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Ar keisis atomo paslaptimis? 
* 

Britams sėkmingai išsprogdi-| su galimybe, kad laikant atomi-
nus savo pirmąją atominę bom- nių ginklų atsargas Amerikos 
bą, W. Churchill parlamente tuoj 
pareiškė, kad dabar lauktina di
desnio žinių pasikeitimo su Ame 
rika atominių ginklų srityje. Tai 
sakydamas, britas, be abejo, tu
rėjo galvoje, kad nėra tikslu at
skiriems kraštams leisti milioni-
nes pinigų sumas įvairiems ban 
dymams, kurie gali būti tik tušti 
kartojimai to, ką kiti kraštai 
jau yra pasiekę. Geriau, anot jo, 
pasidalinti visais patyrimais sa
vo tarpe ir bendromis jėgomis 
siekti naujų laimėjimų. 

Naudinga talka 

Atrodo, kad ir šioje Atlanto 
pusėje yra jam pritariančių. Tei 
giama, kad krašto apsaugos de
partamentas prašys kongresą, 
kad tas leistų Atominės Energi
jos Komisijai duoti kaikurių ži
nių Nato sąjungininkams, pir
moje eilėje britams, apie ameri
kiečių atominius ginklus. 

Netikima, kad amerikiečiai 

bazėse, jos bus pačios pirmosios 
priešo atominio puolimo aukos, 
nes priešas savo pirmąjį smūgį 
nekreips j užjūrio bazes, kur jam 
žinoma, kad ten telaikomi tik pa 
prastieji ginklai. Taip pat turi 
būti aišku, kad dabar gamyboje 
esanti atominė artilerija, jei bus 
naudojama tik Amerikos kariuo
menės, kreips įspūdingiausius 
priešo ginklus tik į amerikiečių 
pusę. Bet bene didžiausias ato
minių ginklų paslapčių išdavimo 
pasipriešinimas bus sutiktas iš 
tos konservatyviosios ameriki
nės visuomenės pusė3, kuri įsiti
kinusi, kad tik Amerika vado
vaujanti pasaulio atominių gin-
glų pažangoje ir todėl žiniomis 
su nieku nesidalintina. 

• Maršalas Jum išrinktas 
Prancūzijos Akademijos nariu, 
kurioje yra 40 nemirtingųjų, pa
siliekančių joje iki mirties, šia
me šimtmetyje maršalų rinki
mas į akademiją pasidarė popu-

atidengtų visas savo atomines 
w. u \*~ . -x^« harus. Buvo jos nariu ir marša-kortas, nes Fuchso ir May išda-| Į _ n^_._ Ll* —.4.̂ : :^.J ~ 

vystės vargiai ar kada išblės iš 
amerikiečių atminties. Reiktų 
galvoti, kad ir britų atominiai 
patyrimai būtų nemažai naudin
gi ir šio krašto tyrinėtojams. 
Pati atominės energijos komisi
ja, atrodo, pritartų tokiam žinių 
ar net mokslininkų pasikeitimui. 
Sekant vieno tos komisijos na
rio pareiškimą, neužmirština, 
kad... „vargiai rasime pasauly 
bent 40 žmonių, kurie turėtų to
kį moksliniai aštrų, pastabų ir 
gilų protą kaip britų VVilliam 
Penney, John Cockcroft ar Chur-
chillio mokslinis patarėjas lor
das Cherwell". 

Tikrai būtų naudinga turėti 
tų anglų talką atominiuose tyri
nėjimuose. Pagaliau, juk praei
tojo karo metu nemaža britų 
mokslininkų dirbo kartu su ame 
rikiečiais Los Alamos laborato
rijose. 

Nuomonių skirtumai 
Matydamas tą nepakankamą 

bendradarbiavimą tarp sąjungi
ninkų, gen. Bradley reikalauja, 
kad sąjungininkams būtų duota 
kiek daugiau slaptųjų atominių 
informacijų. Tuo labiau, kad dau 
gelis europiečių pervertina ato
minių ginklų vertę: tiek verti
nant jų pajėgumą sulaikant ru 
sus, tiek ir galvojant apie tuos 
sunaikinimus, kuriuos gali pa
daryti atominiai ginklai jųjų 
miestams. 

Britai, kurie pirmieji išrado* 
radarą, pirmieji padarė žymių 
patobulinių sprausminiuose mo
toruose, kurie ir šiaip nemaža 
žymių ir naudingų atradimų 
įvykdė dar prieš amerikiečius, 
šiuo metu visą savo gynybą per
organizuoja „super" ginklų pa
grindu ir mažiau teikia dėmesio 
žmonių skaičiui, kariuomenei. 

Bet amerikiečių kariniai žino
vai nesutinka su britų planais, 
nes tikriausiai Britanija persi
skaičiuoja, perdaug pasitiki sa
vais galimumais, atominiais gin
klais ir jų masine gamyba. Bri
tai taipgi perdaug pervertina 
amerikiečių galybę ir galimumus 
gaminti ir nuskraidinti atomines 
bombas. Bet pagal šių dienų įsta
tymus amerikiečiai, deja, negali 
nieko prasitarti britams apie sa
vuosius naujųjų ginklų laimėji
mus. Tai kaip tik ir gali perdaug 
suklaidinti britus. 

Senesnės bombos 
Atrodo, kad JAV generalinis 

štabas norėtų duoti sąjunginin
kams informacijų bent apie se
nesnes bombas, bet jokiu būdu 
neleistina duoti pačių ginklų ne 
amerikiečiams. Tuo labiau, kad 
pirma reikėtų juos išmokyti ką 

las Petain, bet nuteisus mirti, o 
paskui kalėti iki gyvos galvos, 
iš akademijos buvo pašalintas. 
Akademiją įsteigė 1635 m. kar
dinolas - valstybininkas Riche-
lieu. Svarbiausias akademijos už 
davinys yra rūpintis prancūzų 
kalbos kultūra ir jos žodyno re
dagavimu. 

Kun L Valančiūnas 
- naujas prelatas 

• • • 

PHILADELPHIA, lapkr. 22. 
— Philadelphijos arkidiocezijai 
paskirti 24 prelatai, kurių tarpe 
yra ir lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Ignacas 
Valančiūnas. Pereitais metais su 
degė tos parapijos bažnyčia, ku
ri šiuo metu baigiama atstatyti 
ir tikimasi pašventinti kovo 
mėn. „Draugo" štabas ir Tėvai 
Marijonai nuoširdžiai sveikina 
naująjį prelatą. 

Stassen vadovaus 
užsienio pagalbai 

NEVV YORK, lapkr. 22. **• 
Vakar gen. Eisenhovveris pasky
rė dar 3 pareigūnus, kurie taip
gi nėra iš tų, apie kuriuos spau
da pranašavo. 

Iždo sekretoriumi dažniausiai 
buvo minimas Chase banko gal
va Aldrich, tačiau juo vakar pa
skirtas beveik negirdėtas George 
Humphrey. Attorney General 
postan sodinamas artimiausias 
New Yorko gub. Dewey politinis 
patarėjas Bronnell, padėjęs Chi-
eagoje Kisenhoweriui laimėti no 
mi naciją. 

Harolu* Stassen, vakar ryte 
spėliotas kaip darbo sekretorius, 
paskirtas pagalbos užsieniams 
administratoriumi. 

Pažymėtina, kad visi ikšiol pa 
skirtieji yra „pirmosios dienos" 
Eisenhowerio šalininkai, tai yra 
tokie, kurie išragino Eisenhowe-
rį statyti kandidatūrą ir jį popu 
liarino dar tada, kada niekas ne 
buvo tikras ar jis apsispręs kan
didatuoti. 

Pertvarko Indijos 
rezoliuciją, bet 

NEW YORK, lapkr. 22. — 
Anglija parėmė Indijos rezoliu
ciją dėl Korėjos karo belaisvių 
pasikeitimo, bet siūlė ją pataisy
ti taip, kad būtų aišku, jog nie
kas negalės vartoti prievartos 
belaisvius iškeįčiant. Yra dar 
kiek neaiškumo kur dėti tuos be
laisvius, kurie po 90 dienų bus 
likę neiškeisti. Vakar buvo jieš-
kota kompromiso. 

Tik tas vargas gali būti vel
tui, nes vakar Maskvos Pravda 
jau rašė, kad Indijos rezoliucija 
nėra tikrasis kelias Korėjos ka
ro belaisviams sutvarkyti. 

Indijos planas, jei atsimena
me, yra šis: abi pusės perduoda 
belaisvius iš Čekoslovakijos, Len 
kijos, Švedijos ir Šveicarijos at
stovų sudarytai komisijai, kuri 
juos laiko visų sutartoje neutra
lioje zonoje. Iš ten vyksta belais
vių repatriacija namo. Kas ne
norės grįžti per 90 dienų, tų liki
mą spręs vėliau kitas organas. 

P. Korėjos atstovas Indijos 
planą laiko pataikavimu komu
nistams ir ragina kariauti iki 
pergalės, o paskui teisti komu
nistų karo nusikaltėlius. 

Amerikos laivynas 
Graikijos uostuose 
ATĖNAI, lapkr. 22. — 35 JAV 

karo laivai suplaukė į 3 Graiki
jos uostus penkių dienų vizitui 
po Viduržemio jūroje vykusių 
karo laivynų pratimų, turėjusių 
patikrinti kelio saugumą nuo 
Gibraltaro iki Turkijos krantų. 

Slanskis kabina ir Oną Pauker 
Slansky apsikaltino visais išgalvoti galimais nusikalti

mais. — Prisipažino ir jo pagalbininkas 
VIENA, lapkr. 22. — Kadaise galingas tarptautiniame ko

munistų sinedrione Čekoslovakijos Slansky (sudėtų žydas Salz-
mann) beveik tris valandas trukusioje apsikaltinimo kalboje pri
sipažino prie visų žemėje galimų nusikaltimų. 

Pirmai serijai skirtų 14 kai-

Pirmieji Ri*enhowerlo paskyrimai. — Prezidentas-elektas jau 
paskyrė tris pirmuosius savo kabineto narius. Valstybes sekre
toriaus pareigas pavedė John Foster Dulles (viršuje sveikinasi 
su Ike), krašto apsaugos sekretoriaus — General Motors direk
toriui Charles E. Wilson (apačioje dešinėje) ir vidaus reikalų 
sekretoriaus--Oregono gubernatoriui Douglas McKay (ap. kairėj) 

tinamųjų, iš kurių 11 yra žydų, 
teisia iš penkių asmenų sudary
tas teismas garsiajame Pankra-
co kalėjime. Žinias apie teismo 
eigą ir kaltinamųjų kalbas duo
da tik patys komunistai, nes Pra 
hoje nebėra nė vieno laisvojo pa
saulio žurnalisto. Ką rašo Čeki
jos komunistų spauda, bus gali
ma sužinoti tik ją gavus, o da
bar apie bylos eigą žinoma tik 
tiek, kiek'girdima per Prahos ra
diją, kuris betgi žinių nesigaili. 
Iš to sprendžiama, kad visi kal
tinamieji yra gerai paruošti ir 
byla bus išnaudota visų „liau
dies demokratijų" komunistų va 
dams pagąsdinti. 

Slansky - Salzmann „prisipa
žino", kad antisovietiška veikla 
vertėsi ne tik tapęs Čekoslovaki
jos kompartijos generaliniu sek
retoriumi, bet jau ištisus 25 me
tus. Nėra tokio nusikaltimo, ku
rio jis nebūtų bandęs padaryti: 
ir sabotažas, ir špionažas, ir są
mokslas pagrobti valdžią, ir 
žmogžudysčių planavimas, ir ry
šių su „valstybės ir socializmo 

mas netarnavo Čekoslovakijos 
valstybės interesams. 

Girdisi, kad Izraelio vyriausy
bė įteiks Prahai oficialų protes
tą dėl antisemitiškų tendencijų 
Slanskio byloje. 

Prahos radijas dar prideda, 
kad krašte jau buvo masinių de
monstracijų, reikalaujančių tei
siamiesiems augščiausios baus
mės, t. y. pakorimo. 

Ike paskyrimai buvo staigmena 
i 

j priešais" palaikymas. Ir visa tai 
todėl, kad norėjęs kenkti Sovie
tų Rusijai ir socializmui, nes ne 
buvęs nė Sov. Rusijos nė socia-

Išskyrus Dulles, kitų kandidatų spauda nenumatė. — į l izmo draugas 
—Sen. Lodge vis dar vietos neižpranašauja I S a v o Pikt*ems darbams pagal-

bos gavęs iš kapitalistų kraštų 
NEW YOHIv, lapkr. 22. — Su pirmaisiais Eisenhowerio pa- atstovų. Jau suminėta buv. JAV 

Alto suvažiavimas New Yorke 
v. 

Šiemet surinkta daugiau pinigų 
NEW YORK, lapkr. 22. — Vakar ir šiandien New Yorke 

vyksta Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas, daly
vaujant pilnam kvorumui. 

Suvažiavimą atidarė Alto pre-
zidijumo pirmininkas L. Šimutis, 
apžvelgdamas Alto 12-kos metų 
veiklą ir pabrėždamas Amerikos 
lietuvių vieningumą padedant 
laisvinti pavergtą tėvynę Lietu
vą. Tas vieningumas galėtų būti 
pavyzdys visiems Lietuvos vada
vimo veiksniams. 

Be organizacijai priklausan
čių atstovų konferencijoje sve
čiais dalyvauja ministeris Žadei 
kis, gen. konsulas Budrys, lietu
vių komitetas prie Free Europe 
ir kt. 

Suvažiavimui pirmininkauja 
L. Šimutis, sekretoriauja P. Gri
gaitis, Kižytės ir K. Trečioko pa
dedamas. 

Rezoliucijų komisijon įeina: 
prel. Balkūnas, K. Bielinis, St. 

reikia ir ko nereikia su tais gin-, Gegužis, Albinas Trečiokas, adv. 
klais daryti. Čia dar skaitomasi | Kalinauskas ir Kvetkus. , 

Pirmasis sveikino prel. Kon
čius, raginęs eiti talkon Vokieti
joje likusiems gelbėti. Vliko var 
du sveikinimus perdavė V. Sidzi
kauskas, Kunigų Vienybės ir 
Loko — prel. Balkūnas, Free Eu
rope komiteto — jo Pabaltijo 
skyriaus vedėjas Ernest Acker, 
New Yorko Alto vardu — adv. 
Steponas Briedis. Sveikino dar 
gen. konsulas Budrys ir ministe
ris P. 2adeikis. 

Pranešimą apie veiklą padarė 
prezidiumo sekretorius P. Gri
gaitis. Paaiškėjo, kad šiais me
tais Lietuvos laisvinimo reika
lams sudėta per 50,000 dol. — 
daugiau negu visais kitais Alto 
veiklos metais, išskyrus 1947 m., 
kada buvo surinkta apie 92,000 
dol. 

skyrimais prasideda nusivylimai: neatspėjo nė korespondentai, nė 
tų vietų norėję pretendentai. 

Nebuvo staigmena Dulles pa
skyrimas valstybės sekretoriu
mi, bet automobilių Wilsono ir 
Oregono gubernatoriaus pasky
rimai buvo staigmena. 

Buvo manyta, kad krašto ap
saugos sekretoriumi Eisenhowe-
ris pasiskirs su didžiąja pramo
ne susipažinusį asmenį, nes da
bar jis turi valdyti maždaug 60 
bil. dol. metinės apyvartos ap
siginklavimo biznį, bet kai sen. 
Taftas neoficialiai davė spaudai 
savo kandidatų tai vietai pavar
des (visi didžiųjų plieno bendro
vių augšti pareigūnai), tai ir bu
vo manyta, kad vienas iš Tafto 
kandidatų bus parinktas. Nuste
bimas buvo didelis, kada atsiti
ko kitaip. 

Taftą korespondentai rado aiš 
kiai nepatenkintą, kai po pasky
rimų paskelbimo paklausė ką jis 
apie tai mano. Korespondentų 
kandidatas buvo buv. sen. Lod
ge, bet šiam dabar skiria kores-

ambasadorlaus Stanhard ir Ei-
senhowerio naujojo valstybės 

pondentai augltą vietą pačioje sekretoriaus Dulles pavardė, šis 
prezidentūroje arba po pasaulį .V™}*™™****** P y m U S 

keliaujančio ambasadoriaus pa-

Korejos frante 
SEOULAS, lapkr. 22. — Šian

dien jau 40 dienų, kaip vyksta 
kova už kalvas Kumhwa šiaurė
je. Ką kas kovas pradedant tu
rėjo, tą ir šiandien tebeturi, nes 
komunistam nepavyko prasikirs 
ti vartų į Seoulo link vedančią 
lygumą. 

Vakar priešas atgabeno į ko
vų vietą kažkokius šarvuotus ve 
žimus, kuriuos sąjungininkai 
jau pavadino „mechaninėm bai
dyklėm". Manoma, kad tai yra 
ant motorais velkamų platfor
mų sudėti didieji kulkosvaidžiai 
ar net patrankos. Tos „baidyk
lės" jau spjaudė į pietų korėjie
čius, bet greit pasitraukė iš są
jungininkų pusės artileriją į jas 
nukreipus. 

Vakar kovų kaip ir nebūta. 
Aviacija buvo veikli, bet numuš 
tas tik vienas Migas. 

reigas (kaip Hopkins Roosevel
to laikais). 

Kodėl taip anskti Eisenhowe-
ri skiria savo būsimus bendar-
darbius? Manoma, kad to reika
lauja komplikuota pasaulio pa
dėtis ir taip susitarta su Truma-
nu. Paskirtieji tuojau užmegs 
ryšius su savo departamentais 
ir iki oficialaus pareigų perėmi
mo jau bus susipažinę su savo 
darbu .— nebus pertraukos vals
tybės reikalų tvarkyme. Todėl 
prileistina, kad ir likę departa
mentų valdytojai greitai bus pa
skirti — ypač prekybos ir finan
sų. 

Arktikos kelias 
tinka kelionėms 

KOPENHAGA, lapkr. 22. — 
Keleivinis lėktuvas, jieškojęs 
trumpesnio kelio iš vakarinės 
JAV pusės į Europą per polia
rines sritis, iš Los Angeles į Da
nijos sostinę nuskrido per 23 
vai. (viena valanda anksčiau ne
gu buvo numatyta). Pirmas su
stojimas buvo Edmonton, Kana
doje, antras — JAV didžiulėje 
Thule aviacijos bazėje Grenlan
dijoje. Sis lėktuvas buvo pirmas 
komercinis šioje bazėje nusilei
dęs lėktuvas. 

Šiuo keliu skrendant, kelias iš 
Los Angeles į Europą sutrumpė
ja apie 1000 mylių ir vakarinis 
Amerikos pakraštys turi savo 
kelią į Europą — nebereikia 
skristi per New Yorką. 

Lėktuvas buvo pritaikintas 
poliarinei kelionei. Jei atsitiktų 
nelaimė, tai keleiviai turėtų spe
cialius maišus miegoti sniege, 
pašliūžas, šiltus batus ir rūbus, 
net šautuvus apsiginti nuo bal
tųjų meškų. 

Kaip kas mano 
apie Foster Dulles 
LONDON, lapkr. 22. — Lon

dono spauda, neva iš tikrų šal
tinių žinias gavusi teigia, kad 
Eisenhowerio valstybės sekreto
rius turėjęs būti ne Foster Dul
les, bet Paul Hoffman, tačiau šis 
tos pareigos nepanorėjęs. 

xEuropoje Dulles sutiktas su 
žodžiais „pavojingas žmogus", 
nes visi kažkodėl mano, kdd jis 
bus griežtas su komunistais ir 
gali išvylioti Rusijos mešką į III 
pasaulinį karą. 

Pietryčių Azijoje Dulles irgi 
bijomas, nes čja, sakoma, jis ga
li favorizuoti Japoniją, kuri jo 
globoje vėl gali pasidaryti gra
sinanti galybė. 

Degina raštus? 
WASHINGTON, lapkr. 22. — 

Respublikonai pradeda šaukti, 
kad demokratai masiniai naiki
na jiems nepatogius dokumen
tus. Eisensowerio atstovas pas 
biudžeto direktorių įspėjo, kad 
toks veiksmas yra baudžiamas 
ir visi atsidurs teisme ir kalėji
me naujiems įstaigų šeiminin
kams įsikūrus. 

pasaulio šnipas. 
Slanskis dirbęs prieš Sovietų 

S-gą ne vienas, bet bandęs į są
mokslą įtraukti ir kitų kraštų 
žymius komunistų vadus. Ypač 
jam padėjusi Rumunijoje Ona 
Pauker, kuri, kaip ir jis, sabota
vusi socialistines ūkio priemo
nes Rumunijoje, kad tokiu būdu 
įrodytų, jog tos priemonės yra 
klaidingos, o kapitalistinės tei
singos. 

Onos Pauker įmaišymas į 
Slanskio „prisipažinimą" galėtų 
reikšti, kad ir jos teismo reikia 
laukti Bukarešte po to, kai Slans 
kio ir grupės bus pasibaigęs Pra
hoje. 

Po Slanskio antras prisipaži
nęs yra irgi žydas Geminder, bu
vęs Čekoslovakijos kompartijos 
tarptautinio skyriaus vedėjas 
Slanskio valdymo laikais. Jis 
daug prie Slanskio žinių nepridė
jo, tik prisipažino, kad buvęs 
Slanskio patikėtinis, žinojęs jo 
sąmokslus ir padėjęs juos vyk
dyti. Jis ypatingai pabrėžė dau
giau rūpinęsis sionizmu, negu 
komunizmo reikalais, o sioniz-

Noretų mažinti 
mėsos kainas? 

WASHINGTON, lapkr. 22. — 
Kadangi už gyvulius auginto
jams mokama mažiau, o mėsos 
kainos krautuvėse vis nekrinta, 
tai kainų kontrolės viršininkas 
Woods įsakė savo įstaigos mėsa 
besirūpinantiems pareigūnams 
iki pirmadienio paruošti įsaky
mą mėsos kainoms mažmenų pre 
kyboje sumažinti. Jei jie mano, 
kad kainos nemažintinos, tai tu
ri įrodyti kodėl. Jis pats mano, 
kad kainas galima ir reikia su
mažinti. 

MEXICO CITY, lapkr. 22. — 
Meksikos senatoriams nepatiko 
skulptoriaus Asunsolo padaryta 
dabartinio prezidento Alemano 
statula, nes Alemanas jau per
daug išėjo panašus į Staliną, 
Skulptorius pažadėjo statulą tai 
syti. Ji numatyta pastatyti uni
versiteto kieme. 

Kalendorius 
Lapkričio 22 d.: šv. Cecilija. 

Senovės: Rūstenis ir Daina. 
Oras Chicagoje 

Giedra, šaltoka. Temperatūra 
apie 42 laipsnius. 

Saulė teka 6:48, leidžiasi 4:25. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vakar mirė American Federatkm of Labor pirmininkas 

W. Green, neilgai pragyvenęs CIO pirmininką P. Murray. Green 
mirė nuo širdies smūgio sulaukęs 81 metų. 

— New Yorko teisėjas Kaufman patvarkė, kad sovietų šnipų 
Rosenbergų mirties bausmė būtų įvykdyta Sing Sing kalėjime 
New Yorke tą 195S m. savaitę, kuri prasideda sausio 12 d. Ma
noma, kad Rosenbergai bus pasodinti į elektros kėdę sausio 15 d. 

— Pranešama, kad gen. Eisenhovoeris vykdamas Korėjon Ja
ponijos visai nekliudys. Spėjama, kad jį lydės ir jau paskirtas 
krašto apsaugos sekretorius MVilson. Spaudai Eisenhovoerio ke
lionėje paskirtos tik S vietos. 

— Iš Italijos komunistų frakcijos parlamente pasitraukė vie
nas atstovas, nes nebegalįs suderinti tikėjimo su komunizmu. Par
lamentas nubalsavo, kad jis gali pasilikti parlamente ir neprivalo 
pasitraukti. 

— P. Korėjos prez. Syngman Rhee su širdies skausmu įsakė 
sulaikyti visas viešas demonstradjas4įen. Eisenhowerio garbei ir 
nė viena žinia nebus paleista apie kelionę nė spaudoje nė per ra
diją tol, kol Eisenhoweris nebus išvykęs iš Korėjos. Visa tai pa
tvarkyta todėl, kad bijoma pasikėsinimo prieš Eisenhowerio gy
vybę. 
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Režisoriai . GASPARAS VELIČKA ir B. PAKŠTAS 

Rytoj, sekmadienį, lapkričio men. 23-čią dieną, 1952 m. 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 3193 South Kalstai Street 

ŠOKIAMS GROS BALIO PAKŠTO ORKESTRAS. 
Pradžia 4-tą valandą popiet • Įžanga $1.25, Tax .25, Viso $1.50 
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti RENGIMO KOMISIJA 
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Keletas žodžių apie Jurgį Jankų 
Jurgis Jankus yra mūsų iš

kiliausias beletristas. Tuoj po 
karo latvis studentas paklausė 
vieną mūsiškį, ar lietuviai turi 
rašytojų, kurie rašytų su stip
ria intryga, bet nekriminali-
niųs romanus. Tada šis atsa
kė, kad taip, bet paklaustas au
torių vardų, ilgai galvojęs. O 
galėjo atsakyti nemirktelėjęs: 
taip, Jankų. 

teratūros kritikų buvo gerai 
įvertinta, kurią net ir po šeše
rių metų vis dar primena kiek
vienas recenzentas, norėdamas 
pamatuotai ar nepamatuotai 
padaryti dėl kurio nors kito vei 
kalo Jankui priekaištą. 

Pretenzingų "Literatūros lan 
kų" (tarp kitko su labai silpna 
literatūrine dalimi) kažkoks 
kritikas, prisidengęs rusišku 
slapyvardžiu Miškinu, vertinda
mas Jankaus noveles "Pirmąjį 
rūpestį" pripažinęs gerom s tik 
penkias noveles, apie kitas pa
sako: "Visi kiti dalykai yra 
grynas balastas, mažinantis ly
ginamąjį knygos svorį". Ta
me ""balaste" buvo ir novelė 
"Paminklas", kurią Miškinas 
paneigė be jokio argumento ir 
kurią atspausdino vokiečių žur
nalas "Die Welt erzaehlt", Die 
Monatschrift der modernen Er-
zaehlungen 1952 Nr. 8, kaip mo 

prakaito, bet ir plaučius. Tai y- j reiškėsi kitokiom formom ir 
platesniu mastu. Išorinis veiki
mas nors aprimo, tačiau lietu
vybę jie ir šiandie brangina ir 
palaiko. Turbūt daugiausia pro-
centualiai Belgijos lietuviai už
sisako įvairių lietuviškų laik
raščių ir knygų. Nors nebedaug 
čia bėra likusių inteligentų, 
daugumoje paprasti darbinin
kai, nedaug uždirbą, tačiau ne
perdedant galima statyti vi
siems pavyzdžiu ne tik spaudos 

ra viena iš priežasčių, kodėl 
kiekvienas tremtinys lietuvis 
stengiasi atrasti galimybę nau
jai emigracijai. 

Socialinis aprūpinimas. Nors 
darbas sunkus, nesveikas ir pa
vojingąjį, pragyventi galima. 
Reikia tik sveikatos. Gerai ap
rūpinami yra susižeidusieji dai»-
bovietėse. Yra mokama taip pat 
už kiekvieną vaiką. 

Yra tautiečių, turinčių pen
kis, šešis vaikus ir geriau gy
venančių už mažavaikes šei-

mėčiusius lietuvius, atlaikyda
mas jiems pamaldas ir padeda- DĖMESIO, SAVININKAI 
mas linksmiau ir kultūringiau gaukite mus šiandien nemo-
praleist popietes. Bet kokiam K a m a m apskaičiavimui garažų 
veikimui sąlygos yra labai ne- p a s t a t y m u i p a g a l u ž s a k y m ą ; 

dėkingos dėl didelio išsisklaidy- įrengimui palėpėje ir rūsyje 

srity, bet ir tarpusavio sugyve
nimo. "Gimtoji šalis" yra jų 
dvisavaitinis laikraštis, aplan-

mas. Sunkiau sprendžiamas bu- k k i e k v i Belgijoj gyvenan 
tų klausimas. Pilnesmam tačiau 
vaizdui reikia skirti Volonijos 
sritį nuo Limburgo. Kur kas 
jaukesnis vaizdas yra Limburgo 
daly. Čia retas kuris iš lietuvių 
gyvena barakuose. Šeimos turi 
keletos kambarių butą, atskirai 
nuo kaimyno. Darbininkų na
mai, kur gyvena trys, keturios 
šeimos, sudaro malonų įspūdį, 

Čia pamažu šeimos atgauna 

tį lietuvį ir padedąs palaikyt 
daugiau informacinį ryšį visų 
tautiečių tarpe. Jį redaguoja 
kun. J. Dėdinas, meninę dalį 
tvarko tremtinė seselė benedik
tinė Laurencija. % 

mo. Jau trys metai, nepaisyda-. J aZmt 4-r i i butų; stogų apdengimui, apmu mas nepatogumų, pilnai atlieka Į X ._;J UHH. ^vtoiov 
sunkias tremtinio kunigo parei 

Buvo suorganizuota ir lietu
viška mokykla, kuriai vadovavo 
taip pat tremtinė seselė bene-

ypač taip vadinamame Water-Jdiktinė Agnietė, kuri yra daug 
scei. prisidėjusi ir prie Belgijos lie

tuvių kultūrinio ir religinio gy-
prarastą gyvenimo pusiausvyrą venimo. 

dernią šalia kitų tautų r a šy ; | i r s t e n g i a s i p r a d ė t gyventi. Ne-1 Negalima nepaminėt ir lietu 

Jurgis Jankus 

Vokietijos laikraščių recen
zentai apie vokiškai išėjusią 
Jankaus knygą "Velnio balą" 
rašė geriausias recenzijas. "Vo
kiečių skaitytojas turi būti dė
kingas vertėjui ir leidyklai už 
lietuvių tautos rašytojo dova
ną", rašo "Religion und VVelt-
anschauung". "Knygutė verta 
skaityti ir prie žvakių šviesos", 
rašo "Rozenkranz". Tai yra 
meisterio darbas", rašo "Schwa 
eibsche Zeitung" recenzentas 
1952 m. birželio 11 d. Galima 
būtų pacituoti puikiausių vo
kiečių atsiliepimų apie Jurgį 
Jankų ir daugiau, bet susilaiky 
sime, nes tai eina kalba apie 
"Velnio balą", kuri ir mūsų Ii- vysti asmeniškai. 

tojų ir tai dar pirmoj vietoj, trūksta net sveiko lenktyniavi-
Primename, kad žurnalas eina m o ^ kaimynais. Tas reikalau-
septintus metus, o jo redakto- ; j a franką (vietos piniginį viene
rius Kari Ude yra žinomas vo
kiečių rašytojas, be to, vyriau
sias redaktorius žinomo žur
nalo "VVelt und VVort". Malo
nus faktas, kad lietuvį rašyto
ją augštai vertina vokiečiai, ku 
rie, šiaip ar taip, pasaulio lite-
ratūron yra įnešę vieną iš di
džiausių duoklių. 

Daug būtų galima kalbėti 
apie rašytoją Jurgį Jankų, bet 
tam bus laiko ir progų, gi čia 
norime pastebėti, kad rašyto
jas rytoj 4 vai. p.p. Sokolų sa
lėje dalyvaus literatūros vaka
re ir Chicagos lietuvių visuome
nė šį mūsų keliomis premijo
mis atžymėtą rašytoją galės iš-

N. M. 

tą) nutraukt nuo stiklelio ir jį 
atidėt vertingesniam tikslui. 

viškų savybių, kurios pas bel-
giškius nėra sunykusios. Viena 
iš jų yra dosnumas. Reikia ste
bėtis kaip nuoširdžiai dalinama
si savo menkom santaupom. 

gas. Neseniai susilaukė du nau
jus pagelbininkus. Šią vasarą 
užbaigė studijas ir gavo kuni
gystės šventimus J. Lukošiūnas 
ir A. Baltakis. 

Be minėtų kunigų Belgijoje 
yra kelios dešimtys seserų vie
nuolių, išsimėčiusių po įvairias 
sritis. Visos jos yra tfelgų vie
nuolynuose. Didžiausias viene
tas yra Liege, kur, įskaitant dvi 
tremtines, yra 10 seserų bene
diktinių. Po keletą seselių yra 
dar Liuvene, Landene ir kitose 
vietose. Jos savo aukos kelyje 
išsaugojo ne tik tikėjimą, bet 
ir tautiškumą. Yra seselių jau 
30 metų nemačiusių Lietuvos ir 
kalbančių dar gražiai lietuviš
kai. Jos ne tik aukos gyvenime, 
bet ir meilėj gimtajai kalbai yra 
gyvas visiems pavyzdys. 

Šimui sienų, verandų pertaisy
mo. Nereikalinga įmokėti — 3 
metus išsimokėti. ENglewood 
4-3624. Mes aptarnaujame 
miestą ir priemiesčius. 

REMKITE "DRAUGĄ."! 

I'AJIKsKOJIMAS 
I'ajicftkoma J F Z R A K M O N A I T Y -

T £ . pae inant i 16 K u d i r k o s N a u m i e s 
čio, š a k i ų apskr i t i e s , a p i e 50 m e t ų 
amžiauH, utvykuni A m e r i k o n priufi 
a p i e 3 0 metų.. 

TerosCs BaniulaitytSs Kuchanskte-
nGs duktS Elena turi jai labai svar
bių žinių 16 jos teVlftkSs. 

Profiom rašyti adresu: J. Kelinis, 
1409 Quarry Avenue N. W. Grand 
Kapids , ,\ln-li. 

Noriu susirašinėti su jaunimu, 
ypač lietuvaitėmis. 

Mr. O. Miškas 
• The K. V. P. Camp 9, 

Espaniola, Ontario 
West Branch, Canada 
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Volonijoj vaizdas kitoks. Iš- Belgijoj studijuoją studentai y 
skyrus kelias šeimas, daugumas 
gyvena barakuose. Kai gyvena
ma barakuose, norom nenorom 

ra to liudininkai. Daug kartų 
juodos angliakasių rankos pa
dėjo nugalėt medžiaginius sun-

visi maišosi kartu, pasitaiko' kūmus ir padrąsino nesustot 
reiškinių ir nelabai džiuginan-1 pusiaukelėje. Taip pat daug 
čių. Būtų labai idealu, jei visi padeda ligoninis. 
Volonijos lietuviai persikeltų' Dar viena y ra būdinga savy-
Limburgan. Tam reikėtų tik pa.N W — meilė rūtai. Nerasi nė 
siryžimo, nes belgų'valgia nesi- vienos beveik lietuvės, kuri įų 
priešina. Pragyvenimui, tiesa, 
ir čia užtenka, tačiau sunkiau 
yra su kultūriniu, religiniu — 
moraliniu gyvenimu. 

Žmogau, tau reikia valios ir 
tikėjimo. Net ir geležinė valia 
vieną dieną palūš be tikėjimo. 

— Lakūnas Bertram 

neturėtų. 
Religinis gyvenimaę. Vietos 

kunigai palaiko Belgijos lietu
vių, tautinę ir religinę dvasią. 

Belgijos lietuvių gyvenimas 
Belgijoje šiandie lietuvių y- darbo bus atleistas italas ar ki

rą vos tris šimtai. Skaičius ma- tas kuris užsienietis, bet ne lie-
žas, bet apima visus Belgijos' tuvis. Pats pasirinkimas tačiau 
kampus. Daugiausia lietuvių y- prie darbo nedidelis. Galima 
ra Volonijos srityje, t. y. pran- rinktis tik darbo laiką: dieną ar 
cūziškai kalbančioje dalyje.1 naktinėj pamainoj, kur darbas 
Apytiknai nesudaro daugiau lengvesnis, bet ir atlyginimas 
kaip porą šimtų. Likusieji gyve- menkesnis 
na tarp flamų, Limburgo sri ty 
Pirmosiomis emigracijos dieno 
mis daugiausia lietuvių buvo 

Angliakasio vargus težino tik 
patys dirbantieji. Net nė jų 

susispietusių Liege, Volonijos įŽW)nos n e ž i n o k i e k Prakaituoja 
dalyje. Šiandie jų bėra apie 1 5 o ! ^ v v r a i i r kokiam pavojui iš-
ir tie patys išsimėtę. Adminis- Matoma jų gyvybė, nes darbo 
traciniu požvilgiu visi lietuviai 
susiskirstę seniūnijomis ir pri
klauso Pasaulio Lietuvių Ben 

Bendrai ekonominis gyveni- ^ a u g § i r d i e s p į r m o s iomis emi 
mas Belgijoje yra taip sutvar- g r a c i j o s dienomis parodė kun. 
kytas, kad susitaupyt juodės- Damauskas. Jam pasitraukus, 
nei dienai yra sunku. Taip bent( pastoracinę ir kultūrinę naštą 
tremtinio gyvenimas lieka be p e rėmc kun. J. Dėdinas, kuris 
ateities, ši yra antroji priežas
tis kodėl lietuvis nori naujos 
emigracijos. 

Kultūrinis gyvenimas. Kai 
lietuvių skaičius viršijo tūks-

negailėdamasis nei sveikatos 
nei~ savos kišenės, tautiečiams 
yra atsidavęs visas. Jo dėka 
šiandie pas kiekvieną lietuvį at
rasi lietuvišką laikraštį, knygą. 

tantį, ir kultūrinis veikimas Sekmadieniais vienoj rankoj 
'magnetofoną, kitoj spaudos 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Ghicagą. 

Aliejus krosnims Ir c^rtrallnlui ap 
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-0264 

SĄSKAITYBOS MOKYKLOJK 
dar yra po ketetą.' iilsvų vietų 
visose comptometro ir mašin
raščio klasėse. Pamokos eina 
dienomis ir vakarais Lietuvių 
Auditorijoje, 3137 S. Halsted 
Kas nori dar pakliūti į žiemos se
mestrą, prašom pasiskubinti įsire
gistruoti. 
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PANEIGĖ 

viečių lankyt negalima. Neturi 
atsakomybės už netikėtinumus. 
J3e abejo blogos propagandos 

druomenei. Belgijos lietuvių W*_ į « t t ( ; ] B * # W * *#_*? 
bendruomenės pirmininku yra 
p. Pr. Sekmokas. 

Darb'ia. Atvykusius lietuvius 

tografuoti išeinančių iš požemio 
darbininkų. O po darbo turi visi 
kuo švariausiai nusiprausti, kad 
galėtum būti vėl saulės piliečiu. 

tremtinius Belgijon pasitiko sun! Tačiau kalbėti gali kiek tik no 
kus darbas }>ožemy, anglių ka
syklose. Šiandie darbo sąlygos 
nedaug tepasikeitė. Kam svei
kata nesušlubavo, tebedirba ir 
toliau prie anglies. Tik tiek, kad 
įsigijo didesnio pasitikėjimo pas 
belgus prižiūrėtojus. Greičiau iš 

ri. Mums lietuviams, žemės ūkio 
krašto žmonėms šis darbas nėra 
priprantamas. Reto kurio vei
das neišduoda darbovietės sun
kumo: veidai išbalę, sukritę. 
Sveiki vyrai po keletos metų 
pasijunta praradę ne tik daug 

DĖMESIO, 
. NAMŲ SAVININKAI! 

C&rpentry RemodeUng! 
Pastogėse ir rūsiuose butai 

Garažai ir namai statomi pagal 
užsakymą už žemiausias kainas! 
Prekiaukite tiesiai su dailyde 
kontraktorium. Nemokami ap
skaičiavimai. Mieste ar priemies
tyje. Šaukite HOUycourt 5-1566 

portfelj neimąs jis lanko issi- a r b a D o w n e r s Grove 406-M. 

8/ lvanu U the talevuion you've been 
vaiting for. Jt vriU giva you Uic beit 
poetible reception wheraver you feve. 
And only Sy 1 vania TV ha* HALOLIGHT? 
the amaaing frame of aoft, eool light 
around tba entire pieture. Sylvania TV 

The AULINOTON best buy l a T ? . . . ? i - b«v*U*b^withbuut.u»UHFr«(>epu«l 
inob mahogany venaer tabla modai vritb 
llALOUCUT. Povvcrful S Ua topo v i • f • 
••508" Chaoii. Av.ll . *~ ^ ^ 
able*ithbuilt.inUB* Al- r . , . 

Also m blondt *Sylvanto Trodamfirk 
COMIIM.. .ASKA»©UTOURAMAZ»IOTRAII i4MWri«$! 

ROOSEVELT F H N i « COMPANY, Inc. 
L I E T U V I Ų K R A U T U V E 

2310 West Roosevelt Road, Chicago, IU. 
Atdara pirniad. ir ketvirt. vakarais iki 9:30 valandą 

Atdara sekmadieni nuo 11 iki 4:30 vai. p. p. 
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Abc Burrow, autorius ,,Guys 
and Dolls", prieš amerikietiš
kai veiklai tirti komitetui pa
reiškė, jog jis niekada nčra 
buvęs komunistu. (INS) 

Išėjo iš Spaudos 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studiją Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku-

: ^ 

Vietoj 

,000,000 
D O L E R I Ų 

uk 

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 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

BILL K'S 
Mr. & Mr». Wm. Kareivai, 

* / . ^ " " ^ ^ ^ Savininkai 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

= ^ 

l 
DOLjERIAI 

Rašykite „ D R A U G U I " 
2994 $9, Oakley Ave., Chicago 9, III. 
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Jei mes — ^ * / Y ) o 
patenkiname šim- ^ < y O 
Uis kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinu jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

BILL K'S 
Dideliu pasirink Intas 

importuotu 
<•< i i m u 
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NEMOKAMAI 

Išbandymas 
Jis čia! Ji> irtu ja s! 

Tai IETOI 
Be vandonu odos valytojuM 
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VftrtoUilo .fKTO MODi;itNV VALY'IX>J.V MODKUMAMK OYVIONl-
Mi:. Paprasla) Ir i»a.srkmingnl nuima dažus, riebalus, smala. "ditto" ra-
fulu, riifcomoH tnašin^l^s kąapinMio dfiiųcH, purvų, tufca, kalkinio popie
riaus dCmoH ir t. t. JKTO paftnlinu ir kvapų! 

Apsaugoja oda nuo nuplaišiojimo! 1 .lokiu būdu nopakonkH jautriausia 
l'žlaiko odO minksljj ii švolnlų! • odą.! * 

JCS PKRI^ATK SU PINIGE ( i l ^ / J M M O GARANTIJA 
I ATSH,'SKITK T\į& %}JUD i A TKIS 4Dc VKKTP„S INDKI.HS .! KTO J 

Pi siuntinio išlaidas niOH HUniok^Bltnc! Joi nobfttlte visiškai pat.ti 
i kjntl, praginkite du nepradarytu^ indelius ir jiisu p'nigai bus tsu-

gri.įintį: l'a.stlaikykitf atdaiMų indelj. Jis jūsų visiškai nemokamai! 
I ž akymai priimami paštu ir telefonu. 

Namo 
I A d d ress • •• 

Cily /,onc State I 
Siuskite i JUflQ i 'KODIt J S, l»e., o4!3 (iil<ag;o A v/f., rhirajfo 5, 111. ] 
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Chicagos Lietuviu Vaiku Teatras 
1052 m. lapkričio men. 23 d. (sekmadienį 3 vai. po pietų Roselande, 
"Palmer Park" salėj, l l l t h St. ir Indiana Avenue — pietų rytų kampe 

Stato V. FRAHKIENES keturty veiksmy pasaka — 

l Teisute 91 

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

Vaidinimo tokiai ir muzika ALDONOS VALElsAITĖS ir LIUCIJOS 
SRICALIONAITES • LAZAUSKIENĖS Modernaus šokio Studifos 

S9kiU$ muzika palydi . . . . . . . MANGIRDAS MOTERAITIS 
Dekoracijos ir kostiumai , . . . . . . dail. prof. ADOMO VARNO 

r^i 

Spektaklio pradžia 3 vai. popiet punktualiai. 
Jč^ittitts.tik su kvietiimais. KvieŲpja,! $*\»imi Vttidinipio dicm nuo 2-ros valandos prie'įėjimo. 

VAIKŲ TEATRO VADOVYBĖ 
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Publlshsd dally, exo*pt Siindays. 

by the 
Llthuanian Catholll Press Soelety. 
PRENUMERATA: Metams 
ChicagoJ ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kauadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

8UB8CRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chlcago 
$».uo per year tn Cbicaffo A Cicero 
$8.00 per year I n Canada 
Forelgn $11.00 per year. 

1 m«n. 
S l . U 
$1.00 
$1.86 

i metų 
$6.00 
$4.60 
lo.bO 

8 mSn.. 
$8.76 
$2.60 
as.oo 

ALKANŲ BURNŲ SAVININKAI 
Jaučiami, ir tai pernelyg aiškiai, luomų skirtumai bei iškel

tųjų privilegijos labai erzina ir šiaip nepatenkintus ir alkanų bur
nų savininkus. Nors valdančiųjų luomas bei jų pasekėjų saujelė 
yra stropiai saugomi slaptosios komunistų policijos, bet nepaten
kintieji savo "valdovams" viešai parodo kumšt). Užtat būna kru
vinų susirėmimų, kurie nemažėja, bet turi tendenciją didėti. 

Visai neseniai viename Kueldendorfo restorane buvo .kilę 
muštynės tarp alkanųjų kelių tiesimo darbininkų ir vietinių par
tijos apskrities pareigūnų. Du buvo užmušti, 30 sužeista. 

Kodėl .sovietų zonoje jaučiama maisto stoka? Didžiausia 

Kariniai pasiruošimai Raitijoje 
Stockholme leidžiami anglų Pangą, Undvą, Atlą ir Sorve. Statoma taip pat svarbių 

k. "Newsletter" Nr. 295-296, ap- Menkesni įtvirtinimai pastatyti strateginiu atžvilgiu kelių, ge-
žvelge naująjj Sovietų penkme-j Suomių įlankos pakraščiais. Pa-1 rinama 1945 m. pradėta tiesti 
čio planą ir 19-jį komunistų par- gilinus vandens kelią, dabar ten1 tarp Talino ir Leningrado au
ti jos kongresą Maskvoje, kaip gali rodytis ii* didieji Sovietų 
ir prancūzų "jįe Monde", pažy-j laivai, ypač manevrų metu. 
mi, kad Sovietai į Baltijos vai-j Estijoje taip pat padidintas 
stybes yra š| kartą atkreipę y- aerodromų tinklas. Per pirmąją 

Lapkričio dvidešimt 
MININT LIETUVOS KARIUOMKN&S ŠVENTĘ 

Visos valstybės, didelės ir mažos, visuomet turėjo ir turi 
savo ginkluotąsias pajėgas. Daugelis valstybių laiko kariuome
nes, kad apsigintų nuo pavergimo, kad apsaugotų savo terito
riją ir gyventojus. Tačiau istorija žino labai daug pavyzdžių, 
kai valstybės ginkluojasi, siekdamos pavergti kitas tautas. 

Nesigilinant į ankstyvesne žmonijos istorijos praeitį, jau 
mūsų generacijos laikotarpyje turime kelis ryškius pavyzdžius, 
kada buvo kariaujama pavergimo tikslu: Musolinio Italija už
puolė Abisiniją; Pilsudskio Lenkija užpuolė Lietuvą; Hitlerio 
Vokietija pavergė visą eilę tautų ir, pagaliau, užpuldama Lenki
ją, uždegė II-jį Pasaulinį karą; Stalino bolševikinė Rusija už
puolė Suomiją, smogė į nugarą Lenkijai, kai ši jau buvo Hit
lerio parblokšta. Be to, grasinimu ir terorizavimu pavergė Bal
tijos valstybes, panaudodama tam tikslui kariuomenę. Toliau 
prirakino geležine uždanga visą eilę Europos valstybių ir ten 
vykdo smurto ir tautų naikinimo darbą. Stalino - Džiugašvilio 
tikslas — pavergti visą pasaulį, su Amerika priešakyje, ir visus 
žmones paversti vergais žiauriausiomis priemonėmis, kokių žmo
nijos civilizacija dar nėra mačiusi. 

Ne tokiais tikslais Lietuva turėjo savo kariuomenę. 

LIETUVOS KARIUOMENĖ ATKURTA ,1918 M. 

Mūsų tauta nieko svetimo nenorėjo ir nesiekė. Turėjo savo 
kariuomenę gilioje senovėje, atkūrė ją ir mūsų laikotarpyje, kad 
apgintų savo laisvę nuo grobuoniškų kaimynų. 

1918 m. lapkričio mėn. 23 d. mūsų kariuomenė buvo at
kurta. Kiekvienais metais tą pačią dieną mes prisimename sa
vo kariuomenę, kuri Lietuvos istorijoje jau ne vieną kartą su
vaidino labai svarbų vaidmenį. Mūsų istorinė praeitis įsakmiai 
rodo, kad be kovos, be kraujo aukų, Nepriklausomos Lietuvos 
niekados neatstatysime. Kova dėl tautos laisvės vyksta visą 
laiką be pertraukos ir ji bus tęsiama ligi galutinio laimėjimo. 
Ateityje galime susilaukti labai teisingų ir humaniškų tarptau
tinių deklaracijų ar sutarčių dėl pavergtų tautų išlaisvinimo; 
tokių dokumentų jau turėjome ir praeityje, tačiau žinokime 
vieną, kad mažosios tautos visuomet liks tik prekybos, mainų 
ir užkulisinės politikos intrigų objektu, jeigu jos patogiu laiku 
nestos į žūtbūtinę kov% su ginklu rankoje. Šitą patyrimą mes 
jau turime, ir niekas negali nuginčyti. 

maisto stokos priežastimi, kaip ir galima buvo laukti, yra rau- \ patingą dėmesį. Minimajame, okupaciją Sovietai buvo padarę 
donųjų didelės pastangos steigti "gamybinius kooperatyvus", | plane tik viena Estija paminėta 23 aerodromus, o per antrąją 
kurie yra ne kas kita, kaip paprasta kolchozų santvarkos kopija. ) daugiau kaip 20 kartų. Tačiau 
Okininkai visomis jėgomis priešinasi tai kolektyvizacijai, o ka- I "Newsletter" daro išvadą, kad 
dangi žino, jog vistiek negalės atsispirti prievartai, todėl nesi
stengia tinkamai dirbti žemę, kuri diena iš dienos juk liks nebe 
jo nuosavybe. 

Pasipriešinimas kolchozinimui yra tiek platus ir viešas, kad 

nereikia nė 

Pabaltijo valstybėmis, ypač Es-

tostrada. Tačiau visi tie kari
niai pasiruošimai ir įtvirtinimai, 
pavertę šių dienų Estiją svarbia 
karo laivyno ir su juo koordi
nuotos aviacijos baze, yra, kaip 
"Newsletter" pastebi, greičiau 
defenzyvinio nei ofenzyvinio po
būdžio. (Kita) 

Kristus tuo pasaulį išgelbėjo, 

juos padidino ir patobulino. 
Dabar Estijoje yra apie 00 ^rš^Vters'^^^^CT, *.*• 'tr4

 sa*T-
mą tik kariniais sumetimais. ! T u o bud

u
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jro svarbią aviacijos baze g a l i - k a d jį s neteisybę panaikino tei-
Rytų Vokieijos politbiuras paskelbė, kad jei opozicija nesiliaus - 2 f f i ' ^ " ^ pafiruošimai, "?j k o v o j d ė l ®altiJ°s' * * ° •*»*. blogį gėriu nugalėjo. Taip 
savotavusi maisto g a m M - teks išnikinti visus pasiturinčius ^ ' į°?l ! T P ^ ™ " | a , v y n u i aprūpint, nafta praves- i r m e s d a r y k i m e , pilni pasitikę-

i jų okupacijos dienų. Per pasta- tos dvi vamzdžių linijos iš Koht-| jįm o , negaišdami: Nepaisant vi-
ruosius 8 metus Estijos pajūriu la-Jarvės į Taliną ir Paldiskį. Iš s ų sunkumų nebus jokių prob-
įtaisytas ištisas karinių įtvirti- estų degamojo skalūno nafta1 j e m u kurios nebūtų išrištos 

ūkininkus. Ką tai sovietų terminologijoje reiškia 
aiškinti. 

Taigi, maisto padėtis Rytų Vokietijoje yra kritiškame sto
vyje. Tai ne naujiena sovietinėje sistemoje. Kur viešpatauja kū
jis su pjautuvu, ten žengia ne tik baimė, bet ir bado giltinės 
šmėkla. 

nonų tinklas. Smarkiausiai į- perdirbama į benziną ir vartoja-1 ^j0je dvasioje, 
tvirtintos sritys yra aplink Ta- ma aviacijai ir motorizuotiems| 
liną, Paldiskį, Tadkuną, Ristną,1 daliniams. Chiang-Kai Shekas 
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RIMTIES 
VALANDELEL. 
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Sekmadienio ryto malda 
PAUL CLAUDEL 

Amen. Vardan Tėvo ir Sū
naus ir Šventosios Dvasios. 
Štai aš Viešpatie! Aš esu pa
sirengęs. Mano Dieve, aš atsi
kėliau ir vėl esu su Tavimi. 

Aš miegojau ir gulėjau, kaip 
numiręs naktyje. Dievas tarė: 
Tegul pasidaro šviesu, o aš pa
budau, tarsi nuo kokio riksmo. 

Atsikėliau ir budžiu; aš esu 
stačias ir pradedu su praside
dančia diena. Mano Tėve, kurs 
mane įžiebei pirm Aušros, štai 
aš stoviu Tavo akivaizdoje. 

Mano širdis yra laisva ir ma 
Vadinasi, mes visuomet privalome prisiminti mūsų kariuo- , n o DUrna švari; bet mano kūnas 
• • * « — A _ A • • * . — A . •* •• • I _ .-.1— M U u . A- Z menės pasitarnavimą mūsų tautai ir visuomet turime skatinti 

kiekvieną, kuriame plaka lietuviška širdis, ruoštis dideliems 
žygiams ateityje. 

Turime ugdyti taurų idealizmą, tautinę savigarbą ir gilią 
Tėvynės meilę, kas veda į didelį pasiryžimą ir neribotą pasi
aukojimą. Taip buvo ugdoma mūsų tauta praeityje, nes kitaip 
negalėtume išaiškinti kūrėjų - savanorių pasiryžimo, labai mig-
Iitoj tarptautinėj situacijoje, patiems pirmiesiems stoti į pa
vojingas kovas dėl Tėvynės laisvės atgavimo. Arba, kaip būtų 
galima išaiškinti visos eilės Vyčio Kryžiaus kavalierių karžygiš
kus nuopelnus Tėvynės fronto laukuose, kada jie savo drąsa 
ir pasiaukojimu viso mūšio eigą pakeisdavo mums naudingon 
pusėn. 

REIKĖS STOTI f KOV* RYŽTINGA 
Pagaliau, kuo būtų galima išsiaiškinti mūsų partizanų did

vyriškas kovas su Stalino gaujomis, kurios užplūdo mūsų kraš
tą. Partizanų pasiaukojimas ir drąsūs žygiai sudarys tautos is
torijoje atskirą kovų už laisvę epochą, kurią* mūsų istorikai 
tinkamai įvertins, o poetai gražiai apdainuos. 

Lapkričio 23 diena yra ne tik mūsų kariuomenės atkūrimo 
šventė, bet taip pat Kūrėjų - Savanorių, Vyčio Kryžiaus Kava
lierių ir Partizanų šventė. Jau nuo 1940 metų neturime galimy
bės šią šventę minėti Lietuvoje ir negalime Karo Muzėjaus so
delyje, iškilmingų pamaldų metu, rimtoje susikaupimo valan
dėlėje, pagerbti žuvusius dėl Tėvynės... Tačiau mes turime auk
lėti savyje tvirtą pasiryžimą ir šviesiai žvelgti į Tėvynės ateitį... 
Ateis valanda, kuri vėl suteiks progos įsijungti į kariuomenės 
eiles ir su ginklu rankoje stoti į kovą ryžtingą... Jurgis Bobelis 

Kylu Voietijoje trūksta maisto 
ši žiema rusų kontroliuojamoje Vokietijos dalyje bus bene 

pati kritiškiausia. Jau dabar ten jaučiamas didelis maisto trū
kumas, kurio neįstengia pašalinti ir tušti raudonųjų propagandos 
žodžiai, šių metų derlius buvo tik apie du trečdalius normalaus 
derliaus. Gi maisto reikalavimai, vien tik dėl nuolat didinamų 
rusų ir rytų vokiečių armijų, vis gausėja. Miestuose jau taip blo
ga su maistu, jog trūksta pagrindinio vokiečių įprasto maisto — 
bulvių. Kai įvairūs trūkumai didėja, žmonių kantrybė baigia 
išsisemti. 

Rytų Vokietijoje yra nemaža valdiškų krautuvių, kuriose ofi. 
daliai, bet "juodosios rinkos" kaina, gali ši tą nusipirkti Daug 
kartų tų krautuvių langai perpykusių alkanų gyventojų buvo iš
daužyti. Maisto trūkumas pasireiškė ne atskirose srityse, bet vi
soje rusų administruojamoje apylinkėje. Neben tik pačiame 
rytiniame Berlyne, kur dar gali užklysti užsieniečio akis, iš pas
kutiniųjų stengiamasi krautuvių vitrinas laikyti pilnas. 

— Ką mes valgysime šiandien? — nesiliauja kvaršinti gy
ventojų mases. Bet komunistų partijos nariai, žymesni veikėjai 
dėl to sau galvų nekvaršina. Nes tokiai kategorijai yra išduoda
mos padidintos maisto normos, ir, kas svarbiausia, jie visada 
gali duotą davinį išsipirkti specialiai įruoštose krautuvėse. Gi 
eiliniai gyventojai, nors ir turi maisto korteles, bet pagal jas 
beveik nieko negali gauti. Gi tų kortelių popierius, gaila, ne
valgomas... 

ir mano siela nori maisto. Vi
sos mano nuodėmės yra atleis
tos, kurias aš vieną po kitos iš-
pažinau. 

Vestuvių žiedas yra ant mano 
rankos, mano veįdas yra nu
praustas; aš esu kaip nekalta 
būtybė, kurią savo Malone Tu 
apiplovei. 

Ko aš turiu Tavęs prašyti, 
kuris negali man duoti nieko, 
kas nebūtų visiškai Tavo: ir 
šis pinigas su ciesoriaus ženk
lu, ir šis žodis, kuriuo aš taip 
džiaugiuos. 

Bet aš gausiu pačią saulę; aš 
išskeečiu rankas Tavo mastu. 
Žiūriu į dangų ir regiu jame 
auksinę dėmę, kaip Tavo įžen
gimo dienoje. 

Pasaulį aš priimu tokį, koks 
jis yra ir neturiu čia ko keisti. Dieve> k u r* esi vienas trijuo-
Viešpatie, duok man tik pats s e asmenyse; santykiavime už 
save ir man užteks. kurį Kristus kybo ant kryžiaus; 

Pridėk Viešpatie Šešioms die- žodi, kuriame viskas yra kalba, 

Kovos metodai 
Bulgarijoje 

Ne tik Lietuvoje, Lenkijoje, 
iš kurių gal ir kiek daugiau at
eina žinių apie stiprų pasiprie
šinimo sąjūdį okupantams, bet 
ir tokioje Bulgarijoje vyksta 
tyli pogrindžio kova prieš tą 
patį svetimą ir išnaudojantį so
vietinį grobiką. Bulgarų patrio
tai turi savo laisvinimo veiks
nius, kurie, nors ir būdami va- -
karų pasaulyje, bet turi galimy
bės susirišti su krašte veikian
čiais laisvės kovotojais. Tik da
bar bulgarų kovos vadovaujan
tieji veiksniai nurodė kraštui, 
kad reikia pereiti iš aktyvaus 
pasipriešinimo į pasyvųjį. 

Bulgarų atitinkami sluoks
niai susisiekę ir pasitarę su rei
kiamais vakarų veiksniais, nus
prendė, kad išsprogdinimas ku
rio ten geležinkelio tilto ar iškė
limas į padanges kurio fabriko, 
nėra vertas vis''naujų ir naujų 
antikomunistinių asmenybių a-
reštų. Nutarime toliau sakoma, 
kad raudonieji su savo prievar
tos darbų sistema gali pataisyti 
tiltą per kelias dienas. Gi po 
sabotažo seką areštai pareika
lauja kartais net per 100 geriau
siųjų bulgarų tautos sūnų. 

Galimas dalykas, kad naujie
ji pasipriešinimo būdai gali į-
nešti nemažą nesklandumo oku
panto planuose, bet krašto gy
ventojams tikrai bus mažiau 
skaudūs. Atrodo, kad prie pana
šių metodų pereina ne tik bul
garų, bet ir visi kiti pasiprieši
nimo sąjūdžiai anapus geležinės 
uždangos. Svarbiausia — veng
ti bereikalingų aukų, branginti 
kiekvieną gyvybę. Naujasis pla-
nai kaip tik ir padės tai įvykdy
ti A-is 

noms septintąją, kurią esi pats 
sau pasiskyres. Ji nėra šešta
dienis, šiandie sekmadienis, nes 
pirmųjų Mišių varpai jau nu

skambėjo. 
Luciferis pats vienas šviečia 

naujuose ir dykuose Rytuose; 
gaidys pragydo ir Marija Mag-
delena skuba į kapą'. 

Oro deimantas pražįsta, gema 
nuostabi diena. Jūs atvykote į 
pabaigą mano amžinųjų sužie-
dotuvių rytmety. 

Laikas yra trumpas, o saulė 
kiekvieną momentą gali pasi
rodyti; dėl to be pertraukos 
darykime tai, ką turime dary
ti: skubiai, rimtai, kaip susi
telkęs kunigas, kuris rengiasi 
Mišioms, Ginkluokimės nesl-
karščiuodami ir nedelsdami tai 
daliai, kuri yra mūsų pareiga. 

Kaip žmogus ką tik sutver
tas, kaip išradimas naujai iš
rastas ir dar nepanaudotas, vi
sos mano galios yra nukreiptos 
į tikslą ir visos mano maldos 
yra veiksmas. 

aš tikiu visa, ką Tu sakai. 
Tu esi kalba, mums duota ir 

prikalta geležinėmis vinimis; 
Tu esi laidas, kuriame yra vi
sa mano viltis ir kurį aš pats 
padarau, išskėsdamas savo ran 
kas. 

Aš esu pirštas Tavo žaizdo
je ir ranka Tavo širdyje. Ne
paisant to, koks Visagalis Tu 
esi, Tu negali sukliudyti man 
Tave mylėti. 

Kad apeigos greičiau įvyktų, 
kuriose aš bendrausiu su Tavo 
amžinybe! Jos nėra pertrum-
pos tam Dievo akimirksniui mu 
myse, kuris negali būti pada
lytas. 

Laikykime šią priesaiką mu
myse; palaikyk mane, kad aš 
iš baimės nesunykčiau; Dievo 
žmogystė ant mano liežuvio. 
Paženklink ir mano širdį, ir ma 
no kilmę. 

Kur Viešpatie Tu gali pailsė
ti šią septintąją dieną, kurią Tu 
padarei, jei ne mano širdyje? 

Vertė V. Bgd. 

Didelis Išpardavimas! 
PRIEŠ PADEKAVONES DIENĄ 

KAINOS SUMAŽINTOS NUO 30% IKI 50%! 
Visų reikmenų del pagaminimo ir patarnavimo skaniausių val

gių bei malonaus laiko praleidimo padekavones dienoje ir per 
ilgiausius metus. 

Šita proga Progress Bendrove nori pareikšti padėką visiems savo 
remejams4costumeriams už labai skaitlingą lankyme ir pirkimą na
mams reikmenų iš Progress krautuves. Del šio nuoširdaus atsidė
kojimo skelbia šį išpardavimą, siūlydami stebėtiną kainų sumažini
mą nuo 30% iki 50% ant naujausių ir geriausių reikmenų, ypa
tingai ateinančioms rudens ir žiemos šventėms. 
$250.00 vertės 7 ar 8 dalių puikiausi valgomojo kamb. setai parduodami po J -j /k o fifl 
$100.00.yprtes 5-kių dalių augštos rūšies chrome Breakfast setai po t n Q nn 
$138.00 vertės vieni iš geriausių virtuvėm gazinuii pečiai, pilnai porcelanuoti, po S o y Į 7 S 

$197.50 vertės 17-kos colių paveikslo 1953 mados Televizijos Aparatai po .. J « | £k g . 0 0 

JĖĖ 

$29.50 vertės 53-jų dalių servizų 
setai po $|7-95 

$95.00 vertės 93-jų dalių paauksuoti 
servizų setai po $58-00 

$21.50 vertės automatiški toasteriai 
po $|4.95 

$98.00 vertes elektrikiniai roasteriai 
su kabinetu po $59*50 

$35.00 vertes 4-rių dalių elektriniai 
kavos Perculatoriai po . $ 2 2 - ^ 

$3.50 vertes 4-rių skirtingų dydžių 
maišymo bliūdai po $ f .98 

$2.50 vertės didelės mieros keptuvai — 
roasteriai po $ | .49 

$45.00 vertės elektriniai maisto 
maišytojai po $32-5 0 

$12.50 vertės patarnavimo cocktail 
staliukai «po $7-95 

$19.50 24-rių dalių peilių ir šakučių 
setai po $ 12-95 

$7.75 vertės 3-jų dalių "carving" 
setai po $4.95 

$7.50 vertes duonos džiovintojai — 
toasteriai po . . . < $3-95 

$17.50 vertės 4-rių dalių kavos 
virtuvai jo $9-95 

$12.50 vertės 24rių dalių peilių ir 
šakučių setai po $7-95 

$5.95 vertės didelės mieros keptuvai — 
roasteriai po .'...• *$3-75 

$19.95 vertės "Food mixers" po . . $|4.95 

šimtus kitų vertybių rasite dabar atsilankę į šią seniausią Lietu
vių Bendroves Krautuvę. 

Progress Furniture Com 
4181-83 Archer Avenue Richmond gatves 

Krautuve atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
Eidami pasiimkite gazo ir elektros sąskaitas — priimame be ekstra mokesčio. Čia 

galSsite išpirkti money orderius ir užmokSti visas kitas sąskaitas. Yra saugu ir patogu. 
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Svarbus pranešimas 
tremtiniams 

Yra svarbių pranešimų kai-
kuriems tremtiniams. Jie pa
tys, ar kas apie juos žinote, 
tegu atsišaukia į BALF cent
rą. Reikalingi šių asmenų ad
resai: 

Juzė Bytautienė, pirmiau gy 
venusi 93 MiU St., Orange, 
Mass. 

Elena Kontvalnytė, pirmiau 
gyvenusi 600 West 218 St., 
New York, N. Y. 

Jūratė Bytautaitė - Pečiura, 
gyvenusi 93 MiU St., Orange, 
Mass. 

Povilas Karačinskas, kurio 
adresas buvo Box 203, Frank-
fort, 111. 

Jonas Vitkauskas, gyvenąs 
Hadley Road, Sunderland, 
Mass. 

Atsišaukit j BALF, 105 
Grand S t , Brooklyn 11, N. Y., 
tel. EVergreen 7-1422. 

Ameriką. Jo adresas: L. Mark-
saiUs, Kr. Parkgata 58B., 
Moelndal 2, Sweden. 

Jurgis Viliūnas, gimęs 1890 
m. birželio 5 d. ir žmona Elsė, 
gimusi 1896 m. gruodžio 18 d. 
Vilius Viliūnas, gimęs 1924 m. 
birželio 18 d.; Hermanas Viliu 
nas, gimęs 1931 m. kovo 6 d.; 
Jonas Viliūnas, gimęs 1933 m. 
banadžio 7 d.; Martha Viliū-
naltė, gimusi 1936 m. balan
džio 7 d. Adresas: Pairę Hor-
liz 59, Hilleur-Liege, Belgium. 
šiai šeimai reikės 3 garantijų 
(daugiau 21 metų amžiaus rei
kia atskiros garantijos. 

BALF Centras 
, . i — • • • • n II i - n i • • • • mm Į • M - Į • • u i - • • • — • • — 

K K A I J K8TATK 

* • • • • • • • • 

' •DRAUGAS" A O E N C Y 
65 K. VftMhlngton St. 
Tel. DKarborn 2-24H4 

C L A S S I F I E D A N D HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 

2334 So. Oakley Av©. 
Tel . V i r i n i * 7-6<>40—7-6641 

Savininkių* parduoda a i $l3,r»00. 
Modernūs 5 kam b. mOr. namas 6 H 
metų senumo, pilnas rūsys. 1% a u 
tom, garažas, kombinuoti žieminiai 
langai ir sieteliai, gražiai apsodintas, 
arti transportaoijos, mokyklų ir baž
nyčių. Tuojau galima užimti, aplci-

1 džiame miestą. 2640 Oak St., Frank-
ini Park. CKntral 6-3947 arba OLad-
stone 6-3338, sek m. arba vakarais. 

N M M l »%%*» m m < 

PROGOS — OPPORTUNITIKS 

Užuolaidų ir rūbu vnlyjkla 
Pilnai {rengta. Gerai einas biznis Įs
teigtas prloft 17 m, žema nuoma, ge
ra sutartis. Ideali vieta porai, pama
te įvertinsite. Kaina $2,500; del ligos 
nori skubiai parduoti • 

5344 W. North Avc, 
MErrimac 7-2217 

i . . . . i i i Į r II • . - - - - - - . ,.,. - - — 

Groscrne Ir delikatesų krautuve, su 
namu. įsigyvenusi apylinke Ir iŠ to
liau klijentura. Gera v l e k mėsinin
kui. Našle turi parduoti dėl silpnos 
sveikatos. Nebrangiai. $11.500: nori 
skubiai paduoti. Pamatę {vertinsite. 

1500 u 51st 8tr. 
YArds 7-ttlfl0 

PROGOS — OPPRTUN1TIES 

G R O S E R N E ir MfiSOS 
K R A U T U V E 

(steigta prie< 16 mėty, 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 

Reikia Aiiidavit oi Support 
Galime pagelbėti j Jungtines 

Valstybes atvykti sekantiems 
asmenims, kuriems reikia Af-
fidavit of Support; 

Nikodemas Micius, gimęs 
1906 m. gegužės 20 d. Gyvena: 
Kaiserslautern, Abholfach 346, 
Germany. 

Vytautas Juknevičius, gimęs 
1923 m. gegužės 20 d. Kovars-
ke, Ukmergės ap., Joana Juk
nevičienė, gimusi 1926 m. ko
vo 26 d., Vytautas ir Algiman
tas, dvynukai, gimę 1947 m. 
spalio 10 d., Juknevičių adre
sas: Straubing am Rhein, 22a. 

Juknevičiai įsiregistravę Ame 
rikoe Konsulate Muenchene, 
Vokietijoj 1948 m. ir eilė emi-
gruot jau artėja. Reikia tik 
Affidavit of Support. 

BALF Centras 

i šnuomojama taverna. 
Geroj apylinkėje 
784 W. 85th Kt. 

Tel. Vlrffinla 7-9400 

SAVININKAS parduoda namą ge 
ram» stovyje, vakariniame priemies
tyje. 5 kamb. ir 2 uždaros verandos 
Ištisas rūsys. Garažas. Pulki kaimi- • -
nystft. 3 blokai iki geležinkelio sto- kaina $11,000; tta yra neapsakomai pul 
ties. Prie krautuvių ir mokyklų; kiti Į ̂  r o g a 8 įu vėjiu arba porai. Arti viso-

Savininkas parduoda — siuvykla ir valy
kla. Jsteigta 25 m. jskaitant 1 aukšto 
mūrinį namą; 7 kamb. užpakalyje; karš
to oru apšild.; auto. karšto vandens šild.; 
9 autom, garažas; pilna grynais pinigais 

patogumai. Parduoda už $16,750 
211 3rd Street, I)owners Grove. Tol. 
I*>wners Grove 612-R. 
. — » — I M P — » — ^ — » — 1 

St. Ferdinandą Parapijoj savininkas 
parduoda už $25.600. 6 didelių, kamb. 
mūrlnj „Oeonrlan" stiliaus narna: 3 
miegam.; 2 vonios: pilnai pusinių 
sienų rūsys: su įtaisyta rubino ir 
siena nuo sienos kilimais. Gazu ap
šild.; 2 autom, garažas; uždaroma 
veranda: žieminiai langai ir sletollai. 
Astros; BF.rkshlre 7-4748. 

3054 X. Natchea Ave. 

Reikia darbo — buto 
garantijų 

Į Ameriką galėtų atvykti šie 
asmenys, jei jiems geradariai 
pasiųstų darbo ir buto garan
tijas: 

Valerijonas Vengelis, 39 m., 
žmona 32 m., su 4 vaikučiais, 
mažiausias 3 metų, seniausias 
11 m. Žemdirbys ir amatinin
kas — statinių-bačkų dirbėjas. 
Amerikos konsulate Prancūzių 
joj registruotas. Registracijos 
No. 231. 1953 m. vasario mėn. 
jau bus dveji metai kaip re
gistruotas. Adresas: Valerijo
nas Vengelis, Ferme de Scho-
neck 53b., Stiring Vendel (Ma-
zelle), France. 

JL. MarksaitLn, iš Vokietijos 
1947 m., persikėlęs j . Švediją, 
kur baigė Goeteborg Techni
kos Institutą, dabar braižyto
jas, su žmona nori atvykt j 

Mf KINIS CAPE COD 
2 miegam, žemai: atdari laiptai; su 
1 kamb. beveik užbaigtu viršuje; kok 
llų vonia; g a i u apSild.; 40 pėdu skly
pas Ir balta tvora: arti 86-tos Vineon-
nes. $13,500; Mrs. Burtch. 

m i l t o , . 5-4900 arba 
U Uerfall M-5320 vakarais 

EDGEBR0OK 
(J kamb. Georgian rezidencija. 2 Vį 
vonios. 2 židiniai, gazlnls apšild. 6 
m. senumo, sieteliais uždaryta ve
randų, langų Ictreltt, Uillinai. Arti 
prie visko. Įkainuotas skubiai par
duoti, šaukite savininką, — 

ROdney 3-6188 
t , , 1 

RKAf. f »TATR 

Kaina $20,000; $8,000 grynais 

PIRKITE TIESIAI Is 
SAVININKO! 

Didele re/.idenrlja prie kampo, 4 
niieg. k.. ,.den", natūralus židinys. 
Geros kokybčs konstrukcija; auto-
Piatlskas aliejinis apsild.; Žemi mo
kesčiai; didelis kampinis sklypas. 
Tuojau galima užimti. navininkas 
verčiamas parduoti nebrangiai, nes 
Išvyksta ift miesto j naują darbi/. 
Skambinkite arba matykite savininką 
— tel. C»r> 2101 arba atvykite — 
kampas 

W. Main k Prairic St. 
Cary, 111. 

Atdara Sekmadieni nuo 1 iki 6 vai. vak. 

MODEL HOME 
3 Miegam. N a m a s 

P I L N A K A I N A $14,900 
MAŽAS IMOKPJ1MAS 

5224 S. Normandy-6700 vak. 

5312 S. Mclvina - 6200 vak. 
Nauji mūriniai I aukšto, ištisa* rūsys; 
koklių vooia; kabinę lų virtuve; auto. ap
šild. ir karsta* vanduo; viki dideli kamb. 
bu rūbinėms. Dauc priedą. 

Galite dabar užimti 

2-Ju auRfttų mūrinis namas — 5 Ir 8 
kamb. butai. Oeral užlaikytas. Au
tomatiškai apšildomas: automatiškas 
karsto vandens šildytuvas. 2 autom, 
jrar. Parduoda našle;. Vakarais po 5 
vai., savaitgaliais visa dieni* kreip
kitės — 

4589 Ari'lirr A v c 
Tel. LAfayetto 3-2020 

.i i - n i n II • • • • i imi I I " — — ' ' " " • • 

Savininką* |nardinsiu ui $1»,200 
2-5 kamb. namą; geros pajamos; už
daromos verandos; rilsys Ir palfcpe; 
2 autom- garažas: arti prie bažny
čios, mokyklą ir labai gero pastpir-
kimo rajono. 

4120 W. 2&th l'laee 
LAsiuUIr 2-1920 

I>u gerom pajamom mūriniai namai 
ant vieno sklypo. Rusiai. Trys ke
turių kamb. butai ir modernūs & 
kamb. namus užpakaly su centrali-
nlu apšildymu. Kaina $13,000. Apžiū
rėti ftluo adresu —- 1384 S. Talman 
Ave. arba Saukite savininką po 4 v. v. 

ROckvvriU 2-7792 

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

6127 S. Waahtenaw Ave. 
GRovchiU 6-2154 

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

7802 8. VVood St. 
GRovehiU 6-7228 

kių patogumų. Saukite: 
HAymarket 1-4149 

MARQIIKTTF. TAURK 
Pardavimui tavern biznis ir namas 
i kamb. butas užpakaly. Duodami už
kandžiai. Galima pirkti mažu jmoke-
jlmu Ir longvoms lsstmokejlmo sąly
gomis. Tuojau galima perimti ge
rai einant} bizni. 

III mlm k 4-0278 

HELP WANTED MOTERYS 

Dirbkite arti namų, sutaupyki
te laiką ir išlaidas. 

TYPIST-GKNERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi bet imsimo 
gablij, naujai pradedančią.. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios parelgOi, •> 
(lietuj savaite. Gausfis priedai. Ma
tykite I^arry Day. 

VALENTINE CO. 

1500 S. Wcstern 

HELP WANTED — VYRAI 

Čia yra nuolatinis darbas gabiam 
į t r i i A i / r r . m r i — SAI . I - :S OLdERK 

Malonios darbo sąlygos, Ivoirlog pa
reigos. Gausūs priedai — priimsimo 
ir išmokytą baigus) dabar mokyklą. 

SAUKITK: 
Financial 6-0&OO 

H. Deea 

Dirbkite arti namų, sutaupysite _ . , . , . „..„.,.. x l ,x. , -. į-'iruKiLU a r u n a m ų , aut 
SMULKMENŲ - uZkandiiy krautuve; k e l i o n - 8 w . & l a i d a 8 
gerai einąs biznis; puikiausioj apylinkėj; 
nuoma $65; apšild.: gera sutartis; idea-
liika vieta porai; turite pamatyti, įver
tinti; parduoda už $4,000 skubiam par
davimui; priežastis — liga. 

4244 VVEST CERMAK 
ROckwell 2-9323 arba 2-2425 

A N T I Q U E BIZNIS 
Pilnai prekių ir gerai įsteigtas; moder 
niškas 5 kamb. mūrinis darnas; aliejumi M a l o n i o s darbo s ą l y g o s , įva ir ios 

I I O L L E B & CO. 

„/ Reikalinga 
• STENOGRAPIIER-TYPIST 
• GENERAL CLERK for our 

I. B. AI. Dept. 
Pageidaujama patyrusių, bet im
sime budrius naujai pradedančias. 

PARDAVIMIJJ 

Pardavimui geram stovy koriu tn 
(trumpėtas) , mažai vartota. Auksuo
ta iŠ vidaus ir 15 vlrSaus. Verta $250 
—i parduodama už prieinamą kalną. 
Vlonos lovos putalynč su paduSkoms; 
Ir kiti namu dalykai. .JVfalUnšaplo" 
įrankiai Ir Įrankiu d625 — ..tool 
box". Pardavimo priežastis — aplei
džiu miestą. Kreiptis — S. Dyokas, 

2128 W. 23rd 8t. 
(Beismente iš priekio) 

apšild. natūralus židinys; didelis kampi 
nis sklypas ant Cicero ir 108th St.; par
duoda už $39,000 ekubiam pardavimui. 
Priežastis — liga. Šaukite savininką: 

Oak Lawn 2075 

FOOD SHOP 
CJood golng buslness, vvcll ostabl-

Ished. iArgo doep freezo. Completo 
Htoek. Hent $40; hoatod. Oood lease. 

m I Ideal spot for couplo. Mušt be scon 
to appreclate. Sac. for immediato 
sale duo to lllnoss. 945 Agatlto Avo. 
KI)gewater 4-9185. 

I A N I I O M H O J A M A 

Išnuomojami 2 apstatyti kambariai 
su vlrtuvs ir vonia, vyrams ar mo
terims arba porai be vaikų. Mai>-
quettc Parke. Keriptls po 5:80 vai. 
vak. Tel. IlKpublic 7-0591. 

Orocery & Dollcątesson with small 
apt. ln r5a"f; good golng buslness 
well establlshed. Kent $75 heated. 
Oood lease, ldeal spot for couple. 
Good reason for immedlate sale. Sac. 
$4.000 inust be seon to appreciate. 

229 S. Roulcvard 
KUclld 3-0330 

oitoaio SAMONAS 
su 4 dideliais kambariais užpakaly, 
įsigyvenusi klijentura. modernus }-
rengimai, atskiros būdelCs ..booths". 
Nuoma $9<». g«'ra sutartis; su ap
šildymu. Arti aerodromo. Pamatę 1-
vertlnsttc. Teisingai Įkainuotus. 

4307 W. «3wl St. 
POrtsmouth 7-7878 arba 

<; KmHiilI . ft-0255 

pareigos. Proga naudoti savo ini
ciatyvą. Cafeteria, valgiai nebran
giai—profit sharing plan group 
insurance (draudimas). Kreiptis 
Šiandien — 

8 2 2 8 S. V\rs irri i 

Turimo nuolatln) darbą gabiems vy
rams dirbti kepyklos bendrovėje. Pa
tyrimas ncbCltinas, i smokysluv są
žiningus darbininkus. Geros darbo są 
lygos, svari dirbtuve. Pradinis atly
ginimas. 

$1.50 į vai. 

Plius bonus*už naktinį darbą. 

Kreiptis — 

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

GROSERNfi IK MĖSOS 
KRAUTUVE 

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

C Anai 6-7835 

K l l t V K i : STATION 
Kor lease - ~ 9478 Ho. Kw»ng Ave. 
City Servlee Produets. I'^iuipinent 
and lnventory only. Heasonable 
Itentul. 10xeellent opporlunity for 
right party. For appolntment. 

Cal| Mr. Kehoo 
AKmltajLC. 0-7720 

Išnuom. mieg. kamb. su valgiu 
ar be valgio. 

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

— „ . „ i - m • • - -.11 • .1 i • .m. •!!•!• . „ I I . I - P - • — . I n^i—h — — . • • • . 

IfiNlfOMOJAMAS kambarys; švie
sus, gal ima naudotis virtuve, šaldy
tuvu; prie mažos ftelmos. Kreiptis: 

(3-člas aukštas) 

3001 so. Campbell Avemiu 

Išnuomojamas apstatytas kam
barys pastogėje su privačia prau
sykla. Apšildomas. 6815 S. Maple* 
wood Ave. REpublic 7-6251. 

» • — « • • m m • • • - i i — i i i i H.i. I I — • • • i i - ' i • — " • — 'i mmf 

Išnuomojanias 2 kamb. butas su vonia, . 
pusiau apšildomas, rOiy, nebrangiai, prie , HKLJP W A N T E D — B f O T K R Y S 
gero susisiekimo. Kreiptis 3137 VV. 42nd - » - - » * — — » - » » » » » - — - ' - " » • — » ' — * - • ' • 
St. arba tel. LAfayette 3-1703 po 5 va i ^ ^ ^ m {Q h o m e g a v c ^ ^ 

ing time and expensc. 
m is< i i .i i u i i i; \ CO. 

Has an immediate opening for 
GENERAL CLERK-TYPItfT 

Experienced, but will consider 
alert beginner. Pleasant vvorking 
conditions, diversified duties. 

5 day week 
Liberal benefits. 

APPLY: 
684S So. Halsted 

_____ • I ' • I - » • •! P 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, be I 
apšildymo. Prieš Sv. Kryžiaus bažn. 

4008 S. 11 erini tu av 
Y Artis 7-1504 

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

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

Uetuviu fteima su 1 Vi m. vaikučiu 
JlcSko 4 kamb. neapslatyto buto. 

SKAMBINTI 
\\ MI.I.M.U 5-05IS 

l'laliDkilc "Drauf t" 
H E L P W A M T K l i — VBfKAJ 

' ' ' • • * " • 

f 

DUGGAN BROS. 

- 7627 J 
VVAlbroofc 5-7222 

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

M; COMPANY 
T -

Tuojau pat turi vietą del 

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

5635 

Kreiptis — Pcrsonuel Office 

th St. & lst Avenue, McCook, 111. 
Atdara 8 v. r. iki 4:45 v. vr ir 6«štad. arba 

tiuiiii 

i \ a e 
Pirmad. iki peuktad. 

EBBOBMa mW 

G I R L S 
for K1CK PRKSS and 
ASSEMBLY VVORK 

Pcrm. — 5 day — 40 Hours ( 

Overlimc — Bonus Ratcs 

11ARVEY SPRING & MFG. CO. 
865 N. SANGAMON 

11 ' » • • " • » i 

Turime nuoltainį darbą gabiai 

STKNOORAFEI 
Reikia palyrualoa, bet Imsime bud

ria naujai pradedančia. Malonios 
darbo HalygOH, jvalriott pareigos. r> 
dlonų .suvaitS, fauflda priedai. KteiptiH 

PRUDENTIAL INS. CO. 
7508 S. Saginaw 

Darbas su gera proga 
MKRCANTILE NAT'L BANK 

turi keletą vietų dčl 
• STĖNOS 
• CLERKS 
• TYPISTS 

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

MERCANTILE NATIONAL 

\iL\h ^0': įk%^1&tMČ$k* lt 

(Near Northvvestern & Union 
Stations). 

• 
• • 

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
te. Gausūs priedai. Proga nau
doti savo iniciatyvą, šaukite 

BIshop 7-4300 

• MILLVVIUGIITS 
(2nd and 3rd shift) 

• ELECTRICIAN 
(2nd shift) 

• LABORERS 
(Svving shift) 
(or rotating shift) # 

Excellent starting rates. Good 
vvorking conditions. Many li
beral employce benefits. 

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

NATIONAL MALLEABLE 
& 

STEEL CASTINGS CO. 
110 N. 25th Avc. 

Mclrose Park 

HELP WANTED — VYRAI 

NATIONAL ROLLING MILL 
PRODUCTS CORP. 

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 
HU „tractor and traUer" 

d61 i&vežiojlmo plieno, tarp netolimu 
vietų Illinois valstybėje; arba gali
ma įsigyti reikmenis Jol galite fi
nansuoti, fiauklto — 

BElmont 5-6241 
.._ i - i II - - Į - 1 1 - - r " 

• EXPERIENGED STAYERS 
OPERATORE . 

• PAPER BOXvWORKERS 
STEADY: GOOD PAY 

• GOOD VVORKING CONDITIONS 
METROPOLITAN PAPER BOX CO. 

2534 South VVESTERN 
VIrginia 7-7073 

Turime nuolatinį darbą gabiai 

MAŠININKEI-TYPI8T 

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

Mums reikalingi 
• ORDER FILLERS 
• STOCKMEN 

Patyrimas nebūtinas 

Ar jūs domitės pastoviu darbu, 
svaria patalpa ir darbininkų įver
tinimu ? 
TURRET LATHE OPERATORS 

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

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

Ar domitės nuolatiniu darbu, Svario
je dirbtuvėje kur darbininkai yra \-
vertinami. 

NATIONAL B1SCU1T CO. 
Reikalingi 

AVAUKHOL'SE MEN 
r a t y i i m a s nebOtinaH. Imolme moki
ni na. GauHUf* priedai. Oeros darbo Ba-

, . ! lygos. Kreiptis — 
Imsime; 

0505 S. Pralrie Ave. sąžiningus mokinius. Gausus 
darbininkų priedai. Kreipkitės Factory work. Light assembly 

Malonios darbo sąlygos, įvairios dabar asmeniškam pasikalbeji- and machine operatore. Perma-
pareigos. Imsime pramokusią mui 
„graduate^.5 dienų, 40 vai. sa J | 
vaite. Gausūs priedai. Matykite 
Mis*. Kicl. 

2645 S. Wabash 

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

Ar domitės nuolatiniu darbu? 
Turime keletą vietų dabar del 

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

HAymarket 1-2135 

^ELP*^A^rrED*-- VYRAjf 

Ar jūs esate susidoine je nuolatiniu darbu, 
švaria dirbtuve ir darbininku įvertinimui' 

WILSON STEEL 
8C WIRE CO. 
TURI KELETĄ DARBU 

VVIRE TINNERS & GALVANIZLRS 
Nereikalingas patyrimas; išmokysime są

žiningus darbininkas. Taip pat 
ELECTRICIAN 

Patyręs ant A. C. ir D. C. 
Pilni darbininkų priedai. Geras atlyci-

Puncli press Operatore 
Polishers and 

f Spot vvelders 
- Day & Evening work 

Perm. Good starting salary 
Good vvorking conditions. 

Employee benefits 

RE1 UCCTOR HARDWARE 
CORP. 

' 2235 S. Western 

nent. Day vvork. D. P.'s vvel' 
come. 

GEPHART MFG. CO. 
1020 W. Adams S t 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateitim. Turime vietų da-
l>;ir dėl — 

ASSISTANT LABORATORY 
TECHNICIANS 

Imsimo Hitfh Sehool graduatos, kurie 
yra klek pr;imoke. Malonios darbo 
galygos. Oauiūi priedai. r> dleng •»-
vaito. Troga prOg/MUOtl. Antra ir 
t n - i a pamaina, šaukite M r. Kovvnl-

POrtsmouth 7-8171 
ETHICON SyTURE LAB. 

5001 W. 67th S t 

MACHINISTS 
ASSEMBlERS 

50 hour minimum week. Per-
manent. Excellent openings 

nimas. Sutaupykite važinėjimo ir laiko' with Old Line Reliable Compa-
ny. Outstanding paid for benc-islaidas — dirbkite arti nanuj. Ateikite 

arba šaukite a»meriir>kam pasikalbėjimui. 

WILSON STEEL 
& WIRE CO. 

4840 S. Westem Ave. 
LAfaycltc 3-122! 

TOOL MAKER 
Mušt Be A 

MASTER CRAFSMAN 
Al)le to Design and Build 

PUNCH PRESS DIES 
Should be capable pf fast and aeeurate 

vvork 
Sbould kdiow how to use JIG BORE 

No Agc Liinit 
Steady VVork 

5B Hoilfi Per VVcek at 
$2.40 per hour 

Plas Employee Benefits 
4 man sbop in small faetory 

DRAKE MFG. CO. 
1713 W. HUBBARD STREET 

• ! • • • • • • — . W W I ! • • • ! • I • I I I I — . — — . • • 1 ^ 1 • • • • " • t I » . * l < - ^ ,^» 

M K N 
for eleaiiing 
l lu sp i la l uor l i 

rermunent. Pleasant vvorking coii' 
ciitions. Mcals furnished. 

See Mr3. (iarrett 
4058 W. Melrube 

fits and pension. We prefer men 
used to making ovvn set-up, but 
vvill train men desiring to learn 
i f thcy arev able to read prints, 
and have machine shop exp. 
This is day or night vvork, 

GRINDERS 
(Precision) 

RADIAL DRILL 
GANG DRILL 

MILLING 
1 MACHINE 
ASSEMBLERS. 

BENCH & FLOOR 
HELPCR3-
GENERAL 

Vandercook & Sons 
1)00 N. Kilpatrick Ave. 

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

ASSEMBLERS 
Day Work. Permanent. 

PRATER PULVERIZER 
1515 S. 55th CT., CICERO 

"v YBATS" SSnSnT 
• • " *mmm* « w a w « M » ^m*W ***** mm*** mmm mmm **m^ m^m mmm 

Are you interested in steady 
employment. VVork near home 

- M A I E -
• Draftsmen — B 

• Sr. Process Engr. 

• Material Handlers 
(Stock room exp.) 

• Keller I^alhe oper. 
(Second Shift) 

• Saloty mechanies 
(Maintenance exp.) 

• Hydraulic press oper. 
(3rd Shift) 

- W 0 M E N -
• Punch pross opers. 

• Fillors — Biinillors 

• ITash Trimmers 

(learn machine operation) 

• Ciood s t a r t i n e s a l a r y 

• Lovv cost cafeteria 

• Complete employee benefit 
pro^ram 

• Paid holydays & Vacation 

• Excellent Tiansportution 

VICTOR MFG. & 
GASKET CO. 

5750 W. Roosevelt Rd. 
(Employment office opcn 'tiU 

uoou Saturday) 

-
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Šeštadienis, lapkričio 22, 1952 j&TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLtrfOIS 
IIP 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
VVorcester, Mass. 

lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungos koncertas 

Šeštadienį, lapkričio 15 d., 
Veteranų Klube įvyko Lietuvių 
Katalikių Moterų S-gos koncer
tas, ponios Kaneb vadovauja
mas. Choras padainavo keletą 
lietuviškų dainų, ponia Kaneb 
solo smuiku pagrojo. Po pro
gramos veikė turtingas bufe
tas. 

Katalikiško- spaucros vajus 

Sekmadienį (lapkr. 16) šv. 
Kazimiero bažnyčioje "Laivo" 
redaktorius kun. Parulis per 
ketverias šv. Mišias pasakė pa
mokslus, ragindamas skaityti ir 
platinti katalikišką spaudą. 
Konkrečiai jis kvietė užsipre
numeruoti vienintelį pasaulyje 
leidžiamą lietuvių katalikų dien 
raštį "Draugą", grynai religi
niais klausimais leidžiamą sa
vaitraštį "Laivą", arba pritaikin 
tą lietuviams, nemokantiems įveikia ir joje reiškiasi ne tik 

bei nutarė, kas seka: š. m. gruo 
džio xnėn. 7 d. Elizabethe, pa
rapijos svetainėje, įvyks New 
Jersey ir New Yorko apskri
čių vyčių suvažiavimas; gruo
džio 17 tradiciniu būdu rengia
mas "Laisvės" svetainėje vyčių 
kalėdinis pobūvis; 1953.IV.25 ir 
V.2 vyčių pirmininkas K. Ožkų 
tis vėl ruošia "MinstreaT — 
satyriškų juokų — vakarą; 
1953.1.18 a. a. Norkūno fondui 
rengiamas koncertas .kurio pro 
gramą išpildys Metropolitan 
operos solistai Algirdas Brazis 
ir Ona Kaskas. šiuo reikalu 
susirinkimą informavo kun. An 
tanas Kasparas ir specialiai at
vykęs iš New Yorko p. Bolevi-
čius. A. K. 

Chicagoje 
(U Suvalkiečių D-jos vakaro) 

Lapkričio 16 Lietuvių Audi
torijoje įvyko Suvalkiečių Drau 
gijos vakaras. Draugija gyvai 

25 METŲ VEDYBŲ SUKAKTIS 
H*l«n Ir WUiain J . Karei- kurį laiką mokytojavo *v. Kry-

va lapkričio 23 d. iškilmingai iiaus parapijos mokykloj. Yra 
narė Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo, 6v. Teresės Dr-joa ir Da 
riaus-Gireno Amer. Legion Au-
jciliary, kur per 19 metų i jo 
įvairias atsakingas pareigas, o 
17 mėnesių jai teko būti pirmi-

mini savo vedybinio gyvenimo 
sidabrinį jubilėjų. 

Tai yra žinomi visuomeninin
kai ir kultūrininkai, kurie savo 
patriotinga ir nenuilstama veik 
la yra palike žymių P f ^ a k ų ' — - ^ į j ^ 
lietuviškame gyvenime Chicago 
je. 

William J. Kareiva laike Pir
mojo pasaulinio karo tarnavo 
USA kariuomenėje. Būdamas 

Helen ir VVilliam J. Kareiva 
užaugino pavyzdingą šeimą: du 
sūnus ir dukrelę. Vyresnysis 
VVilliam Jr. tarnauja USA ka-

Prancūzijoje ir negalėdamas as ; riuomenėje Okinawa, jaunesny-
meniškai aktyviai prisidėti prie sis Donaid studijuoja De Paul 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo, visomis išgalėmis rė
mė ją aukomis. Jo vardas yra 
įrašytas pirmųjų garbės auko
tojų garbes knygoje „Laisvės 
Varpas". Jis vienas iš iniciato
rių ir nuoširdžių rėmėjų Da
riaus-Girėno kelionėj* j Lietu-

Universitete ekonomiją ir pa
deda tėvui biznyje, 4644 So. 
Paulina St. Ten jie turi likerių 
krautuvę ir populiarią užeigą, 
kur yra vietos ir patriotinių or
ganizacijų sueigoms. Duktė Ma-
rilyn yra baigusi Šv. Kazimie
ro Akademiją ir dabartiniu lai-

lietuvių kalbos, mėnesinį laikraš 
tį "The Marian". Po pamaldų 
"Draugo" redakcijos narys A. 
Daugirdas, išeinantiems iš baž-

senieji suvalkiečiai, bet ir trem 
tiniai. Iš jų daljfaauja keletas 
ir chore. 

Vakaro programoje buvo la-
nyčios dalino "Laivą" ir "The jbai gražiai suvaidinta vieno veik 
Marian' Pr. smo komedija "Uošvė į na

mus — tylos nebebus". Artis-
W m i l / a « / t n III u i : J- s t a r a s , O. Vainauskienė, 
Y V C U l K e g a n , 111. p Kielašius, A. Jusas, P. Babi-

šv. Baitraiuiejaus paramos l i e n ė > M Tverijonienė savo ro-
metinė vakarienė ir bazaras fc l e s a t l i k o g a n a tinkamai, įsi-
vyks lapkričio 23 d. 5 vai. lietu- jausdami į veikalo pergyveni-
vių svetainėje. Numatoma ka- m u s Y p a č gražiai vaidino Ju-
lakutų loterija ir bingo. Para- | s a s i r P< Babilienė, kurie susi-
pijos komitetas nuoširdžiai kvie : l a u k ė i š publikos daug ovacijų, 
čia visus atsilankyti ir tuomi pa ! 
remti parapijos darbus. P o vaidinimo Suvalkiečių D-

jos choras ir moterų oktetas 
padainavo keletą dainų. Mote-

•užadinimui patriotinių jausmų?.. 
Mes turime begales eilėraščių, bet 
dar neturime iš mfcsų didingos 
istorijos, išskyrus Pietario "Algi
mantą". 

Labai vertindamas p. V. Makie-
jaus šitą gerą mintį, aš noriu pa
sakyti, kad taip galvojančių žmo
nių yra daug. Yra net pasiryžėlių 
tuo reikalu veikti. 6ią vasarą man 
teko skaityti vieno tokio asmens 
rašomą istorinę poemą iš Lietu
vos istorijos 17 šimtmečio. Ji tai
koma, kiiiptik, mūsų jaunimui, 
kuris, manau, tuo susidomės. 

Ten vaizduojamas anų laikų lie
tuvių gyvenimas, lietuvių pulkai, 
kovos su rusais, kazokais ir šve
dais; karių tolimi žygiai, nuoty
kiai, medžioklės, lietuvių karių su
tikimas Vilniuje; Vilniaus gyni
mas nuo rusų; karių pamaldos, 
veiksmai ir gyvenimas Lietuvos 
pilyse. Paliečiama ir Lietuvos ge
ografija, gamta, istorija, atskirų 
vietovių padavimai. Išvardinta de
šimtys Lietuvos miestų, pilių, eže
rų ir upių. 

Skaitant atrodo lig vaikštai po 
Lietuvos miestus, kairaue, laukus 
ir girias. Veikale iškeliami Lietu
vos karvedžiai ir jų veiksmai, ku
rie to meto istorijoje buvo nu
stumti ir nuslėpti, priskiriant jų 
atliktus narsius žygius ir didelius 
darbus tik bajorams, lenkų kilmės 
asmenims. 

Rašantis dirba fabrike ir maža 
turi laiko veikalą galutinai sutvar
kyti. Bet tikisi ligi pavasario iš
leisti ir patiekti skaitantiems. 

I. Vegėlis 

" — • — X 

R E A L E S T A T E 

MAŽI INDIANOJE OKIAI 
40 akeriai gražus namas $17,000 
37 akeriai ir pastatai $12,000 
20 akeriai ir pastatai $14,000 
5 ir 10 Acre Tracts - Prieinama, pa
sirinkimas medžiuotu. sklypu. 
Visos nuosavybes yra 1 vai. nuo miesto 

VVARN1R REAL ESTATE 
Šaukite, rašykite arba atvažiuokite 

pamatyti. 
R. R. 2 Ghesierton, Indiana 

>m<mm'm»9'm»*'+»'** » » » » » » • « » » » • » • 
REAL ESTATE 

LIGA priverčia pardavimą.. Pirkite 
Htučiat nuo navininko! Greitus užė
mimas. Tikrai pinigu, uždirbimo nuo
savybe. 

J'OUHIO rojus — apstatytas namas, 
ūkis, vasarnamis prie St. Joseph 
Hiver, arti Benio n liaiboi ; 1 alpimu 
10 kambariu narnas, karštu vandeniu 
apšildomas. Taip pat 8 karab. name
lis, 4 kamb. namelis, valg-omasis Ir 
šokiams sal8, daržlnS, 12 akrų mc-
džiuotas parkas. Kaina $26,000; 
110,000 Jmokėti. ,Mr. Moad, U.S. No. 
81, U. No. 8, Benton Harbor, Mlch. 
Tol. 6-4775. 

Jubiliatų Kareivų šeima. Iš kaires į dešinę: Donaid, VVilliam, Sr., 
Helen, Marilyn ir VVilliam, Jr. 

Marijona Pajunas sunkiai 
serga ir guli ligoninėje Chica
goje. 

Anele Shidlauskas guli Šv. Te 
resės ligoninėje. 

Viktorija Warpus, kuri pul
dama buvo nusilaužusi ranką, 
grįžo iš Šv. Teresės ligoninės 
ir gydosi savo namuose. 

Prajiciškiis Každelevičius iš
buvęs keletą savaičių ligoninė-

rų oktetas dainavo "Nudavė 
dukrelę" Štarkos ir "Ar aš ne 
vyšnelė". Choras padainavo "O 
augo ,augo kieme liepelė" J. 
Gaubo, "Ko liūdi, sesele" ir 
"Trijų seselių". Chorui diriga
vo p. Grigaliūnienė. Pianu skam 
bino p. St. Kalvaitis. 

Moterų oktetas ir mišrus cho 

vą. Nuo pat Dariaus-Girėno 
Posto jsisteigimo per 19 metų 
ėjo ir tebeeina įvairias parei
gas posto vadovybėje. Jis vie
nas iš pirmųjų ėmėsi iniciaty
vos vykdyti Dariaus-Girėno tes 
tamentą organizuojant antrą 
skridimą į Lietuvą. 

Ponia Helen Kareiva, mirusių 
Jurgio ir Barboros Brazauskų 
duktė, yra baigusi šv. Kryžiaus 
parapinę mokyklą ir Harrison 

ku yra sekretore Fifth Army 
rjeadąuarters Chicagoje. Perei
tais metais ji vadovavo Dariaus 
-Girėno posto mergaičių sky
riui. 

Minėjimas pradedamas sek
madienį, lapkričio 23 d. 9 vai. 
ryto pamaldomis Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Po pamaldų vaišės 
p. p. Kareivų namuose. 

Sveikindami garbingus jubi
liatus, nuoširdžiai linkime jiems 

High School. Virš 25 metų ji laimingai su visa šeima sulaukti 
giedojo Šv. Cecilijos chore ir auksinio jubilėjaus. 

" • " • • » • i • ' ' 

je dabar baigia gydytis savo ras dainas išpildė su nuoširdu
mu ir jos darniai skambėjo. 
Publikai jos labai patiko, už 
tai buvo įteiktas didelis gėlių 
buketas, kuris dar grasiau pa
puošė choro vaizdą, nes visos 
moterys buvo apsirėdžiusios 
tautiniais rūbais. 

Po koncerto buvo linksmi šo
kiai ir bendras pasivaišinimas. 

Suvalkiečių Draugija yra kul 
tūrinio pobūdžio ir savo veik
loje daug prisidėjo prie lietu
vybės palaikymo Chicagoje. Ji 
remia Balfą ir tremtinius, Altą 
ir kitas organizacijas Lietuvos 
atstatymo bei laisvės kovoje. 

B. B. 

namuose. * 
Adv. Lawrence Petroshius ir 

jo žmona prie dviejų sūnų dar 
susilaukė ir dukrelėj kuri pa
krikštyta Suzan Marie vardu. 

Katarina Klksnis lapkričio 9 
d. staiga mirė savo dukters na
muose. Iš šv. Baltramiejaus 
bažnyčios lapkričio 11 d. palai
dota Ascension kapinėse. Paliko 
dvi dukteris ir žentus. M. 35. 

Elizabeth, N. J. 
Paminėjo mirusi;) 

Aukotojų dėmesiui 

tvarka 

Šio mėn. 16 d. Elizabetho vy 
čiai bendra išpažintimi, Šv. Mi
šių auka ir komunija minėjo 
neseniai mirusios vienos iš anks 
tyvesniųjų savo narių Elzbic 
tos Žemeckis - Pado . vėlę, 
kuri savo dalyvavimu ir veikla 
vyčių eilėse buvo pasiekusi jau 
ketvirtąjį vyčių ritualo laipsnį. 
Minėjimo dalyvavo taip pat ve
lionės vyras Mykolas Pado, mo j 1. Rosclande (57 Balfo sk.) 
tina Elena Žemeckis u* šiaip priėmimo vieta 10806 So. 
draugai, bičiuliai bei geri pažįs- VVabash Ave. (prie Visu. Šv. pa-
tami. Šv. Mišias atnašavo Jo i rapijos bažnyčios, kreiptis į p. 
Prakilnybė prelatas Ignais Star- Niedvarą). Priėmimo laikas - -
kus. Po pamaldų parapijos sa- visa diena, 
lėje buvo pusryčiai, kuriuose ša 2 T o w n o f L a k e ( J y K r y . 
lia vyčių, velionės vyro ir moti- p a r a p i j o 8 a fylinkėje) -
nos dalyvavo: kun. dr. J. Star- | r ū b ų > a v a , y n ė s b e i p a t a l y n ė s v a 
kus, kun. Antanas Kasparas, j ^ ^ 2 Q ^ 

Per savaitę 52 
Lietuvių Enciklopediją per 

vieną savaitę Chicagoje užsira
šė 62 prenumeratoriai, kurių 
tarpe: kun. B. Chomskis, dr. 
G. Valančius, bu v. seimo narys 
K. Jablonskis, savan. kūrė
jas G. Alekna, (VVisconsin), dr. 
J. Bildušas, adv. J. Kutra, dr. 
Al. M. Raokus, K. Miečienė, L. 
Mockevičius, A. čepėnienė, J. 
Jurevičius, A. Jautakaitė", VI. 
Mickevičius, J. Aukštuolis (sū
nui į Australiją) ir kt. N 

Liet. Enciklopedija užsirašo
ma atviruku arba telefonu pas 
jos atstovą Domą Veličką, 7838 
So. Green Str., Chicago 20, 111., 
tel.. VIncennes £-9212. 

Neužmirškime Austrijoje 
Artinasi Kalėdų šventės. Vie-

Pranešame gerb. 'aukotojų ž l - ! n u ^ ar kitur išemigravusieji jas 
niai ,kad žemiau pažymėtuose j praleisime prie gausiais' ir ska-

-

"Pas. Lietuvių Žinyno 
prenumeratoriams 

P. L. ŽINYNAS jau baigtas 
spausdinti ir šiuo metu yra ri
šykloje, o už aava&ės bus siun
tinėjamas prenumeratoriams, 
Tie prenumeratoriai, kurie yra 
pakeitę gyvenamąsias vietas, 
bet apie tai dar nepainformavo 
ŽINYNO redaktoriaus, prašo
mi tuojau tai padaryti. Iki lap
kričio 30 d- dar galima ŽINY
NĄ užsiprenumeruoti už keturis 
dolerius, o nuo gruodžio 1 d. 
bus galima pirkti lietuvių kny
gynuose ir pas platintojus už 
penkis- dolerius. Laiškus adre
suoti: Mr. A. Simutis, 4^ W. 
82 St., New York 24, N. Y. 

Skaitytojai Rado 
ISTORINE POEMA 

JAUNIMUI 

bai, avalynė bei patalynė Šia T u o t a r P u » * • » tautiečiai, ypač 

"Draufjo" Nr. 257 Viktoras MHL-
punktuose priimami Balfui r ū - i m a i ? valgiais pakrautų stalų. j k i e j u s r a š c : »«'Draugo» dienraštie 

yra paskelbęs novelės konkursą. 
Ar nevertėtų rašytojams prisimin
ti mūsų brangiąją tautos istoriją? 
Ar nebūtų gražu sukurti veikalą 
apie narsias kovas ir lietuvių ver
žimąsi i laisvę? Iškelti herojus, 
kurie ryžosi ir savo gyvybę paau
koti už tautos egzistavimą? Kad 
ir legendą ar padavimą. .. Ar ne
būtų jisai mums ta'p reikalingas 

seneliai, vaikai ir ligoniai, pasi
likusieji Austrijoje, turės pasi
tenkinti liesu kasdieniniu val
giu, jei jiems nepadėsime. 

Todėl mes kreipiamės į visus 
lietuviui, gyvenusius Austrijo
je, kurių širdyje dar neužgeso 
artimo meilė, prašydami paau
koti vieną kita dolerį, kad ir tų 
nelaimingųjų Kalėdos būtų so-
tesnės ir malonesnės 

Pinigus siųsti Jonui Karve-

Šiomis dienomis skaičiau ką 
19 metų gyvulių augintojas kurs 
nebuvo mokytas žmogiškuose 
dalykuose, vienam pamaldžiam 
kunigui pasakė: Dievas iš mūsų 
tereikalauja tik trijų dalykų, 
būtent, kad mes pirmenybę su
teiktume amžinybei prieš laiki
numą, protui prieš jausmus ir 
Sutvėrėjui prieš tvarinius. 

— L. Stclberg 

PRANEŠIMAS 

DRAUGO administracija nujaus 
dama, kad lietuviai norės išgarsin
ti mūsų tautos ir josios sūnų var
dą ir igyti jiems daug palankumo 
svetimųjų tarpe yra palikusi be pa 
rašų nemažą skaičių Rietuvių daili
ninkų paruoštų kalėdinių atviru
čių, šiose kortelėse bus galima pa
gal užsakymą atspausdinti angliš
ki tekstai ir parašai. Lietuvių dai
lininkų paruoštos 8 kortelės su 
f.ngliškais tekstais ir atspausdin-
ais siuntėjų vardais kainuos $1, 

100 kortelių kainuos $12.00. Vien 
su angliškais tekstais, be siuntėjų 
vardu B kortelių komplektas kai
nuos 70 centų, 100 kortelių $0.00. 

Užsakymus prašome siusti tuo-
jaus: 

D R A U G A S 
2334 So. QaUey Ąv* 

Chicago, JLll. ' 
Užsakymai bus priimami ikį 

gruodžio mėnesio 1 d. 
- . • — - — , • • « . , . — d * . . , . . . •< i. . i — . . . - • — • 

.MOTERIMS LIGONĖMS! 
Valparaiso turintis leidimą 

slaugymo namas; taip pat dak
tarų ligoniai priimami; pui
kiausias apžiūrėjimas; namie 
virtas maistas; prieinama sa
vaitinė arba mėnesinė kaina. 

Rašykite, šaukite arba atva
žiuokite. 

701 Union St., Valparaiso, Ind. 
Valparaiso 58i-W 

i in , i • i i » i n m i j i ' i ' i 

PIANINŲ DERINIMAS 
Specialistas derina (Plano tunlng) » 

ir taiso pianus. Pigiai parduodamas' 
geras pianas. 

Telef. YArds 7*2490 
i u T — — i i « — — — — — m m m — ^ * 

Džmesio moterys. Neleiskite jūju veidui 
pasakyti metus. ELVA HAAS - FACJAJ, 
STUDIO Spcoialczuojasi į paprastą ir 
elektrišką vridu masažą. F-EP. BONNIE 
BELL COSMETICS. 119 Mądison, 
VVaukcgan, 111. — 2-tras aukštas. 

N A U J A S V/2 AUKŠTŲ N A M A S 
A N T a/4 AKERIŲ 

8200 So. Wolf Road, 
prįeš Willow Springs Pool 

5Vi kamb. ant pirmo aukšto su 
padidinamu viršum, užtektinai di
delis del kitų 4 kamb.; su kana
lizacija, apSildymu, elektra, išti
sas rūsys ; prijungtas garažas; 
savininkas turi parduoti, apleidžia 
valstybę. Privatiška. 

Pirkių- tiestai nuo Havininko. Pol-
tono parduodamas 2 miegam, mūri
nis namas; 7 metų aepu'mo; "bay" 
langas gyvenamam kamb.; uždaro
mu veranda; užuolaidos; aluminiai 
žieminiai langai ir sieteliai; didelis, 
medžluotuH sklypas; ištisas rūsys; 
gazu apjmd,; l V̂  autom, garažas; ar
ti mokykly. susisiekimo; galite tuo
jau užii'jtl. |M,900. 244 K. U3rd St. 
Dolton 2188. 

TIKRAI GERIAUSI CKIŲ 
PIRKINIAI 

160 akeriai — gražus mūrinis na
mas; visi kiti pastatai, gera žem€; 
parduoda už $29,600 — IssimokSjl-
mal. 

190 akeriai — du gražūs dideli na
mai; puikūs kiti pastatai; visi mc 
derniftki patogu'mat; kaina $60.000. 

Rašykite arba pamatykite taip pat 
kitus ūkius nuo 40 Iki 360 aKcnų 
geroj apylinkėj- *• 

MORRISSY & GILBERT 

Elkhorn, Wisc. Šaukite 321 
PIRKITE tiesiai nuo savininko! 

160 akerlų "dalry" OkJ! i moderniš
ki namai; labai geras pelnas! Turi 
turėti tuojaus grynų pinigų, parduo
da už $260.00 akerį. Arti Crete, 111. 
36 mylios nuo Chicagos. Užimti ga
lima bus sausio mftn. Saukite arba 
rašyk i to — Cltnton Dlekman, Rte 1. 
Bo* 86, Crete, Illinois, gaukite Crcte 
4234. 

SKELBKITES "DRAUGE" J)UOKITJE JI KITIEMS. 

MODEL HOME 
N A U J A S NAMAS 

Apžiūrėjimas sekmadienį nuo 1 iki 6 v. v. 

MAŽAS IMOKEJIMAS 
5205 S. New Eng land 

(6900 vakaruose) 

Naujas 5 kamb. mūrinis 1 aukšto namas. 
Visi dideli kamb.; koklių vonia; beržo 
kabinetų virtuvė; auto. spaudžiamu oru 
apšild. ir karštas vanduo. 

Galite dabar užimti 
{kainuota skubiam pardavimui 

DUGGAN BROS. 
BUILDERS 

7627 S. Western Ave. 
WAlbrook 5-7222 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

& t r 

HOLIDAY SPECIAL 
agassiS^ 

VISIŠKAI NAUJAS 1*63 

DODGE 6 vielų SEDAN 
$215195 su pristatymu 

fjengvos išsimokėjirao sąlygos. Didele nuolaida 
už jūsų seną automobilį perkant naują. 

INGLESIDE MOTORS 1NC0RP0RATED 
Grand Ave. Ingleside, IU. 

Fox Lake 7-2-131 
Atdara vakarais iki 8 vai. 

^ # 

Sudėti Ištekliai Siekia Suvirs $100,000,000.00 

KVIEČIAME JUS BENDRAUTI 
PAS DR0VERS BANKS 

% Taupymo 8askaltoa % Tiuat Patarnavimą* 

• C»ktn Sąskaitos • Installment Pa^kolo* 

t R«al Kstat• Pa«fcolop» Prekybine* Paskolos 

Patikima 
Bank in inkys te 
Nuo 1882 m 

9 Safe Depoalt Dėfces 

Jūsu Pasiteiravimas Gaus Greitos 
Priežiūros m 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 

ON 2-7462 

prof. J. Žilevičius, D. Budrec- v g i g i % m w lapkričio 29 d. Prie- Uui, 3249 So. Halstncl Str., Chi 

f = 

kis iš Lindeno, Vincė Šidlauskas 
ir Dorotoj* Juozaitis i* Eliza- ^ ^ g t t t v ės pu 
betho. Minėjimu rūpinosi vy
čiu pirmininką* K. Pžkutis. Pus 
ryčiua gi ruo«ė ir šeimininka
vo ponio*: Stella basko, A^ota 
Naiva, Bernico Zack, Maria Jan 
caitis ir Mildred Žalapukas. 

Po pusryčių buvo susirinki
mas, kuris salia bėgamųjų rei
kalų i i kartą iiklau**, svarstė 

mimo vieta 4631 So. Pauli-j ^ g o 8. H*. Surinktieji pinigai 
tuojau buu pasiųsti jį Austrija, 
labiausiai jų reikalingiemB as
menims. Aukotojų pavardės bu*> 

! paskelbtos laikraščiuose. 
iniciatoriai: prekybininkas 

sės). Priėmimo laikas — kus 
dien nuo 5 iki 7 vai. vakare. 

3. Į8 Kolonijos apylinkėje rū 
bai bei avalynė priimama antra 
dieniais, ketvirtadieniais,.ir penk 
tądieniaįjj 7 — 0 vai. vakaraįa 
parapijos salėic. 

Chicagos Balfo Ape*!". V-l# 

Jonas Kur\His, prot. Balys Vit 
kus ir mokyt . Juozas Srn|ius 

P. S. Nuoširdžiai' prašome vi
sus l a i k y č i u s šį atsišaukimą 
perspausdinti. 

i 

EDWARD J. PRATT (Petrauskis) 
CERTIFI1CD r i BUK ACOOUNTANT 

Announces thc removal oį his of/įce iov UJJD practice 
of Public Accounting to 

6240 SOUTH KEDZIE AVENUE 
Telephone WAlbtook 5̂ 7422 

CHICAGO JŽ9, ILLINOįS • 

Me^nber: Atijerican Inatituto ot' Accountants 
Natipnal-ABHopįatiohijpl' Cįdst A«wunta.nt# 
lllinote Sbcicty oi" Certified'Public Acicouatanis 

. Taxes -r- AMdits — SyHtw»* rr Y\ims\*l J^v^^totio*# 

3 ^ 

THEDRŪVERS BANK 
47th Street ir Ashland Avenue - Chicago 

* Tel.: Y Arda 7-7009 
^ Nartai, l^deral DeposH 1IU*JIIMMX' OoniocaUoo 

*'š^4&vz£k 
<? 

•Itnu.M mtoSgp!ĘK*5&mS9rx & 

C I T I Z E N S S T A T E B A N K 
0f 9 0 W N l f t ' S CR0YE 

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

Banko va landos : 9 vai. iki 3 vai. kasdiena 
I š sky rus trečiad. - Uždara visą dieną trečiadienį 

AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI ir P . H. A. 
PASKOLOS — N a r y s F . D. I. C. 

KDWARD A. VOLBĘRDING, Pres . 

" ^ 

R. C. BROGMUS,.Executive Vice P res . 
W. P . MAK»LAį Csmhter ,'• -

\% 

\ 

5110 MAIN DC*Wt*ER$ GR0VE PH. 198 
- TgiW!MW.t4W.U. JUHMM1 

' 

V 

« M / 
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J8L DTENTtAsTTS DRAUGAS. CHTCAGO, TLLTNOT9 šeštadienis, lapkričio 22, 1952 

IŠ ARTI IR TOLI 
• 

A. J. VALSTYBĖSE 

rmu 
X Dr. Vladui Pninskiui pa

daryta sunki tulžies operacija. 
GydoRi ftv. Elžbietos ligoninėje. 

X I .at\ įjos prof. A. Kalnius 
užsiprenumeravo „Lietuvių En 
ciklopediją" Vyrų choro kon 
certo metu. 

— Pagerbtu vi H. VVilliam A. 
Senkus, Ellflabetho, N. .]., vy
čių vice-piimininkas Ir spaudos 
intormuotojas, praneša, kad lap 
kriėio 5 d. Elizabetho vyčiai su
rengė pagerbimo vakariene O-
nai Mitchell, kuri paskutinia
me Vyčių seime išrinkta sekre
tores pareigoms. Kalbas pasako 
Elisabeth vyčių pirmininkas K. 
O.škutis ir kt. Apie O. Mitchell 
yra plačiai rašiusi Elisabetho 

X J. E. vysk. V. Brizgy*, Į amerikiečių spauda. 
organizatorių kviečiamas, suti-' __ Menininkai telkiasi Nevv 
ko dalyvauti kariuomenes pa- Yorke. Nevv Yorkas vis daugiau 
minėjimo iškilmingoj šventėj, 
lapkričio £3 d. Lietuvių audi
torijoje ir čia tarti žodį. 

X Elz8 Radauskiene, Holly 
vvood Inn savininkė, pasveikin
ta „Dainavos" ansamblio vardi
nių proga, įteikė $51,40 auką 
sušelpti sunkiai sergančią dai
na viete Stasę Darni Jonaitienę. 

sutraukia lietuvių menininkų. 
Praeitą savaitę atsikčlč režisie
rius Jurgis Blekaitis ir dailinin-
kas-grafikas Viesulas. Reikia ti
kėtis, kad atsikėlus J. Šlekai
čiui, bus pajudintas lietuviška
sis teatras, nes čia gyvena tiek 
daug mūsų dramos aktorių, kad 
ji drąsiai galėtų pastatyti vieną 

|kitą veikalą. 
X ,»Mušos" spaudos kioske __ j | e t Enciklopedijos atsto-

prie Sv. Kryžiaus bažnyčios g&-yXXĮ Rot;hestery yra paskirtas A. 
Įima sekmadieniais gauti „Drau 
go" labai gražiai išleistų 1953 

Sabaliauskas, kuris sekmadie
niais apie 12 vai. žem. parapi

ni, sieninių kalendorių, kalėdi- | j o s g a l č j e p r i i m m g j a L i e t E n -
nių sveikinimų, įvairių knygų ^ Į c i k l o p e d i j o g p r enumeratą. 
žurnalų. , 

X Alicija Rugytft, veikli atei 
tininkč sendrauge, labai sielo
jasi ir rūpinasi bufetu, kuris 
veiks Studentų Ateitininkų kon 
certo, įvykstančio lapkričio 23 
d. Sokol salėje, metu. 

X „šviesa sunkias", noveles 
rankraštis prisiųstas „Draugo" 
noveles konkurso komisijai. No 
velės autorius pasirašęs Nenau
da slapyvardžiu. Novelių rank
raščius galima siųsti iki 1952 
m. gruodžio 10 d. 

X „Lietuvių menininku atvi
rutes yra labai puikios, esu jo
mis patenkintas ir prašau ma
no vardu menininkams išreikš
ti didelę padėką" — taip rašo 
mums Peter Markūnas (No. 
Chicago), gavęs „Draugo" iš
leistas Kalėdines atvirutes. 

X A. Audrius, Jurgis Jan
kus, Domas Velička, Ben. Bab-
rauskas ir kiti kalbės apie kri
tiką Chicagos Rašytojų Klubo, 
susirinkime šį šeštadienį, lap
kričio 22 d., 7 vai. Lietuvių 
auditorijoje III augšte. Besido
mintieji literatūros kritika pra
šomi atsilankyti ir dalyvauti 
diskusijose. 

X Stase Damijonaitiene tu
rėjo atsigulti į Cook Couty li-

— P. ir V. Kiaulenai, daili
ninkai iš Čikagos, porą savai
čių paviešėję pas Pr. Lapienę 
Stony Hrooke, atsikėlė į New 
Yorką. 

— Detroito šiuo metu priskai 
tomą jau daugiau 50 „Lietuv. 
Enciklopedijos" pasižadėjusių 
prenumeratorių. 

. BRITANIJOJ 
- Min. B. K. Balučio kalba 

DBLS suvažiavime. J domią ir 
nuoširdžią kalbą pasakė Lietu
vos ministeris B. K. Balutis, 
sveikindamas DBLS metinio su
važiavimo atstovus. Pradžioje 
pasidžiaugs, kad DBLS auga 
sveikai kaip graži mergaite, pa
žymėjo, kad dabar apie ją gra
žiai atsiliepia ir kitų kraštų 
lietuviai. Kur yra to paslap
tis? Ministeris atsakė: „Lietu
vių Sąjunga turį tą, ko kitų 
kraštų lietuviškos organizacijos 
neturi arba jeigu ir turėjo, tai 
prarado. Ji turi sveiką — ne tik 
išorini, bet ir vidujinį (reiškia, 
sielos) — grožį, retą ir pa
vydėtinų grožį, dėl kurio, kaip 
sakoma žmonių pasakoao, visos 
kitos mergos iš pavyciu sprogs
ta, o berniokai dūksta ir seiles 
varvina... To pavydėtino, ste
buklingo, pasakyčiau, grožio 
vardas yra VIENYBE". Pasi
džiaugęs, kad likimas jam leido 
būti Lietuvos atstovu krašte, 
kuris turi tokią lietuvių koloni
ją, ministeris kartu ragino at
stovus ir šio suvažiavimo metu 
parodyti rūpestį bendraisiais, 
pirmaeiliais reikalais: „Jūsų pir 
mesnes dabartinės ir būsimos 
valdybos buvo, yra ir bus šios 
mergaitės (L. Sąjungos) auk
lės. Tad jums visiems ir tenka 
svarbi pareiga stropiai prižiūrė
ti ir saugiai daboti, kad jūsų to
ji dukrelė ir toliau sveikai ir 
gražiai augtų". 

—Brighton Parko lietuviams. 
Balfo 6-tasis skyrius (Bright
on Park) organizuoja Europoje 
likusiems tremtiniams drabužių, 
avalynės ir patalynės rinkimo 
vajų. Norintieji minėtus daik
tus aukoti, prašomi juos suneš
ti pas St. Penčylą (buv. E. Oam 
brausko krautuvė) 4.r>01 S. Tai 
man ave. 

Pageidaujama, kad aukojami 
daiktai būtų geram stovyje ir 
supakuoti į dėžes. Drabužių su-
nešimo laikas: lapkričio mėn. 24 
-29 d. nuo 7 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Balfo Valdyba 

— Kunigas Antanas Perku-
mas, misionierius-salezietis, dir
bęs daugiau 20 metų Kinijoje, 
vykdamas į Venezuelą dirbti 
pastoracinį darbą, kartu su 
kun. Antanu Sabaliausku Vene koncertą prie bažnyčios durų, 
zuelos lietuvių tarpe, ateinantį, prašoma kvietimus įsigyti iš 

— „Dainavos" ansamblio re
liginio koncerto, įvykstančio 
1052 m. lapkričio mėn. 30 d. 4 
vai. po pietų ft v. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje, kur bus iš
pildoma Bethoveno oratorija 
„Kristus Alyvų Darfelyje", 
kvietimus galima gauti šiose 
vietose. 

„Draugo" redakcijoje—2334 
So. Oakley Ave; Lietuvių Audi
torijoj — Bridgeporte; P. P. 
Pareigių krautuvėje — Ciceroj; 
Hollywood Inn 2417-19-21 W. 
43rd St. — Brighton Park. Sek 
madieniais, pamaldų metu, prie 
šv. Kryžiaus bažnyčios pas p. 
Brazdžionį (spaudos stalas) ir 
pas ansamblio narius. 

Kad išvengus spūsties prieš 

Oy. ...<.. u a u c i v mtiiet\Uiucue uai>vau» IVuin&alKtiucucb ISirUtės 
Dr-jos ruoš. koncerte, kuris įvyks Liet. Kariuomenės šventės iš
vakarėse, lapkričio 22 d. 7 v. v. Liet. Auditorijoje ir išpildys 

lietuvių kompozitorių ir liet. liaudies dainas. 

Pabrangs švietimo mokestis | ( / \ $ | ^ A | R K U R 
Chicagos viešųjų mokyklų 

sekmadienį, lapkričio 23 d., 3 
vai. po pietų Vyčių salėje, 2453 
W. 47th Str., skaitys misijų 
klausimu paskaitą. Po paskai
tos bus rodoma filmą ir de
monstruojami misionieriaus at 
sivežti iš Kinijos rankdarbiai 
bei paveikslai. 

Kviečiama Chicagos lietuviš
koji visuomenė misionieriaus 
atsisveikinimo paskaitoje daly
vauti. Įėjimas nemokamas 

Rengėjai 

anksto čia nurodytose vietose. 
—Kūrėjai-Savanoriai prašomi 

skaitlingai dalyvauti Kariuome
nės šventės minėjimo pamal
dose Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
lapkričio 23 d., sekmadienį, 10 
vai. Po pamaldų visi renkasi 
Lietuvių Auditorijoje (3133 S. 
Halsted St. , kur bus iškilmin
gas minėjimas. 

Su pagarba J. Bobelis, 
Komiteto P-kas 

CHICAGOS ŽINIOS 
Šv. Petro skatikas 

Su pirmu advento sekmadie
niu, kurs šiemet pripuola lap
kričio 30 d., prasidės bažnyti
niai metai. Katalikai turi pa
protį juos pradėti geru darbu. 
Todėl šį sekmadienį, lapkričio 
23 d., Chicagos katalikų baž
nyčiose skaitomas ir aiškina
mas laiškas kard. Stritch, ku
riuo Jo Eminenciją prašo ti
kinčiuosius pirmą advento sek
madienį skirti žymesnę auką 
vadinamoje šv. Petro skatiko 
rinkliavoje, nes. tos aukos bus 
persiųstos šv. Tėvui, kad jisai 
sušelptų tuos kraštus, kurie 
labiausiai paramos reikalingi. 

Kalėdų senelio paradas 
šeštadienį, lapkričio 22 d. 10 

goninę, palikdama be priežiū-.valandą prasidės Kalėdų Senio 
ros savo penkių mėnesių sūnelį.(paradas Chicagos miesto cent-
.Tei atsirastų geros širdies mo
teris, kuri sutiktų jį laikinai 
prižiūrėti, maloniai prašoma pa 
skambinti WA 5-2028. 

X šios dienos „Draugo" kul
tūros skyriuje muzikas Anta
nas Nakas-Norvydas puikiu 
straipsniu supažindina skaity
tojus su Beethoveno oratorija 
„Kristus alyvų darželyje", ku
lią Dainavos ansamblis išpil
dys lapkričio mėn. 30 d. 4 vai 
po pietų šv. Kryžiaus bažny-

re. Jis važiuos 60 pėdų rogėse, 
prie jo sargyboje bus šešios mer 
gaitės, o jį lydės pasakų kny
gų didvyriai, orkestrai, klounai, 
milžiniški juokingi balionai. 

Kulka už pyragaičius 
Į Cook apskrities ligoninę at

gabentas 14 m. negriukas Er-
nest McGee su peršauta šlau
nimi. Į jį pataikė maisto par

duotuvės savininkas Ė. John
son, 55 m., gyvenąs 432 E. 40 
Str. Jis pasakoja pamatęs ber
niuką vagiant pyragaičius ir no 

eioje. 
X PetronSle ir Aleksandras 

r/akarai iš Cicero, 111. I š l d d i l a ' ^ / j j š į v i u pagąsdintr. 
savo dukrą Grace už Andrew| 
Medziak. Moterystės sakramen 
tas bus suteiktas per 10 vai. šv. 
Mišias, šį šeštadienį šv. Anta
no bažnyčioje. Ponai Zakarai 
pavyzdingi parapijos veikėjai, 
išauklėjo gražią katalikišką šei 
mą. P. Zakarienė yra viena iš 
veikliausių sąjungiečių ne tik 
savo kuopoje, bet ir Chicagos 

P R A N E Š I M A S 

T. BALČIŪNAS, 2156 W. 23rd 
St., praneša, kad gauti didesni 
kiekiai Longines, Wittnauer, Bu
lovą ir kit. šveicariškų laikrodžių, 
kurie parduodami 15—40% že
miau rinkos kainos. Vai. 9—2:30 
ir 4—8 vai. vak. šeštadieniais 
10—2:30 ir 4—8 v. vak. 

Padėkos dienai — 
$10,000.000 

Finansininkai apskaičiuoja, 
kad chieagiečiai Šiemet Padė
kos Dienai išleis $10 milionų 
dolerių. Tos išlaidos bus mais
tui, pasipuošimui ir pramo
goms. Jau yra paruošta 59 mi-
lionai kalakutų pardavimui šios 
apylinkės gyventojams. 

Žemdirbystės departamentas 
praneša, kad šiemet per Padė
kos dieną kalakutienos pietūs 
šeimai kainuos 49 centais pi
giau, nes kalakutų kainos yra 
kiek nukritusios. Padėkos die
na bus lapkričio 27 d. 

* 

6 mil. turistų 
Paskutiniu laiku visoj Italijoj 

Krikščionių Demokratų rūpes
čiu buvo paskleisti tokio turi
nio plakatai: „Šiais metais Ita
liją aplankė 6 milionai turistų 
iš visų pasaulio kraštų. Tarp jų 
nebuvo nė vieno iš Sovietų Są
jungos. Kodėl? Dėl to, kad ten 
visi yra belaisviai". 

Nori išsilaisvinti žudikas 
W. J. Heirens, padaręs visą 

eilę kriminalinių veiksmų, nužu
dęs dvi moterį ir šešerių metų 
mergaitę Suzanne Degnan, iš
kėlė vėl bylą, kad būtų išleistas 
iš kalėjimo, nes jį nuteisiant bu
vusios pažeistos jo konstituci
nės teisės. 

mokytojai reikalauja, * kad jų 
algos būtų padidintos ir kad ei
liniai mokytojai gautų nuo $3,~ 
665 iki $8,000 per metus, o 
augStesniujų mokyklų vedėjai 
vieton dabartinio $9,000 meti
nio atlyginimo nori gauti $13,-
000. Gal tie visi pageidavimai 
ir nebus išpildyti, bet numato
ma, kad piliečių mokesčiai švie
timo reikalams padidės. 

M 

.iiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiinitiiiiiiiimi 
* Nepirkite namu, nepasitei-

Ginčai del krebiozeno 
Iš Jugoslavijos atbėgęs gy

dytojas St. Durovic iš arklio 
ląstelių išskyrė vaistą, vadina
mą, krebiozeną, kurs, jo tvirti
nimu, pagelbstįs vėžio ligoje. 
Illinois universiteto preziden
tas, po eilės tyrimų, įsitikino, 
kad tas vaistas netinkamas ir 
įsakė nutraukti tolimesnius jo 
tyrinėjimus. Tačiau kaikurie ki 
ti universiteto vadovybės nariai 
buvo kitos nuomonės ir jų tar
pe užvirė ginčas. Lapkričio 28 
d. numatyta sušaukti platesnio 
masto pasitarimą ir nuspręsti, 
ar užmiršti apie tą krebiozoną, 
ar tęsti toliau tyrimus su juo. 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

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

Kun. V. RagdaDavtčiuH, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. 1. A. Zvetina 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III. 

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

Aplankykite liet. knygyną 
naujose patalpose. Didžiausias 
pasirinkimas liet. knygų bei 

- . i T • «. t* h 'X' o K J n o A i ^ T i plokštelių. Rašomosios masinė 
ra ve mūsų kontoroje. Jei per- Lapkričio 25 d. 7 v. 30 m. vak. T. J. I f * . . . . ,_. . . 9 . 
t . * ! •Ti ZJuL ~J«™ w>?Lfn Vaišny*> s- J- vadovauja diskusijoms apie lės įvairių firmų ir su rvainais Biletų kaina $2.00 asmeniui. 

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

Pmnskis skaito tema: Interview. 

— Danute Pačkauakaite pa
rūpino Čikagos Lietuvių Vaikų 
Teatrui Roselande salę, kurioje 
šj sekmadienį 3 vai. po pietų 
bus vaidinama .„Karalaite Tei
sute". Vaidinimo vieta: Palmer 
Park salėje, l l l t h St. ir India
na Ave. kampas. 

— Dail. K. Jonynas šj šešta
dienį, įvykstančiame New Yor-
ko studentų susirinkime, skai
tys paskaitą tema — „Lietuvių 
tautos menas kovoje už nepri
klausomybę". 

— Ceslovo/ Grincevičiaus no
velę „Atlaidų išvakarės" lapkri 
čio 23 d. Sokolų salėje, įvyks
tančiame Literatūros ir Muzi
kos vakare, skaitys aktorius 
Vitalis Žukauskas. 

—Jonas Vaznelis sekmadie
nį 23 lapkričio dainuos Sokolų 
salėje Literatūros ir Muzikos 
vakare. Tai vienas populiariau
sių lietuvių dainininkų Čikago
je, Butėno ir Kučiūno globoje 
augąs savo balsine ir muzika-
line Jėga. 

— Moksleivių žiniai, šį šeš
tadienį 1952, XI. 22 Tėvų Jėzui
tų namuose 5541 S. Paulina St. 
įvyks moksleivių ateitininkų 
kuopos susirinkimas 5:30 vai. 
vak. Dalyvavimas visiems būti
nas. 

— Visų Šventųjų parapijos 
pradinės mokyklos mokytojos 
seselės mielai sutiko ateiti į Či
kagos Lietuvių Vaikų Teatro 
statomą „Karalaitės Teisutės" 
vaidinimą, kuris bus šį sekma
dienį (X1.23) 3 vai. po pietų 
Roselande, Palmer Park salėje, 
l l l t h St. ir Indiana Ave. kam
pas. 

D i e n r a š č i o 

" D R A U G O " 
PRIE*-ADVENTINIS 

LAPKRIČIO1 29 , 1952 
MIDVVEST'HOTE 
C H I C A G O , IL 
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Jurgio Akelio Orkestras Groja Šokiams! 
$50.00 Ir $25.00 pryzai už gražiausias kaukes 

$25.00 pryzas u i gražiausią lietuvišką kostiumą 

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

Pelnas skiriamas "DRAUGO" naujų mašinų fondui. 

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

Kaukes bus galima nusipirkti šokių salėje. Pasinaudokite! 

Bilietus užsisakykite iš anksto DRAUGO administracijoje. 

kate, tai pirkite gerame miesto 
rajone, nes kitaip galite turėti 
sunkumų. Informacijas veltui 
teikia teis. J. Kutra, 2405 W. 
51st Str., tcl. PRospect 6-7238 
arba REpublic 7-7321 (vak.). 

>Vauja diskusijoms apie 
šeimą 

Lapkričio 27 d. 6 vai. 30 m. vak. V. 
Meškauskas skaito tema: savaitraSčio pro* 
blemos. 

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

raidynais. Vokiškos knygos ir 
plokštelės. Apsilankykite, tele-
fonuokite ar rašykite: 

M. ZABLOCKAS 
3322 So. Halsted Street 

Chicago 8, Illinois 
Telef.: CLiffside 4-7160 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKENIS 
MIDWEST HOTEL BALLROOM 

w Visi j Studentu Ateitininką Sąjungos rengiamą LITERATŪROS ir MUZIKOS VAKARĄ! w 

i 
Lapkričio 23 d. (sekmadienį), Sokoly salėje, 2337-45 So. Kedzie Ave. 
Pradžia 4-tą valandą popiet. 
PUIKUS SIUCNO ORKESTRAS. • • • • • • 

Bilietai gaunami prie įėjimo. 
TURTINGAS BUFETAS IR ŠAUNUS BARAS. 

-

> 
• 

Rašytojai: JURGIS JANKUS, AL. BARONAS. Muzikas . . . ALEKSANDRAS KUČI0NAS 
Aktorius . . . . VITALIS ŽUKAUSKAS. Solistai: PR. BIČKIENE, JONAS VAZNELIS. 
Laukiame visos lietuviškos visuomenes. STUD. A-KŲ S-GA 
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