 
• 

Spaudos Balius ruošiamas gražiame tlidwest 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" naujų mašinų fondui. 
Vėliau bus paskelbtos pavardes žymiųjų žmonių, kurie bus 

teisėjai gražiausių kaukių ir lietuviško kostiumo. 
Kaukes bus galima nusipirkti šokių salėje. Pasinaudokite! 

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

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
MIDWEST HOTEL BALLROOM 


