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Pave rg to j e t ėvynė je — 

Berija apie Lietuvos pažangą 
Komunistų valdoma Lietuva pralenkusi net Belgiją su 

Olandija 
Spalio 9 d. „Tiesa" įsidėjo pei^ nai buvo pakeisti Vilniaus srities 

komunistų partijos 19-jį suva
žiavimą Maskvoje pasakytą vyr. 
sovietų čekisto Berijos kalbą, 
kurioje jis pažymėjo, kad „eko
nominiu ir politiniu atžvilgiais, 
o taip pat savo gynybynės ga
lios atžvilgiu Tarybų Sąjunga 
dabar stipresnė, negu bet kada, 
ir gali išlaikyti bet kuriuos iš
mėginimus". Berijai ir „kolūki
nė santvarka buvo vienas di
džiausių Tarybų valdžios užka
riavimų", o Lietuva su kitomis 
Pabaltijo respublikomis ūkiškai 
net „lenkianti Belgiją su Olan
dija..." Apie tai Berija žodiškai 
taip pareiškė: „Nemažiau būdin
gas yra pavyzdys, kaip sparčiai 
ūkiniu atžvilgiu vystosi tarybi
nės Pabaltijo respublikos po to, 
kai jos įkūrė pas save tarybinę 
santvarką. Jeigu palyginsime 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos są 
jungines respublikas su Norve
gija, Olandija ir Belgija, tai pa
sirodys, kad tarybinėse respu
blikose pramonės vystymosi tem 
pai yra nepalyginti spartesni, ne
gu minėtose kapitalistinėse Eu
ropos valstybėse. 

1952 m. pradžioj Lietuvos TSR 
viršijo prieškarinį pramonės ga 
mybos lygį 2,4 karto, Latvijos 
TSR — 3,6 karto ir Estijos TSR 
— 4,1 karto, kai tuo tarpu Nor
vegija, Olandija ir Belgija iki to 
laiko tik nežymiai viršijo prieš
karinį pramonės produkcijos ga
mybos lygį, nors tarybinės res
publikos išėjo iš karo turėda
mos žymiai labiau sugriautą 
ūkį..." 

Sniečkus keikė ne tik 
Eisenhotoerį 

Pasirodo, kad lietuvių tautos 
išgama Sniečkus kompartijas 19-
toj konferencijoj Maskvoj keikė 
ne tik Eisenhowerį, pasisakiusį 
už išlaisvinimą pavergtų Rytų 
Europos tautų, bet pats dar kar 
tą patvirtino, jog bolševikai oku 
pavo Lietuvą. Apie tai „Tieso
je", atpasakojant Sniečkaus kal
bą, taip rašoma: „...Visos 
tarybinės liaudies broliškos 
pagalbos dėka, asmeniškai drau
go Stalino pagalbos dėka Lietu
vos darbo žmonės ištrūko iš ka
pitalizmo priespaudos... Didžioji 
rusų tauta išgelbėjo lietuvius 
nuo grėsmės būti fašistinių žmo 
gėdrų išnaikintiems..." 

Neturi patikimų vadovų 

Bolševikinėj Lietuvoj į propa
gandos darbą stengiamasi įtrau
kti nori nenori kiek galint dau-

. giau žmonių. Patys bolševikų 
laikraščiai praneša, kad tik pe
reitais mokslo metais įvairiose 
partinio švietimo grandyse mark 
sizmo - leninizmo teoriją turėjo 
studijuoti apie 90,000 komunis
tų ir nepartinių. Pasibaigia vie
ni kursai, pradedami kiti, tačiau 
komunistų vadams vis atrodo, 
kad šviečiamieji dar gali „nu
krypti nuo linijos". 

Partijos centro komiteto ple
nume buvo konstatuota, kad 
„respublikoje dar vis didelis ka
drų trūkumas". Tik dėl to per
eitais metais buvo pakeista pusė 
partijos rajonų komitetų skyrių 
vedėjų* po vadinamų „ataskai
tinių susirinkimų kolūkiuose" 
buvo atleista daug jų valdybų 
pirmininkų. Buvo apkaltinta že
mės Ūkio Ministerija ir partijos 
žemės ūkio skyrius, kad per ma
ža dėmesio skiria į kolektyvinių 
ūkių kadrų auklėjimą. Į vado
vaujantį darbą pramonėje ir 
transporte buvo iškišta 1750 pa
tikimų darbininkų ir specialistų. 

Ir patys komunistai nusiskun
džia, kad per dažnai keičiami va
dovaujantieji kadrai, pvz., per-

8 rajonų vykd. komitetų pirmi
ninkai, 21 pavaduotojas, 17 mies 
tų pirmininkų. Šiaulių srities 
LKP plenumas konstatavo, kad 
visoje eilėje kol. ūkių dirba pir
mininkais žmonės, neturintieji 
jokio sugebėjimo, jokio autori
teto tarp kolektyvininkų. Vil
niaus srities komiteto sekr. D. 
Šupikovds pažymėjo, kad, beša-
linant netikusius, vien šiemet į 
vadovaujantį darbą tekp iškelti 
apie 1,100 naujų žmonių. 76% 
visų specialistų rajonuose esą 
jauni, nepatyrę veikėjai. 

Mokytojai sunkiai laužiami 

Panašių trūkumų apstu ir švie 
timo darbe. Komunistai „kaip 
visiškai abejingą mokytojų kva
lifikacijų kėlimui" apšaukė Šiau
lių miesto liaudies švietimo sky
rių. Pasirodo, iš Šiaulių miesto 
nė vienas pradinės, septynmetės 
ar vidurinės mokyklos mokyto
jas nedalyvavo nei srities, nei 
Vilniaus organizuotuose kursuo
se. Į suruoštus rusų kalbos ir li
teratūros bei matematikos 5—7 
klasės mokytojų kvalifikacijos 
kursus neatvyko nė vienas mo
kytojas iš Ariogalos, Šakių, Za
rasų, Trakų rajonų. Kelmės, Ra 
mygalos, Šeduvos, Žagarės rajo
nai neatsiuntė nė vieno mokyto
jo į 5—6 klasių rusų kalbos mo 
kytojų kursus Panevėžy et. Už
tat „kvalifikacijų pagilinti" bu
vo pagal įsakymą suvaryti apie 
4,000 mokytojų, o pedagoginių 
institutų „neakivaizdiniuose sky 
riuose" šviečiasi dar apie 5,000 
neturinčių reikiamo cenzo moky 
tojų. 

Kaip varoma bolševikinė pro
paganda ir rusinimas, pavaiz
duoja kad ir šie skaičiai: tik per 
šių metų pirmąjį pusmetį buvo 
išleistos 628 įvairiais vardais 
knygos bendro 3,7 mil. egz. tira
žo. Vis nesugebančių kaip rei
kiant išmokti bolševikinės iš
minties lietuvių „šviesti" pas
kiausiu laiku atsiųsta iš Mas
kvos ir Leningrado 400,000 va
dovėlių rusų kalba. 

Lietuvių duoklė Maskvos 
dekadai 

Ruošiamoje Maskvos dekado
je lietuviai spiriami pasirodyti 
juo daugiau surusėję ir subolše-
vikėję. Stengiamasi pavaizduoti, 
kad esanti* padaryta didelė pa
žanga visose kultūrinio gyveni
mo srityse. Iš tikro pereitą sezo
ną sovietiniai teatrai neparodė 
nė vienos naujos lietuviškos pje
sės. Net pats meno reikalų val
dybos viršininkas J. Banaitis 
konstatavo, kad „labiausiai atsi
likęs literatūros žanras vis dar 
yra dramaturgija", nors, be jos, 
taip pat „rimtai atsilieka lietu
viško vaizduojamo meno sritis 
— tapyba..." B. Dvarionas para
šė naują simfoninį veikalą „Svei 
kinimą Stalinui", kuris tiek pat 
pilnas stalininių „garbinimų", 
kaip Račiūno oratorija „Tarybų 
Lietuva" ir rašomoji opera „Ma
rija Melnikaitė". Dekadoj bus 
giedamos tokios dainos ir de
monstruojama „kūryba", kaip 
A. Račiūno „Skamba Stalinui 
mūsų daina", P. Sližio „Ačiū 
Stalinui", J. švedo „Stalinas — 
mūsų taika" etc. Dekadoj daly
vaus „geriausieji" meninės sa
viveiklos ansambliai, kuriems 
specialiame repertuare įsakyta 
išmokti Aleksandrovo „Kantatą 
apie Staliną", švedo — „Kolūki
nį ačiū", Tulikovo — „Mes už 
taiką" ir kt. Sukurtas naujas šo 
kis „Kolūkio pirmininkas", de
kados garbei pagal stalininius 
reikalavimus „iŠ pagrindų page-

Įrinta kankliavimo technika, at-

Clcmentis (kairėje) ir R. Slansky — patekę nemalonėn Čekos
lovakijos komunistai dabar teisiami Prahos kalėjime. Abudu 
prisipažino darę visus galimus įsivaizduoti nusikaltimus. (INS) 

4 prisipažino sabotavę ūkį 
4 Čekijos žydų prisipažinimas turi įtikinti gyventojus, 

kodėl trūksta maisto ir šlubuoja pramone 
VIENA, lapkr. 25. — Keturių dabar teisiamų Čekoslovakijos 

komunistų prisipažinimais Gottwaldo vyriausybė bando įtikinti 
gyventojus, kodėl trūksta maisto ir kitų dalykų. 

Kad Maskva negavo reikalau
tų karo reikmenų, kad krašte 
trūksta ne tik riebalų, bet ir duo 
nos bei bulvių, kad nepakanka
mai kuro gyventojų reikalams, 
kalti yra šie 4 „piktadariai": 
buv. ekonominės komisijos pir
mininkas Frejka, buv. Slanskio 
padėjėjas partijoje Frank ir bu
vę užsienio prekybos ministro 
padėjėjai Loebl ir Margolis. Jie 
vadovavę sabotažui, kurio tiks
las buvo sulėtinti pramonės ir 
žemės ūkio gamybą, kad visi įsi
tikintų, jog komunistiniai ūkio 
tvarkymo metodai y r a netikę. 
Tas jų sabotažas padaras kraš
tui didžiausius nuostolius. 

Frejka prisipažino, kad tyčia 
Amerikoje pirkęs už 18 mil. dol. 
plieno fabriko įrengimus, kad iš
eikvotų dolerius (fabriko įren
gimai sulaikyti Amerikoje pra-

Kritiški momentai 
Indokinijoje 

HANOI, lapkr. 25. — Apie 
120 mylių į vakarus nuo Hanoi 
vyksta dalykai, kurie galį nu
sverti karą Indokinijoje vienon 
ar kiton pusėn. Komunistų suki
lėliai esą prasiveržę prie tvirto
vės, kuri saugoja kelią per 
džiungles į pietinę Indokiniją. 
Jei tą tvirtovę komunistai pa im-^ų atsidaryti kelią j lygumą, ku-

dėjus ūkiškai blokuoti Sovietų 
Rusijos bloką). 

Sekmadienį prieš Slanskį liu
dyti buvo atvesta jo bendradar
bė Marija Svermowa, kuri verk
dama teigė, jog padėjo Slanskiui 
išduoti partiją ir liaudį, izoliuoti 
Gottwaldą ir slėpti nuo jo visas 
reikalingas žinias. Svermova da
bar nėra teisiama, bet spėjama, 
kad yra areštuota ir atitinkamai 
paruošta Slanskiui ir kitiems 
skandinti. Kai per radiją buvo 
girdimas jos verkšlenantis bal
sas, komentatorki* pridėjo, kad 
jos gailestis nėra tikras. 

Korėjos fronte 
SEOULAS, lapkr. 25. — Sek

madienio naktį sąjungininkų B-
26 bombonešiai sunaikinę apie 
200 sunkvežimių, vežusių fron
tui reikalingus reikmenis — di
džiausias vienos nakties grobis. 
Penktoji aviacijos grupė teigia, 
kad per paskutines 9 paras su-j 
naikinusi 1,170 priešo sunkveži
mių. Tos pat grupės Sabre kovos 
lėktuvai pereitą savaitę tikrai 
sunaikino 17 priešo Migų, mano
mai sunaikino 2 ir 4 sužalojo. 

Vakar frontas buvo palygina
mai ramus, bet nemanoma, kad 
priešas būtų atsisakęs savo pla-

Renkasi posėdžio 
imperijos premjerai 

LONDON, lapkr. 25 — Lap
kričio 27 d. čia prasideda visos 
britų imperijos, nors ir platoniš
kais ryšiais besilaikančios, mi-
nisterių pirmininkų konferenci
ja, kurioje be pačios Anglijos da 
lyvaus Kanados, Indijos, P. Afri 
kos, Pakistano, Ceilono, Afrikos 
Rodezijos, jei tik didžiuosius mi 
nėti, premjerai. Kad tokia kon
ferencija gali įvykti, tai yra žen 
klas, jog metropolijos ryšiai su 
dar esamomis ar buvusiomis do
minijomis yra visai stiprūs. Šį 
įvykį anglų vyriausybė laiko 
svarbiausiu po karo. 

Teigiama, kad konferencijoje 
dominuos ekonominiai reikalai, 
bet jie taip susiraizgę su politi
niais, kad ir šie bus paliesti kad 
ir apžvalginiu būdu. 

Legiono vadas 
mokė Eisenhowerį 
VVASHINGTON, lapkr. 25. — 

American Legion vadas Gough 
praneša, kad prezidentui elektui 
EisenhoweriUi padaręs praneši
mą apie Korėją ir pasiūlęs karą 
vesti dviem frontais: Korėjoje ir 

Kada Eisenhoweris vyks Korėjon? 
Gen. Clark ir Anglijos bei Prancūzijos ambasadoriai 
atvyko KorSjon. — Eisenhoweris gali atvykti šią sa
vaitę. — Syngman Rhree laukia Eisenhowerio su di

džiausiu pasitikėjimu 
SEOULAS, lapkr. 25. — Stebint Korėjoje esančius ženklus, 

atrocjo, kad gen. Eisenhowerio ten laukiama dar šią savaitę. 
Tačiau VVashingtono ir New 

Yorko ženklai nieko nesako, ka
da Eisenhoweris gali išvykti. Bū 
ta gandų, kad Padėkos Dienos 
pietus Eisenhoweris jau valgys 
su kareiviais Korėjos fronte, ir 
tie gandai gali būti tikri, nes 
Seoulo miestas jau iškabino ant 
savo sugriautų sienų visus pa
sveikinimus ir pageidavimus, 
aplink Seoulą sukinėjasi prez. 
Syngman Rhee, kuris pats labai 
rūpestingai prižiūri generolo su 
tiktuvių paruošimą. Gen. Clark 
su dviem ambasadoriais atvyki
mas į Korėją irgi galėtų sakyti, 
kad vizitas jau arti. 

P. Korėjos laikraščiai teigia, 
kad prez. Syngman Rhee pa
tieks Eisensoweriui daug prašy
mų ir tikisi būti išklausytas. 
Jau žinoma, kad Syngman Rhee 
nenori paliaubų dabartinėje fron 

Kinijoje. 
Pietų Kinijoje reikėtų leisti 

operuoti Chiang Kai-sheko jė
goms iš Formozos, o tuo pačiu 
laiku sąjungininkai turėtų dviem 
kolonom žygiuoti prie Yalu upės 
Korėjoje. Tai išblaškytų komu
nistų jėgas ir jie pabėgtų iš Ko
rėjos, kad nepralaimėtų Kini
jos Chiang Kai-shekui. 

Eisenhoweris mandagiai jo 
pasiūlymus išklausęs, bet ir poj 
jo pranešimo nutaręs pats vykti 
į Korėją. 

ri rodo kelią į Seoulą ir toliau į 
pietus. 

tų, jie galėtų ne tik šiaurinę In
dokiniją užvaldyti, bet ir toli į 
pietus prasiveržti. 

Šį rūpestį prancūzams dar 
skaudina jau tikras faktas, kad 
sovietų gamybos karinės medžią 
gos per Kiniją gausiai pradėjo 
plaukti komunistam į Indokiniją 
ir nėra priemonių joms sulaiky
ti, nes aviacija konvojų nepaste
bi, o sieną su Kinija kontroliuo
ja patys sukilėliai. 

gaivinant ir žymiai patobulinant 
liaudies naudotą brauktukinį 
kankliavimą". Eilė tos rūšies 
„stalininių instrumentų" bus 
taip pat pasiųsti į dekadą. Vil
niaus dailės instituto kolektyvas 
ruošia dekadai doc. V. Dilkos pa
veikslą „Kolūkinės gyvenvietės 
statyba", dėstytojas S. Grace-
vas — paveikslą „Klaipėdos iš
vadavimas", skulpt. P. Aleksan
dravičius — „Plieno lydytojus", 
dėstytojas L. Žuklys kuria „Pir
mūno Tarnausko skulptūrinį por 
tretą". Ta pačia proga Maskvoje 
numatyta išleisti rusų kalba apie 
40 lietuvos bolševikinių rašyto
jų veikalus. Gricius tam tikslui 'anot jų, yra parsidavusi ką tik 
baigė pjesę „Mūsų rajone", vaiz j pasitraukusio ministerio pirmi-
duojančią senos inteligentijos, n i n k o u rami partija. Tvirtina

te vietoje, bet nori Korėjos su
vienijimo, ginklu išmetant komu 
nistus už Yalu upės. Po to jis 
tuojau siūlo Jungtinėms Tau
toms pravesti parlamento rinki
mus visoje Korėjoje. Iš tų rin
kimų išėjusiai vyriausybei jis 
prašys duoti visą galimą pagal
bą karo sugriautam kraštui at
statyti, nes jis dar norėtų maty
ti laimingą, laisvą ir kultūros gė 
rybių link pasinešusią Korėją. 

Eisenhoweris lankėsi 
Jungtinėse Tautose 

NEW YORK, lapkr. 25. — 
Vakar gen. Eisenhoweris lankė
si Jungtinių Tautų naujoje būs
tinėje ir gen. sekr. Trygve Lie 
vadovybėje susipažino su jos 
įrengimais. 

Prieš tai priėmė Fordo fondo 
direktorių ir buv. Marshallo pla
no administratorių Paul Hoff-

linkybių" atsisakė paimti tarny 
bą Eisenhowerio administracijo
je, bet sutiko padėti patarimais 
ir atlikti trumpalaikes nepapras 
tas misijas. Panašioje padėtyje 
pasiliko ir New Yorko gub. T. 
Dewey. 

Gen Clark su ambasadoriais 
atvyko Korėjon 

SEOULAS, lapkr. 25. — Są
jungininkų vyr. vadas gen. 
Clark, Anglijos ir Prancūzijos 
ambasadorių Japonijoje lydi
mas, atvyko į Korėją gen. Eisen 
howerio kelionės paruošti ir visų 
kitų reikalų aptarti. Nemanoma, 
kad Prancūzijos ir Anglijos am
basadoriai atvyko Korėjon ry
šium' su gen. Eisenhowerio ke
lione — jie bus tik pasinaudoję 
gen. Clark lėktuvu atvykti Korė
jon savo krašto dalinių aplanky
ti ir su jų vadovybe pasitarti. 

Amerikiečiai jieško 
Europoje smegenų 

FRANKFURT, lapkr. 25. — 
Daugelis JAV didesniųjų ben
drovių ir tyrimų institutų pra
dėjo organizuoti Europoje moks
linio tyrimo centrus, kuriuose 
dirbs tik to krašto mokslininkai. 
Amerikiečiai tuos centrus admi
nistruos ir tų tyrimų rezultatais 
išimtinai naudosis. 

Ištirta, kad tokiems tyrimams 
Europoje yra pakankamai spe
cialistų ir tyrimai kaštuosią žy
miai pigiau, negu Amerikoje. 

šiuo metu toks mokslo centras 
yra suorganizuotas Frankfurte, 
Vokietijoje, o vėliau bus suorga
nizuoti Prancūzijoje, Italijoje, 

maną, kuris dėl „nepaprastų ap-l Olandijoje ir kitur. 

D. J. McDonald, naujasis plie
no darbininkų unijos pirmi
ninkas, parinktas po P. Mur-
ray mirties. Ikšiol jis buvo 
unijos sekretoriumi-iždininku. 

(INS) 

Irake nauja valdžia ir karo stovis 
Opozicija nori rinkimų reformos. — Ta proga teko ir 
anglams su amerikiečiais. — Komunistų agentai krei

pia dėmesį nuo antikomunistinio bloko 
BAGDADAS, lapkr. 25. — Aliejaus prisisunkusi Irako žemė 

sublykčiojo pavojingomis politinėmis aistromis, kurias prigesinti 
pakviestas kariuomenės štabo viršininkas gen. Mahmoud. 

Sostinės demonstracijų nepa
jėgusi sutvarkyti vyriausybė pa
sitraukė, regentas naują suda
ryti pavedė štabo viršininkui. 
Įvestas krašte karo stovis, su
stabdyta visų partijų veikla, už
daryta eilė riaušes kursčiusių 
laikraščiu, uždarytos neribotam 
laikui visos sostinės mokyklos. 

Demonstrantai ir riaušininkai, 
kurių daugumą sudarė jaunimas 
ir kuriuos greičiausiai išvedė į 
gatves su vyriausybe kovojan
čios opozicinės grupės, reikala
vo rinkimų sistemos reformos 
ir parodė savo nepasitenkinimą 
britais ir amerikiečiais, kuriems, 

„perauklėjimą", J. Paukštelis 
savo „Užtvanką" skyrė „respu
blikos kolūkio elektrifikacijai" 
išgarbinti etc. Dekada nepapras
tai reklamuojama. 

ma, kad rinkimų daviniai visada 
yra klastojami, nes atstovai J 
parlamentą renkami netiesiogi-

Nauji rinkimai turėtų greit 
būti, bet data dar nežinoma. Re
gentas ir pasitraukusi vyriausy
bė nesutiko rinkimų reformos 
daryti šiems rinkimams, siūly
dama tą darbą palikti naujam 
parlamentui. 

Riaušininkai apdaužė ir aplau 
žė JAV informacijos įstaigą ir 
apmėtė akmenimis Anglijos am
basadą. 

Kalendorius 
Lapkričio 25 d.: šv. Kotrina 

Aleksandrijietė. Senovės: Vis
mantas ir Gendrė. 

Lapkričio 26 d.: šv. Silvestras. 
Senovės: Dobilas ir švitrigailė. 

Oras Ohlcagoje 

Labai apsiniaukus, galimas lie 
tus. Temperatūra apie 50 laips
nių. 

Saulė teka 6:52, leidžiasi 4:24. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—r Federalinė komisija, kuri sprendžia apie kalinių paleidimą 

iš kalėjimo bausmės trečdalį atlikus, vakar vienbalsiai nutarė tos 
malonės nesuteikti Alger Hissui, kuris gavo 5 metus kalėjimo ui 
melavimą, kad neteikė slaptos valstybės departamento medžiagos 
sovietų šnipų tinklui. 

— Syngman Rhee pareiškė Kanados žurnalistui, kad prašys 
gen.t Eisenhovoerio pagalbos sudaryti 2 mUionų Korėjos kariuo
menę, su kuria jis jau laimingai užbaigs Korėjos karą. 

— Nauju žemės ūkio sekretoriumi gen. Eisenhotoeris vakar 
paskyrė Utah valstybės ūkininkų veikėją Ezrą Benson iš Salt La
ke City. New Hempshire gubernatorius Adams paskirtas augštu 
valdininku prezidentūroje (vienu iš artimiausių prezidento ben
dradarbių). 

— Skilimas tarp JAV ir Anglijos dėl Indijos plano Korėjos 
belaisvių klausimui spręsti tebėra neišlygintas — JAV nesutiko 
teikti pirmenybės nors ir kiek pataisytam Indijos planui ir kova 
perkeliama į JT politinę ir saugumo komisiją. 

— Eisenhotoeris vakar susitiko ir su viceprezidentu Nixon, 
kuris nenorįs tenkintis tik senato pirmininko pareigomis, bet no
rįs priedui ir administratyvinių pareigų. Apie savo norus jis pats 
pasakė ir pridėjo, kad Eisenhotoeris dar nieko jam nepažadėjęs. 
Jis taipgi nepasakė, kokių pareigų paprašęs, bet įsakmiai pabrėžė, 
kad nebus toks viceprezidentas, kokie ikšiol buvo. 
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Eisenhowerig sveikina britų užsienio reikalų ministrą Edeną, 
su kuriuo aptarė pasaulio politiką ir Churchilio kelione į Wash-
inftenąi .(INS) 
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DIENRAŠTIS DkAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ^iiu«tuieiub, lapKiicio 25, 1952 

Rašo DR. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGUS TIRTAS 
4204 Archer Ave. Chicago 

Basedowo liga 
Chicagos apygardoje ir di

džiųjų ežerų rajone tūkstančiai 
žmonių serga Basedovo liga. 
Lietuviai tą ligą, rodos, vadina 
"piktąja pagurkline", o ameri
konai vadina "Exophtalmic Goi 
tre", arba "Grave's, Basedovv's, 
ar Perry's Disease". 

Priežastys. Visi daviniai ro
do, kad moterų dešimt syk dau 
giau gauna Basedowo ligą, negu 
vyrų. Dažniausiai toji liga at
siranda tarpe subrendimo ir kli-
makterijos, kai žmogaus amžius 
yra pats darbingiausias. Kodėl 
piktoji pagurkline žmogų ištin
ka, iki šio ltikrai dar nėra ištir 
ta. Tik tiek žinoma, kad kai k ū į k a i s paliegėliais. 
no sistemoje pristinga jodinos, <*azni-

pasitaiko dar ir šie simptomai: 
ant odos atsiranda tamsios dė
mės, kartais visa oda patam
sėja; kartais norisi vemti, ret
karčiais paleidžia vidurius ir li
gonis nežino, nuo ko jam vidu
riai praskysta; dažnai varo šla
pintis ir šlapume randasi cuk
raus (glycosuria). 

Ligos eiga. Jei ligoniu nesu
sipranta laiku gydytis, tai pa
sekmės dažniausiai būna blo
gos. Apie 25 nuošimčiai nuo 
Basedowo ligos miršta todėl, 
kad širdis neištveria, arba nuo 
viso kūno sunykimo — nusilpi
mo. Apie 50 nuošimčių pasveiks 
ta, likusieji patampa chroniš-

Atkritimai 

todėl, jog jis yra lietuvis... Ar j 
tai manai koks nors 'kroatas, 
ar turkas daktaras yra "geres
nis", ir ar manai, jog lietuviams 
studentams yra kiti profesoriai d ė t a s a m e r * m i s d a i l l ° J ° ««">- nutiko 
siuaentams yra u p | sambūris "Vandties Show", 
ir kitokios mokyklos bei kitoks, 

, . ^ i„* .x i .« . B ? kuris, sezono metu, sėkmingai 
mokslas, negu svetimtaciams l, \ t . . 

m BOLŠEVIKAI AP1PIISE AMERIKIEČIUS 
Be abejo, kiekvienam yra gir kurną y ra neteisingos, kažkas 

Inteligentiškas lietuvis taip ne
logiškai galvoti negali. Tik ver 
gas savo tautą dergia. 

gastroliuoja po visą kraštą. Ši 
čiuožėjų grupė nepasitenkino 
vien tik pasirodymais namuose, 
bet praeitąjį liepos mėn. nu-

Atsnkymas K. J. Vartoti 'vyko ir Vokietijon, kur Vak. 
Ephidrino tabletes laike asth- Berlyne suruošė dviejų savai-

tai kakle "thyroidinė" liauka 
padidėja. Daug daktarų tvirti
na, kad toji liga yrarlabiau pa
plitusi tose apygardose, kur ge
riamasis vanduo tūri savyje 
daug kalkių. Iš tikrųjų, Illinois, 
Michigan, Ohio ir Wisconsin 
valstybėse Basedovvo liga yra la 
biausiai paplitusi, nes čia van
duo yra gerokai kalkingas. To
se vietose, kur vanduo nėra kal-

Gydyma*. Tose vietose, kur 
"goiteriu" žmonės serga, patar
tina dažniau valgyti jūrų žu
vies (silkes, sardines, salmon 
fish, halibut, sea pearch, plund-
res, vėžiukus ir t t . ) . Taipgi vai 
gius sūdyti su jodizuota drus
ka, vadinama "Iodized Salt". 

Pastebėjus, kad ant kaklo 
auga "goiteris", ar bent įtarti
nus Basedowo ligos virš pami-

mos priepuolio be gydytojo prie 
žiūros nepatartina ,nes kartais 
gal būti pavojinga. Ephidrino 
tabletės ne tiktai širdį bei krau
jo apytaką smarkiai veikia, bet 
taipgi blogai veikia ir vidurius. 
Asthmos yra kelerių rūšių — 
tūlos jų yra pagydomos, kitos 
nepagydomos (pvz. nuo sugedu 
šios širdies). Bronchinė asthma 
taipgi dalijasi į keletą porūšių 
ir kiekvienai jų yra skirtingi gy 
dymo būdai. Jei asthmos prie
žastis yra alergiška, tai reikia 
surasti alergijos priežastį. Su
radus alergijos kaltininką ir pa
šalinus jį, pagydymas yra užtik 
rintas. Bet surasti asthmos kai 
tininką, tai bus bene sunkiau
sias dalykas. Tamstos minima 
nhaliacinė kamera tamstos asth 
mos nepagydys, jei nepašalinsi 
priežasties. 

kingas,^ypač gyvenantieji arti | n ė t u s s i m p t o m u s > r e į k į a neati 
dėliojant eiti pas savo gydyto
ją. Anksčiau pradėjus gydytis, 
greičiau galima bus pasveikti 

jūros, Basedowo Hsjf serga ne 
daug. 

Taipgi y/?, žinoma, kad pik-

Šventasis Raštas -
gas šiame ankštame pasaulyje; 
per tą langą mes galime pama
tyti amžinybę. — T. Dtoeight 

čių pasirodymus. 
Viena to ansamblio narė, tik 

dabar grįžusi iš Europos namo 
į Detroitą, patiekė viešumai 
kiek įspūdžių iš buv. patyrimų 
Berlyno viešnagės metu. 

Gdoria Griffin pasakoja, kad 
daugiau ar mažiau visų trupės 
dalyvių nervai buvo įtempti pa 
siekus Berlyną, nes ten juk 
veik "ikarŠčiausia Europos vie
ta". Bet jos teigimu, sutikti 
žmonės ir tikrai gausi publika 
buvo labai entuziastingi ir 
draugiški amerikiečių atžvilgiu. 
Publikos tarpe būdavo nemaža 
ir rusų karių, kurie taipogi lai 
kėši visai draugiškai artistų at
žvilgiu. 

P4ė Griffm tepasako ja : 
"Mes vykome iš Berlyno į Kie-
lį tolimesniems vaidinimams, 
kurį pasiekę buvome labai nu
stebinti, kad visų, 78 trupės 
žmonių bagažas įr programai 
reikalingi įtaisymai, dekoraci
jos, buvo konfiskuotos rusų ir 
neišleistos iš Berlyno. Mums 
buvo pranešta, kad rusai radę 
mūsų lagaminuose "nelegalių" 
degtukų, porceliano indų ir pan. 
gėrybių, tariamai neteisėtai 
pirktų rusiškoje Berlyno daly
je. Oia tik reikia pabrėžti, kad 
mes neturėjome jokios progos 

net ir prie geriausių norų dary
ti betkuriuos pirkinius Berlyne, 
nes mes buvome vežiojami ru
siškame autobuse ir su sovie
tiniais palydovais". 

Nesulaukus bagažo, jie Kie-
lyje net 10 dienų turėjo vilkė
t i ir naudotis tik tuo, ką ant 
savęs turėjo. Sovietiniai geng-
steriai pareikalavo net $21,000 
išpirkimo mokesčio, kurį visdėl 
to reikėjo sumokėti, nenorint 
nustoti menininkų privataus 
turto bei kitų programai reika
lingų dalykų. Bet visas bagažas 
tepasiekė Čiucžėjus ne ten, kur 
jis ypač buvo reikalingas—Eu
ropoje, bet jau visai trupei grį
žus atgal į Jungtines Valsty
bes. 

A-is. 

0r. Antanas Rudokas, 0. D 
Tikrina akto; pritaiko akinius, 

keičia stiklu* ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, Dl 

ftauklte — YA. 7-7881 
Priima: vakarais %6 Iki 9, šeštad 
10 ryto lkl 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0258, rez. YA. 7-UHK8 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IK I'IIJKI IK.f 

1H45 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai 12-8 ir 6:30-«:3<) p. p. 

Trec. ir sėst. 1-4 p. p. 
Kez. 4420 S<». Talman Ave. 

Besibaigiant Berlyno anga-
žavimui, su rusų leidimu, visa 
grupė buvo vežiojama po ryt. 

tai Icn- Berlyno dalį, sovietų valdomą. 
Ir tuo metu ,kai menininkų dau 
guma pradėjo tikėti, kad visos 
paskalos apie rusų storžievis-

tąją pagurkline ligą (Exophtal- j i r p a s igydymas mažiau kainuos, 
mic Goitre) daugiausia g a u n a į G y d y m o b ū (jų y r a keleriopų, 
tie, kurie gyvena tvankiuose bu ! Seniau daktarai išpjaudavo 
tuose, kurie retai išeina į tyrą \ "goiterį". Dabar "goiterio" ope-
orą, retai saulės temato, k u r i e j r a c i j a y r a daroma tik išimti-
gyvena nesanitariškai ir labai n a i g atsitikimais. Pastaruoju 
retai valgo jurų žuvies ar k i to- l i l a i k u m edicinos mokslas padą-
kį maistą, turintį savyje jodi
nos. Be to, greičiau gaunama 
Basedowo liga nuo išgąsčio, gai 
lesčio, didelio rūpesčio, sugedu
sių dantų, blogų tonsilų, reuma 
tizmo ir įvairių infekcijų bei in
toksikacijų. 

Simptomai. Liga prasideda 
nejučiomis, labai iš lėto. Kai 
ji jau gerokai įsigali, reikia tik 
kokio didesnio susikrimtimo -ar 
susijaudinimo, kad ligos tipingi 
simptomai užsiliepsnotų. 

Charakteringi Ba:edowo li
gos simptomai yra šie: (1) pa
gurkline liauka (thyroidas) pa-

rė milžinišką pažangą, išrado 
naujų gyduolių ir moksliškų 
prriemonių "goiteriui" gydyti. 
Kokiomis priemonėmis Basedo-
wo ligą gydyti, nuspręs ir pa
tars šeimos gerasis gydytojas. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymus B. Z., R. K., M. 
L. ir kitiems. Seksualės hygie-
nos klausimai yra didžiai svar
būs, bet juos spaudoje gvildenti 
Amerikoje nėra priimta, o tūlo
se apygradose net įstatymais 

į draudžiama, tad atsiprašau, 

L I K T U V I A K A I Š T A I G A 

Mena Adis, Kai Būsi linksmas Sutaupęs! | 
m Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietu- S & I 
jEf_ viškoje jstaigoje. BRIGHT0N Savings & * g | | 

Uan moka 8% pelno ant jūsų sutaupu. I r ;^= 

Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

Brijįhton Savings aiul loan Ass'n 
4071 Archer Ave. ) vakaru* m»« Oallfornia Ava. 

CHARLES ZEKAS. Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrir.ad., Antrad., Penktad. Ir SeSt. Tre/Mnd. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d. 

9:00 ryte iki 4:80 p. p. Ketvirtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

didėja; (2) žr.dis labai 'greitai , , . . , , , , . . . , . . _ , kad jūsų klausimus tenka pa plaka ir atsiranda įvairus krau- ... .. . _ . . . . ., * ,_v ,„ likti neatsakytais. Tokiais rei jo apytakos sutrikimai; (3) i s - . . . . . *7 . , kalais patartina kreiptis i sa 
stumtos akys atrodo lyg nuo vo vietos gydytoją. 

Atsakymas S. P. — Tamsta 
guodiesi, kad per septynius me-

išgąsčio išsprogusios; (4) dre
bėjimas. Kiti svarbūs simpto
mai tai nervuotumas, jautru 
mas, piktumas, retkarčiais ma- nesius gydeisi nuo ulcerio*ir ne-
nija, kuri dažniausiai liūdnai i sijauti nieko geriau. Kurie riin 
baigiasi; prakaitąvimas, raudo- tai su gydytoju kooperuoja n 
navimas; ligonis nepakenčia ši-pildo visus jo nurodymus, tiems 
limos, geriau mėgsta vėsumą, gydymo pasekmės privalo būti 
Nykimas, netekimas svorio, kas i teigiamos. Į tamstos klausimą, 
rimtai surūpina vi-us namiš :ką turi daryti, patariu turėti 
kius ir tik tada kreipiasi pas gy viltį bei kantrybės ir gydytis 
dytoją. Galvos skaudėjimas, to gydytojo priežiūroje, kuriuo 
dažniausiai pulsuojančio pobū
džio. Anemija ir nereguliarios 
mėnesinės. Pri^ to retkarčiais 

SI 4. II I I I I TKAVEL BURE A V 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 Ir 79 

I C L I O N E S i 

LĖKTUVAIS, OKLEŽINKE-
IJAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname bUetus, vieSbuMus Ir sutvarkome visus MI kelione surištus 
dalykus. T I K I M I : I . I I H V H SKYRIŲ. PUdomc afltlevttMS. Keliones 
planuokite l& anksto k u i n u * metams. Anksčiau užsisakykite bUetus kaip 
lėktuvais taip h- laivais, tai bosite tikri, kad tikrai gausite vietas. Plrk-
11 JI m i bUetus i«as mus nemokėsi te brangiau Ir Išvengsite laiko sutruk
dymo, ne* nereikės lankytis nei } geležinkelio stoti fw aerodromą., ne> 
visu tat atliksite vienoj.- Vietoje — l'AS MUK. 

J=-

tamsta labiau pasitiki. Man ne
patinka, kad tamsta su pagieža 
rašai apie tą lietuvį gydytoją 

v*fo*l 

%> 

. i i . M v i T i . P . LIETUVIŠKA IKTA1GA SOUTH SlDftJIS, 
K I lt I VATĄMNAVJA VISOKIU Itfftll! AIMIICAI lUlSIM 

Mes atstovaujame at-takomlngas apdraudos kompanijas, todOI kiukvle-
nns mui»Ų klij«uta> visiiUos apsaugotas, Jei kam Jvykst4i kokia nelaime 

FIEE---AIJTOIVIOBILE--LIABIUTIES—PIUEVKNTION 
IB ACCIDENTS. 

6SS2 S O U T H VVttKTEKN A V E . Telef . l»R«»sneei 6^6162 
A g e n t ū r a y r a C H A S . P . K A L pr iež iūroje 
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Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas 1 
Nauji-taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metu! D a u g patar

navimu iškaitant paskolos namu pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas -
ilgi issiniokejimai. 

S & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

Tel. ofiso HF.. 4-««»». rez TH. «-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHUtURGAS 
1957 W. (iarfield Blvd. 

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

leskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

" DR. BR. BEIrtORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Maruuetto Rd. ir Hąlsted S t 

Vai.: 7—9 kasdieną,, šeštad. 8—5. 
Tel.: Ofiso W E . 6-28H 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-058.1. re*. R E . 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDTrOiJA» 5rV»t?HmURGAS 
•r ZW\ VVeHt Clermak K o a d .. 

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

Seštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
Kczid. 3241 W. ttttth PLACE 

Tol. ofiso HE, 4-5849. rez. HE. 4-2824 

DR. PETER T. DRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Vai. Pirm., icetvir., penkt. 1-4 ir 7-* 
Antr. 1-6, treč. ir iedt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-1526 
DR. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiky, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4088 So* Archer Ave 

(prie California Ave.. s lauryt karap.) 
Vai.: kaadien 6:80—8:80 p. m, 

Beštad. 1—b p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (i&Hkyrus SoStad. Ir sokmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Se&tad. priima tik pagal susitarimą. 

Reaid.: 108S6 So. ttulm.sli Ave. 
•^el. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7308 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spee. utoteru Ugos Ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

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

l&skyruB sekmadienius. 

Tel. oi.hO P R 6-8888. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 YVVst 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečlftd. ir šešt. uždaryta 

GRovehtll 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPKCIAIJKTft 

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

susitarimą išskyrus tročiadienlus 

2 4 2 2 W e r t Marqi iet to R d . 

Ofiso kr boto tol. OL. 2-1381 

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

1SS6 S o . 4 0 t h Ct., C icero 
Kasdien 10—12 ryte ir B—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1882 So. IDth ( t . 
— • • — i. ••• • • - • I . H ' • - • • • — - - , • • • I i — , - . • • 

Telefonas REliance B-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

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

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

Tel. ofiso YA. 7-0BB4, rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• 4740 So. Afthland Avenoe 

(antras augstas) 
OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto: nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 68rd S t 
Ofiso tel. RIOlianoe 5-4410 

ReakL tuef . ORoveblU 6-OS17 
Vaandos: 1-r-l p. m. 6—8 p. m. 
Trdfilad. ir Sefttad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4045 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., ees 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rex. PR.6- l t»«-

Jei neatsilieps virsminet' telefonai 
saukite Mldway- 8-0001 

VR. F L . T A L L A T - K E L P S A 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

S p e c ohlrurglnes Ilgos 
D R . E . T A L L A T - K E L P S A 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
5 0 0 2 \ V e s t 1 6 t h S t r e e t 

Vai.; kasdien B-8 p.p.. sėst. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Rez.: RO 2-2381 
Tei neatsiliepia saukit CEntral 6-2284 

Tel. ofiso HE. 4-2123, re*. PR, 6-»48^ 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

VAI., kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
šefttad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso ir buto Oi/ymptc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 1>—2 v. ir 3—B v. v. 

Batas 1604 So. 49th Ave. 
Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR OHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-BB57. rez. RE. 7-4966 
DR. FRANK C, KWINN 

(KV1EČINSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. Ir šestad. vak. 

DR. ANTANAS UPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 YVVst 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir seštad. 7-9 

x| v. <v. -Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. OflN. LA 1-4310; Rez. ( U 7-B315 

Telefonas DAniibc O-l 125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

Spec . M o t e r y L i g o s 
3 2 6 7 S. Ha l s ted S i . 

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

Tel. oflHo H t 6-6446, rex. HE. 4-8150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
G Y D V T O I A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 0 W e s t M a r ą u e t t e R d . 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tei. ofiso C A. 6-0257, re*. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Heidd. 6660 S. Arteslan Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 8—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

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

DR. B. G. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 
4003 Archer Avenoe 

Truputj J rytus nuo California 
Tol. YArds 7-7773 

DR. A. P. STULCA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas (;itovchUl 6-6785 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
l lez . 8247 6. KMEttALD AVI-:. 

Tol. ofiso I I 8-0660, buto GO l-i i l«o 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broaihvay 
M I J ,IU )S|) l-AKK, ILL. 

(Dr. W. V. Norak ofiso) 
Vai, 6:80-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Tel. ofiso GR. 6-6399, PK. 6-4782 

M . A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 68rd Street 
(kampas 68 ir Arteslan) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. ufcdar 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVI 
Halsted Street 

\ . 
• 

s/ 

Ofiso GRovehill 6-4020 . 
Rezidencijos IMU:..,. 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 W e « t M a r ų u c t t e R d . 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečia*!, ir šeštad. pa*al sutarti 

ŠMMdtės "OrMiže" 
nm • . <mmw '«. • 

Plalinldte " t o s ų ? 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 Weat 71st Street 
(prie California Ave.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 6- 1 32l , 
Jei 'neatsiliepia — 'VIncennes 6-8900 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

x telefonu 
T A R B S 7»T7R 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 

Tel. VAreLs 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

ir akiniu dirbtuvft 
756 West 35th Street 

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

I I I I N U 

<>rnM> telefonai* Vlrglnla 7-lKH« 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

DR. J. J. SMETANA, M. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
V A L pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. *. 
•rečiad. uždaryta. Šeštad. 9:30 lkl 

12; 1:110 iki 8 vai. po i>iottj 
CAnal U-0&23 JHatt lildg 

PERSKAITĘ MDRAXJG^"t 

DUOKITE JĮ KITIEMS. 
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Čekoslovakija vis labiau siisovfetinama 
GINKLAVIMOSI EIGA 

Čekoslovakija yra tas satelitinis sovietų kraštas, kurs savo 
geografine padėtimi nėra taip izoliuotas, kaip Rumunija ar Veng
rija. Krašto ekonominiai santykiai su užsieniu tebėra nemaži, 
todėl prekybiniais kanalais patenka žinių į Skandinaviją, kas 
ten Čekoslovakijoje vyksta. 

"Stockholms - Tidningen" bendradarbio T. Norwid žiniomis, 
o jis rytų ir vidurio Europos klausimais yra gerai informuoja
mas, Čekoslovakijoje išaugo didžiulė savaranki karo pramonė, 
apimanti beveik visą gamybinį krašto potencialą. Nuo 1951 m. 
Čekoslovakijos ginklavimosi dirbtuvės tegamino tik amuniciją, 
lėktuvų, tankų dalis ir pan. Tačiau paskutiniais metais vaizdas 
pasikeitė ir Čekoslovakija tapo didžiuliu gatavų ir modernių 
ginklų, kaip sprusminių lėktuvų, sunkiųjų tankų raketinių gink
lų ir tt , gamintoja. Toji gamyba yra organizaciniai ir ekono
miniai suderinta su Rytų Vokietijos ginklų pramone ir, iš visko 
sprendžiant, sudaro svarbiausiąjį pagrindą Rytų Vokietijos ka
riuomenės augančiam karingumo potencialui. 

• 

Kartu imama ir Čekoslovakijos kariuomenėje Jvesti griež
ta drausmė rusų instruktorių pagalba, visai taip, kaip Rytų 
Vokietijoje, iš dalies ir Lenkijoje. Tokių instruktorių skaičius la
bai smarkiai auga ir sovietų karinis spaudimas krašte didėja. 
Sovietų garnizonai Vengrijoje, Čekoslovakijos pasienyje žymiai 
sustiprinti. Nereikia užmiršti, kad Čekoslovakija vaidina labai 
svarbų vaidmenį sovietų atominio ginklo gamybai, ypač turint 
galvoje uraniumą. Netoli Jachimova, Ostrovo ir Lesjnice yra 
keletas uraniumo kasyklų, paženklintų 1 — 16, be to, yra daug 
ir nenumeruotų. 

DARBO VERGAI 
Kasyklose dirba kaliniai, iš kurių 90% yra kriminaliniai, 

o 70 r't politiniai, pastarieji daugiausiai yra nubausti ligi 12 metų 
sunkiesiems darbams. Tos kasyklos yra šiukšlynas, kur sumeta
mas visas krašto pasipriešinantis elementas, o Čekoslovakijos 
saugumo policija SNB žiūri, kad jose darbo jėgos netruktų. 

Anot Norwido, gandai apie čekoslovakų pasipriešinimo są
jūdžius yra perdėti. Žinoma, rytų Slovakijoje yra pasipriešinimo 
lizdų, bet jiems vadovauja ukrainiečių pasipriešinimo organiza
cija UPA, kurios bendradarbiavimo grandis su centrinės Čeko
slovakijos dalimis yra labai silpna. 

Nestropumas ir visokio "fušeriavimo" taktika — tas taip 
Čekoslovakijoje pragarsėjęs pasipriešinimo ginklas — nieko ben
dro su politika jau nebeturi. "Fušeriavimas" pasidarė nuolat 
smunkančio krašto standarto išdava. Čekoslovakijos darbinin
ko standartas dideliais šuoliais vejasi sovietiško darbininko, ku
riam 600 gramų juodos duonos yra viso užmokesnio pagrindas. 

Čekoslovakų spauda ir radijas nuolatos ragina darbininkus 
išlaikyti normas ir išpildyti gamybos planus, o apie darbininkų 
tikrąsias gyvenimo sąlygas beveik neužsimenama. 

Krašte yra 350 kaliniais pripildytų koncentracijos stovyklų, 
kalinių didesnė dalis nubausti už neatėjimą į darbą ir už viso
kiausius nusižengimus taip vadinamajai darbo drausmei. Blo
giausiai su plano išpildymu yra Čekoslovakijos anglių kasyklose 
ir iš viso sunkioje pramonėje. Nežiūrint gausių vyriausybės pa
žadų pagerinti maisto ir butų sąlygas darbininkams^Moravska 
Ostrava srityje ligi šiol nieko nepadaryta. Vietoj pagerinimo te
roras prieš darbininkus vis stiprėja. 

SUNKIAI VYKSTA 
Paskutiniaisiais metais į didžiuosius Čekoslovakijos pramo

nės centrus atvyko keli tūkstančiai rusų specialistų, inžinierių 
ir technikų. Jie yra gerai apmokami ir prekes perkasi sau spe-
ciliose krautuvėse kartu su sugumo policijos SNB pareigūnais. 
Nesunku suprasti, kokius jausmus tatai iššaukia badaujančių 
darbininkų masėse. Vyriausybė, matyt, tikisi, kad teroro pa
galba jai pavyks gamybos sunkumus nugalėti. Kaip ten bebūtų, 
bet 1952 m. norma vistiek nebus pasiekta. Čekoslovakijos ko
munistų partijos vadovybė puikiai žino, kad dėl gamybos planų 
ginklavimosi srityje su Maskva juokauti negalima Ypač nekaip 
atrodo su planais pastatyti naujus ginklų fabrikus Ostrovo ba
seine. Nežiūrint didelių investacijų, daugelis darbų dar net ne
pradėti, nors planas numato, kad gamybai jie turi tikti dar 1952 
metais. 

LAUKIAMA DIDESNIŲ RIJKRfiTIMŲ 

Nuotaika žmonėse beviltiška. Visi mato, kad naujos kons
titucijos priėmimas yra tiktai laiko klausimas, kada kraštai 
bus visai susovietintas. Žmonės laukė, kad signalas tiems svar
biems politiniams pasikeitimams bus byla prieš taip vadinamuo
sius čekoslovakų titoistus Slanskį, Svermovą, Šlingą, Husak, 
Novomesky ir kitus. Ne taip jau seniai Pragoję lankėsi sovietų 
užsienio reikalų viceministeris Zorinas (tas pats, kurs prižiū
rėjo 1948 m. perversmą). Tą jo apsilankymą žmonės laikė 
Slanskio & Co. pasakos pabaiga. Pasirodo, kad šis nujautimas 
buvo teisingas — šias eilutes baigiant rašyti radijas pranešė, 
kad toji didžioji Clementis ir Slanskio byla jau prasidėjo, sure
žisuota kaip reikiant, visai, taip, kaip ir kitur. Clementis, Slans-
kis & Co. kaltinami šnipinėjimu ir valstybės išdavimu. Jeigu 
gyventojų nuojauta ir toliau jų neapvils, tai po bylos tenka lauk
ti dar didesnio žemės drebėjimo Čekoslovakijoje. 

Juozas Lingis, Švedija 

Politikos lauke 
K. Br. 

Kari H. von VViegand, Ame
rikos užsienio korespondentų 
dekanas, grįžo iš Egipto į Ro
mą. Iš ten jis parašė "Chicago 
Herald - American" dienraščiui. 
Jo straipsnis, tilpęs š. m. lapkri 
čio 23 d., pavadintas "Kennan 
Seen as Envoy to Bonn". (Ken 
nan numatomas pasiuntiniu į 
Bonną). 

Gerai pažįsta Rusiją 
Vakarų Vokietijos vyriausy

bės sluogsniuose manoma, kad 
George F. Kennan, buvęs JAV 
ambasadorius Rusijai, bus pa
skirtas Amerikos ambasdoriu-
mi į Bonną. 

Kaikuriuose Bonnos sluogs
niuose, remiantis amerikiečių 
informacijomis, yra įstikini-
mas, jog Kennan bus pirmiausia 
paskirtas gen. Eisenhowerio, 
kai šis pradės skirstyti diplo
matus. 

Yra įsitikinimas, jog Kennan 
paskyrimas ambasadoriumi Va 

SOVIETU TALKININKAI 
GEDIMINAS GALVA 

I 

Ni'siumlyli tarnai. Kai Sovie 
tai prisitaikydami savo pajė
gumui nuolat keičia priemones 
savo tikslams siekti, netikėtai 
jie sulaukia eilės talkininkų. 
Pirmutiniais nesamdytais tar
nais yra kapitalistai, socialistai 
ir liberalai. 

Kuo pagrįsta "nedalomosios 
Rusijos" sąvoka? 

Kapitalistai, kurie prieš pir
mąjį pasaulinį karą suteikė 
Rusijai stambias paskolas ir 
paantrino antrojo pasaulinio ka 
ro metu tikisi jas atgauti tik 
iš didelės, nepadalytos Rusijos. 
Kapitalistai puoselėdami tas 
mintis padarė aiškų poveikų 
į eiles valstybių parlamentus 
ir vyriausybes. 

Kai Sovietai su nugalėtais 
vokiečiais 1922 m. sudarė Ra-
pallo sutartį, daugelio kraštų 
kapitalistai metėsi lenktyniauti 
kuo veikiausia Sovietus pripa
žinti. Vėliau jie siuntė savus 
specialistus, ne vien Nepo tarp 
snyje, kad pagelbėtų naujam 
kraštui ir atgavus anks
čiau suteiktas paskolas. Vi
sa tai galima aptarti Vladimir 
Iljič Uljanov - Lenin žodžiais 
— vakarietiškų demokratinių 
kraštų riklumas ir kvailumas 
yra nesaikėti. 

Socialistai puoselėjo machia-

Suvalkijos gyvenimo vaizdai 

karų Vokietijai reikštų, kad nau Ivelišką mintį: Sovietai pagelbės 
jas prezidentas nori pozityvinės Įgyvendinti socialistinius "idea 
politikos prieš komunistų jė 
gos ekspansiją centrinėje Euro
poje. 

Kennan yra geras ekspertas 
Rusijos klausimuose. Jis pažįs
ta rusų strategiją ir moka jų 
kalbą. Todėl tikima, jog jis 
esąs tinkamiausias atstovas Va 
karų Vokietijai, Europos šir
džiai. 

Prieš grįžtant į JAV, Ken
nan kurį laiką gyveno Bonnoje, 
kai Maskva spalio mėn. pra
džioje pareiškė, jog jai Kennan 
asmuo nėra priimtinas, kad jis, 
girdi, užsipuolęs Sovietų Rusi
jos vyriausybę. Kennan tik tei
sybę pasakė apie komunistinį 
režimą, o jiems atrodė, kad jis 
juos šmeižia. Iš komunistų ko 
kito negali laukti, nes jie ne
pakenčia jokios kritikos ir vi
sai nemėgsta tiesos žodžio/ 

Tačiau naujas diplomatinis 
paskyrimas nebus padarytas, 
kol Vakarų Vokietijos parlamen 
tas neratifikuos sutarties su 
Vakarų jėgomis. Greičiausia, 
šis sutarties ratifikavimas įvyks 
po Naujų Metų. 

Mažėja viltys 
Kancleris Adenaueris naudoja 

visą savo įtaką, kad sutartis 
parlamente ko greičiausiai bū 

lus", todėl Sovietai neturi būti 
susilpninti betkuriomis jų daly 
bomis. Socialistų iškrypęs ma-
chiavelizmas, nežiūrint, kad ko 
munistai juos laiko išdavikais, 
nežiūrint, kad "mokslinis" 
marksizmas daug kur atšlijęs 
gyvenimiškos tikrovės, ir šian
dieną, pastarojoje Socinterno 
konferencijoje neįsileido socia
listų iš Sovietų pavergtųjų kra 
štų. ' 

Liberalai buvo įsitikinę, kad 
bolševikinė revoliucija pasirinks 
kelią dešinėn, kaip įvyko Pran 
cūzijoje. Tai minčiai atstovavo 
ne vien ekonomistas Walther 
Rathenaw, kai choru buvo kur 
styta, kad iš šalies neturi būti 
kišamasi į bolševikų revoliuci
jos eigą. Tai linkmei ypač pri
tarė prancūzai, amerikiečiai ir 
net britai, nors pastarieji Mur
manske buvo atsiuntę 2,000 ka 
reivių. 

Cariniai emigrantai yra ar
šiausiais Rusijos imperializmo 
rėmėjais. A. Kerenskij raštuo
se ir kalbose ne kartą minėjo 
Miliukovo testamentą: būti Ru 
sijos sargais. Tas pats Kerens 
kis nurodė: "Geriau būti val
domiems blogo diktatoriaus, 
kaip gyvą organizmą padalin
ti". Leiskime kalbėti rusų laik 

tų ratifikuota, pirm negu bus Į r a š č i u i " N a š a s*ana", 48 nm., 
ši sutartis ratifikuota Prancū 
zijos parlamente. 

1950 m.: "Rusai emigrantai tu
ri žinoti atsidūrę tragiškoje pa-

Tačiau dėl tos sutarties kyla d ė t ^ e ' *** n i®k a s i š S a U e s Jaia 

opozicija. Todėl abejojama, kad 
šiais metais sutartis būtų pa
tvirtinta. Augšti vokiečių ka
riški sluogsniai Bonnoje yra in
formavę Kari H. von VViegan-
dą, kad jie esą "pilni abejonės 
ir nusivylę dėl dar neegzistuo
jančios Europos armijos, kaip 
kad jie buvo prieš du mėne
sius . 
"Laisvos meilės" nepasisekimai 

"U. S. News and World Re-
port" žurnalas š. m. lapkričio 
21 d. laidoje patalpino Įdomų 
straipsni, pavadintą "18 Months 
Inside Russia" (18 mėnesių Ru 
sijoje). Tai yra pasikalbėjimas 
su Frank Rounds, Sr., korespon 
dentu, diplomatu ir pažįstančiu 
Rusiją. Rounds patiekia kai-
kurių žinių iš Rusijos komunis
tų gyvenimo. 

Jis pareiškė pasikalbėjime, 
jog Rusijos komunistų laikraš
čiai yra labai šabloniški ir pil
ni propagandos. 

Frank Reunds pastebi, jog So 

nepasitiki. Apie 80% rusų emi
grantų JAV yra garbintojais 

vietų Rusija įsitikino, kad "lals 
voji meilė" netinka gyvenimui. 
Todėl ten dabar smarkiai var
žomos skyrybos ir palaikoma 
gausi šeima. Taigi vienas žings 
nis padarytas teigiamas. Kad 
Dievas pašviestų Kremliaus po
nų protus religijos srityje, tada 
jie turėtų žmogų laikyti žmo
gumi. Kai Rusijoje atsiras žmo 
gus, pilnutinis ir laisvas žmo
gus, tada komunizmo režimas, 
susipakavęs visokias keistas dik 
tatūrines koncepcijas, turės pa
sitraukti kur nors į užkampi. 
Ir tada turėtų ateiti tikra žmo
nių santvarka, kurioje būtų už
tektinai ne tik duonos, bet ir 
tikros laisvės. 

Mes, kurie pažįstame komu
nizmą, turime dieną ir nakt} 
šaukti, kad komunizmas yra 
žmogaus ir gyvenimo priešas. 
Mūsų šauksmas turi reikštis ne 
tik žodžiu, bet ypač gyvenimu. 

sovietinio patriotizmo. Daugiau 
pusės carinių rusų generolų ta
po sovietiniais r&msčiais. Veik 
visa jų literatūra, filosofija ir 
spauda yra persunkti sovietiz
mu, nežiūrint ar stabtelsime 
ties rašytojais: Bunin, Kuskov, 
Kuprin, ar profesoriais: Miliu-
kov, Prokopovič, Savickij, Ta-
tiščev ar Ustialov. Ir dėl tos 
tragedijos mes turime būti dė
kingi ne vien tiems vadams, 
pradedant Markov, baigiant Le 
nin, bet taip pat Bunin, mo-
narchininkui Kozembek, soli-
darininkui Boldirev. Ką pasi-
sėjome — tą ir pjausime". 

Štai rusų menševikų vadas 
R. Abramovič iš vienos pusės 
aštriausiais žodžiais pasmerkia 
bolševikus, bet vėl atsigręžęs 
šaukia: "Tačiau visus jų nusi
kaltimus išperka vienu veiks
mu: nepadalo Rusijos". 

Rausvieji naudojosi net tokių 
fondų, kaip Carnegie ir Rock-
feller, finansine parama neva 
rusų kalbotyrai ir kultūrai stu 
dijuoti. Daugelis profesorių, 
prisidengę įvairiomis skraistė

mis skelbia ne vien Rusijos ne
dalomumo mintį, bet ir patar
nauja Sovietams sava politine 
propaganda. Pačių amerikiečių 
šaltiniais, svarbiausiuose JAV 
universitetuose ne vienetais, 
bet dešimtimis profesorių, ku
rie net baigę Marksizmo Leni
nizmo mokyklas, skleidžia nuo
dus laisvės krašte. Tie rausvie
ji panaudoja įvairius metodus 
įsitikrinti, kad Sovietai eina tei 
singu keliu. Kalbotyra, istorija, 
geografija, teisė, ūkio mokslai 
tarnauja įvesdinti priešą šiame 
krašte. Nenoriu tvirtinti, kad 
visi tie dalykai būtų amerikie
čiams nežinomi, tačiau iki šio 
meto palyginti mažai padary
ta, kad pakirtus latakus, ku
riais teka nuodai J amerikiečių 
širdį. 

Kovos priemonės yra neuž-
tektinos. "Amerikos balsas" 
toli nesugeba atlikti to uždą- j 
vinio, kuris jam priklausytų. 
Jei "containment" politika apė
mė ir "Rusijos nedalomumą", 
suprantama, kad toji instituci
ja tampa tik techniškos kovos 
įrankiu. Free Europe organiza
cija yra pakibusi ore. Bent 
pabaltiečių padaliniai nepasirei 
škė pilnatviškai nuplėšti bolše
vikams kaukę. Iš tolo stebint 
susidaro įspūdis, kad ir ši* or
ganizacija nelabai toli nuo "ne
dalomosios Rusijos". Dauge
lis vadinamų kultūrinių ar pro
fesinių kongresų yra nustelbti 
vadinamų menševikų. Tik Ei-
senhower, Stassen, Dulles ir 
Kersten yra aiškiai pasisakę 
dėl Rusijos padalinimo. Ar tie 
pareiškimai taps politinės veik 
los gairėmis? 

U. ŽEMAITIENE ir J. BALYS 
(Tęsiny*) 

Gražiausias tai buvo MisvieČių kaimas. Visi ūkininkai pasitu
rį, namai gražūs, soduose paskendę. Gražiausi namai buvo Pily-
paičių, apsodinti šimtamečiais medžiais, viduryje graži pievelė 
kaimo jaunimui susirinkti, padainuoti ir pasišokt, šiame kaime 
buvo daug ir gražaus jaunimo per metų metus. 

Gyveno ten ir du vokiečiai. Vienas buvo kaimo kalvis, o kitas 
paprastas ūkininkas, ne taip jau turtingas, bet gražiai gyveno, 
kad ir nedaug žemės teturėjo. Tie vokiečiai gražiai sugyveno su 
visais lietuviais ūkininkais. Senesnieji ir jaunimas visi sueidavo, 
dalyvaudavo vieni kitų vestuvėse ir krikštynose, net ir šermeny
se. Kai kurie mokėjo ir giedoti lietuviškai. Jaunimas tai visi kaip 
vienas mokėjo lietuviškai dainuoti ir šokt/Tačiau lietuviai vokie
čius vis dėlto truputį pašiepdavo. 

Gaila man mano mylimos ir brangios šalelės, gaila visų tų 
mielų ir žavingų kaimų ir dvarų. Aš juos palikau vietoje, pasta
tus ir žemę, bet visus jų vaizdus atsinešiau savo širdyje ir min
tyse, aš ir į grabą juos nusinešiu. — Taip baigia savo atsimini
mus apie gimtąjį kraštą Uršulė Žemaitienė. 

ŪKININKŲ PRIETARAI 
1. Kai pavasarį pirmą kartą išeina laukus arti, tai kai vakare 

pareina iš laukų, merginos taikosi aplaistyti juos vandeniu, ypa
tingai vaikinus ir jų žirgus. Katras daugiausia sušlampa, tas ru
denį apsives, o jo žirgai bus visą vasarą linksmi ir gražiai šokinės. 

2. Linus sėjant reikia taikyti, kad dangus būtų margas, smui
kais debesėliais padengtas. Dar reikia, kad mergina ar moteris 
ateitų ir pasakytų "Padėk, Dieve!", tai linai gerai augs ir bus gai
vingi, turės daug sėmenų. 

3. Vyriškų daržovių sėklas ar diegus visada sodink vyriškoj 
savaitės dienoj, o moteriškas moteriškoj. Taip burokus ar ko
pūstus reikia sodinti panedėlį, utarnyke ar ketverge, o morkas ir 
petruškas seredoj ar subatoj. Pėtnyčioj nieko nesėk, nes yra Jė
zaus mirties diena, sėklos nedygs. Agurkų sėklas prieš sodinant 
pamirkyk į saldų pieną, tai agurkai nebus kartus. 

4. Kai merginos darželyje gėles sodina, laisto ar ravi ir pro 
šalį eina vaikinas, tai reikia jį pasivadinti į darželį, o jis turi pa
girti ir pasigėrėti tavo gėlelėm. Nors ir nuskurdęs būtų tavo dar
želis, tai tada pasitaisys ir gražiai augs, visos gėlės žydės. Gėles 
sodinant reikia dainuoti ir nesodinti prie pat tvoros, kad bile kas 
jų nenuskintų. 

5. Kai sodina vištą ant kiaušinių viščiukus perėti, tai sudeda 
visus kiaušinius į vyrišką kepurę, pataiso vištelei lizdą ir povaliai 
verčia į jį kiaušinius iš kepurės, tada visi viščiukai kartu išsirita 
iš kiaušinių. Taip daro ir su kitų paukščių kiaušiniais. 

6. Kai merginos linus nurauna ir sustato į krūvutes, tai visos 
saujos turi būti poromis; jeigu viena lieka be poros, tai reiškia, 
kad ta mergina šį rudenį neištekės. 

7. Kai šulinį kasa, tai kiaušinį apvynioja vilnom ir apvožę 
puodu padeda pernakt ant tos vietos, kur žada šulinį kasti. Jei 
randa kiaušinį aprasojusį, tai gera vieta, ten yra vandens. Dar 
gerai yra ten šulnį kasti, kur mėgsta žiemą žąsys tupėti. 

8. Kai eini riešutauti, tai pažadėk pirmą riešutą voverei — 
rasi daug riešutų kur nors netikėtai. 

9. Merginos turi praustis pirmu kovo mėnesio sniegu, kai tik 
iškrinta, tai vasarą saulutė nenudegs ir bus visada raudoni veidai. 

10. Merginos neturi laižyti pagalį kur košę grūda, nes gaus 
vaikiną ilga nosimi. Kai pavasarį merginos audinius taiso ir siūlų 
tolkas suka, tai katros tolkos galas susisuka į mazgą, ta gaus ku
protą vyrą. 

(Bus daugiau) 
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LOYOLOS UNIVERSITETO, 
(suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
U* kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba 
Direktorius: 

Kun. V. KagdanavlčluH, MIO. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina 
2S34 So. Oakley A ve., Chlcago, 111. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Lapkričio 25 d. 6 v. 30 m. vak. Dr. J. 

Prunskls skaito teina: Intervicvv. 
Lapkričio 25 d. 7 v. 30 m. vak. T. J. 

Valinys, S. J. vadovauja diskusijoms apie 
labai 

Lapkričio 27 d. 6 vai. 30 m. vaki V. 
Meškauskas skaito tema: savaitraščio pro
blemos. 

Lapkričio 27 d. 7 vai. 30 m. vak. kun. 
V, Bagdonavičius, MIC, skaito tema: 
pokarine* spauda Vokietijoje ir Prancū
zijoje. 

C I T I Z E N S S T A T E B A N K 
of D 0 W N E R ' S C R 0 V E 

Kviečia Jus aplankyti mūsų naują namą 
BENDRAS BANKAS 

Banko valandos: 9 vai. iki 3 vai. kasdiena 
Išskyrus treČiad. - Uždara visą dieną trečiadienį 

• AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI ir F. H. A. 
PASKOLOS — Narys F. D. I. C. 

EDVVARD A. VOLBERDING, Pres. 
l R. C. BROGMUS, Executive Vicė Pres. 

R. P. MAKELA, Cashier 
5110 MAIN D0WNERS GR0VE PH. 108 
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ALBERTO numuša baldų kainas! 
pasakoja, Jog buvo laikai kada ui dolerį galima būro 

pirkti daug daugiau kaip šiandieni Todėl mums tikrai malonu pa-
saikoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
katamais, kurios buvo "anais garais Laikaus" Užsukite tiandiitn pat 
iv įritikinaitef 
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NUSIPELNIUSIO, BET KUKLAUS BAŽNYČIOS IR 
TAUTOS DARBUOTOJO TYLUSIS JUBMJUS 
Kun. Jono Švagždzio 70 m. amžiaus sukakties proga 

A. GLUOSNIS 

Kun. J . Švagždys neturi jo
kių titulų, bet per ilgą ir spal
vingą savo gyvenimą, per ilga
metį ir veiklų kunigavimą išva
rė gilią vagą tiek bažnyčios, 
tiek lietuvių visuomenės veik
loje. Senatvėje, netekęs sveika
tos, pasirinko palyginti rames
nes, kuklesnes, bet ytin svar
bias lietuvių seselių kapeliono 
pareigas. 

Kun. J . Švagždys yra gimęs 
1882 m. lapkričio 24 d. Pane
vėžio apskr., Šeduvos par., Miš 
kių kaime prie Sidabravo baž
nytkaimio. Jo tėvai, Laurynas 
ir Bronislava Tamošiūnaitė 
Svagždžiai, Miškių kaime tu
rėjo 30 dešimtinių (apie 80 
ak.) ūkį. Iš gausios 11 .vaikų 
šeimos būsimasis kun. Jonas 
buvo pirmasis. J o t rys broliai 
ir sesuo ta ip pa t yra Ameriko
j e : Juozas Brocktone, Pe t ras 
ir Antanas Chicagoje, o sesuo 
Veronika Budreckienė — Eli-
zabethe, N. J. Antra sesuo Ka
rolina, Sv. Jėzaus Širdies vie
nuolė, ir kiti broliai liko Lietu
voje. 

Dėl motinos ligos vos 6 mė
nesių Jonukas buvo at iduotas 
auginti jos tėvams, Antanui ir 
Eleonorai Tamošiūnams, j ne
toliese esantį Rokonių dvarą, 
kur senelis buvo dvaro virėjas. 
Ten jie augo iki mokslo metų 
pradžios. Gyvendamas sulenkė
jusio dvaro aplinkoje ir net 
senelių šeimoje negirdėdamas 
lietuvių kalbos, iš pradžių ir su 
tėvais sunkiai susikalbėdavo 
lietuviškai. Tik pirmoje gim
nazijos klasėje būdamas jis ap 
sisprendė esąs lietuvis. 

Rokonių dvaro savininko K. 
Jankevičiaus rūpesčiu privadiai 
pamokytas pas "darakto^Įų", 
Jonas švagždys toliau mokėsi 
Šeduvos rusų pradžios mokyk
loje, Mintaujos ir Šiaulių gim
nazijose. 1901 m. įstojo Kau
ne į Žemaičių Kunigų Semina
riją, kurią baigė 1906 m. ir tų 
metų gruodžio 1 d. gavo ku
nigo šventimu?. Tuoj po-primi
cijų, kurios įvyko Sidabrave, 
j aunas kunigas su Sakramen
ta is buvo nusiųstas pas ligonę, 
nuo kurios užsikrėtė dėmėtąja 
šiltine ir kelias savaites sun
kiai kovojo su pavojinga liga. 
Dievo Apvaizdos buvo lemta, 
kad pirmas jauno kunigo pa
tarnavimas žmonėms būtų pa
lydėtas kentėjimo. Tai buvo 
lyg ir paruošimas sunkiam ku
nigo keliui. Ypač tai buvo pra
našinga kun. Jonui, kurs visą 
savo gyvenimą, drąsiai kovo
damas su piktu, turėjo daug 
kliūčių ir nemaža nukentėti . 

Tik 1907 metų vasario mėn. 
viduryje, d a r silpnas po ligos, 
kun. J. švagždys a tvyko į pir
mą savo paskyrimo vietą, į Vai 
guvą. 

Darbininkų užtarė jas 

Vaiguvoje parapiečių masė 
buvo varginga žemaičių liaudis, 
bot kun. J. Svagždžiui teko 
susidurti ir su turt ingąja kla
se — su sulenkėjusiais dvari
ninkais, kurių Vaiguvos vals
čiuje buvo labai daug. Dvari
ninkų jis nevengė. Anaiptol, su 
doresniais net draugavo. Bet 
Dievo namuose nepakentė pri
vilegijų augštesnot klasei. Dėl 
to turėjo ir konfliktų. Ne tik 
bažnyčioje, bet ir gyvenime jis 
užstojo skriaudžiamus žmones, 
juos švietė, pratino skaityti 
knygas, rūpinosi jų blaivumu. 

(J^ai žmonės j am pasiskundė, 
kad vieno dvarą savininkė be
maž nieko nemoka darbinin
kams, o kad dirbtų, ruošia va-

karuškas ir girdo degtine ir 
dėl to pas juos viešpatauja ne
pakeliamas skurdas, j is pa tarė 
nuo vakaruškų ir degtinės su
silaikyti, pareikalauti tokio at
lyginimo, koks mokamas kai
myniniuose dvaruose, o jei ne
mokės — neiti į darbą. .Įvyko 
streikas ir dvarininkė buvo pri 
versta nusileisti. 

Nors kun. J. Švagždys nebu
vo revoliucininkas, o t ik veik
lus kunigas ir lietuvis — kultu 
rininkas, bet žandarų akių bu
vo budriai sekamas, greitai pa
teko į nepatikimųjų skaičių ir 
susilaukė kratos . Gal būtų ne
išvengęs ir kalėjimo, bet pa
lankaus Kuršėnų pristavo įspė 
tas suspėjo k ra ta i pasiruošti. 
Atvykę net iš Šiaulių žandarai 
nieko draudžiamo pas jį nera
do, bet knygynėlį visdėlto iš
sivežė. 

Utenos vikaras 

1908 m. rudenį, po kun. 
Bakčio mirties, kun. J. Švagž
dys buvo nukeltas į Uteną vi
karu pas kleboną Ant . Švatelį. 
Cia jau ne Žemaitijos užkam
pis, bet s tambokas miestelis su 
platesne apylinke bei dides
ne parapija, turinčia iki 10,000 
žmonių. Tokioje parapijoje, 
esant klebonui tik su vienu vi
karu, darbo buvo daug. Bet 
nežiūrint pastoracinių darbų 
gausumo, kun. J. Švagždzio 
visuomeninis veiklumas dar 
padidėjo. Jo paties žodžiais ta
riant, tai buvo audringiausias 
jo gyvenimo ir veiklos laiko 
ta rpas . Utenoje j is rado prieš 
jį buvusio vikaro kun. Turaus
ko suorganizuotą "Saulės" 
d-jos skyrių. J is ėmė tam sky
riui vadovauti,, todėl jo visuo
meninė veikla per tą skyrių 
labiausiai pasireiškė. Skyriaus 
ribose veikė kul tūros ratelis su 
100 narių iš plačios apylinkės. 
Buvo nuolat organizuojamos 
paskaitos, vaidinimai, vakara i 
ir pranešimai. Beveik kas mė
nuo buvo kas nors pasta toma. 
Žiūrovų susirinkdavo ne tik iš 
Utenos parapijos, bet ir iš pla-

i 

Kun. Jonas švagždys 

čių apylinkių. Su vaidinimais lial ir jiems buvo paskir ta baž 
buvo važinėjama ir po kaimus, nyiios t am t ikra 'vieta. Bet 
Pagalfau kun. Jono iniciatyva kaip Vaiguvoje, taip ir čia kun. 
Utenoje 1911—12 metais buvo J. švagždys susidūrė su dva-
pasta tyt i Liaudies namai su rininkais, kuriems nepatiko tiek 
didele sale susirinkimams ir jo pamokslai, tiek jo lietuviška 
vaidinimams, turinčia 300 sė 
dimų vietų. Kas įdomiausia, 
kad nebuvo daryta jokių rink
liavų. Pinigai gauti iš kultūros 
ratelio pajamų, sklypas iš pa
rapijos, o statybinę medžiagą 
suvežė parapiečių talka. Ute
niškio veikėjo Prano Dičiaus^ 
liudijimu, didžiausia namų sta
tybos našta teko kun. Jonui. 
Jisai buvęs ir visų darbų ge
roji dvasia, vadovas ir darbo 
variklis. J is ir pa t s skaitė pa
skaitas, kur tik reikėjo, ėjo ar 
važiavo. Jo buvo pilna visur. 
J am kiek talkininkavo par. var
gonininkas Jonas Banys (da
bar brolis Jonas , marijonas 
vienuolis) su gerai išlavintu 70 j VESTUVINES NUOTRAUKOS Į 
asmenų choru. Savo pastoraci- | AllkŠtOS ROŠIBS FOtOgfaf I JOSf 

veikla. I r čia jis buvo nekartą 
skundžiamas vyskupui ir net 
gubernatoriui. Didžiausias skun 
dikas buvo dvarininkas Balse
vičius, kuris net pagrasė, kad 
nė vieno kunigo Utenoj nepa
liks. Gandai pasiekė parapie-
čius, žmonės sukruto ginti sa
vo kunigą kurį nuoširdžiai my
lėjo. Siuntė pas vyskupą net 28 
asmenų delegaciją, o po vienu 
prašymu surinko net 3,000 pa-
ražų. 

Žandaro akys jį seka 

Rusijos valdininkais. Pas ta ty t i 
Liaudies namai buvo kuriam 
laikui uždaryti. Rusijos polici
ja dar iš Vaiguvos laikų kun. 
J. Švagždžiui neturėjo geros 
akies, ypač jo nekentė Kauno 
vice-gubetrnatoriuą fJrlsuz&vaą. 

Kun. Švagždys didesnių nema
lonumų išvengė tik dėka pažin 
ties ir palankumo tuometinio 
Kauno gubernator ia is Veriov-
kino, kurs gretimame Vyžuo-
nių valsčiuje turėjo dvarą, ben 
dravo su vietos inteligentais ir 
buvo humaniškas žmogus. Te
ko jam susilaukti ir pasikėsi
nimo į jo gyvybę. Jį bandė iŠ 
pasalų nušauti vienas vyrukas, 
neseniai grįžęs iš darbų Rusi
joje, kurį kun. J. švagždys už 
negražų elgesį gegužinėje bu
vo viešai sudraudęs. Per apsi
rikimą jis pataikė į važiavusį 
pas ligonį Utenos gydytoją, 
peršaudamas j am ranką. Pašo-
vėjas buvo pagautas, nuteistas 
ir išsiųstas atgal į Rusiją. 

Garsas apie kun. J. Svagždį, 
matomai per išeivius, pasiekė ir 
Brocktono parapiją. 1912 me
tais jis gavo laišką iš Brock
tono par. komiteto su siūlymu 

atvykti klebono pareigoms į 
Brocktoną. Prie nurodytos al
gos, dar buvo žadama kas sa
vaitę pridėti po bačkutę alaus, 
jei j is komiteto klausysiąs. 
Nors tuomet šiuo kvietimu 
kun. J. Švagždys nepasinaudo
jo, bet gal taip buvo lemta, 
kad po 7 metų visdėlto į Brock 
toną pateko. 

Dėl pastoracinio ir visuome
nės darbo kun. J. Švagždys 
neapleidžia ir savęs lavinimo. 
Jis skaito, stebi gyvenimo pa
sireiškimus ir nesitenkinda
mas vidutiniškumu daro konk
rečias išvadas, kurias taiko ii* 
sau pačiam. Pirmiau žinomam 
blaivybės skleidėjui kun. F . Ke 
mėšiui nepavyko jo įkalbėti 
pasidaryti blaivininku — dabar 

jis tampa abstinentu. Tyrinė
damas maisto įtaką žmogaus 
sveikatai, t ampa vegetaru. Tik 

(Atkelta iš 5 pusi.) 
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MODERNAUS S0KI0 
S T U D I J A 
A. Valeišaites Ir 

Grigaliūną i tės-Lazauskienes 
3130 So. Halstetf St. 

xel. CAIumi t 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečlad. Ir pcr.ktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 
limmiiiiiiiiiiMUinHiiiiiimiiiHHiiiiniii 

KUH1ANAJV1AS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chuagą. 

Aliejus Xro»nlms Ir certralinlui ap 
Šildymui Punktualus patarnavimas 

Tel. LAravei te 3-039O 
Vakarais HEmlock 4-6264 

TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS i i i TAI8YMA8 \k a m co 
I ] H (guallf led englneers' a 

fm 
"servlc*) 

3120 S. Hatsted Street DAnube 6-6917 

Buvo nesusipratimų i 
ft! 

i i i 

SU 

niame darbe kun. J. Švagždys 
vis labiau ėmė ryškėti ir net 
garsėti , kaip smarkus pamoks
lininkas. Žmonėms labai pati
ko jo pamokslai. Jų pasiklau
syti ateidavo net iš kitų para
pijų. Ateidavo net vietos žyde-

MCSŲ SPECIALYBE 

EDVARDAS J. ULIS. Sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481 

Minusiai parduodama Kralurky dciįliiif, m ji yra— 

"Matai taty'" 

KENTUCKY 
BIENDED 
WHISKEY 

KENTUCKY 
STRAIGHT 
BOURBON 
WHISKEY 

Alio Ąv 
.HOTTl.ĮflP IN 

0LD SIJNNY 8 I 0 0 K BRAND 
W\»i: 

CKY BLEfJDED W II I S K EY C 0 NTAI N S 6 5 J C R A I N 
N E U T R A L S F I R I T I « T H E 0 L D S U N N Y B R 0 0 K C 0 M P A N Y, L 0 U I S V I L L t , K Y. 
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Nuostabu, kaip Kramtome Guma 
Vidurio Laimintoja Veikia 

PASALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne ger; 
maiši ; 

• Cia ta paslaptis, kurią milijonai 
žmonių patyrė apie FICTCN-A-MINT, 
tą modernią, kramtomą gruma — vi
durių laisvlntoją. Taip. todSt FKKN-
A-M1NTO veikimas yra taip nepa
prastai skirtinga*! 

Gydytojai sako. kad kiU vidurių lala-
vintojat pradoda veikti perdaug ank
s t i . . . Inu pH.'iaiiM' skilvyje. Dideli? 
tokių vidurių laisvintoje kiekis su
ardo virškinimą, pašalina sveikatai 
Ir energijai reikalingą maistą . 
>.mogus jauClasl silpnas, pavargęs. 

Bet švelnus FEKN-A-MINT yra ki 
roks. Pri imtas pagal nurodymus, jie 
veikla daugiausiai apatinėj viduriu 
daly — pa&alina tiktai atmatas, bot 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo-
KOH savijautos. Vartokite FJSEN-A-
MINT ir Jauskite"*' gerai, pilni gyvy-
bes NuBlpirklt FEFN-A-M1NT! Kai
nos nepakeltos — dar 26c, 50c Ir 
tiktai 10c 

EmN-fMAiNTl? 

tP 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių įtaikiu perkraustymus 

Taip pat persiunčiame } užsionl 
pakleteiiuB įvairaus maisto. 

Krolptis: 
2564 SO. HALSTKD STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

Į RAKANDAI 
i ir visi kiti nalfių reikmenys 

PIRKTI IŠ 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVAS 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nes šios įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmonės turi 40 metų 
patyrimo. Šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
{vairius namų reikmenis, 

kreipkitės J šią 
ERDVIĄ IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAfayette 3-4171 
Brighton Parko kolonijoje 

. 

Išėjo iš Spaudos — 

ŠONUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

. šios knygos autorius vysku-
* i e * ° ) pas .F. 'J. Sheen prieš pora sa

vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skai tytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

1,000,000 
D O L E R I Ų 

tik 

2 DOLERIAI 
Rašykite „DRAUGUI" 

2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III. 

ST. ANTHONY SAVINUS & LOAN A S S N . 
M17 So. 49tb OOOK, (Metro 50, 111. 
JOHKPH l<\ UKIBAUSKA8. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
P y k a i dovanėlės su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,01/0.00 

^ 

• PELĖDA beldžiasi \ jūsų duris 
Tik ką ISejo 8 Nr. Pelėdos 28 pi., su priedu Tėviškes Aklius 8 pi. 

Juoso telpa virt 3o paveikslu, Iliustracijų. Aaržg. Daug juokų Ir ap
rašomos mūsų dienu aktualijos IS politinio ir kultūrinio gyvenimo. 
Kaina 0.50 dol. 

TIK U \ lxi i<» 
Andersono Pasakos, 210 pi., gausiai Iliustruota, kaina 2.00 dol. 
Maufo Pasukos, antra dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

ANKSČIAU IŠLEISTA: 
I laufo Pasakos, pirma dalis, (Karavanas) gausiai iliustruota, 

kaina 1.50 dol. 
A. Yilainis, Žemaičių žemčjc, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.50 dol. 
Pelėdos 19W-»».r>:t melu komplektai, kaina 5.00 dol. 
Baigiame spausdinti PelPdos kalendorių 1953 metams. Daug 

feljetonų, Juokų. Priede Karalienes iMielialdos Pranašystės Ir nttU-
jauslas sapnininkas su Pelėdos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurie užsisakys šių knygų bent už 2.00 dol., Pelėda Iki šių. 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: 
P E L f i D A 3153 So. l la lsted St. Chicago 8, UI. 

l^, _ _ f? 
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Gaukit du geras midarbfua Vtsnfel 
U&tikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit uiuigu, kai reikia 

f raaeki t • • f l • FrMRfcft ki«k marlta, 

UNIVERSAE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

U M SO. HALSTKD STREET CHICAGO I . 1LUN01S 
9 

Telefoną*: HAymarket 1-202* 
••lando*: PlrmadienUta, antradieniais it penktadieniais ntra t ryta 
HM 4 valandai vakarą. Ketvirtadieniais nuo 9 ryta iki t vai. vakarą. 
Trečiadieniais uidaryta. Šeštadieniai* MM» t v«JL ryta iki S vai. f, a, 

• 
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Antradienis, lapkričio 25, 1952 DIENttAfittS DUAUOAS. CrttCAGO, ILLINaiS 
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Lietuvių Auditorija, 3133 So. Halsted St., Chicago, 1 , p a v ė l a v o . . . . norėdama tapti lietuviška. 
= ^ 

i 

JNedrįsome skelbti didžiojo atidarymo, kol į šiuos namus neįneSSme lie
tuviško* šilumos. Dabar šių namų sienos į jus kalba lietuviškais motyvais 

Taigi drįstame kviesti J Did|jį atidarymą. P R O G R A M A : 
Trečiadienį, lapkr. 26 d. šokiai, grojant Pakšto orkestrui Įėjimas nemok. 
Ketvirtadienį, lapkr. 27 d., Kalakutu vakaras. Už įėjimo biletus loterijoje 
laimėsite kalakutų. Šeštadienį, lapkr. 29 d. Šampano vakaras. 

Kiekvienas staliukas 4 asmenų gaus bonką šampano. Ir pavieniai svečiai 
bus vaišinami šampanu. 

Visus vakarus gros Pakšto orkestras ir dainuos Algis Dumbrys. 
Staliukus galima užsisakyti iš anksto. Telefonas — VI 2-6172 

L ie t Auditorijos šeimininkai, 3133 So. Halsted Str. 

t 

y 
— — 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
New York. .N. Y. 

Vajaus pabaigtuvės 

BALF Didysis vajus New 
Yorke pasibaigė. Pabaigtuvių 
koncertas praėjo dideliu pasi
sekimu. Didžioji Lošt Batta-
lion salė buvo pilna — buvo 
virš tūkstančio žmonių. 

Nuo 4 vai. po pietų vos spė
jo kasoj ir prie durų beaiver-
žiančiuosius į salę žmones pra
leisti. Gavę vakaro programas, 
žmonės tuoj akimis jas rijo. 
Peržvelgę, susipažino vienas 
su kitu, šnekučiavo. Pamatę au 
koms rinkti dėžutę, skambino 
kišenėj smulkiuosius... Dar pa
žvelgė į programas ir laukė 
kas bus, ko dar nėra paskelbta. 

Salėje fotografai Maželis ir 
Sutkevičius švaistosi žaibuoda
mi ir į filmą registruodami kon 
certo dalyvius. 

Scenoj chorų nariai baigė 
įsirengė scenai pakelt pastatus. 
Vargšai vyrai, po sunkaus kas
dienio darbo, po dažnų repeti-

m. liepos 26 d. perkeliamas kle 
bonu į Brockton, Mass. 

Ilgiausias, o gal ir sunkiau-

minas, Liuberskis. Akompanuo s i a s ' * * P " t o r a c i * > 8 d a r b a s 

ja Mrozinskas, protarpiais Sa
kas. Tie keturi chorai dainuo
ja atskirai ir bendrai, su savo 
solistais ir su viešniom. Solis
tė Barbara Darlis ir Marytė 
Kižytė, chorams pritariant, 
kaip įvairiaspalvių gėlių buke-
tuose žydinčios rožės apvaini
kavo programą. 

Nelaimė. Vajaus pirmininkas 

emigracijoje, tai klebonavimas 
Brocktone šv. Roko parapijai, 
kuri šiais metais, naujos baž
nyčios statymo proga, pava
dinta šv. Kazimiero vardu. To
ji parapija įsikūrė apie 1900 
metus. Iki kun. J. Švagždžio 
dėl sunkių sąlygų per 18 metų 

akinius ir sunkiai sužeisdamas penkti metai jis dėsto Šventą- devizas — vykdyti tikėjimą gy 1) **A
V | II 

d e š i n ę a k į . A k i s s u g i j o , b e t l y g j į R a š t ą i r j o j o p r i t a i k y m ą g y - v e n i m e . 

brangi Dievo dovana akies venime. Savo pamokslus vie-1 Garbingam jubiliatui linkime pajieškau Adomo Saboscki 
žaizda suaugo į kryžių ir jis nuolyne jis sako daugiausia iš- dar ilgai gyventi, pamatyti lai gyvenančio Kanadoje Jis pats 

tisais ciklais, pav.: apie šv.|svą Tėvynę ir jos iškankin- a r b a a p i e jį žinantieji prašomi 
Dvasią — 23 pamokslai, apie tiems vaikams pe-duoti tiek Įrašyti šiuo adresu — Stanley 
Dievo valią — 25 ii pan. šiuo jdaug susikaupusių savo sielos Kasmauski, Pentwater, Michi-

gali matyti tik su specialiais 
akiniais, kurių dešiniame stik
le irgi matosi kryžius. Tasai 
kryžius akyje, tai lyg pateisi
nimas jo krikšto vardo — Jo
nas nuo Kryžiaus. 

Daug gražių lapų galima bū
tų įrašyti į Brocktono par. is-

keitėsi net 9 klebonai. Apie'toriją iš pastoracinės kun. J. 
pusę metų, nesurandant lietu
vio, buvo net kitatautis. Taigi, 

dainininkas Algirdas Brazis, j k u n j š v a g ž d y s __ D U V 0 j a u 

tą dieną dainavęs Bostone, n e - i m t a s i s ! . . . Anot jo, žmonės, 
galėjo pagal planą pasiekti k ę ^ R u g i j o g p r i e s p a u d o s 
Nevv Yorko. Tuo laiku d e l j ^ , l a i s v ą j į k r a š t ą 

miglų lėktuvai iš Bostono ne
lėkė. Algirdas Brazis turėjo 
vykti traukiniu ir atsirado 
New Yorke tik prieš 12 vai. 
naktį. 

Tarp dainų, buvo kalbų. Kal
bėjo tik iš Europos grįžęs kan. 
dr. J. B. Končius, Liet. konsu
las Vyt. Stašinskas, kun. kleb. 
Norbertas Pakalnis. Jonas Va
laitis paprašo aukų. Po salę 
poromis pasiskirsto choristai ir 
choristės. Vienas su dėžute au-

cijų, nakties laiku dirbo iki pa- k o m s > k i t a s s u p a iš e l iu ir au-
statė keturiems chorams pa- k u i a p u Dainos ir kalbų sujau-
stovus. Ne juokai! Dainuoja I d i n t i žmonės nė nepajuto, kaip 
153 dainininkai, 4 chorvedžiai, i S kišenės traukė kas dešimti-
3 solistai, bus akompaniatorius, j ne> k a s penkinę, kas dolerinę, 
keli kalbėtojai. Svoris! Ir kad K i t i i š kišenių šaltai ir išdi-
visi būtų matomi! džiai traukė čekių knygeles ir 

Komiteto vicepirmininkas ir p i u n ksną ir rašė $15,00, 
vidaus rinkliavos pirm. kun. 
A. Račkauskas tikrina komisi
jų darbus. Ruošiami mikrofo
nai, kad didžiosios Legionierių 
miesto salės visuose kampuose 
būtų girdima daina. 

Laikrodis rodo 5:30. Užgęsta 
šviesos. Atsiskleidžia scena. 
Publika kai nudiegta! Iškilmin
gai sugiedamas Amerikos 
Himnas. Vidaus rinkliavos pir-
min. kun. A. Račkauskas ati
daro programą ir ją vesti kvie 
čia Jack Stuką. 

Keturi chorai: Angelų Kara
lienės, Apreiškimo, Viešpaties 
Atsimainymo parapijų ir Ope
retės ilgoje, bet įvairiai ir įdo
miai sutvarkytoj programoj, 
publiką žavi. Diriguoja pasi 

$25,00... Nespėjo į lapą įrašy
ti, per garsiakalbius pasigirsta 
J. Valaitis... tas ir tas paau
kojo tiek ir tiek. • 

Kiekvienu momentu skelbia
ma: Jau turim $500, jau $800, 
jau arti $1,000, jau virš ' tūk
stančio. Norima pralenkti pe
reitų metų sumą, $1,200. Bet 
šiais metais publikos mažiau. 
Spaudžia tą pačią. Pagaliau, 
išspaudžia su visais pagramdu-
kais $1,163.00 ir sustoja. 

• 
Visiems aukotojams dėkoja. 

Baigiantis programai, dėkoja 
visiems dalyviams, koncerto 
pildytojams, aukotojams Komi 
teto iždininkas Leopoldas Dym 
šą. Dėkoja ir BALF pirminin-

mainydami: Sakas, Dulkė, Vis- kas kan. dr. J. B. Končius. 

žinojo ,kaip tąja laisve naudo
tis. Vieni, kraštutinių sociali
stų veikiami, visai neigė tikėji
mą ir bažnyčią. Daugumas gi 
nors jautė tikėjimo reikalingu
mą ir net patys pasistatė sau 
bažnyčią, bet laisvamanių kur
stomi, norėjo tvarkyti kunigo 
darbą ir priešinosi bažnyčios 
tvarkai, nesutikdami, kad jų 
pastatyta bažnyčia būtų už
rašyta vyskupo vardu. Pavyz
džiui, parapijos komitetas ne 
tik kontroliavo parapijos išlai
das, bet vienam klebonų ats
kaitė $5 Iš algos už paminėji
mą per pamokslą velnio, kaip 
už bereikalingą žmonių klaidi
nimą. A. a. prel. K. Urbonavi
čius, kurs 6 metus klebonavo 
Brocktone, nebegalėdamas su
sitarti su parapijos komitetu, 
daugiausiai savo lėšomis, išti
kimųjų parapiečių padedamas, 
įrengė bažnyčią rūsyje ir ją 
su žemės sklypu užrašė vysku
pijos nuosavybe. Už tai jam bu 
vo grasoma mirtimi ir kai mu
šeikų gaujos kaimynystėje bu
vo nužudytas kunigas ir jo šei
mininkė, ištikimieji parapiečiai 
su ginklu saugojo jį naktimis. 

Kryžius akyje 
i 

Per tuos bemaž 30 klebona
vimo metus kun. J. Švagždys 
turėjo įdėti daug triūso, paro
dyti daug ryžtumo, drąsos, 
meilės artimui ir kantrybės. 
Negavo už tai jokių titulų, ne
susikrovė jokio turto. Priešin
gai, nekartą buvo skundžia
mas arkivyskupui, buvo visaip 
juodinamas, apie jį buvo sklei
džiami visoki prasimanymai, 
kurių pėdsakai iki dabartinių 
laikų nėra išnykę. 

* 
Kun. J. Švagždys nekartą 

prašėsi vyskupo iš Brocktono 

Švagždžio veiklos. Daug atsi
vertimų, tiesiog nuostabių su
grįžimų į Tėvo namus liudinin
ku jam teko biįti. Po ilgos ko
vos ir aukos metų, ištikimie
siems katalikams uoliai pare
miant, iš pakrikusios, sukiršin
tos masės užaugo graži para-
pija,pasižymėjusi savo veiklumu 
lietuviškame katalikiškame dar 
be iš išugdžiusi iš savo tarpo 
ne vieną gražių, ryškių asme
nybių. 

Dabar seserų kapelionas 
1948 m. gegužės 1 d. vysku

po paskirtas pats apsigyveno 
vienuolyne ir su dideliu uolu
mu ir pasišventimu sėja Evan
gelijos sėklą į vienuolių širdis, 
o taip pat religiškai aptarnau
ja vienuolyno moterų ir vyrų 
senelių prieglaudas. 

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
kongregacijos noviciatui jau 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. IIT. 
T e t VVAIbronk V > " 

metu dar nebaigtas trisdešim- turtų, 
ties su viršum pamokslų ciklas 
apie šv. Mišias yra nurašinėja-
mas ir ruošiamas spaudai-, nes 
lietuvių kalba tokio leidinio la
bai pasigendama. 

Kun. J. Švagždys itin domisi 
mistika, gilinasi į didžiųjų mis
tikų dvasią ir mielai skaito di
džiųjų atsivertėlių ir filosofų 
veikalus. Jo pamokslai dvelkia 
giliu tikėjimu ir realumu. Jo 

gan. 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

RAŠOM. MAŠINĖLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

NUO U2SIS£iN£JUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIKli ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
VIRŲ ir SKAUL.2IŲ ŽAIZDŲ, Ji* 
negali ramiai sSdfiti ir naktimis mie 
goti, nes J»| užjisenfijusios žaisdoc 
ntežtl ir skauda. Kad pasalinti ta 
nlež8jlm4 ir skaudėjimą, senų at 
virų ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DEGULO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
tį Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina mVžo-
llmą ligos, vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pasalina pcr&ejimą ligos, vadi 
narnos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplytfmą tarp 
Ptrftčių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlflstančlos Ir suskilusios W * į W 
yra go ia gvduolS nuo visų ISvlrSlnlų 
odos Ilgų. LEOULO 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfitamų i r 
ni^žinčių kojų Legu-

Olntment yra par
jodamas po 75 et., 

26 Ir $8.50. Pirki 
• vaistinėse Chicag* 
• apylinkėse ir MII-
vaukoe a r b a a t 

siųskite monev orde 

LEGULO, DepartmerU D 
••MX \ v . E d d y St . , Chicag* 81 III 

MIIIIMMTA 5-8B94 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
tvn-kvittiiuM /JUODUS turėtų atliekamu* nuo pragyvenimo pinigu* 
raupyti kas savaitę. 

supyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigijimui namo, auto 
Hooilio, atotttogom*, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalam* 
ta* turi susitaupęs pinigą ra* įsnėtaMi laugesnl* b laumugesni 

*4l*k l a u p y t i «IHiM»ni. 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
A N D l O A N A S S O C I A T I O N 
7202 VV. Ctrmak Rd. • Chjcogo 8, » 
KDMN X KAZAHAUSKASwrrw.»TsL VI r0W4o 7-7747 

H $10,000 bv r . l L L C 

^ 

SOTUS ALKANAM FADEK! 
AID OVKR8EA8, I n e , 8139 S. Halsted St., Chicago 8, tel. DA O-S850 
Bendrove siunčia maisto siuntinius J Vokietija Ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
is Europos sandelių. Pilnas draudimas. įtaikai, pilno slunt. sąrašo. 

Siuntinys Nr. 8 — $6.90 
4 sv. rūkytų la.'.lnių 
2 ST. kiaulinių tauku 
2 iv margarino 
l sv. kiaulienos meSos 

V 

Siuntinys Nr 12 — $6.40 
I ST. rūkytų lašiniu 
i sv. kiaulinių taukų 
i sv. degintos avos 
1 sv kakavos 
t sv. s< kolado 

*v <" i k m tiP 

Siuntinys Nr. 19 — $9.9ft 
4 sv rūkytų lašinių 
2 sv kiaulinių tauku 
2 sv margarino 
i sv. išgintos kavo* 
t sv. kakavos 
i sv šokolado 
4 V4 sv nukraus 
i gabalai tualetinio muilo 
siuntinys Nr. ft-7 
10 sv. oukraus $2.60 
10 H- b. k vi<t. miltų |2 .50 
9 «v arvn ktaul tauku 16.26 

= <fl 
f =*2 

— * i 

Jei pageidauja' >»I»I*«IU 

remiamas ir Dievo padedamas, i kreditan 

— 

//-
u i " • » i 

VISIU) UftlEKTINal — TB01AUS PRISTATOMI 
Kaltins, a s l i l y t u v u s , peč ius , s k a l b i a m a s m a s i n a s , l o v a s , m a t r a c u s , 

k i l imus, radio, t e l ev iz i jos s e t u s , v a i k u č i a m s ba ldus . 
Žemo* kamos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
j a KJ i«i ragui IŪ.Ų Užsakymų 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANS, INC 
Lietuvių Krautuve 

Mi vv OOSKVKIT RD., Tel 6H2 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketviitadteuto vakaran iki. t i t o 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:H0 vai. poptot 

^ f c =BC 3= X X X ,u ,i,iii f : r x = 3 ^ 

Jubiliatas kun. J* Švagždys 
(Atkelta iš 3 psl.) talikų Federacija siunčia kun. 

po daugelio metu jis keičia sa- J- Svagždį į Pietų Ameriką 
vo nusistatymą, bet j senatvę. surasti didesnes lietuvių >Kolo-
tampa asketu, stengdamas val -n i jas ir ten organizuoti para-
gyti labai kukliai. Pijąs- N o r s toji jo kelionė bu- j įkeliamas, bet išmintingojo ga 

'vo naudinga ten užkliuvusiems n y t o j o kardinolo-arkivyskupo 
Atvyksta ) <mV Uctuviams, bet. kelionės 

Jame subresu* nusistatymas atsiekti negalėjo dėl Pietų Ame p a r a p į j ą apramino ir įstatė ją Į T™ 
pamatyti ve Ameriką. 1913 me- į rikos vyskupų nusistatymo į normalias gyvenimo bei vei-
tų rudenį, per Liepoją, rusų'prie^ tautinių parapijų steigi- k i m o v ėžes. Bet tasai persilau-
laivu "Kursk", kun. J. Svagž- mą. 1918 m. rudenį kun. J. , žimas į gerą įvyko po to, kai 
dys atvyksta į JAV ir apsisto- švagždys grįžta ir apsistoja I parapijos salėje, atėjusiam kai 
ja Brooklyne pas Angelų Ka- ; n i s kun. J?kaių. i askui ski ^ 3USj rįnkimc kun. J. Švagž-
ralienės kleboną kun. vincą riamas klebonu į Norvood. džįuit tūlas parapiečių s-mogė 
Varnagirį. Apie pusę metų vi- Mass., o už pusės metų, 1910 kumščiu į veidą, sudaužydamas 
karaves šioje parapijoje, Ne-
vvarko vyskupo paskiriamas 
Petersono, N. J., klebonu ii 
ten išbuvo tris su pusę metų. 
Čia suserga džiova. Darbas p& 
rapijoje tenka nutraukti. Iš 
pradžių gydosi namie, o pas
kiau išsiunčiamas sanatorijon 
Gydytojų jam skinama gyven
ti ne daugiau 2 metus* Taip pa 
informuotas ir vyskupas. Bet 
Dievo planai buvo kitoki. Jis 
pasveiko ir vėl matome jį daf-
be. 

1917 m.' liepos mėu. L. Iia-

iJŽ8iHak>iuie baldus 
tiesiai Ii lietuviu dirbtuves 

• HM mua sa l i te nusipirkti jvu.uu, 
»lų baldus, namu. reikmenis, ftam 
%lų baldus, nan g relkuitmut *&•• 
•ctub. miegamųjų -stu»»i 
IUS 

AHCHEH A V K M i 
I l iUNlT l i l tK ( o 

Sav .MfOZAS K A Z ^ ' 
4 1 4 0 Archer <%\«iua. 

Te l . L A f a y e t t e H-H51' 
Prlea {sigydami baldui pnUH««i 
pas mus, gs l Jums bus | g « n o u t«> 
užsisakyti tiesiai •• mOHii i . t t . 

Įsigykite šią puikią mąstymo knyįą dabar! 
*"^"^^"^™*™^^^^^^^^^"^*" î MSBBSMBSSSSSSSSSMBSjSSl ^ • M M M ^ ^ N H H a a M ^ H r ^ n a H M M M i » SMSS>.^aaBniiMvas^MMiBMaBaBiHMi 

i Kun. Dr . J . Val tkevič iaas , MIC 

GYVOJI DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

Mąstymai kiekvienai dienai 
uo priešgavSnio iki 2 sekm. 
o Velykų. 

Kieti g ražūs viršeliai, 

543 Įiusl.. ka ina 5 dol 

Užsakymus s iųski te : 

"DRAUGAS", 28J4 So. Oakley Ave., Chicago, I1L 
4 

imm^mmz^miKzmmmšmm •ter 

Goodyear Tires- Tubes 
II KIMi: IR KITŲ l s l > I K K V S < i V P A D A N G A 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WIUARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDANGOS 

AUTOMOBUJO IK SPARNŲ (FENDER) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

• 

B a l t o k a s Motor Sales* Mus-
um MiCHKK AVENUE. Chrysler —Plymouth pardavėjas. Tet Vlrgliiia 7-1511 

-
/ • 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI l i 
Met kvir(*iitiur hfiuviu> p4»ideii MM. mui*«'uiu» |iuu¥u» j tlhn«>g«. >avniK» *ini Luau AMOCUIIOS, kun yra proporcionalUu riena II 

tuiarkiatuuii augan^iii uupyinu |M«»»KV V,S,M l'hicagof. Pas tuui kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrauftti Iki $10.000.00 by an 
\gcncy oi the United Statea Govermuent. 

(ihlcsgo Kavtngi mivirS 28 metai kaip <nugiai ir pelningai teikis vitienu teisinga ir mandagu patarnavimą Ji M anksto neprtiada, bet 
• sada išmoka aukšta dividendą 

• 

i i 

MOSlj 1-UR'IA.N sIKKlrt AKU DKSIMilr.^ MILIJONE UOULRilj ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
62 J4 South Westem Ave. Chicago Phonc GRovehilI 6-7575 

\mmu ĮSTAHiA 
IOHN PAKFJU Presitleut 

• 

Valandos. Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penkiadieniai* nuo 9 iki 4 
|io pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą di*na ft*stadiei»iais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

— M f * > * • » * • • * ' i • » II i 

\ 

• 

( • • 
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e DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHtCAGO, ILLINOIS • Antradienis, lapkričio 25, 1952 

i mu 
X fcv. Jurgio parapijos va

kariene sekmadienį į salę su
traukė žmonių daugiau, kaip 
bet kuris kitas parengimas to
jo svetainėje. Žmonių buvo a-
pie 500. Svečių tarpe matėsi 
kun. lgn. AlbaviehiH, dr. Stp. 
Biežis ir daugelis vietinių ver
slininkų ir profesionalų. Progra 
ma buvo turininga. Žaviai dai
navo solistė Lillian MačytS, ei
lę dainų išpildė uolusis moterų 
choras, gražiai pasirodė due
tas Juozo Laurušonio ir Edv. 
Giedraičio, kurie pabaigoje vi
są salę įtraukė į lietuviškas dai 
nas. Savo skambiu, išlavintu 
balsu didelio dėmesio susilaukė 
solistė I. Motiekaitiene. Padai
navo net ir kun. A. Zakaraus
kas su kun. Pr. Kelpša. Po ska
niai paruoštos kalakutienos 
vaišių buvo dovanų paskirsty
mas. Po kalakutą laimėjo: H. 
Maslovsky, G. Slakis, Agnės 
Rainis. Kitos dovanos: $200 — 
Mrs. C. Angle, 3438 S. Lowe 
ave., $100 — D.Clement, 2816 
S. Wallace, $50 — Jennie Ma
ceika, 921 W. 33 Str., po $25: 
Bill Flood, 1402 Ogden ave. ir 
K. Genčius, 3014 S. Emerald. 
Vakaro programą vedė kun. A. 
Valančius, svetingu vakarienės 
šeimininku buvo prel. B. Urba. 
Visų nuotaika buvo puiki. 

X Eufemija Bugachick, se
niai ir sunkiai širdies reumatu 
serganti (Elizabeth, N. J.) li
gonė, su dideliu širdies skaus
mu ir ašaromis akyse rašo, kad 
nebeturi drąsos savo geradarius 
prašyti pratęsti „Draugo" pre
numeratos, o „Draugas" buvęs 
vienintelė paguoda jos sunkio
je ligoje. Administracija turi 

X Pranas Bizauskas, lgn. Sa 
kalas, Mrs. H. Pavis, II. šir-
vinskienė Ir Mrs. E. Beinor su
daro L. Vyčių seniorų kuopos 
komisiją, kuri ruošia šaunų Nau 
jųjų Metų sutikimą Lietuvos 
Vyčių salėj. Norintieji dalyvau-

ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Naujas lietuvis daktaras. 
ftiomis dienomis į VVaterburį, 

ti linksmam vakare kviečiami Conn., buvo atvykęs neseniai 
jau dabar rezervuoti vietas pas »š Europos grįžęs Dr. Henri

kas Venclauskas aplankyti sa
vo artimųjų ir pažįstamų. 

komisijos narius. 

X Dievo Apvaizdos parapi 
jos bažnyčioje, lapkričio mėn. 

Dr. H. Venclauskas, kilęs iš 
Šiaulių, gimnaziją yra baigęs 

9 d. buvo pakrikštytas Elenos i š i a u H u o s e m c d i c i n o s m o ks lus 
ir Alfonso Aleknų sūnus vardu - . K a u n o Q v 6 U a u M u e n c h o n o 

Arturas. Ta proga jų namuose u n i v e r 3 į t c t u o s e , 
įvyko gražios krikštynų vaišės, N c a p ė j ę s užbaigti valstybinių 
kuriose dalyvavo daug giminių. | g y d y t Q J 0 egzaminų, prieš 3 mo-
Kūmais buvo Veronika Janu- t u g j a u n a s i s gydytojas, kaip D. 

ir Andrius Alekna. p a t v y k o j J A V M a ž d a u g 
1r P. Ivanauskai džiaugiasi su
laukę šaunaus anūko. 

X Tėvu Marijonu Bendradar 
biu skyriai sidabrinės vakarie
nės proga aukojo: Cicero 25 
dol. (100 dol. — Garbės na
rys), Bridgeport — 100 dol. 
(500 dol. — Garbės narys), 
West Side, Brighton Park, 
Town of Lake, Marąuette Park 
— visi po 25 dol. 

X Elena ir \Villiam Kareiva 
praeitą sekmadienį minėjo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jų intencija šv. Mišias 
atnašavo kun. A. Bendžiflnas. 
Po šv. Mišių Kareivų namuose, 
šeimos ratelyje, buvo suruoštos 
vaišės. 

X Kun. Antanas Bunga, gyv. 
Vokietijoje, Memmingeno sto
vykloje, ten esantiems sene
liams labai prašo siuntinėti 
„Draugo" 2 egzempliorius. Jei 
kas iš geraširdžių lietuvių ga
lėtų jiems tokią dovaną suteik
ti, jie visi būtų labai dėkingi. 

X Kun. Stasys Ereminas, 
vienuolis salezietis, gyv. Torino 
mieste, Italijoje, labai džiaugia
si „Draugu" ir labai apgailes
tauja, negalėdamas jo užsipre
numeruoti. Jei atsirastų koks 
geradaris, norįs jam tą gerą 

• 

daug ir kitų ligonių, gyvenan- padaryti, jis būtų giliai dėkin-
čių JAV, Pietų Amerikoje, Aus 
tralijoje ir Europoje, kurie taip 

rutės ir už jas nuoširdžiai dė
koja. 

X Jau išėjo iš spaudos „Mar-

iškeldamas Eisenhowerio nuo
pelnus. 

— Inž. R. Reikenis, iš Bal-
timorės, Md., laimėjo premiją 

e i K e j J \ \ gučio" ilgamečio pranešėjo Ca- už tilto projektą, sudarytą ke-
yra pasiuntusi lietuviams ^ ^ . ^ k n y g a R n y g o s ^ Į ^ ^ ^ ^ 2 Q g ^ ų . ^ 

rinys — visa istorija karinio Konkursą vykdė James Lincoln 
dalinio, kuriame C. Deveikis at
liko karinę prievolę Antrojo Pa 
saulinio karo metu. 

pat panašius laiškus rašo. 

X Jerry Jasulaitis, Town of 
Lake vyčių veikėjas, praeitą 
ketvirtadienį išrinktas Lietuvos 
Vyčių Illinois-Indiana apskričio 
pirmininku. Vicepirmininkais 
išrinkti: Ed. Stočkus ir A. I š 
bertas, sekretore Aldona Bru
žas, jos pagelbininke Albina Ko 
dis, iždininke Betty Tucker, iž
do globėjais J. Stoškus ir P . 
Naujokas, tvarkdariais J. Sha-
mis ir J. širvinskas. 

X Elzb. SamienSy žinoma Či
kagos lietuvių veikėja, pati vie 
na 
tremtiniams į Vokietiją virš 
100 siuntinių. Kadangi per ją 
17 siuntinių yra pasiuntusi Mrs. 
M. Baniulienė, 35 siuntinius Vy 
čiai seniorai ir 6 Katalikų Fe
deracija, ta t per šios gerada
rės rankas vargšai yra gavę 
virš 160 siuntinių. 

X P-nia Petkūnienfc, Bright
on Park veikėja, buvo pagerbta 
vardinių proga. Pobūvis suruoš 
tas veikėjos M. Paukštienės na
muose. Pagerbime dalyvavo ne 
mažas būrys seserų pranciškie-
čių rėmėjų. Viešnių tar^e bu
vo ir dvi seselės pranciškietės iš 
motiniškojo namo Pittaburghe. 

X Lietuvos Vyčių 16-ji kuo
pa Bridgeporte planuoja eilę pa 
rengimų, jų tarpe ir Vasario 16 
minėjimą, kuris prasidės baž
nyčioje pamaldomis. Kuopai va 
dovauja Aldona Bružas ir kiti 
veikėjai,-jos. 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiin 

• Kalėdų Senelis gyvena 
Bridgeporte J. Karvelis, 3249 
S. Halsted S t , Chicago 8, UI. 
DA 6-1136, Senelio įgaliotas 
jums patarti ką nupirkti Kalė
doms. Didelis įvairių dovanų 
pasirinkimas. 
INĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIilk 

prieš metus grįžo į Vokietiją 
ir Maksimilijono universitete 
Muenchene išlaikė valstybinius 
gydytojo egzaminus. 

Po to dar papildomai tęsė sa
vo studijas Muenchene ir moks 
lo reikalais lankėsi Šveicarijoje. 
Vėliau išlaikė medicinos dakta
ro laipsniui gauti egzaminus, 
apgynė disertaciją ir tame pa
čiame universitete gavo dakta
ro laipsnį. 

Prieš kelias savaites grįžęs iš 
Europos,* Dr. H. Venclauskas 
su savo šeima (žmona ir sū
neliu), drauge su savo uošviais, 
gyvena Albany, N. Y., ir dirba 
vienoje ligoninėje tame pačia
me mieste. 

— Prel. L. Mendelis savo 25 
metų kunigystės jubilėjų švęs 
15 sausio 1953 m. Būtų gera, 
kad lietuviškoji visuomenė šia 
proga reikiamai pagerbtų šį di
dį mūsų tautos Sūnų. Kiek ge
ro jis yra padaręs Bažnyčiai, 
sieloms ir mūsų vargstantiems 
broliams, yra sunku apskaičiuo 
ti. Jo pastoracinė veikla yra 
nuostabi. Jo duosnumas yra ne 
išsemiamas. Kasmet tūkstan
čius dolerių jis išleidžia varg
šams šelpti, misijoms remti, į-
vairioms instituctfcKns padėti. 
Turime tik stebėtis, dėkoti Ap
vaizdai ir prašyti, kad Jį dau
giau mums tokių geradarių, 

. . . . . . . . , „ kaip prel. Mendelis ar kaip prel. 
X Lietuvos globėjo mine ji- T , f 

mas. Lietuvos Vyčių Illinois-In- J u r a s s i ų 8 t ų * 
diana apskričio susirinkime nu- Į — K. Vidikauskas laikrašty-
tar ta ateinančiais metais šv. je „Gwiazda" išspausdino eiliuo 
Kazimiero dieną minėti šv. An- tą pasveikinimą unitų vyskupui 
tano parapijos bažnyčioje, Ci- Ambr. Senyszynui, nuo kurio 
ceroje. | konsekracijos sueina 10 metų. 

X Irena Kubiliūnas, A. Ma- ! T a i P? i ^ m e *>at ^ ^ . ^ • i -x: *> •>. i- -4- VA I P eilėraštis apie Sniečkų ir Eidukevičius, V. Raulinaitis, Ed. J XA ^n>. c„iax * ~ i - i^4„ ™*^ i senhoweri, kur išdaviką Smec-spokas ir visa eile kitų rašo, •' . . M T 7 „Q w ą i l , i u • 4M „ -L- kiti kų pavadina jo pelnytu vardu kad jiems labai patikusios šių .^JA_na j&JS^L^ ««* 
metų „Draugo" Kalėdinės atvi-

| Welding Fondation, Cleveland, 
Ohio. 

— Strumskj, žinomą ve 
gyvenantį Brooklyne, jo krau
tuvėje buvo užpuolę plėšikai ir 
buvo sužeidę. 

KANADOJ 
— Kun. dr. J. Gutauskas sa

vo p?dagoginį-religinį * veikalą 
„Vaiko Dievas ir jo religija" ne
trukus išleidžia lietuvių kalbo
je. To paties veikalo vertimą 
anglų kalboje autorius rengiasi 
išleisti taip pat netrukus. 

PRANCŪZIJOJE 
— Kardinolas Tisserant Eu

ropos taryboje Strasbourge ir 
Lie t Krikšč. Deni. jaunių laik
raščio redakcijoje. Kardinolų 
Kolegijos dekanas lankėsi Eu
ropos tarybos posėdžiuose Stras 
bourge. Jis turėjo pasimatymą 
su svarbiausiomis Europos Ta
rybos asmenybėmis ir aptarė į-
vairius europėjinius klausimus. 
Savo radijo kalboje kardinolas 
Tisserant perdavė Popiežiaus 
linkėjimus Europos Tarybai ir 
nurodė europėjinio susivienyji-
mo reikšmę. 

Čia pat tenka paminėti, kad 
kardinolas Tisserant, viešėda
mas Strasbourge, buvo apsisto
jęs Visų šventųjų "vienuolyne,* 
tai yra ten pat, kur yra Liet. 
Krikšč. Demokr. jaunimo laik
raščio „Mūsų Jaunimo" redak
cija. Tuo būdu biuletenio re
daktorius kun. J. Krivickas tu
rėjo laimės su Kardinolu ma
tytis, supažindinti aukštąjį sve
čią su lietuvių krikščionių de
mokratų jaunių veikla ir įteikti 
atitinkamų leidinių apie Lietu
vą ir nusifotografuoti. Kardi
nolas Tisserant parodė gyvo su
sidomėjimo lietuviams rūpimais 
klausimais ir pažadėjo nepamirš 
ti Lietuvos ir jos krikščioniš
kojo jaunirapju 

Tėvas ir sūnus paSovd kits 
kitą 

Frank Thunder, 56 m., su 

Trumpai iš visur 
— Vokiečių katalikų dovana 

savo sūnumi, 13 metų, išvyko ^poni ja i . Vokietijos katalikai 
medžioti. į Wisconsin valstybę.' * t e i k ė Japonijos atstovui Vaka-
Pasitaikė, kad tarp jų bėgo stir r u Vokietijoje keturis varpus. 
na. Šovė abu. Abu nepataikė, 
o tėvo kulka perskrodė sūnaus 
krūtinę, o sūnaus kulka pataikė 
tėvui į koją, žemiau kelio. Sū
naus sveikatos padėtis kritiš
ka. 

Sekmadienį trys kiti stirnų 
medžiotojai buvo nušauti mirtin 
Wisconsin valstybėje: vienas 
mirė nubėgus kraujui, kai neti
kėtai iššovęs žmonos šautuvas 
pakirto jo kelio gyslą, kitas bu
vo nušautas, kai draugas jį pa
laikė stirna, trečiam kulka pa
taikė ties širdimi. 

Tikrina sniego valytuvus 
Chicagos miestas Jau tikrina 

ir ruošia naujam sezonui prie
mones gatvėms valyti nuo snie
go. Paprastai žiemos sezone 
Chicagos mieste iškrinta apie 
33,9 colių sniego dangos (vi
durkis per paskutinius 67 me
tus), tačiau praeitą žiemą bu
vo iškritę net 66,4 coliai snie 

skirtus "Visuotinės taikos" baž 
nyčiai Hirosimoje. Sutinkant 
Naujus Metus, šiais varpais* 
bus skelbiami nauji "Kristaus 
taikos metai". Iškilmingame 
varpų įteikime dalyvavo ir Va
karų Vokietijos kancVris Ade 
naueris. 

— Beatifikacijom byla. Romo
je pradėta vyskupo Anzelmo 
beatifikacijos byla. Vyskupas 
Polanco drauge su generaliniu 

KAS, KĄ iR KUR 
—- Namų savininkų žiniai. 

Marąuette Park Namų Savinin 
kų Draugija šį trečiadienį (lap
kričio 26 d.) 7:30 vai. vak. šau
kia susirinkimą Friendly svetai
nėje, 2548 W. 69 Str. Susirinki 
mas šaukiamas vieną dieną 
anksčiau, nes ketvirtadienį yra 
Padėkos diena. Visi kviečiami 
į susirinkimą. 

Nut. rašt. 

BALFAS PRIIMA RŪBUS 
MA SAVAITĘ 

— Marąuette Park — Šv. P. 

vikaru Pilypu Ripoll buvo k o . j M a r * s P"™™** salėje šia 
munistų nužudytas ispanų re- «"***• P"™" a n t ^ ' r t r e č l * t 

.. . . t .^n»w.* ^ « 7-9 vai. vakarais, ketv., penkt. 
vohucnos metu. Renkama me- y 
... ,. . ,.M,0 I ir šešt. 1-5 vai. po pietų ir 7-9 
dziaga ir generalinio vikaro ' . *~ r *« 
beatifikacijos bylai. , — Vakarų Vokietija i95t 
metais iš JAV importavo 5,800,-
000 tonų anglies. 1952 m. per' 
aštuonis pirmuosius mėnesius 
importavo 5,400,000 tonų JAV 
anglies. 

—Šveicarijos sostinės — Ber
no katalikai nutarė Berno pa
kraštyje pastatyti naują para-

g 0 , taigi — beveik dvigubai \ P1^08 bažnyčią, pašvęstą švei 
daugiau, negu r.ormaliai buvo 
galima laukti. Chicagos mies
tas dar nėra reikiamai pasiruo
šęs greit, nuvalyti sniegą. 

Berniukų klubai 
Chicagos neturtingesmuose 

rajonuose veikia 11 berniukų 
klubų, prie kurių priklauso 14,-
000 abiejų lygių paauguolių. 
Greit bus atidarytas dvyliktas. 
Klubų organizacijos pirminin
kas yra gėn. R. Wood. Klubų 
patalpose yra gimnastikos sa
lės, plaukymo baseinai, meno ir 
amatų klasės, virimo pamokos. 
Pastebėta, kad tose apylinkėse, 
kur veikia šie berniukų klubai, 
mažėja nepilnamečių nusikaltė
lių skaičius. 

carijos globėjo Nikalojaus iš 
Flue garbei. 

— Labdarių susirinkimas. 
Rytoj, lapkr. 28 o., Šv. Kry
žiaus parapijos salėje šaukia
mas L. Sąjungos mėnesinis su
sirinkimas. Valdybos nariai ir 
kuopų atstovai prašomi daly
vauti. Susirinkimo pradžia 8:00 
vai. vak. Sekretorius 

vai. vakarais. 
— Bridgeport — Lietuvių 

knygynas (3322 S. Halsted) 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

— Brighton Park — pas St. 
Penčylą (buv. E. Dambrausko 
krautuvė), 4501 So. Talman 
Ave., nuo 7 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro. 

— Town of Lake apylinkėje 
— 4631 Šo. Paulina Str. 5-7 
vai. vakarais. 

— 18 kolonijoje — antr., 
ketvirt. ir penkt Dievo Apv. 
parapijos mažoje salėje. 

— Northside (balfo 4 sk.) 
parapijos mokyklos patalpose 
kiekvienu laiku. 

— Roselande — Visų šv. par. 
baž. sandėliuke. Priimama visą 
dieną. 

Chicagos Balfo 
Apskr. Y-ba 

D i e n r a š č i o 

" D R A U G O " 
PRIES-ADVE 

n 
.»% „Sušalusi moteris 

Prieš pusantrų metų gatvėje 
buvo rasta Darata Stevens, 23 
m. amžiaus, tiek susalusi, kad 

BRAZILIJOJ 
— Paveikslai iš Brazilijos 

Clevelando parodoje. Dailinin
kas Antanas Kairys, gyvenąs j o s k ū n o temperatūra tesiekė 
Brazilijoje, prisidėjo prie lietu- j 6 4 iaįpS nįu s . j ą pasisekė išgel-
vių menininkų grupės ruošia-, ^ ^ t $ n e t eko abiejų kojų, 
mos parodos Clevelande ir jau 0 j r r a n k ų tik vienas pirštas 

neoperuotas. Dabar ji gyvena 
pas tetą ir savo laiką skiria 
bažnytiniam veikimui. 

prisiuntė savo kūrinius. 
Dabar be Chicagos, New 

Yorko ir Clevelando lietuvių 
dailininkų grupės atstovų darbų 
matysime ir A. Kairio tropinių 
kraštų peisažus, kur gyvena 
nemaža*mūsų tautiečių. 

Džiugu, kad lietuvių dailinin
kų grupės parodoje Clevelando 
visuomenė turės progos pama
tyti apie 10 menininkų kūri
nius. 

X Drabužių rinkliava nuken 
tėjusiems nuo karo šią savaite 
vyksta Šv. Jurgio parapijoje. 
Drabužiai priiminėjami kiekvie
nos dienos vakarą tarp 7 ir 8 
valandų parapijos salėje. Padė
kos dienoje drabužiai nebus pri 
iminėjami. 

X Br. Pivarifinienė, žinoma 
Čikagos veikėja, nesenai yra 
gavusi iš Lietuvos laišką, ku
riame be kitko rašoma, kad 
Ekscelencija Vyskupas Kazi
mieras Paltarokas dar tebėra 
gyvas Lietuvoje. 

X Kun. A. Perkamas, iš Ki
nijos atvykęs lietuvis misionie* 
rius, lapkričio 19 d. Sv. Anta
no parapijos salėje, Cicero, 111., 
skaitė apie Kiniją paskaitą. Pa 
skaitą buvo nepaprastai įdomi. 

X Skautininkų Ramove skau 
tų konkursui paskyrė dovaną 
$5 vertės. 

CHICAGOS 2INIOS 
Kalakutas nuomininkams & * * pramogų salėje organi

zuoja šokius, vaišes; kai važiuo 

X Aldona ir Juozas Perec-
kai, 8446 Gilbert Court, susi
laukė dukrelės. 

Charles Lawson, 40 m. am
žiaus, turįs namus 456 ir 458 
Deming, sekmadienio vakarai 
suruošė kalakutienos vakarienę, 
savo nuomininkams, kurių pri
sirinko 50 asmenų. Porą namų 
Lawsonų šeima paveldėjo labai 
apleistus, ir jiems kainavo net 
$80,000, kol įrengė 20 patogių 
butų. Remontui pinigus jie ga
vo likviduodami savo nuosavy
bę Kalifornijoje, kur jie vertė
si bizniu. Vaišių metu nuomi
ninkai reiškė ypatingą dėkingu
mą savo šeimininkui. Jis tikrai 
ypatingas: jis rytais prikelia 
nuomininkus į darbą, išsiveža 
pagolfuoti, savu automobiliu 
kaikuriuos nuvežė balsuoti, o 
jei kuri iš jų nuomininkių lau
kia kūdikio, tiems savininkai at 
neša maistą iš krautuvės. 

ja į Floridą, pasiima ir kaiku
riuos savo nuomininkus, kitus 
moko žuvauti, nuveža juos į 
stotį, pasaugo vaikus, išvalo 
kilimus, ir kai nuomininkų šei
ma laukia svečio, iškepa jiems 
»pajų". Visi butai išnuomoti, ir 
niekas nesirengia išsikelti. 

Butus išdekoruoja pagal nuo
mininkų skonį, įrengia norimus 
baldus, kartais net padeda iS-

I kabinti išskalbtus baltinius. Di-

Motorizuoti banditai 
Trys banditai, ginkluoti pis

toletais, automobiliu važiuoda
mi, per 17 minučių apiplėšė 
tris tavernas, pagrobdami $334. 
Nukentėjo Stella Talaskis, 4244 
S. Ashland ave., J. Siska, 4959 
S. Damen ave. ir M. Lakoma, 
5553 S. Albany. 

Prisaikdina lietuvį teisėją 
Pirmadienio rytą naujai iš

rinktas lietuvis teisėjas A. 
Welis buvo prisaikdintas ir į-
vestas į naujas pareigas miesto 
rotušėje (City Hali), teisėjo E. 
Scheffler kambaryje. 

Kas bus čempionas? 
• 

Ateinantį šeštadienį Soldiers 
Fielde rungsis katalikų augštes 
niųjų mokyklų pirmaujanti ko
manda Mount Carmel su viešų
jų mokyklų pirmaujančia Aus-
tin. Per dvejus paskutiniuosius 
metus Chicagos augštesniųjų 
mokyklų futbolo čempionu bu
vo Mount Carmel. 

Teisia darbininko žudiką 
Pirmadienį Chicago je prasi-1 

dėjo teismas 30 m. amžiaus neg 
ro H. Ward, unijos pareigūno, 
kurs kaltinamas nužudęs ne
streikuojantį 51 m. amžiaus 
Harvester kompanijos darbinin 
ką W. Foster, taipgi negrą. 
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MIDWEST"HOTE 
CHICAGO, IL 

Gimė trys 
\ 

Jurgio Akelio Orkestras Groja Šokiams! 
$50.00 Ir $26.00 pryial ui gražiausias kaukes 

$25.00 pryzas ui grailauslj lietuviški kostlumi 

Povilo ir Sheilos Reynolds* 
Spaudos Balius ruoSiamas gražiame Hidwest Viešbutyje, 

rovno i r ^ n e n o s ^ y u ^ ^ ^ v i r š u t i n i a m e a u k S t e < v i e g b u t i a ^ ^ 
šeimoje šeštadienį gimė trys ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( H a m l į n B u l v a r a B ^ ^ 
dukreles. Jos laikomos i n k u b a - ^ v a k a r u 8 ) < 
toriu je ir jų sveikata gera. Da-J 
bar Reynoldai turi 8 vaikus. Tė j Pelnas skiriamas "DRAUGO" naujų mOlnų fondui. 
vas ir motina abudu turi po 8 0 ] Vėliau bus paskelbtos pavardes žymiųjų žmonių, kurie bus 
metų amžiaus. 2 teisėjai gražiausių kaukių ir lietuviško kostiumo. 

Kaukes bus galima nusipirkti Šokių salėje. Pasinaudokite 1 
Bilietus užsisakykite iš anksto DRAUGO administracijoje, 

Augštesniųjų mokyklų kariš-1
 k a i n a $ 2 M P a i m t a i 

kos mankštos rungtynėse Chi-f 
cagoje pirmą vietą laimSjof 
Lindblom Technikos Augštes-
nioji mokykla. 

* MIDWEST HOTEL BALLROOM 

Geriausieji mankštoje 

- i 
SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
i. 

• 

r • , 

file:///Villiam
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»•• 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLiWOlS 
. _»,!^ y c 

<? 
BUDRIKO KRAUTUVES 40 METINIS 

PADEKAVONES MENOS 
IŠPARDAVIMAS 

8ta proga Budrikas duoda premijas pirkėjams kalakutą, 
žąsį su kožnu pirkimu viri 45 doleriu ir aukščiau. 

Daugelis lietuviu yra įsitikinę, kad mažos krautuves ir pradings 
krautuvės moka už prekes daug brangiau ir negali pirkti tiesiai 
iš geruju išdtrbysčiu; kad jos moka daug brangiau perkupčiams 
ir todėl negali parduoti pigiai. Budrlko kapitalas ir didelis pirki
mas tiesiog iš žymiausiu fabrikų padaro galimu parduoti daug 
pigiau. 

Budriko krautuvėje parduodamos prekes tokių išdlrbysčiu 
kaip: Pullman, Kroehler, Sintmons, Lloyd Sealey, General Elec
tric, Philco, Duraont, Admiral, Kelvinator, HooVer, Universal, 
Bembrandt, Lees, Bigelow, Armstrong, Thor, Bulovą, Elgln, 
Longine*, Benrus, R. C. A. Vlctor, Cemnranlty, Rogers 1847, 
Keep-Sake ir daugelis kitu žymių isdirbysčių, Fair Trade kai
nomis Ir žemiau. 
Unoleum grindims, visokių spalvų, 9 x 1 2 už ^ ' I * 
Karpetams valytuvai, rankiniai, po $4.95 
Matrasai vatiniai, visokių mierų, po *7.fcO 
Metalinis ir medinės lovos po $7.50 
Matrosai, springsiniai, po •. $15.00 
Supamos minkštos kSdčs. po $14.50 

Chicagoje 
Nesunku Atskirti o tino 

Lietuvos sieną 

Lapkričio 16 d. Bv. P. M. Gi
mimo parapija Chicagoje šven
tė savo gyvavimo sidabrinį jubi-
lėjų. Šia proga, parapijos klebo
nas kan. J. Paskališkas asis
tuojant kan. A. Petraičiui ir 
kun. J. Makarui atlaikė iškil
mingą sumą, o šiai šventei kan. 
V. Zakarauskas pasakė pritai
kintą trumpą pamokslėlį. 

Vakare 6 vai. parapijos salė
je įvyko iškilmingas jubilėjaus 
proga suruoštas pobūvis, į kurį 
susirinko gausus skaičius para-
piečių ir garbingų kviestinių 
svečių. Jų tarpe buvo J. E. 
vysk. V. Brizgys, konsulas dr. 
Daužvardis su žmona, vyr. 
"Draueo" redaktorius L. Šimu
tis, Ru%is su žmona, inž. Mulo-
kas, bankininkai Brenza, Pake
liai, Elena Kriaučiūnaitė, dr. 
Biežiai, Stulgai, Balzekai ir 
daug kitų. 

Vysk. Brizgys savoje kalboje mais linksmai nuteikdavo pobū 
pasveikino kan. J. Paškauską ir vio dalyvius. V. Rumšėnas 
visus parapdečius švenčiančius, 
savo parapijos sidabrinį jubilė-i R*mėjų būrelis Nr. 165 
jų, pagyrė kan. klebono pastan-' L i e t uvia i darbininkai, dirban 

taikintą programą. Ypač jaudi
nanti buvo akymirka, kai visi 
mokyklos vaikučiai vienbalsiai 
sveikino jubilėjaus proga kan. 
kleboną ir jo prašė statyti nau
ją bažnyčią, o statybos pradžiai 
jie jau surinko pinigų ir čia pat 
klebonui įteikė čekį 800.00 dole
rių. Reik pastebėti, kad vaiku
čiai programą atliko vien t ik 
lietuvių kalboje, už ką seselės 
yra užsitarnavusios didelės lie
tuvių tėvų padėkos. 

Didysis parapijos choras va-
dov. muz. A. Giedraičio padai
navo keletą lietuviškų dainų, pa
įvairinant solu ir duetu. 

Nuotaika pobūvio dalyvių bu
vo pakili, svečiai atsisveikinda
mi su klebonu įteikė jam naujos 
bažnyčios statybai čekius. 

Pobūviui vadovavo ir tvarką 
palaikė parapijos komiteto; 
darbštūs nariai, o ponios para-
pietės parengė skanių valgių 
patiekalus. 

Visam vakaro pabūviui vado
vavo kun. J. Makaras, kuris sa
vo kupinais sąmojaus išsireiški-

gas pastatyti gražią originale, 
lietuvišką bažnyčią. Inž. Rudis 
savo sveikinimo kalbą baigda
mas pareiškė, kad jis naujosios 
bažnyčios statybą paremsiąs 
stambia pinigine auka. Vyr. 
"Draugo" redak. L. Šimutis 

tieji "VVabash geležinkelio sto
tyse, šių metų spalio mėn. savo 
tarpe pravedė rinkliavą, tikslu 
sutelkti kiek lėšų, kuriomis bū
tų galima prisidėti prie Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijos Vokieti-

sveikinimo žodyje pareiškė savo joje išlaikymo. Rinkliavai pasi 
širdies džiaugsmą, kad kan. J, 
Paškauskas pasiryžo pastatyti 
tokia bažnyčią, kurios sienose 
kiekviena plyta, kiekvienas jos 
kampelis kalbėtų, kad čia yra 
lietuvių bažnyčia. Amerikiečiai 
iš atvykusiųjų, anaiptol nerei
kalauja, kad jie čia tuč tuojau ( 
ištirptų nepalikdami jokio savo 

baigus, paaiškėjo, kad surinkta 
iš $249.50, ko pilnai pakanka 
išlaikymui vieno mokinio 1952-
53 mokslo metais. Pinigai, at
skaičius persiuntimo išlaidas, 
sumoje 247 dol. buvo pasiųsti 
betarpiai minėtos gimnazijos 

BUDRIKO KAURŲ IŠPARDAVIMAS 
SUTAUPYKITE 50% 0 a 70% ANT BROADLOOM, 

WILTONS IK AXMINSTERS! 
3 x 3 » 4 p«dos grrynų vilnų, reg. kaina $22.00, dabar 
5 x 9 pėdas, regullui-e kaina $100, už 
6 x 4 . 7 pgdoa, reguliare kaina $60, už '.' $22* 
7 x 1 2 pėdų, reKuliare kaina $120, už «39* 
8 x 1 5 p6du, rcguliare kaina $250. už M A 

$8.00 
$37.00 

.00 

.00 
» X 1 2 pSdg, reguliare kaina $126,' ūž .*.".'.'.'.'.'".'."' " * JJS'oo 
9 x 1 5 p6dg, reguliare kaina $275, už S 1 2 5 0 0 
Labai dailių spalvų, vertes $12.00, $9.00,$7.00 vertes"ketv . ' 

jardas, dabar tiktai \ jardas $ 3 00 
Naujas 7 kub. pedg Šaldytuvas, garantuotas 5 metams $148.00 
Nauja skalbimui mašina »«K <m 
I'rosyjimo masina * 5fl8 00 
Klektrine s iuvama mašina ,' $68 00 
Aliejum kūrenami šildymui pečiai ...'.'.' " . \ \ \ \ \ ' . ' ) . ' $28 OO ' ir auk* 
Anglimis kūrenami šildymui pečiai 828 00 ir a u k ? 
Porcelano gaziniai pečiai " ' * < e o w JzSSSk 
Labai dailios stalui lempos po ...".'. MM 
Auksiniai 14 kar rankiniai 17 akmenų laikrodėliai" po *'.'.'.'. $ 2 ^ 5 0 
Kankiniai gold filled laikrodėliai po JtOftS 
16 colių paveikslas televizijos po '.'.'.'.'.'.'.'.'.'. $0o'.50 

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

plunksna dykai visiems atsilankiusiems. 

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

Tel. VIctory 2-9542 ir CAIumet 5-7287 
Krautuvė atidarą nuo :> vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais Ir 

ketvirtadieniai*. KitalH vahara ln iki « vai. vakaro 
NedglionilM uždaryta visų, dieiuj. 

rus ftalrflkg <;»/*> ir IMIflrc* ntios užmokamo* 
l»e Jokių ekstra mokesčiu* 

• - - • - • • » « 

nudriko Kadlo Valanda kiakvlkno ketvirtadienio vakar* nuo 6:00 
iki *7 vai. vakare ig WHFC radlo stoties, 1450 klloeyelos. 

^ J 

tautinio pėdsako Amerikos kul
tūros gyvenime. Priešingai, jie 
laukia iš kiekvienos tautybės 
žmonių, Amerikon atvykusių, 
kad jie įneštų savos tautinės 
kultūros indėlį į jos kultūros 
istoriją. Į* Simutis baigdamas 
savo žodį pareiškė nuoširdų 
kan. Paškauskui padrąsinimą, 
sakydamas, kad nuo savo pasi
ryžimo, ne tik nė trupučio neat
sitrauktų, bet dar daugiau, 
kiek galima naujai statomoje 
bažnyčioje matytųs lietuviškoji 
dvasia, nes tai būsiąs vieninte
lis realizuotas lietuvių katalikų 
paminklas Amerikoje. 

Inž. Mulokas išdėstė savo 
kalboje motyvus, kodėl jis ėmęs 
tokią bažnyčią statyti, kurioje 
būtų matomi lietuviškosios 
architektūros elementai. Mat, 
visos kultūringosios tautos savo 
mene ir architektūroje yra-į-
spraudusios savo tautinių mo
tyvų, įvairių būdingų tai tautai 
niuansų. Taigi ir lietuviai, tu
rėdami daug ką būdingo savo 
statyboje, kas ypač ryškiai ma
toma Vilniaus krašte. Kadaise 
vysk. Karosas yra pasakęs, kač. 
rytinę Lietuvos sietaą yra ne
sunku atskirti, užtenka tik pa
žvelgti į bažnyčių statybą ir ga
lima pasakyti, kad čia jau Lie
tuvos esama. Naujos šios para
pijos bažnyčios planai greitai 
bus baigti ir statyba bus pradė
ta. Konsulas dr. Daužvardis sa
vo kalboje sveikino kan. klebo
ną ir parapiečius šių parapijos 
iškilmių proga, ir linkėjo ištver
mės užbrėžtą tikslą — pastatyti 
naują bažnyčią. ' 

Pažymėtina, kad rinkliavą 
vykdė 10 rinkėjų ir tai darbo 
metu, gi sąrašus patikrino, pa
ruošė apyskaitą ir pinigus per
siuntė bei vedė susirašinėjimą 
J. Petrulionis, talkininkaujant 
dviejų asmenų komisijai. Aukų 
rinkimo metu ypatingai daug 
padirbėjo ir daugiausia aukų 
surinko Br. Mikėnas, kuris kaip 
tik tuojau po to išvyko į JAV 
armiją. Labai gražų gestą pa
rodė K. Grigaliūnas, kuris yra 
tremties metais lankęs vargo 
mokyklą Vokietijoje ir jo at
mintyje tebėra gyvi anų dienų 
vaizdai, aukodamas šiai vargo 
gimnazijai išlaikyti $10. 

Kada pastebėjo rinkėjus ren 
kant aukas, keletas kitataučių 
(latvis, vengras, ukrainietis) pa 
siteiravo ir čia pa t prisidėjo sa
vo kuklia auka, pareikšdama, 
kad tai pavyzdžio vertas dar
bas. 

Šiomis dienomis gimnazijos 
direktorius Giedraitis atsiun
tė VVabash lietuviams gimna
zijos mokytojų ir mokinių nuo
širdžią padėką už taip stambią 
vienkartinę auką ir pranešė, 
kad VVabash lietuviai yra įra
šyti į Lietuvių Vasario H Gim
nazijos Didžiosios Talkos Kny
gą, kaip atskiras rėmėjų būre
lis eilės Nr. 165. 

Džiugu, kad lietuviai darbinin 
kai savo kad ir kukliomis auko
mis prisideda prie didžiosios ko
vos už šventą lietuvišką žodį. 

nią, ir ateityje pasiliks rėmėjų 
eilėse. • v (jj) 

Iš Bridgeporto padangės 
Bridgeporte veikia 26 Katali

kų Federacijos skyrius. Lap
kričio 5 d. turėjo susirinkimą, 
kuriame buvo pranešta apie į-
vykusį Detroite Katalikų Fede
racijos kongresą ir svarstomi 
tolimesnės skyriaus veiklos 
klausimai. 

Kadangi į susirinkimą atsi
lankė nedaug bridgeportiečių, 
buvo svarstomas veiklos pagyvi 
nimo ir ypač jaunimo pritrau-
mo klausimas. Šiuo atveju ten
ka dėti viltis į Lietuvos Vyčius 

' i r sodalietes. Jų dalyvavimas 
Federacijoje žymiai pagyvintų 
organizacijos veiklą. 

Šiuo metu Katalikų Federa
cijoje savo nenuilstama veikla 
išsiskiria dvi pagarbos ir pa
dėkos vertos bridgeportietės: 
E. Samienė ir M. Žemaitienė. 

Koresp. 

Cicero, 111. 
Medicinos gydytojai, tėvas 

Ir sūnus dr. Tallat - Kelpšos tu
ri naują modernų kabinetą 
5002 W. 16th St. netoli Commu 
nity vaistinės. Jos vedėjai — 
lietuviai Kareckas ir Liaugau
das turi daug patyrimo savo 
profesijoje. 

Dr. P : Kisielius, 1435 So. 49 
Ct. dar neseniai viešai pasirodė. 
Nėra abejonės ,kad turės pasise 
kimą, nes yra jaunas ir turi ga 
nėtmai drąsos. Jis yra Ameri
kos Lietuvių Tarybos Chicagos 
apskrities narys. 

Dr. F . V. Kaimas pirmas iš 
naujai atvykusių pradėjo prak
tiką patalpose 1336 So. 49th 
Cfc. Jos kuklios, bet pacientai 
nekreipia į tai dėmesio. Jie 
džiugiam sėkmingais patarimais 
ir gydytojui gerai sekasi. 

TATO BAUttMO 
l*KLKCIZlftKAS I A I K K O D / l l , 

T A I S Y M A S 
IiONOlNKS. VVITTNAITKR, BUJ.OVA. 
tr Ui. šveicurlftki laikrodžiai tikrai 

Žemom ig kalnomits. 
2156 W. 28rd St, Tel. YA 7-4)841 
DARBO V A U : 9-2:80 ir 4-8 v. v. 
ftoStadioniaiH 10-2:30 ir 4-* v. v. 

užsimokėjo h adrokatas ^mo ponijos. Teismas dėl idtn 
nusikaltimų dovanojo, bet už 

Sią vasarą policija areštavo 
Chicagos advokatą M. Serritel-

neturėjimą inspektavimo rašte
lio (safety sticker) ir teismo 

lą, pakaltinusi, kad jis neturi i š l a i d ų a d v o k a t a g t u r ? j o p u m o . 
automobilio inspektavimo raš 
telio ir kad nepaklausė susisic 

A. T A. 
MARIJONA KARTUSIS 

(Tf-vu pavarde .lakuiMiuskis) 
Gyveno 948 W. 36th Street 

Al ii o 1952 m. lapkričio men. 
28 d., 2 vai. po pietų. 

Gimė Lietuvoje. Kilo 16 Tau-
rax('s apskričio. # 

Amerikoje iftgyvcno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4 sūnau — Juozapas, Pranciš
kus, Kazimieras Ir VValter, mar 
U Priscilla, anūke Phyllls; žen 
tas Antanas Balchunas, anūkas 
Ilichard ir kiti gimines, drau
gai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phil l ips koplyčioje, 3307 So. 
Lltuanica Ave. 

Laidotuves įvyks trečiadieni, 
lapkričio 26 diena, is koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta } 
šv. Jurgio parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už veliončs siela. Î o pa 
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti fiiosc laidotuvėse. 

Nuliūdę: Suims, {Marti, ž en 
tas , Arnikai ir kiti gimines. 

^Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. YA 7-3401 

7 

keti $6 pabaudos. 

A. A 
JONAS LA€H0WICZ 
Gyveno 1617 N. Paulina St. 

Telefonas ARmitagc 6-1941. 

Mite lapkr. 24 d., 1952. 11:20 
vai. ryto, sulaukęs 71 m. amž. 

Gimė Lietuvoj*-. Kilo is Pa
nevėžio apskriejo Ir miesto. 

Amerikoje išgyveno 4f> ra. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pusbrolis Juozapas Paskaeimas 
su seimą, pussesere Paulina 
Žičkus su seimą, pusbrolių vai
kai ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Saeharski 
koplyčioje, 1735 Wabansia Ave. 

i^aidotuvCs įvyks treč., lapkr. 
26 d., is koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į 6v. Mykolo pa
rapijos bažnyčia, kurioj* jvyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J bv. Kazimiero kap. 

i 

Nuofiirdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Pusbrolis, Pussese
re ir kiti gimines. 

I..aiclotiivLų direktorius S. Sa-
cbarski. Tel. "BHunsvvick 8-2536 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEKMOS HOPLYOIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL YAitfs 7-1741-8 Ir BIshop 7-0481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
A M I U I A N t F , DIENĄ I R N A K T | 

u '' , : t - *' 

• 

ANTHONY 6. PETKUS 
^ffl 

CICERO H X 

STATYBAI IR N AM VI 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
Visokiu ROM v 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBEROa 

STASTS L1TWINAS, Prez. 
S0S9 So. HALSTED ST. 

TeL VIctory 2-1272 
APKArNAVIM* IR PREKIŲ PRI 

STATYMĄ TEIKIAME -
NEMOKAMAI 

RA.h>TINC ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki $ vai. vakaro Ir 
AeAtadtoninis iki 3 vai. vakaro 

JjyU0X)TUVIŲ DIREKTORIUS 
081? SO. WESTERN AVi^. 1410 B. 50 l i AVE. 

CHICAGO, ILL. 
ORovehUl 6-0142 

HEmloek 4-2644 

TOwnha1l 3-2109 

m 
J O i 

L I O D Ė S I O V A L A N D O J 
šsukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. ttfestam Ave. Xir Conditioaed koplyftto 
REpubUc 7-8600 — 74601 Automobiliam* vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau JCtsu namg. 

Tikimės, kad VVajbash lietu-
Kan. J. Paškauskas, parapijos viai darbininkai, jau nekartą pa \' 

^ 

PRECIZINIS TELEV1ZUOS IR 
RADIJO 

APARATV TAISYMAS 
Saiininicaii Ir garantuota* darhit.-
Aparatai nemokamai paimami h 

pristatomi 1 namus. 
DARfeO VALAKUOS: 6 v.v-^10,«ijy 
ftefttadtenlitis: % v. ryto---10 v. vak 
M. I O M K I S . 4MU So. Franclftco 

Tolef. \A 7-10»9 

S O P H i E t A R C U S 
IŠ U<;iU» stoties — Banga 1390 

PIRMAP. iki PENKTAD. 
8:4S lkl 9:g0 vai. ryte 

K i š i V h . 8:30 lkl 9:30 ryte 
U tOTC V l t t O f l VAK ARI JS ivOS 

U tos pat stoties PIRMADIENIO 
vnkare nuo 7 lkl 8 vai. 

RADI0 f PROGRAMA 
7121 SO. ROORWELIi ST. 

Ciildigo 29, UI. IIEnilook 4-2418 

k l e b o n a s , s a v o k a / l b o j e p r i s i m i n ė 
didelius nuopelnus kun. A. 
A. Baltučio, kuris neorganizuo
damas šią parapiją sutrumpino 
ir savo gyvenimo amžių ir buvo 
nelauktai mirties ištiktas. Po to,, 
klebonas nuoširdžiai padėkojo 
visiems atsilankiusiems j sį po
būvį, ypač kviestiesiems aMgs-
tiems svečiams, kurie pasižadė
jo naujos bažnyeius statybą pa 
remti didelėmis aukomis, 

Menine dalį pobiuvio metu at-, 
'liko mokyklos mokiniai. Pir
miausiai mokyklos dūdų orkes
t ras p a g i j o Vįerją kitą dalykė
lį, o vėliau, rūpestingai seselių 
kazimieriečių parengti mokyk
los vaikučiai atliko šventei pri

rėmę mūsų kultūrinį gyveni-

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrglnla 7-7097 
i 

m 
m m<m 

P1HKITE TIESIOG NUO 

S t Cashoir Monumen< 
Comnany 

H M W*st IIIHi Slree! 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

MdšbMi>tM PamlaaklaaMi 
Planu Pasirinkimas Mente 

Telef. CEdarcrest. 3-6335 

SEKANTIEJI YKA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patamavi -
nittA f r a telkiamas 
dieną ir n a k t į . Į s i 
kalė saukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 

Hosclando dalyse 1 r 
v i s o s e Chicagos 
(uojaiih pstar-
luiiijain. 

*r 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 Wegt 28rd PLACE TeL Vlrglnla 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. W n i i i 5-M70 

I • • I I II • • • ! II I mį W l • • H O I • • • . • » • » • II II . . . 11 i HM I • — . ' • • • ! ! „ . , . _ . , . . — ' 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET TeL SEeiey 8-57U 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50tli AVE^ CICERO, ILL. TeL OLymplc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

iBBHABDAS F, BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL OOmmodore 4-22X8 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. LIIUANICA AVE. TeL YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 A LtTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—113* 

JULIUS UULEVIfclUS 
4848 S. CALU«X>RN1 A AVE. 
————*,,/,:*.w 

A. EŽERSKIS 

Tel. LAIayette 8-8672 
•••i 

1646 WEST 46th STREET Tel. YArds ?^lfl$l 
i # j i M M u m w » « i « i * * *• 

• 
. 
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„MIRŠTU, KAD JŪS G Y V M M T F / ' 
Lapkričio 23-ji Chicagoje 

Lietuvių S-gos „Ramovč" Chi klausomyb^s atgavime. Konsl. 
cagos akyrius surengė Lietuvo3 
kariu6menės įsteigimo paminė
jimą, kuris prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis gražioje ftv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
I pamaldas atsilankė daugiau 
2000 lietuvių pasimelsti už Lie
tuvos laisvę žuvusius karius-
partizanus. Pamaldas laikė pa
rapijos kleb. kini. A. M. Lin
kus, asistuojant kun. A. Ne-
verauskui ir kun. A. Paukščiui, 

dr. P. Daužvardis padėkojo 
Liet.S-gos „Ramovei" už kariuo 
menės, šventės minėjimo suren
gimą, nes tas minėjimas mus 
nukelia į Lietuvą, kur kovoje 
dėl laisvės iškilo daug didvyrių, 
išaugo mūsų tautai garbingų 
žūtbūtinę kovą Lietuvos parti
zanai. Konsulas ragino šios 
reikšmingos šventės proga su
sikaupti, susijungti su lietuvių 
tautos skausmais bei troški-

pamokslą pasakė kun. A. Sta-I mais, pasižadėti, ypač dabar, 
šys. Pamaldų metu giedojo! kada keliama idėja išlaisvinti 
„Dainavos" ansamblis, St. So- pavergtas tautas, visomis prie 

M » » » » »» '» » i C L A S S I F I E D A N D HELP W A N T E D A D V E R T I S E M 1 N T S H • - » • - » • • - » - • • • • • • • • • • • -

ŪKAI, F.NTATK 

KDGEBROOK 
6 krttnl 
vonios. 

Ororsrlan resldencijo, 8 Vfc 
židinio 1. gazinla upftlld. 6 

m, Honvuno, HletollalM uždaryta ve
randa, langų IMriiia, kilimai. Arti 
prit» visko. įkainuotas skubiai par
duoti, šaukite .savininkų. -— 

ROdney 3-6188 

Savininkas parduoda ui |18,iOQ 
2-f> katnb. namų: geros pajamos; už
daromos verandos; rd.svs ir palėpe; 
2 autom, garažus: uiti prie bažny
čios, mokyklų ii- labai gero piisiplr-
kimo rajono. 

4i2» W. Mth Flace 
I \ « i i . l a le 2-192(1 

deikos vadovaujamas. Solo gie
dojo Danutė Stankaity tS. Iškil
mingos pamaldos baigtos Tau
tos himnu. 

Įspūdingas minėjimas 

Iškilmingo minėjimo dalis įvy-

monėmi8 ir keliais kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir tikėti, kaip 
kad tikėjo 18-20 m. laisvės ko
votojai, kad mūsų Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. 
Prof. B. Vitkus, savo trumpame 
žodyje, palinkėjo nepalūžti ko-

Du, gerom pajamom mūriniai namai 
ant vieno sklypo. Rūsiai. Trys ke
turių kainb. butai ir modernūs f> 
kamb. namas užpakaly su centraiI-
niu ap.šlldymu. Kaina 118,000. Apžlfl-
rStl .šiuo adresu — 1884 S. Tai man 
Avo. arba Saukite savininką po 4 v. v. 

l lOckue l l 2-7792 

Savininkas išvyksta j Callfomia turi 
praduoti graių prieS karin) f> kamb. 
Georgian „face-brtek" namų: Guzu 
šildomas, natūralus židinys b- Įran
kiai; koklin? vonia; dideli mieg. k., 
eeitro enetižio rabinfs; gražus poilsio 
kamb., foto tamsus katnb., nauji ki
limai ant laiptų. ..inlaul" linolenm 
sirluveje. baltos metalines spintos. 
1 V6 autom, garažas, gražus didelis 

HELP WANTE1> — MOTERYS 

Darbas su gera proga 
MERCANTILE N A T L BANK 

turi keletą vietų dėl 
• STĖNOS 
• CLERKS 
• TYPISTS 

Pilną ar daliną laiką. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios parei
gos. Imsime budrias naujai pra
dedančias dirbti. Pilni darbinin

k ų priedai. Proga progresuoti. 
Matykite Mr. Benner. 

MERCANTILE NATIONAL 
BANK 

Jackson at Clinton 

(Near Northwestern & Union 
Stations). 

PARDAVIMUI 

ko Lietuvių Auditorijoje. Po voje dėl laisvės, auklėti ir ug-
Lietuvių S-gos „Ramovė" Chi-idyti jaunuomenėje savo tautos oRtoroJ^ a-iftO^M? s?Won Av©. 
cagos sk. v-bos pirm. trumpo laisvės - nepriklausomybės idė-
atidaromojo žodžio, Chicagos ją, o gen. Rėklaitis, kalbėda-
Lietuvių Vyrų choras, vadov.! mas Lietuvių S-gos „Ramovė" 
muz. Br. Jonušo, kovose už Lie ; Centro v-bos vardu, pažymėjo, 
tuvos laisvę žuvusių pagerbi-1 kad mūsų tautos istorija — lais 
mui, sugiedojo „Malda už žu- Vės kovų istorija, kad niekas 
vusius". Garbės prezidiuman laisvės veltui nedavė ir neduos, 
buvo pakviesti: Jo Ekscelenci- o pabaigoje savo žodžio primi-
ja vysk. V. Brizgys, Lietuvos nė reikšmingus už Lietuvos 
konsulas Chicagoje dr. P. Dauž- laisvę žūstančio kovotojo pasku 
vardis, ALT atstovas prof. B. i tiniuosius žodžius: „Mirštu, kad 
Vitkus. Lietuvių S-gos „Ramo- j jūs gyventume". Be to, p. Ma-
vė" Centro v-bos atstovas, gen.! čmlis, priminė lietuvybės bran-
M. Rėklaitis, PLB 111. Apygar-1 ginimą išeivijoje, ragino visus 
dos atstovas p. Mačiulis, Sav. j pasižiūrėti į save, kas mes esa-
Kūrėjų S-gos ir Vyčio Kryžiaus' me. Trumpus šventei proga 
Kav. atstovas pik. J. Bobelis, | sveikinimus ir linkėjimus pa-
Lietuvių Politinių Kalinių S-gos \ reiškė p. S. Oželienė, p. Macke-
atstovas p. M. Mackevičius, Ka 
ro Invalidų S-gos atst. p. Br. 

vičius ir kt. prezidiumo nariai. 
Po kalbų, sveikinimų ir lin-

Pardavlmul geram stovy k o m e t a 
(trumpėtas) , mažai vartota. Auksuo 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

G R O S E R N E ir MftSOS 
KRAUTUVIŲ 

[steigta prieš 16 metų, gerai einąs biz
nis. 4 kamb. užpakaly krautuves. Jei pa
geidautumėt galima pirkti ir namą. Par
davimo priežastis — mirtis Šeimoje. 

4958 So. Wood Stree t 

MAKQ1IKTTK P A R K E 

"DRAUGAS** A G E N C Y 
55 B. Washlngton S t 
TeL DEarborn 2-2434 
2384 So. Oakley Ave. 

Tel. VIrginia 7-6040—7-6641 

HELP WANTED MOTERYS^ 

HELP WANTED — VYRAI 

čia yra nuolatinis darban gabiam 
BUHAI/TKUIIJI — SALKS CLKRK 

Malonios darbo sąlygos, Jvašrios pa
reigos. Gausūs priedai — priimsime 
Ir Išmokytą baigus) dabar mokyklą. 

SAUKITE: 
I I naudai 6-0500 

H. Deea 

ta ift vidaus Ir Ii viršaus. Verta $.r,» , r n |y| , nf%mM 
- Pard"o<lanm už prlelnaina a ną. « fe užpakaly. Duodami už-
Vienos lovos p a t * , nS su ^ u l k o i M . k a n d ž t a l o a l l m a pirkti mažu įmokė
ti* kiti namų dalykai. .^iHslusaplo , u „ ™ m . i a . i , , m k « i m n ««iv-
įrankiai Ir Įrauktu dtM 
box". Pardavimo priežastis aplei
džiu miestą. Kreiptis — S. Dyokas. 

2123 \ \ 23r<l St. 
(Beismente ift priekio) 

. _ tool 'J lmu ir lengvoms iftsimoke.iimo sąly
gomis. Tuojau galima perimti ge
rai einant) bizni. 

Nauja Vytfs Nemunftllo knyga 
LIETUVAI TĖVYNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. VUelkio Iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakvmus su pinigais «lųskite 

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

Chlcago 8, IllinoiH 

Gedminas, Kunigaikštienes Bi-' kėjimų, scenoje pasirodė Chica-
rutes Dr-jos atstove p. S. Ože- gos Lietuvių Vyrų choras jau 
lienė ir partizanas invalidas p. su orkestru išpildydamas „Ka-
V. Matikiūnas. 

Sav. Kūrėjų vardu kalbėjo p. 
J. Bobelis, kuris prisimindamas 
istoriją, pažymėjo, kad kariuo
mene buvo reikalinga visada: 

rių aidai — dainų pynę" (Br. 
Jonušo). Tai gražus, įspūdingas 
ir malonus prisiminimas kariš
kų dainų, tai kombinuotas net 
13 dainų pirmųjų posmų jungi
nys, kurio autoriui, daininin-

tik vieni ją kurdavo, kad už- k a m a ^ orkestrui susirinku-
pultų silpnesnį, o silpnesnės ar s i e j į į§ r e į§ke nuoširdžią padėką 
mažesnės tautos bei valstybės 
kariuomenę laikydavo, kad ap
gintų savo laisvę ir nepriklau
somybę nuo užpuolikų. Mūsų 
tauta, išugdyta Daukantų, Ba
ranauskų, Basanavičių, Kudir
kų idealizmo dvasioje, tėvynės 
meilės ir savigarbos šviesoje, 
iškėlė kovoje dėl laisvės į prie
šakines linijas daugybę savano-
rių-partizanų, kurie savo krau
ju ir aukomis bei pasišventimu 
realizavo Vasario 16 d. aktą. 

— ilgomis ovacijomis. Pabaigai 
vyrų choras sudainavo „Leis
kit į tėvynę — daina maršas" 
(Br. Jonušo). Minėjimas baig
tas Tautos himnu. 

Jonas Brazdžionis 

Beatifikacijos byla 
Pranešama, kad sėkmingai ei 

na beatifikacijos byla 14 ku
nigų kankinių, kurie buvo nu
kankinti 18 šimtmečio pabaigo-

. je Prancūzijoje siautusiame ka 
Pagrindine mūsų mis.ja I M v Į t a U k ų „ „ ^ j ^ M i n i m į e j į 
joje — skelbti meilę tautinei 
idėjai ir tautiniam idealizmui, 
visados mumyse turi būti gyva 
sav. kur.-partizanų kovos dva
sia tik dėl laisvės ir nepriklau
somybės atgavimo. Po p. J. Bo
belio žodžio, Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras, diriguojant muz. 
Br. Jonušui ir akompanuojant 
G. Aleksiūnaitei, sudainavo: 
„Op, op, kas ten Nemunėli" (J. 
Naujalio), „Partizanų daina" 
(Vyt. Jančio) ir „Ant Marių" 
(Br. Budriūno). 

Reikšmingi žodžiai vyskupo V. 
Blizgio ir Lietuvos konsulo P. 

Daužvardžio 

Po dainų sekė visa eilė kalbų, 
sveikinimų bei linkėjimų. Pir
muoju kalbėtoju buvo J. E. 
vysk. V. Brizgys, kuris savo 
nuoširdžiame žodyje pasveiki
no gyvuosius 18-20 m. kovoto
jus už Lietuvos laisvę, priminė 
pagrindinį uždavinį visiems e-
santiems už tėvynės ribų — gai 
vinti ir stiprinti savo tautos 
meilę, panaudoti visus kovos bū 
dus ir priemones laisvės kovai, 
ruoštis ir mokytis politinio ka
rio pareigoms. Pabaigoje J. E. 
palinkėjo visiems sėkmės Lie
tuvos laisvės darbe bei nepri-
asmenybių, kur šiandien veda 

kunigai parodė nuostabios drą
sos pavyzdį, atsisakydami duo
ti priesaiką heretiškai, Popie
žiaus ir Bažnyčios teises panei
giančiai konstitucijai. 

Koordinuos 
Vokietijos katalikų studentų 

kapelionai nutarė, kaip galint 
daugiau koordinuoti religinį ka
talikų studentų auklėjimą viso
je Vakarų Vokietijoje. 

AUSKOS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 

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

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai lema — 

t ik 1 doler is 
Platintojams duodama nuolaida 

Pinigus 
siųskite: 

su užsakymai? 

i«% „DRAUGAS' 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

HEmlock 4-0278 

Grocery & Dellcatessen with small 
apt. ln rear; good golng business 
vvell cstabllHhod. Rent $76 beated. 
Good loase, Ideal spot for couple. 
Good reason for immediate sale. Sac. 
$4.000 m ui t be seen to appreciate. 

229 S. Houlevanl 
F.tolid S-03S0 

GROŽIO BALIONAS 
su 4 dideliais kambariais užpakaly. 
{•Įgyvenusi klljentflra. modernūs J-
rengimai, atskiros būdelCs „booths". 
Nuoma $90, gera sutartis; su ap
šildymu. Arti aerodromo. Pamatę }-
vertinsite. Teisingai jkalnuotas. 

4307 W. 63rd St. 
POrtsmouth 7-7878 arba 

(a iovchtU 6-6255 

SERVICE STATION 
For leaso — 9478 So. Ewing Ave. 
City Service Products. Equipment 
and Inventory ohly. Reasonable 
Rentai. Ez'ootlsnt opportunity for 
rltjht party. Ko r appolntmont. 

Call Mr. Kehoe 
ARmitage 6-7720 

Dirbkite arti namų, sutaupysite 
kelionės laiką bei išlaidas. 

HOLLGB & CO. 
Reikalinga 

• STENOGRAPHER-TYPIST 
• GENERAL CLERK for our 

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

3228 S. Western 

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

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

BLdiop 7-4300 
Turime nuolatinj darbą gabiai 

MAfclNINKEI-TYPIST 

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

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

Ar domitės nuolatiniu darbu? 
Turime keletą vietų dabar dėl 

DIOTAPHONE OPERATORS 
Pageidaujame patyrusių, bet im 
sime ir gabias mašininkes, iš
mokysime. Malonios darbo sąly-

1IELP WANTED — VYRAI 

• MILLWRIGHTS 
(2nd and 3rd shift) 

• ELECTRICIAN 
(2nd shift) 

• LABORERS 
(Swing shift) 
(or rotating shift) 

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

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

NATIONAL MALLEABLE 
& 

STEEL GASTINGS CO. 
110 N. 25th Ave. 

Melrose Park 

Ar jieškote nuolatinio darbo, 
švarioje dirbtuvėje kur darbi
ninkai yra įvertinami? 

Mums reikalingi 
• ORDER FILLERS 
• STOCKMEN 

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

2645 S. Wabash 

NATIONAL ROLLING MILL 
PRODUCTS CORK 

offers YoU 
A steady job, excellent work-
ing conditions. 

WE NEED 
Maintenance men mechanies — 
pipe men eleetricians 

Apply Mr. Gordon 
5000 So. Whipple 

REIKALINGI VYRAI 
MII „trnetor and ' trnllcr" 

dFl ISvfžl.ojlmo plieno, tarp netolimu 
viH\j IllinoiH valftyMJe; arba guli
ma JHitfyti relknu'iiiH j«-i galit o fi-
niin.siioti. Aauklto — 

BElmont 5-6241 

• Punch press operators 

• Polishers and 

• Spot welders 

Day and evening work, perma-
nent; good starting salary. 
Good vvorking conditions, em
ployee benefits. 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 S. Western Ave. 

Vyrų, motery ir valkų rūbų krau
tuve. Jslgyvenes biznis geroje vieto
je ant judrios gatvi-s (Mceroje. Ne
brangiai parduoda blsn), narna Ir 
„flkčerlua", $15,500. pilus Invento
rių. Nori skubiai parduoti, vienas 
negali apselt. Ideali vieta porai. Aau
klto savininką — 

OLymplc 2-3403 

Užuolaidų ir rflbu valyjkla 
Pilnai Jrengta. Gerai einas biznis Js-
toigtas prieš 17 m. Žema nuoma, ge
ra sutartis. Ideali vieta porai, pama-

M E N 
for cleafiing 
Hospital work 

Permanent. Pleasant working con
ditions. Meals furnished. 

See Mrs. Garrett 
4058 W. Melrose 

Ar jūs esate susidome je nuolatiniu darbu, 
švaria dirbtuve ir darbininku įvertinimu? 

WILSON STEEL 
& WIRE CO. 
TURI KELETĄ DARBU 

VVIRE TINNERS & GALVANIZERS 
Nereikalingas patyrimas; iSmokysime są

žiningus darbininkus. Taip pat 
ELECTRICIAN 

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

GEPHART MFG. CO. 
1020 W. Adams S t 

gos, įvairios pareigos. 5 dienų ^ 'jffi*™ ^ & ? \ « , + 
s a v a i t e ; g a u s u s p r i e d a i ; p r o g a n i , n a s # Sutaupykite važinėjimo ir laiko 
n a u d o t i s a v o i n i c i a t y v ą . Š a u k i t e ^ ' d a s ~ dirbkite arti namų. Ateikite 

arba šaukite asmeniškam pasikalbėjimui. 
HAymarket 1-2135 

5844 W. North Ave. 
MErrimao 7-2217 

N a u j a Petronė lės Orintaites tc {vertinsite. Kaina $2,BOO; dsi ilgos 
, - _ nori skubiai parduoti 
k n y g a legenda 

" V I L I G A l L f t " 
išėjo U spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augi aus mediic 
rėžiniais. Kaina $1.20 

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

CHICAGO 8, ILL. 

Nesenai iftBJusl Kun. P. 
Klrvelalčlo paruosta maldaknygrB 

J A U M I O M V M A L D O S 
yra t inkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal jri&lmą: 

91.00; $1.80 Ir $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. 111 

Groserne ir delikatesu krautuve, su 
namu. įsigyvenusi apylinke Ir ift to
liau klijenturu. Gera vieta mėsinin
kui. Nafil5 turi parduoti d£l silpnos 
sveikatos. Nebrangiai, $11,500; nori 
skubiai paduoti. Pamatę Įvertinsite. 

1509 W. 51st Str. 
YArds 7,-OlOtt 

Savininkas parduoda — siuvykla ir valy
kla, {steigta 25 m. jskaitant 1 aukšto 
mūrinį namą; 7 kamb. užpakalyje; karš
to oru apšild.; auto. karšto vandens šild.; 

f 2 autom, garažas; pilna grynais pinigais 
kaina $11,000; čia yra neapsakomai pui
ki proga siuvėjui arba po*ai. Arti vwo-
kių patogumų. Saukite: 

HAymarket 1-4149 

G I R L S 
for KICK PRESS and 
ASSEMBLY WORK 

Perm. — 5 day — 40 Hours 
Overtime — Bonus Rates 

HARVEY SPRING & MFG. CO. 
865 N. SANGAMON 

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

BUSCII JEWELRY CO. 
Has an immediate opening for 

GENERAL CLERK-TYPIST 
Experienced, but will consider 
alert beginner. Pleasant working 
conditions, diversified duties. 

5 day week 
Liberal benefits. 

' -
APPLY: 

6343 So. Halsted 

HELP VVANTKI) — VYRAI 

REIKALINGAS BUTAS 

usnma 
PDE2I1DS ANTOLOGIJA, 

"Žiū-ėkite, tai tūkstančio metų lietu
viško ptnijaus kūrinys!" , 

Dr. J. Balys, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatčme, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame lią eiliy knygą "iŠ kaimo 

į kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Pvano Vaičaičio žodžiais. Tas mūsų kai* 
mas Šiandien pasidarė visas platus pa* 
saulis. 

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvaizdų. 

Kietai įrilta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So. Oa^ey Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 
Užakyto* knygos siunčiamos paltu 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą" 

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

Phone Mlduay S-2460 
before noon or after 7 P.M. 

IiietuvLų seimą su 1% m. vaikučiu 
Jieftko 4 kamb. neapstatyto buto. 

SKAMBINTI 
WAlbrook 5-0548 

IANDOMIJUJAMA 
• •*»*»*» * » * » * » * - « . » » » « • • * » * » «•*»«»'« 

ISnuom. 4 kamb. apstatytas butas 
d61 viengungių vyrų, Karštu vande
niu apSild.; elektra ir gazas; nau
jai išdekoruota; visi kiti patogumai. 
Kreiptis: 3250 So. i'nioii Ave, 

i i 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

6 kambarių butas. Apšildomas; švie
sūs, dldoll kambariai — tinkami 
dviem Šeimom. 
KOckuel l 2-7708, 1050 S. A vers Ave. 

(2-as augštas) 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JI KITIEMS. 

Ar jūs jieškote nuolatinio 
darbo su užtikrinta ateitim? 

VYRAI — BERNIUKAI 
Nereikalingas patyrimas; iš

mokysime sąžiningus darbiniu 
kus; "golf course" prižiūrėjimo 
darbas viduje ir lauke; patyri
mas nebūtinas. Del metų nėra 
jokių sunkumų, jei fiziškai tin
kamas. Susipažinimas su me
chanišku darbu įvertinamas; 
45 vai. sav. su geru atlygini
mu; laikas ir puse viršvalan
džiams; nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Ateikite pasikal
bs jimui. 

BROOKFIELD COUNTRY 
CLUB 

Addison, UI. TUxedo 9-0232 

WILSON STEEL 
& WIRE CO. 

4840 S. Western Ave. 
LAfayette 3-1221 

MACHINISTS 
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 prints, 
and have machine shop exp. 
Thia is day or night work. 

GRINDERS , 
(Precision) 

RADI AL DRILL 
GANG DRILL 

MILLING 
MACHINE 

ASSEMBLERS-
BENCH & FLOOR 

HELPERS- i 
GENERAL 

Vandercook & Sons 
900 N. Kilpatoick Ave. 

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

ASSEMBLERS 
Day Work. Permanent. 

PRATER PULVERIZER 
1515 S. 55th CT., CICERO 

Experimental ma
chine Operators 

Tool Makers 
Tool Room Machime 
Operators 
MILLING MACHINE, SUR-
FACE GRINDERS 

Machine Repairmen 
Layout Sheet Metai 
Men 
Inspectors 

RECEIVING 
MACHINING 
SALVAGE 

Production Machine 
Operators 
Drill Presses 
Milling Machine 
Boring Machine 
Lathe Hands 
External Grinders 
Broaches 

Ar domltfis nuolatiniu darbu, švario
je dirbtuvėje kur darbininkai yra į-
vertlnaml. 

NATIONAL BISCUITP OO. 
Reikalingi 

W A R E H O U S E MEN 
Patyrimas nebūtinas. Imsime moki
nius. Oausus priedai. Oeros darbo są
lygos. Kreiptis — 

9505 S. Prairto Ave, 

Jei turite parduoti ar Itnnooio-
ti, pasiskelbkite smulkia Hkelbbng 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

SKELBKITfiS "DRAUGE"! 

10% bonus for night work 
Employment oiiice open 

Mon. thru Fri. 8 a.m. 4 p.m. 
Sat. 8-12 

INTERNATIONAL 
HARVESTFR 

MELROSE PARK 
North Ave.—Mannheim Rd. 

Platinkite "Dranga" 

[ 
• 


