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Penki, kurie visad eina prieš visus 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNATTB 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

Jungtinės Tautos. — Ir po 30 mėnesių Jungtinių Tautų 
šeimoje yra tas pats nusistatymas Korėjos klausimu, koks bu
vo tada, kai Saugumo Taryba anomis 1950 m. birželio dienomis 
nutarė ginklu pasipriešinti agresijai. 

Tik sovietų bloko penkios 
rankos pakilo prieš Indijos pa
siūlytą, kitų palopytą, taikos 
planą. 

Nenuoramų blokas 
Nuo to laiko, kai įsikūrė ir 

pradėjo dirbti JT, sovietų blo
kas tik tais savo penkiais bal
sais daugumoje ir tesitenkina. 
Bloko galva šiuo metu yra An
drėj Višinskį, subūręs čia vi
sus vadovaujančius sovietų dip 
lomatus. Kai Edenas, Šumanas 
ir Achesonas čia tik retkarčiais 
galvą kyšteli, Višinskis sėdi su 
saviškiais, vaikšto po įvairius 
posėdžius, sako programines 
kalbas ir diriguoja visą bloko 
veiklą. 

Jei Višinskio nebūtų, sovietų 
delegacijai vadovauti * yra pas
kirtas Valerian Zorin, Maliko 
įpėdinis, tas pats, kuriam at
plaukus į New Yorką čia jį če
kai buvo pasitikę su Chopino 
"Gedulingu maršu". Bet už jį 
rangu augštesni dar yra su eks-
celencijos titulais Gromyko, 
ambasadorius Anglijoje, ir Za-
rubin — ambasadorius Wa-
shingtone. Paskutinysis prieš 
tai buvęs ambasadorium Kana
doje, o paskui Anglijoje ir tu
rįs gero patyrimo sovietinių 
šnipų tinklo organizavime. Jam 
gerai pažįstamas ir New Yor-
kas, kuriame jis 1938 m. dar
bavosi kaip Pasaulinės Parodos 
sovietų gen. komisaro pavaduo 
tojas. 

Dešimtyje sovietinių atstovų 
yra ir Sobolev, sovietų amba
sadorius Lenkijai, Uzbeko ta
rybinės respublikos užsienių 
reikalų ministras Kučkariov, 
Latvijos užs. reik. ministro pa* 
vaduotojas Jurans, sovietų mi
nisterijos JAV skyriaus vedė
jas Arkadjev, užs. reik. minis
terijos paktų ir teisių skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Morozov 
ir Mme Speranskaja, Sovietų 
Sąjungos Raudonojo Kryžiaus 
valdybos vykdomojo komiteto 
narė. 

Kiti keturi 
Ukrainos, Gudijos, Čekijos ir 

Lenkijos delegatai vergiškai 
seka savo bosų žingsnius, kar
tais kartodami naujai atšildy
tas sovietinės taikos meliodi-
jas, kartais puldami vakarų 
valstybes sovietų aprobuotais 
žodžiais. Šių didžiausias rūpes
tis ir yra atidžiai sekti Višins
kio rankos pakylėjimą ir spėti 
laiku iškelti saviškes. 

Blogiau jau esti, kai prisiei
na patiems spręsti. Kartą vos 
rankos nenusisuko Lenkijos už
sienio reikalų ministras Skrze-
sezewski, nes turėjo balsuoti 
prieš Zoriną ir nežinojo kaip. 
Nepataikė. 

Iš likusių trijų delegacijų te-
pasižymejusi tik dr. Sekani-
nova, Čekijos delegacijos vedė
ja, britų akcentu sovietiškai 
kaltinanti vakariečius Jungti
nėse Tautose, o sovietų amba
sadoje nepamainoma tortų piau 
stytoja. Gudijos Kuzma Kise-
lev ir Ukrainos Baranovski, 
abudu panašių postų — užsie
nių reikalų ministrai ir minist
rų tarybos vicepirmininkai, ne
mažos kompleksijos ir geri so
vietinių frazių kartotojai. 

Višinskis puola ir ginasi 
Kad ir kaip akylas bandytų 

rodytis Višinskis, kartais ir 
jam kanopa paslysta. Kaip tik 
tuo metu, kai kaltino Acheso-
ną, jog "mes ministrai perdaug 

pasitikime savo sekretoriais, 
kurie mums ruošia kalbas", iro 
niškai šypsodamasis į Acheso-
no pusę, jis "susimaišė" isto
rijoje. Stengdamasis išminėti 
visas valstybes, su kuriomis 
Amerika kada nors buvo pasi
rašiusi sutartis dėl besąlyginio 
karo belaisvių grąžinimo, norė
damas pravesti savo reikalavi
mą grąžinti visus karo belais-
vius iš Korėjos, jis pasakė, kad 
viena tokių sutarčių buvo 1908 
m. tarp JAV ir Kubos. 

Bet po kelių minučių varg
šas turėjo pasitaisyti: "ta tai
ka buvo pasirašyta ne su Ku
ba, bet su Ispanija 1898 m. Na, 
bet Kuba buvo vistiek įmaišy
ta" — aiškino jis, vis dar ne
pasiduodamas, kad suklydęs. 

Ne visada ir Višinskis puola. 
Kartais jam prisieina ir gintis. 
Pereitą savaitę jis kaip tik bu
vo daugelio delegatų aštriausių 
kalbų taikiniu, jog paskui pats 
sakė, kad jeigu kiekvienas bū
tų išėmęs iš jo po kaulą, tai 
paskutiniam užbaigus jau jam 
nieko nebūtų likę. 

Jei pereitos sesijos metu jis, 
kaip sakėsi, visą naktį juokę
sis iš vakariečių pasiūlymo nu
siginkluoti, o šiemet paniekinan 
čiai atmetė Indijos pasiūlymą 
dėl karo belaisvių repatriaci
jos, tai jis vistiek nepabėgs nuo 
pasaulio opinijos, kuri ji tikriau 
šiai jau visu šimtu procentų 
pasmerkė. 

— Sovietų atstovas atrodo 
kaip vakarų parlamentaras, pa
simetęs Rusijos stepėse, o jo 
džiaugsmas ir garbė jau lei
džiasi. Su mumis yra 55 tau
tos! — sakė jam Peru delega
tas Belaunde. 

Ypatingai Višinskiui nepati
ko Australijos ambasadoriaus 
Percy Spender pastaba, už ku
rią jis jį pavadino žodžiu, ku-

ĵ rio nė vertėjas neišvertė į ki-

Parinks geresnius 
diplomatus 

VVASHINGTON, gruodž. 8.— 
Demokratai ir respublikonai su
taria, kad JAV diplomatinės ir 
kitos atstovybės užsieniuose yra 
perdaug turtingos tarnautojais, 
kuriem kartais darbo pritrūks
ta. Senato užsienio reikalų ko
misija turi jau daug tuo reikalu 
surinktos medžiagos ir naujam 
valstybės sekretoriui galės pa
daryti naudingų sugestijų re
formoms padaryti. 

Būsimasis už. reikalų komi
sijos pirmininkas sen. Wiley 
mano, kad ambasadorių vietų 
atidavimas partijų kasų donato-
riams ar kitiems partijų „dė
dėms" nėra geras paprotys — 
ambasadoriais turėtų būti karje
ros diplomatai, nes tik tokie ga
li gabiau atstovauti JAV užsie
niuose ir duoti vyriausybei tei
singus patarimus. 

Rhee prašymai 
SEOULAS, gruodž. 8. — P. 

Korėjos prez. Syngman Rhee pa
reiškė Eisenhoweriui išvykus, 
kad prašęs kuo greičiausiai pra
dėti Korėjoje kariauti, padėti 
P. Korėjai sukurti kariuomenę 
ir teikti jai didesnę ekonominę 
pagalbą. Eisenhoweris nedavęs' NEW YORK, gruodž. 8. 
jokių formalių pažadų, >et Rhee Pirmą kartą po respublikonų 
yra tikras, kad Eisenhoweris konvencijos prakalbo ir gen. 
gerai viską suprato ir padarys MacArthur, pasakęs kalbą pra-

Kisenhowerl» KorSjoje. — Prezidentas-elektas Eisenhoweris (antras iš kaires) daugiausiai žinių apie Korėjos karą pa
tyrė, be abejo, iš vyriausių jo vadų, su kuriais besikalbėdamas ir bekeliaudamas praleido tris dienas ir naktis. Cia su 
Ike matome (iš kairės dešinėn): aviacijos vadą gen. Weyland, vyr. vadą gen, Clark ir 8-sios armijos vadą gen. Van 
Fleet. (INS) 

MacArthur tlrįs 
Korėjos sprendimą 

teisingus sprendimus — Korė
ja tikisi Eisenhowerio asme
nyje suradusi gerą draugą. 

monininkų draugijos bankiete. 
Jis pasisakė, kad žinąs tikrą 

ir aiškų Korėjos karo laimėji
mo būdą, bet visa nelaimė, kad 

dė2 ites. Sykį spaudos fotogra- su juo niekas nesitaria ir jo 
fas bandęs tenai prisiderinti ir,nuomonės nekj^usia.^ Saugumo 
nuotraukų pasidaryti, bet sar- g* sumetimai neleidžia jam tų 
gybinių "pamylėtas" turėjęs P^nų viešai diskutuoti 

tas kalbas. 
Mat, kai Višinskis kalbėjo 

jog amerikiečiai pirma kanki
nę komunistų karo belaisvius, 
o tik paslcui leidę pasisakyti 
už grįžimą į namus, jis pabrė
žė, jog tada, "kai žmogaus dva 
sia palaužta, jis daro viską, ko 
iš jo reikalaujama". Tada jam 
Spender iir priminė 1936—1937 
metus, kada šis buvo valstybės 
prokuroru "valymo" bylose, pa 
brėždamas, jog tuose reikaluo-
es, žinoma, nėra čia tokio kito, 
kuris taip gerai nusimanytų. 

Geležinė uždanga Long Island 

Jei amerikiečiai apie geležinę 
uždangą anksčiau tik buvo gir
dėję, tai dabar ir savo akimis 
turi progos ją pamatyti New 
Yorko pašonėje, Long Island. 
Tai sovietų bloko Jungtinėse 
Tautose vyriausia būstinė. Fak-
tinasis šeimininkas čia yra Va
lerian Zorin, šių metų rudenį 
už 80,000 nupirkęs Milerių rū
mus su 15 akerių žemės skly
pu. 

Dabar tas visas plotas tapo 
aptvertas augšta spygliuotų 
vielų tvora, o kelias, vedąs į 
pačius rūmus, uždarytas pake
liamu barjeru, prie kurio budi 
jų pačių sargybiniai. -

Apylinkės gyventojai labai 
nustebę, kad pirmą sykį jų is
torijoje atsiranda tvoros, žy
minčios sklypų ribas. Prieš tai 
čia užtekdavę tik nedidelės ak
menų krūvelės ar net ir pašto 

nešdintis nė atsisukti nesuspė
damas. 

Čia apsigyvenę Sovietų, Gudi
jos ir Ukrainos delegatai. Į čia 
jie kasdien atvežami gražiomis 
amerikoniškomis mašinomis ir 
rytais vėl pristatomi į JT po
sėdžius. Tik čekam ir lenkam 
leista apsigyventi New Yorko 
mieste — viešbučiuose. 

Prieš keletą metų sovietai 
buvo bebandą įsigyti 56 kam
barių rūmus taip pat New Yor 
ko apylinkėse, Glen Cove. žmo
nės, sužinoję, kad šie juos per
ka, pakėlė triukšmą, ir sovie
tai turėjo juos perleisti ui 
$8,500 šv. Jono Baptisto sese
lėms, kurios ir dabar tenai pri
silaiko. 

JT delegatai, kuriems tenka 
dalyvauti sovietų bloko ruošia
muose priėmimuose, sako, kad 
jų gyvenama gana ištaigingai, 
nors iš jų išvaizdos ir apsiren
gimo to negalima būtų spręsti. 

Iš abiejų partijų kilo balsų, 
raginančių Trumaną ir Eisen-
howerį MacArthuro patarimus 
išklausyti. Trumanas, žinoma, 
jau nieko tuo reikalu nebeda
rys, nes iniciatyvą jau perleido 
Eisenhoweriui, o šis Pacifiko 
viduryje, Korėją aplankęs, kon-
feruoja tik su savo jau pasis
kirtais bendradarbiais ir pata
rėjais. Abejotina, ar v grįžęs na
mo panorės susitikti su MacAr-
thuru, nors šis toje pačioje kal
boje ir ragino visus remti res
publikonų administraciją. Mac
Arthuro kandidatas, kaip žino
me, buvo sen. Taft. 

Oras Chicagoje 
Gruodžio 8 d.: Švč. Marijos 

Nekaltas Prasidėjimas. Senovės: 
Gaila ir Gūna. 

Gruodžio 9 d.: šv. Leokadija. 
Senovės: Gerda ir Irutė. 

Kalendorius 
Gana malonus ir minkštas 

oras. Temperatūra apie 52 laip
snius. 

Vliko ir Lozoraičio pasitarimai 
Pasiektas principinis susitarimas. — Posėdžiai vyks to

liau, Lozoraičiui išsiaiškinus su diplomatais 
REUTUNGENAS, 1952. XI. 29. E. Pagal Paryžiaus 1952. 

VII. 21-24 dd. Lietuvos Diplomatinės Tarnybos užsienyje ir VLIKo 
delegacijos susitarimą tarp VLIKo ir Diplomatinės Tarnybos prak
tiškas bendradarbiavimas vykdomas Lietuvos Diplomatijos Še
fui ir VLIKo Pirmininkui tariantis. Šiuo susitarimu remiantis, 
š. m. lapkričio mėn. 25-28 dd. Reutlingene įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo Lietuvos Diplomatijos Šefas min. S. Lozoraitis 

Nehru įskaudintas 
NEW DELHI, gruodž. 8. — 

Indijos premjeras Nehru kiek 
įskaudintas, kad Rusija ir Ki
nija įtarė Indiją veidmainiau
jant, kai ji patiekė savo planą 
Korėjos karo belaisviams su
tvarkyti. To tai jau tikrai nebu
vę — Indija veikusi geriausia 
valia, norėdama sutvarkyti Ko
rėjos karą, kuris gali virsti di
deliu karu. 

Indija betgi nenusimena ir 
tuo pačiu keliu toliau keliaus, 
nors ne visiems gal tai ir patiks. 
Jei pasaulis karo vėl susilauks, 
Indija niekam jo kariauti nepa
dės. 

Ginčas del žudiko 
TUNIS, gruodž. 8. — Prancū

zų policijai nepasisekė sugauti 
darbininkų unijų federacijos va
do Hached žudiko, kurio kulka 
vėl įtempė Tuniso padėtį tuo lai
ku, kada JT pradėjo New Yor-
ke svarstyti Tuniso klausimą 
Prancūzijai boikotuojant. 

0 

Prancūzai mano, kad žudiką 
galėjo pasiųsti arba komunistai 
arba tie nacionalistai, su ku
riais Hached nesutarė dėl kovos 
su prancūzais būdų ir rivaliza-
vo dėl vadovybės. Komunistam 
irgi Hached nepatiko, nes buvo 
jų priešas ir nesutarė su tais 
nacionalistais, kurie savo kovo
je su prancūzais norėjo pasitai
kinti ir komunistus. 

Tuniso nacionalistai betgi tei
gia, kad Hached nužudė slapta 
teroristų grupė, kuri esanti 
prancūzų tarnyboje. 

Muštynėmis kovoja 
prieš įstatymą 

ROMA, gruodž. 6. — Italijos 
parlamente įvyko didelės komu
nistų sukeltos muštynės, kai bu
vo pasiūlyta daryti daugiau po
sėdžių, kad laiku suspėtų pakeis 
ti rinkimų įstatymą. 

Parlameneo rinkimų laukiama 
1953 m. rudenį. Vyriausybė siū
lo pakeisti įstatymą taip, kad 

Ike posėdžiauja Pacifiko vidury 
Aplink Eisenhowerį susirinko svarbiausi kabineto na

riai ir kiti bendradarbiai 
WAKE SALA, gruodž. 8. -— Po vizito Korėjoje Ei^enhowe-

ris persikėlė ant karo laivo ir, pasikvietęs būsimus kabineto na
rius ir artimiausius bendradarbius, iš surinktos medžiagos ban
do sudaryti savo Tolim. Rytų politikos programą. 

Pereitą penktadienį (Korė- I ^ 
jos laiku) apleidęs lėktuvu Ko
rėją iš Seoulo aerodromo, pre
zidentas-elektas nusileido Guam 
saloje ir Čia persėdo į kreiserį 
Helena, kuriuo apie Šį ketvirta
dienį atplauks į Honolulu Hava
juose. 

Šiandien laivas sustos prie 
Wake salos, kur paims iš JAV 
iškviestus kitus Eisenhowerio 
kabineto narius ir patikėtinius, 
su kuriais vyks pasitarimai To
lim. Rytų politikos reikalais. 
Pasitarimų centre bus Korėja, 
bet nereikia nė kiek abejoti, 
kad bus aptartos visos Tolim. 
Rytų problemos ir pajieškota 
kiekvienai atsakymo. 

Wake saloje prie Korėjoje ] kampus, 
buvusios Eisenhowerio partijos 
prisijungs valstybės sekreto
rius Foster Dulles, vidaus rei
kalų sekretorius McKay, iždo 
sekretorius Humphrey, labai 
artimas Eisenhowerio draugas 
ir jo įpėdinis Vokietijoje gen. 
Lucius Clay, numatomas biud
žeto direktorius Dodge ir kiti. 
Jau yra pas Eisenhowerį kraš
to apsaugos sekretorius Wilson 
ir Atty. General Brownell. 

Prileidžiama, kad karo vadai 
Korėjoje pasakė, jog nesitikėti-
na taikos sulaukti Korėjoje de-

P. Korėjos prez. Syngman 
Rhee. Prileidžiama, kad karo 
vadai pasakė ir kaip tai pada
ryti ir kada ką daryti. Kiek dar 
reikia kariuomenės ir aviacijos ? 
Kiek Čia padės P. Korėjos ka
riuomenė? Ar laukti jos išaugi
mo? Ar atnaujinti Kinijoje civi
linį karą ir kokią pagalbą su
teikti Cniang Kai-shekui? 

Į tuos klausimus, manoma, 
bus atsakyta dar prieš Kalėdas 
Pacifiko pasitarimuose. Po inau
guracijos nutarimus žinos for
maliai ir didieji draugai, o dip
lomatai turės greit nukalti ben
drus susitarimus, kurie turės 
atsižvelgti ir į kitus pasaulio 

Abejoti netenka, kad dėmesys 
bent metams nukryps į Tolim. 
Rytus. Rusijos ten laukia pra
laimėjimas. Ar ji pajėgs to iš
vengti ir iniciatyvos iš savo 
rankų neišleisti, galima bus 
spręsti iš to, kaip greit ji duos 
įsakymą Kinijai ir Š. Korėjai 
padaryti paliaubas dabar jiems 
pasiūlytomis sąlygomis. 

• Prieš Eisenhoweriui aplei
džiant Seoulo aerodromą, jį ban
dė pulti priešo maži bombone
šiai. Nemanoma, kad priešas bū-

VUKo Pirmininkas M. Krupavičius. Be to, VLIKo Pi rmininko ' v i r š u m 5 0 P ™ balsų gavusi par ir 
pakviesti, pasitarimuose dalyvavo Vykdomosios Tarybos Pirmi
ninkas K. Zaikauskas ir valdytojai Dr. P. Karvelis ir T. Šidiškis 
bei VLIKo narys J. Norkaitis, kuris kelis kartus buvo pasitarimų 
su LŲŠ VLIKo delegacijos pirmininkas. 

Pasitarimai vyko savitarpio susipratimo dvasia ir visų noru 
rasti tinkamus sprendimus tiek praktiškojo bendradarbiavimo bū
dams, tiek aktualiesiems klausimams. VLIKo ir Vykd. Tarybos na
riai visais svarstomais klausimais laikėsi vieningai vienos pažiū
ros. 

Nusistatytoji darbų tvarka buvo išsvarstyta iki galo ir priei
ta prie vieningo klausimų išsprendimo. Kaikuriems dalykams iš
spręsti min. S. Lozoraitis atsiklaus Lietuvos Pasiuntinių nuo
monės. 

VLIKo Pirmininko ir Lietuvos Diplomatijos šefo pasitarimai 
vyks ir toliau. 

tija ar partijų grupė gautų 65 
proc. atstovų. Komunistai tokio 
įstatymo labai nenori, nes jis 
jiems labai pavojingas. 

• Nuo Atlanto pakraščio Pran 
cūzijoje iki Vokietijos bus nu
vestas vamzdis, kuriuo tekės 
skystas kuras JAV karinėms 
pajėgoms Europoje. ' 

• Atleistas ii pareigų Londo
no filharmonijos orkestro tvar
kantis direktorius Thomas Rus-
sell, nes apsižiūrėta, kad jis jau 
16 metų senumo komunistas. \ 

rybomis, bet reikia ją išplėšti I tų ką žinojęs apie Eisenhowe-
ginklo jėga. To paties prašė ir |rio buvimą Korėjoje. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
Čekoslovakija paprašė Izraelį atsiimti iš Prahos savo atstovą, 

nes, kaip paaiškėję iš Slanskio ir CcL bylos, jis maišęsis po Čekos* 
lovakijos vidaus reikalus ir užsiėmęs šnipinėjimu. 

—Lenkija pasitraukė iš UNESCO, nes toji JT organizacija ta
pusi Amerikos karo kurstytojų tarnaitė ir vietoj kultūros propo-
guojanti barbariją bei fašizmą, nes savo nariu, Amerikai spau
džiant priėmusi Ispaniją. Lenkija jau už kelis metus nėra sumo
kėjusi nario mokesčio. 

—Venezuelos diktatorių palaikoma partija laimėjusi iš 10S 
atstovų konstituciniame seime Ą9 vietas ir 19 atstovų dar neišaiš
kinta. Kitos trys partijos jau turi 35 atstovus, šis seimas turi pri
imti naują konstituciją ir turėjo rinkti naują prezidentą, bet šią 
vietą kariuomenė atidavė vienam iš trijų buvusių diktatorių. 

—Vakar Korėjoje nušauti 7 prieSoi lėktuvai. Kinai triskart puo
lė Sniper kalnyne, bet buvo atmušti. 

—Per Pearl Harbor užpuolimo 11-tas metines Honolulu vakar 
padėtas kertinis akmuo žuvusių Amerikos karių paminklui. 

—JT sesijos pirmininkas, Kanados užsienio reikalų ministras 
Pearson, jau įteikė Kinijos ir 8. Korėjos vyriausybėms Indijos 
planą karo belaisviams repatriuoti ir ragino jį priimti. 

—Iš atlyginimų stabilizavimo komisijos pasitraukė 7 nariai, 
visi pramonės atstovai. Priežastis — protestas dėl angliakasių at
lyginimo patvirtinimo. 
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Pirmadienis, gruod, 8, 1952 

DIEVį GARBINA DARBAIS 
Kokius didelius darbus įsten- Pati, būdama ne visada tvir-

gia nuveikti, kad ir silpnas kūnu tos sveikatos, dirbdama kaip 
asmuo, netenka jieškoti tarpe mokytoja Šv. Kazimiero Augš-
vykatančių į tolimus kraštus, tesnioje mokykloje, dabar "Ma-
dirbti tarp laukiniu tautų, bet ria High School", sugebėjo pa-
turim čia pat, mūsų Chicagoje,; gelbėti a t v ' - i o t i daugiau kaip 
kur yra kartais net didesni plo- \ 200 d y p ,. Tiek aš žinau, ma
tai žygdarbiams, kaip kad lau- nau, kau yra dar daugiau, kurių 
kiniuose kraštuose. 

Ir nors neturiu leidimo, bet 
aš dar nesužinojau. 

Ji, turėdama daug pažinčių, 
negaliu nepasidalinti džiaugsmu,' surado jiems sponserius, surašė 
kad mes turime tokių garbingų dokumentus, pati padarė jų nuo-
žmonių savo tarpe, kurie tikrai I rašus ir atliko visokius forma-
labai daug yra pasidarbavę, y- lumus pas advokatus ir pasiun-
pač atvykėliams tremtiniams. I tusi rūpinosi jų greitesniu atva-

C i a v i s ų v a r d u n o r ė č i a u pade- 1 , ž i a v i m u , s i ų s d a « i a l a i š k u s p a s 

leoti "Dypukų Mamai" — sesu
tei vienuolei kazimerietei. Daug 
kartų jos klausiau pačios leidi 

konsulus į VVashingtoną ir Eu
ropą. 

Vargu rasis Chicagoje dar 
mo "apfe ją parašyti* bet kiek- k i t a£» asmuo, kur is taip gerai 
vieną kartą gavau griežtą at- ž i n o t l * v i s u s įstatymus, hečian-
sakymą: "Nevalia, aš to neno- čius emigrantus ir visas galįmy-
riu, nes aš dirbu tai Dievo gar- b e s* k a i P paskubinti įvažiavimą, 
bei ir savo tautiečių naudai." I r k a s svarbiausia, jiems parū

pino laikinus ar pastovius butus 
(atsimintina, kaip tas yra sun
ku!). 

E I S E N I I O W E R I S I W O J I M A S U S T O J O P U S R Y Č I A M S 

I š r i n k t a s i s prez identu D w i g h t D . EisenhovVeria uuvo s u s t o j ę s p u s r y č i a m s I w o J ima , v y k d a m a s į 
Korėją. Iš kaires j dešinę: Wilton R. Persona, specialus Eisenhowerio pagelbininkas, Adm> Arthur 
Radiord, Eisenhoweris, Maj. gen. Paul E. Rustow, Tolimųjų Rytų Logistical Force vadovaujantis 
generolas, ir Charles VVilson, naujai paskirtas krašto apsaugos mlnisteris. (INS) 
_________ 

. — 

Todėl bijodama, kad nesupyktų, 
nepaminėsiu jos vardo. Bet jau 
daug kas ją pažįsta kaip "Dy-
pukų Mamą", nes ji turbūt dau- Kaip malonu žiūrėti į tą 
giausia iš visų yra padėjusi I r džiaugsmą, kuris matyti jos a-
padeda atvykėliams. Į kyse, kai ji stengiasi padaryti 

atvykėliams malonumą: nupirk -
dama batus, parūpindama rū-

P A l \ f l F R l AIIS_1 ĮSI I b u s ' a r įsegdama gražią sagtukę 
1 į tik atvykusios krūtinę. Ji sa

ko: "Ji turi turėt džiaugsmą; 
žiūrėk, kaip jai tas tinka." 

Tarp tiek daug atvykėlių pa
sitaikė visokių ir svarbiausia 
mane sužavėjo, kad nepaniekino, 
neatstūmė, bet rūpinosi dau
giau apie vadinamuosius "blo
gus" ir nedėkingus atvykėlius. 

LAIKAS DABAR 
Nusipirkti GERA 

vartotą automobilį 
1951 BUICK 4 door 

Dynaflovv $2345.00 
1951 BUICK Riviera, 

Dynaflow $2245.00 
1951 BUICK 4 door $1995.00 
1951 CHEVROLET 

2 door $1595.00 
1951 FORD V-8 

2 door $1545.00 
1950 BUICK 4 door 

Dynaflovv $1595.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflovv $1395.00 
1949 BUICK 4 door $1295.00 
1949 PONTIAC "6" 

Club Coupe $1145.00 
1949 DODGE 4 door $895.00 
1948 BUICK 4 door $1045.00 

1948 BUICK 2 door . . $995.00 
1948 CHEVROLET 

Club Coupe $795.00 
1948 OLDSMOBILE , 

4 door, Hydra-Matic $895.00 
1948 NASH "600" 

Coupe $595.00 
1947 BUICK 2 door . . $795.00 
1947 BUICK 4 door . . $645.00 
1947 KAISER 4 door $695.00 
1947 PACKARD 4 door $595.00 
1946 BUICK 4 door . . $625.00 
1946 DE SOTO 

Club Coupe $595.00 
1946 MERCURY 

Club Coupe $545.00 
Turime taip pat didelį 

pasirinkimą naujų BUICK 

MILDA BUICK 
0_f\Lir_i_Z> 

907 West 3Sth Street 
LAiayette 3-2022 

• 
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Gydytojas - mokslininkas ir idealistas -
patriotas 

Nuėjus kartą aplankyti, ran
du susirūpinusią ir sako: 
"Mat, atsikvieeiau moteriškę iš 
Europos, parūpinau jai vietą, 
bet dabar turiu rūpestį, — ji 
nori atsikviesti iš ten savo sim-

Perskaitęs mūsų "Aidų" žur
nale kun. dr. Baltinio straipsnį 
apie idealizmą ir jo reikšmę lie
tuvybės išlaikyme, tuojau pri
siminiau dr. Joną Adomavičių, 
apie kurį norėčiau pareikšti ke
letą minčių jo gydytojo prakti
kos licenzijos gavimo proga. 

"Drauge" jau skaitėme pa
ties dr. Adomavičiaus straips
nių ir iš jų galėjome įsitikinti, 
kad jis ne užsidaręs gydytojas 
specialistas, bet ir visuomeninin 
kas idealistas, tai yra toks, ko
kiu turi būti tikras gydytojas, 
mokslininkas ir visuomenės na
rys. 

Baigęs 1938 m. Vytauto Di
džiojo Universitetą ir įsigijęs 
gydytojo diplomą, dr. Adomavi 
čius paliko prie universiteto; 
buvo vyr. asistentu prie vidaus 

pati ją; jam padėčiau, bet ji ligų katedros, lektoriumi ir vyr. 
persiskyrusi, ji negali antrą kar- gydytoju Universiteto Kliniko-
tą bažnytiniai tekėti. Todėl a š ' ^ J i s t a p o v i e n u i š m ū s ų žy_ 
jai noriu parūpinti labai g e r ą \ m e e n l ų vidaus-ligų specialistų, 
darbą ir vietą tarp lietuvių, kad! p a t _ n u o l a t d a r y d a m a s p a ž a n g ą 
ji nesnaustų nelaiminga ir butų; ,. . . , 
J .J v. , . . medicinos moksle, 
patenkinta širdy, rūpintųsi sa
vo vaiku" (ji turėjo sūnų iš Lie
tuvos) . 

Kaip gražu paduoti ranką 
skęstančiam, o ne atstumti ir 

panori ją pasisavinti. Jo jau 
turimos žinios ir mokslo sta
žas pradaro jam sunkiai priei-

nė lėšų tėvynės nelaimei ki-
t iems priminti. 

Patekęs į Cook County ligo
ninę lietuvis randa jo asmenyje 
tk rą globėją — jo rūpestingu
mu tenka tik stebėtis. Belin
kėdami dr. Adomavičiui geriau-

namos Cook County ligoninės \ Sių laimėjimų, jau galime iš 

gydytojus, savo patyrimu dali 
nosi su kitais medicinos spau
doje ir paskaitose, rūpestingai 
nešė pagalbą klinikų ligoniams. 

Chicagoje duris. Po metų in 
terno darbo jam lengvai sutei
kiamos atsakingos rezidento pa 
reigos, vedančios prie specialy
bės teisių suteikimo. Jo žinios, 
uolumas ir atsidavimas darbui, 
mokėjimas gražiai sugyventi su 
žmonėmis, iškelia Šioje ligoni
nėje ne tik dr. Adomavičiaus, 
bet ir Lietuvos universiteto bei 
lietuvių vardą. Adomavičiaus 
dėka galėjo patekti į Cook Coun 
ty ligoninę ir daugiau lietuvių 
interno praktikos atlikti — šiuo 
metu greta dr. Adomavičiaus 
dirba dar vienas gydytojas re
zidentas, o kitas internu. 

Plačios galimybės susipažin
ti su paskutiniais medicinos 
mokslo atradimais yra sutei
kiamos šioje milžiniškoje ligo
ninėje, kur prie sunkiausių li
gonių susiduriama su garsiais 

ruose jaunus i A m e r i k o g gydytojais ir profeso 

anksto teigti, kad jo asmenyje 
bręsta labai žymus lietuvis gy
dytojas ir mokslininkas, šilta 
širdimi besirūpinąs ir visuome
niškais reikalais. 

III / . Jonas Rugis 

Trumpai iš visur 
— Meta studentus iš univer

sitetų, kad jie nedaro pažangos 
komunizme. Iš Humbolt uni
versiteto rytų Berlyne vel buvo 
pa"a:*n.r, o aža studentų, gy-
ven.n.'. . i \ n j j e miesto da
lyje. Išmetimų banga perėjo ir 
pov kitus rytų Vokietijos uni-
versitelus. Pasalinami pirmoj 
eilėj tie studentai, pas kuriuos 
p įstebima ..ideologinio pažan
gumo stoka". « 

— Armija bandys ginklus, 
Australijos vyriausybe numato 
rekvizuoti atitinkamus žemes 
plotus, kur bus bandoma nauji 
g i n k l a i . J t ą d r a u d ž i a m ą z o n ą 

įeis ne tiktai nustatyti žemes 
plotai, bet tam tikras pajūrio 
ruožas. 

— Malajų neramumai. Iš bri 
tų patikimų šaltinių sužinota, 
kad Malajuose teroristai 1951 
m. gumos plantacijose padarė 
800,000 svarų sterlingų nuo
stolių. 

— 71 metų amžiaus baigė 
universitetą. Gieseppe Lelli, tu
rįs 71 metų amžiaus, baigė Fer-
raros universitetą Italijoje. 

— Silkes — „jūrų sidabras". 
Islandijos žvejams silkes yra 
„jūrų sidabras", pagrindinis pa 
jamų šaltinis. 

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

keičia stiklu* ir rfmua 
4701 S. Damen Ave., CtHcago, UI 

Saukit* — YA 7-78H1 
IVllma: vakarais 6 iki ». šrštao 
10 ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad 

tik susitarus 

»«l. ofiso CL. 4-02f>!i. re?,. VA. 7-63»> 

DR. A. Z. ŠAULYS 
, . M » V l o . ) A IK Clt l l t l IK.r 

tiilft Ko. Ashlaml Ave. (kamb. 211) 
Vai Ifi'l ir 6:80-8:30 p p 

Tr<*č. ir Heftl. 1-4 p. p. 
Ito*. 4420 Ko. Talman Ave. 

. — - I M t f U — • • • • •—— ' ••ii-i'ii — • m ••• I IMM in.-i i __• — 

ofiso VA 7-'>r,M rez MI 8-288' 

DR. CHARLES SEGAL 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

4740 S o . A s h l a n d A v e n u e 

* 1 8 U V AL; io iki 12 v. ryto, nu. 
:ki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. 1. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W. 63rd S t 
Ofiso tel. IiKlianoo 5-4410 

Ite/id. Utet. GllovehUl 0-0617 
Vaandos: 1,—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

VA L. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., 6eš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 1-4787, rez. PR. 6-1630 

Joi neatsilieps viršminBt' telefonai 
gaukite Mldvvay 3-0O01 

D R . F L . T A L L A T - K E L P 8 A 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Sl»cc chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELP6A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kaal ien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0950 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatBiliepla šaukit ClOntral 6-2294 

iškolioti jį. Mylėti žmones, kurie i Karas jį išbloškė iš tėvynės 
ir tau bloga daro, — čia yra ti- j Svetimoje šalyje jo žinios ir pa-
kinčiųjų apaštalavimas. 
. Jei užgauna ar dėl nervišku
mo ar dėl nesupratimo, vietoj 
padėkos, ir vis tiek pat jam pa
dėti, tai tikroji Dievui darbu, o 
ne tuščiu žodžiu, auka. 

Toji pat vienuolė parūpino ir 
man dviem šeimom sponserius, 
visus popierius sutvarkė ir tvar
ko. Taip, kad ką čia paminėjau, 
yra tik dalis jos darbų. 

Mes gerbiam ir didžiuojamės 
ja. Ji yra tas kilnus šviturys, 
kuris rodo kelią vargstantiems 
ir pavyzdys, kaip turi padėti ar
timui. Tokie asmenys priduoda 
jėgų gyventi ir nenusiminti dėl 
sutinkamų sunkumų šiame nau
jame krašte. 

Seselę vienuolę prašau atlei
dimo, kad be Jūsų žinios para
šiau šias kelias žineles apie Jus, 
bet aš gi nepaminiu Jūsų vardo. 

Norintieji aplankyti Jus, vi-

tyrimas buvo augštai įvertin
ti — jis ėjo atsakingas parei
gas eilėje ligoninių, o prieš 
emigravimą buvo IRO džiovi
ninkų ligoninės Heilbronne vi
cedirektorium. Bet ir Vokieti
joje Adomavičius tęsė mokslo 
darbą, paruošė dizertaciją ir 
1949 m. Tuebingeno universite
te gavo medicinos daktaro laips 
nį. 

Atvykęs Amerikon, dr. Ado
mavičius pradeda gydytojo dar
bą Indiana valstybėje, bet, su
sipažinęs su šio krašto medici
nos pažanga ir galimybėmis, jis 

sados ras Jus vardu "Dypuk* 
Mama" Maria Aukštesniojoje 
Mokykloje, Marąuette Parke. 

Jus giliai gerbianti ir dėkin
ga, 

Dr. O. Vaškc/vičiūtė 

riais. Išlaikęs egzaminus ir ga
lėdamas verstis privačia pelnin
ga gydytojo praktika, dr. Ado
mavičius ja nesusivilioja, ne
meta sunkaus įr atsakingo re
zidento darbo, bet ir toliau tę
sia savo specializavimosi dar
bą šioje gydymo ir mokslo įstai
goje. Medicinos moksle jis to
bulinasi su entuziastingo moks
lo siekėjo idealizmu. Išlaisvin
tai tėvynei jis parneš ne maišelį 
dolerių, bet daugybę žinių jau
najai gydytojų kartai mokslinti. 

Bet dr. Adomavičius ne tik 
gydytojas — mokslininkas, bet 
ir sąmoningas lietuvis patrio
tas, besirūpinąs mūsų tėvynės 
vargais, mūsų tremties visuo
menės negalavimais, Lietuvos 
vardo garsinimu ir tinkama lie
tuvio garbe. Kaip lietuvis jis 
gražiai reiškiasi tarp kolegų gy
dytojų, suvažiavusių čia iš įvai
rių pasaulio kampų; jis čia vi-, 
sų mėgiamas ir gerbiamas. Jis 
čia yra savo tėvynės ambasado
rius, nesigailėdamas nė laiko, 
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UPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ' ! 
Mei kviečiame lietuviu, pasidėti savo taupomai pinigus \ Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena U 

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

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai Ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą.. Ji i i anksto neprižada, bet 
risada išmoka aukštą dividendą. 

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

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

r 

. 

UETUVISKA ĮSTAIGA 
JAHN PAKEL, President 

vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, SeitadieniAis 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

1 

Tel. ofl«o H E . 4-4tOM, rez. P R. «-738S 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

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

išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

DR. Ifti BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

G656 So. Halsted Street 
Kampas Marquette Rd. ir Halsted 8t. 

Vai.: 1—9 kasdiena, šeštad. 3—5, 
Tel.: Ofiso W E . 6-2811 
Namu WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-6588. re«. B E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GVDYtfOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

V A U : 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Soštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Ko/Jd. 3241 W. (imli FLACE 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, troč. ir šest. pagal .sutarties 

Oflsaa ir rezidencija — YArds 7-1626 
DR. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas Ir chirurgas 
4038 So. Aroher Avs. 

(prie Callfornla Ave.. šiaury t. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 

fcoštad. 1—6 p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michlgan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir aekmad.) 
Nuo 1 lkl 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagral susitarimą. 

K«/i«l.: 10838 So. \ \aba- l i Ave. 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(NI>«H\ motoru Ilgos ir akušerija) 
4 0 5 5 A r c h e r A v e . * 

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

išskyrus sekmadienius. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 85th Street 
(kampos Halnted ir 85-ta gatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p . p . kas-
dlon Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
IC«/. 8 8 4 1 S. . B I U K A L M AVB. 

I I I I I I I I 

Tel. ofiso I I 3-00«0, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MULUOSE l 'AKli , 1LL. 

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

Ofiso ORoventll 6-4020 
HO/.ldenclJos l l l l l top 5-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquetto Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir aostad. pagal sutarti 

Skelbkites "Drauge" 

Platinkite "Draugą" 

Tel. ofiso PR. 6-8838. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

V A L kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
lkl 9 vai. TrečlRd. ir ficSt. uždaryta 

GRovehill 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AK1V LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagral 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butas 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas REliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

V A L 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartj 

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 491h Ct., Cicero 
Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. Ir X—5 v. v. 

Hutas 1604 So. 40th Ave. 
Ofiso tolef. LAfayette 3-3210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

• Trečiadieni tik Busltarus 

Tel. ofiso HE. 4-212S, roz. PR. 11-848* 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 
Telefonas DAnube 6 - 1 1 2 5 ' 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligoti 
3267 S. Halsted St. 

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

Tel. ofiso PIt. 0-0446, rez. H E . 4-3150 

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

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

Trečla'd. Ir šeštad. pagal sutartį 

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Hezld. 6000 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Tel. ofiso YA. 7-6567, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

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

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 0 6 \ V e s t 2 6 t h S t r e e t 
Vai. antrad., ketvlrtad. Ir ftestad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tol. Ofls. IJA 1-4816; R e / . CR 7-8315 

Tol. ofiso GR. 6-5899, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. Ir šešt. 2—4 p. p. S<>km. uždar. 

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) J rytus nuo Callfornla 

Tel. YArds 7-7773 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 YVest 71st S t • 
Priėmimo laikas pagral susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-6785 

Dr. Edvvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie Callfornla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 6 - , 321 , 
Jei n«>RtslH*\p1» \Zfno*»rtnoft' fi-Rfl>>n 

DR. ANTHONY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
D A N T I S T A S 

6 3 2 2 S o u t h YVestern A v e n u e 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
TflofonH* mtoveh i l l A-SH49 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
TcL YATds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

lfitalso 
Ofisas ir akiniu dirbtuve" 
766 West 35th Street 

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

DR. A. HARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 24th Street, 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
V M » I W 7 fit'r« 

Oftso. telefonas Vl^irlm* 7 . » K M 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. plrmad., antrad., ketvlrtad., 
ponkfad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trefiiad. uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12: 1:80 lkl a vai. po pietų 
I CAiinl 6-0523 Fl&tt Dldg. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

Priflmimo valandos pagal sutarti. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kcd/ie Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 
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Visuomeninis įsipareigojimas 
OAINAVIEflŲ KONCERTAS 

Kartais mūsų visuomenė daro gana imponuojantį jspūdį. 
Kai sėdi pvz. Šv. Kryžiaus bažnyčioje Chicagoje ir klausai dai-
naviečių religinio koncerto, tai gauni įspūdį, kad lietuviška vi
suomenė yra gyvas organizmas. Choras ir solistai iš vienos pu
sės, pilna bažnyčia susitelkusių klausytojų iš kitos pusės, liu
dija, kad čia yra tam tikras kontaktas, ar bendradarbiavimas, 
kurį tikrai galima vadinti visuomeniniu. Dar daugiau, šis faktas 
liudija, kad tas visuomenins kontaktas yra augštos rūšies. Žmo
nės čia susirinko paklausyti retai girdimų Bethoveno kūrinių ar 
liet. kompozitorių religinės muzikos. Trumpos pamaldos, kurios 
baigė koncertą buvo tarsi to meninio ryšio pervedimas į realius 
mūsų santykius su Dievu ir žmonėmis, kurie reiškiasi Bažny
čios gyvenime. » 

VISUOMENINIS KLAUSIMAS 

Besigrožėdami panašiais visuomeniniais parengimais, mes, 
visdėlto, negalime atsisakyti svarstyti klausimo, ar mūsų vi
suomenė yra savo uždavinius pakankamai supratusi. Ar jos 
ryšys yra pakankamai tvirtas ir dvasiškai pagrįstas? Ar į sa
vo visuomenines pareigas ji pakankamai rimtai žiūri? Gal būt 
gausios išcentrinės jėgos perdaug gresia mūsų visuomeniniam 
gyvenimui ? 

Kaikas iš mūsų kada nors anksčiau, kitokiose aplinkybėse, 
kreipė mūsų dėmesį į pavojų, kad visuomenė perdaug užsimeta 
žmogui, grasindama jį išnaudoti ir pavergti. Tačiau šiuo metu 
ir šiose aplinkybėse lietuviškos visuomenės organizacija yra 
nustojusi betkokios galimybės mus varžyti prieš mūsų valią. 
Mūsų visuomenė, tiek kiek ji mums pasiseks suorganizuoti, bus 
tikrai dvasinis laimėjimas. Ji bus mūsų sąmoningo apsispren
dimo ir laisvo įsipareigojimo kūrinys. 

ĮSIPAREIGOJIMO DVASIA 
Gal būt, kad apsisprendimo, palankaus mūsų visuomeniniam 

susiorganizavimui, mums netrūksta. Tačiau, kaip toli eina mūsų 
visuomeninio įsipareigojimo dvasia, visuomet verta pasvarstyti. 

Mes gyvename taip palankiose išsiskaidymui aplinkybėse, 
kad mūsų visuomenė išliks kaip tokia tik tada, jei bus gyva vi
suomeninio įsipareigojimo dvasia. Tik jos dėka mes galėsime 
kaip visuomenė reikštis kultūrinėje srityje. Tikrai negali
ma prikišti visuomeninio įsipareigojimo trūkumo tiems, kurie 
dalyvauja įvairiuose ansambliuose ar kitokiuose kolektyvuose. 
Šie iš jų reikalauja labai pozityvios veiklos kiekvieną savai
tę. Jų valandos, skirtos repeticijoms, tikrai yra rimta visuome
ninio įsipareigojimo apraiška. Ji dėl to yra jų visuomeninio 
subrendimo liudytojas. 

Tačiau mes drįstume paabejoti, ar vien dalyvavimas kon
certe yra jau pakankamas visuomeninio gyvenimo rodik
lis. Žinoma, dalyvavimas religiniame koncerte jau nemažai by
loja apie jo dalyvį. Mažių* mažiausiai, visuomenė, kuri sugeba 
sudaryti tūkstantinę religinio koncerto auditoriją, nėra nei lau
kinė, nei brabaraiška. Ji turi prielaidų, reikalingų tolimesnėms 
visuomeninio klausimo studijoms. 

ORGANIZACIJŲ FINANSAI - MCSŲ VISUOMENINIO 
ĮSIPAREIGOJIMO RODIKLIS 

Mūsų organizacijų veikloje galima pastebėti vieną reiškinį, 
kuris yra gana būdingas mūsų visuomeninio įsipareigojimo silp
numo rodiklis. Tai yra pakrikę, silpni ir net bereikšmiai mūsų 
organizacijų finansai. 

Žinoma, mes nesame kokios marksistinės galvosenos atsto
vai, kurie visokią veiklą ir visokią dvasią vertintų tik kaip eko
nominių žmonių santykių padarinį. Mes žinome, kad dvasia yra 
galinga ir be pinigų, kad "idėjos, jei didžios, nemiršta kaip 
žmonės". Savo tautos atgimime turime pakankamai pavyzdžių, 
kad kelių idealistų būrelio pradėta kokia veikla, vienos gentkar.-
tės bėgyje yra išplitusi visoje tautoje. Ne pinigai, bet dvasia 

Pagausėję pranešimai, įvairių 
valstybių atstovų pareiškimai, 
lygiai kaip ir Eisenhowerio, ke
lionė, reiškia, kad kažko reikia 
laukti Korėjos įvykiuose. Kas 
tas1 "kažkas", tikrai greit pa
aiškės. A-'IM 

Dwight Eisenhoweris, išrinktasis prezidentas (danėje), svei
kinasi su Korėjos Respublikos prezidentu Rhee Seoul mieste, 
kai gen. Eisenhowerls baigė lankyti Korėjos karo lauką. (INS) 

nominėje veikloje savo sugebėjimus. Mes jį peikiame dėl to, kad 
toks ekonominis veikėjas į savo veiklą žiūri kaip į smagumų 
tenkinimo priemonę, o ne kaip į platesnių visuomeninių įsipa
reigojimų galimybę. 

Taip pat ir feodalizmas ne dėl to buvo blogas, kad buvo I v e teisė turėti didžiąsias ir ma 

Lenkijos vyskupų 
memorandumas 

Paryžiuje leidžiamas lenkų 
laikraštis "Slovve Polski" (Len
kijos balsas) paskelbė "Lenkijos 
Episkopato memorandumą, ku
ris dar prieš naujos konstituci
jos paskelbimą buvo įteiktas 
tanki jos krašto prezidentui. Su 
memorandumo tekstu iki šiol ne
buvo supažindinti tankijos gy
ventojai. 

Pirmojoje memorandumo da
lyje tankijos vyskupai reikalau
ja, kad būtų respektuojamos 
Bažnyčiai priklausančios lais-

įvės, t. y. kulto laisvė, sielova-
Idos ir religinio auklėjimo lais-

būna visako judintojas. Tačiau mūsų elgesys su pinigais, kaip šinskis juk tekalbėjo apie rei 
tik visu brutalumu parodo, kokia yra mūsų dvasia. Net ir tuo 
atveju, kada ne pinigas yra mūsų veikimo variklis, beveik vi
sada jis yra mūsų dvasios rodiklis. 

> ASMENINIS BIUDŽETAS 

Jeigu mes šiandien savo asmeninį biudžetą sugrupuotume 
keliomis gretomis, tai turbūt nustebtume, pamatę, kokį negai
lestingą liudijimą jis patiektų prieš mūsų dvasią. Tai būtų tarsi 
k6ks paskutinio teismo preliudas. Žinoma, mus nenustebintų 
tos pozicijos, kurias mes išleidžiam butui, maistui, drabužiams. 
Taip pat mes negalėtume turėti ko prieš tai, kad mūsų santau
pų pozicija didėja. Tačiau reiktų atkreipti dėmesį į dvi pasku
tines pozicijas: kiek mes išleidžiam pramogoms ir kiek mes iš
leidžiam kultūrinėms bei visuomeninėms pareigoms. Jeigu šio
je paskutinėje skiltyje mes per mėnesį nieko negalėtume įrašyti, 
nelaikykime savo visuomeniškus santykius esant tvarkoje. 

LENGVŲ SMAGUMŲ JIEŠKOJIMO DVASIA 

Pramogos, žinoma, yra reikalingas dalykas. Ir joms žmo
gui reikia šiek tiek išleisti. Tačiau dirbti vien tam, kad užtektų 
pramogoms, būtų toli gražu ne pilnutinis gyvenimo supratimas. 
Grėsmė gyventi ir dirbti vien pramogoms, žmogaus gyvenime 
yra tokia didelė, kad ji faktiškai yra sunaikinusi ne tik daugelį 
žmonių, bet ir daugelį tautų bei ekonominių santvarkų. 

Kodėl šiandien mes priekaištaujame kapitalizmui? 
Ne dėl to, kad jis teikia žmogui didelių galimybių išvystyti eko- 11950 metais. 

aiškiai fiksavęs žmonių pareigas vienų kitiems. Bet dėl to, kad 
kiekvienas pradėjo žiūrėti, kaip labiau išnaudoti kito pareigas 
savo malonumui, o savo paties visuomeninius įsipareigojimus 
sumažinti iki beprasmės formalybės. 

Tik komunizmo blogybės kyla jau ne tiek iš visuomeninių 
pareigų apleidimo, kiek iš principiniai nedoro žmogaus suprati
mo. Komunizmo valdomas žmogus kenčia ne dėl valdininkų 
egoizmo. (Ne vienas bevelytų, kad komunistinis valdininkas 
nebūtų toks "tvarkingas"). Jis končia geričiau dėl perdidelio 
jų uolumo, giliai įžeidžiančiu būdu tvarkant intymiausius žmonių 
reikalus. 

Studijuodami visuomeninio įsipareigojimo požiūriu mūsų 
tautos istoriją, ne visada rastume džiuginančių faktų. Dažnai 
mes rastume pavyzdžių, liudijančių apie dideles mūsų pastan
gas savo įsipareigojimus siaurinti ir į visuomeninį gyvenimą 
žiūrėti tik kaip į pramogos reikalą, ši dvasia neveda nei į or
ganizuotą visuomenę, nei į kultūrinę veiklą visuomeninėje plot
o j e . V. Bgd. 

Sir Spender palietė ir Indo-
kinijos kovas, atitinkamai iš
keldamas prancūzų vaidmenį, 
"kurie veda tikrai didvyrišką, 
bet daug kam mažai supranta
mą kovą Indokinijoje". Įsidė
mėtini tolimesni jo žodžiai: 
"Jei Indokinija žlugs, ThaUand 
ir Borneo kris, lyg tie prinokę 
vaisiai nuo medžių. Tada seks 
Malajai, pagaliau, ateis eilė ir 
visai Azijai. Viena didžiausių 
mūsų klaidų yra nesugebėjimas 
žvelgti į padėtį pasauliniu mas
tu, ko mūsų oponentams tikrai 
nestinga. Norint turėti pasau
linę taiką, reikia mokėti ir gal
voti bei planuoti pasauliniu 
saiku". 

Maždaug vienodas mintis dės 
tė ir kita proga Detroite lankę
sis Korėjos ambasadorius dr. 
You Chan Yang, kuris tik ture 
jęs išsamų pasikalbėjimą su 
prez. Trumanu. "Prezidentas 
Trumanas užtikrino Korėją, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybes 
liks Korėjoje bet kuria kaina, 
bet niekados nesutiks su pri
verstinu belaisvių atidavimu" —. 
perdavė prezidento nuomonę Ko 
rėjos klausimu ambasadorius 
Yang. Liesdamas kitas aktua
liąsias preblemas, Korėjos dip
lomatas tikino, kad raudonie
siems atmetus Indijos kompro
misinį pasiūlymą, telieka priešą 
tik sumušti kovos lauke. Rusi
ja, tikriausiai, neisianti pagal
bon Kinijai, jei JT ir pradėtų 
Mandžiūrijos bazių bombardavi
mą. Dėl susisiekimo bei apla
mai viso transporto sunkumų, 
sovietams yra sunkiau pristaty 
ti karinius pastiprinimus šiau
rės Korėjon, nei Jungtinėms 
Valstybėms aprūpinti pietinę 
Korėją. Jei rusai būtų manę 
aktyviai įsikišti į Korėjos veik
smus, jie jau tą būtų seniai 
padarę. Gi jei JT nutars pasi
naudoti tautinės Kinijos dali
niais, būtų geriau, kad jie kel
tųsi tiesiog l Kinijos žemyną, 
nei būtų siunčiami Korėjon. Ki 
tu atveju, Korėja taptų tik pra
tęstu kiniečių civiliniu karu. 
Jai Chiang Ka išliek g a l ė j a apiie 

Kinijos puolimą, tikėtina, kad 
kiniečių masė? jj pasitiktų, kaip 

Korėjos karas turi būti 
tęsiamas 

Tokias ir panašias mintis pa
reiškė savo kalbose du žymūs 
užsienio politikai, lankydami 
automobilių pramonės centrą 
— Detroitą. Pirmasis svetys, 
dabartinis Australijos ambasa
dorius Washingtone (nuo 1949 
iki 1951 m. buvęs užsienių rei
kalų ministeriu ir J T generali
nio susirinkim# viceprezidentu) 
Sir Percy Glaudė Spender gal
voja, kad Jungtinės Tautos tu
ri nepalikti savųjų pozicijų Ko
rėjoje, nors tai ir "ilgą netik
rumo laikotarpį" reikštų. Am
basadoriaus nuomone, Korėja 
nėra kuris grynai izoliuotas da
lykas, bet tai dalis rusų plano 
visam pasaulio užvaldymui pa
siekti. Tai tik pirmasis žings
nis daugelyje kelių, pirmoje ei
lėje į pietų ir pietryčių Aziją. 

"Aš netikiu, kad rusai no
rėtų kokios realios taikos gali
mybių Korėjoje, — pabrėžė aus 
tralų politikas, — Andrius VI-

S A M D I N E 
HERMANN SUDERMANN 

Vertė Vytautas Volertas 
HMMM 
(Tęsiny*) 

— Taip, dar to nepadarėme, — tarė ji ir rengėsi nešti namo 
morkų pintinę. Jis, tačiau, paėmė jai iš rankų ir vedėsi takeliu 
prie uosio, po kuriuo stovėjo vidurdienio pokaičiui ir vakaro poli* 
siui suolelis. 

Ten, po nukarusiomis šakomis, jau buvo beveik naktis. Jeigu 
norėjai ką nors stebėti, iš tolo galėjai matyti ateinant dar švieso
ku taku. 

Juris pintinę pastatė ant žemės ir atsisėdo šalia jos. Rankos 
nepaleido, bet paėmė dar ir antrą. 

— žinai, ką šiandieną Jozupas sakė? — pradėjo pokalbį. ** 
Kai bus mūsų vestuvės, jis norėtų būti pirmuoju pabroliu. 

Jinai negalėjo pasakyti, kad Jozupo prisibijo, nes juk nebuvo 
nieko bloga padaręs, todėl tik tarė : 

— Dar nėra visi reikalai taip toli pažengę. 
— Kodėl ne? Jei tik manęs nori. Aš noriu tavęs. Aš visą 

laiką tavęs norėjau. 
O ji atsakė: 
— Labai tavęs noriu. 
Valandėlę jie sėdėjo visai ramiai. Jinai atrėmė galvą | jo 

petį, o jis — savo skruostą į jos galvą, ir Marikė galvojo: 
— Kodėl jis manęs nepabučiuoja? 
Ne todėl, kad ji būtų tuo nepatenkinta, arba jį neapsukriu 

laikytų, bet todėl, kad jo taip ilgėjosi. Ji atsargiai, labai atsargiai 
paslinko savo galvą priekin, jog skruostas prie skruosto, o lūpos 
prie lūpų atsirėmė. Ir jis turėjo pabučiuoti, o tai buvo, sakytum, 
šiurpulys, sakytum, trenksmas. Ir tai kartu buvo lyg baikštus pri
siminimas ir lyg nauja baimė. Bet po to sekė daug stipresnė pa
laima. Ji nežinojo, kiek jos sielos ir kūno dar jai pačiai priklauso. 
Ji geidė visiškai būti jo. 

Tačiau jai pasirodė, lyg kažkur netoliese girdėtų šlamesį, nors 
niekas takeliu nebuvo ėjęs. Ji pašoko ir tarė : 

— Eime. čia jau nesaugu. — Greitai ištarė jam „labanakt" 
ir tiesiai nubėgo į klėtį, kur buvo jos kambarėlis. Tačiau miegoti 
negalėjo, nes manė, neilgai truks, ir Juris atseks iš paskos. Greti
mame kambary knarkė padienė darbininkė. Dėl jos galėjo būti 
ramus. 

Jinai atydžiai klausėsi durų rankenos, bet ji nepajudėjo. Ta
čiau pasirodė, lyg kieme tyliai, labai tyliai kas vaikščiotų, neper
stojamai tarp klėties ir gyvenamo ,namo. 

— Vargšas! — manė ji. — Nedrįsta. Reikia jam pagelbėti.. . 
Ji atsikėlė ir atsargiai pravėrė viršutinę durų dalį, atsargiai, 

tik per plaštaką. Dėkui Dievui, kad ne plačiau, nes kai akimirkai 
iškišo galvą, greitai paaiškėjo, kad tasai, kurs vasaros .nakties 
šviesoje nenuilstamai vaikščiojo aplink, buvo ne Juris, bet jo tė
vas, kuris prieš teisę ir įprotį tykojo, kad tie, kurie mylisi, nesu
eitų. 

m 
Prieš teisę ir įprotį! Iš tikrųjų! Juk jei nuotaka, kuri yra 

žąsias seminarijas bei konfesi 
nes mokyklas, teisė atlikti reli
ginius patarnavimus kariuome
nėj, ligoninėse, kalėjimuose, tei
sė į žemės nuosavybę ir į vie
nuolynų išlaikymą. 

Antroje dalyje yra išskaičiuo
jamos tos žmogaus teisės, ku
rios kaip būtiniausias minimu
mas turėtų būti pripažįstamos 
konstitucija. Tai individo teisė 
į savo asmens tobulinimą, o y-
patingai Į religinį auklėjimą; jo 
tefoė į pragyvenimo minimumą 
pagal principą: kiekvienas gau
na pagal savo asmens reikala
vimus, o ne vien pagal tai, kiek 
vertas jo darbas. Priešingu at
veju žmonės netinką darbui, 
kaip seni ir ligoniai neturėtų 
sau egzistencijos užtikrinimo. 

Toliau memorandumas reika
lauja laisvės viešam ir priva
čiam kulto praktikavimui, lais
vės pasirinkti pašaukimą bei 
profesiją, apsaugos moterims, 
kad jų motinystės pašaukimas 
nebūtų nustelbtas perdėtais 
profesiniais reikalavimais, rei- „išbandymui","su jaunikiu sutaria,"jie abu įlenda kur nors sekly-

kalavimą priverstinos belais
vių repatriacijos iš "legaliosios" 
pusės, čia ir yra sunkumų 
mums, kurie pripratę ir vado
vaujamės individualine laisve, 
rasti susitarimui pagrindą so
vietinio 'legalumo' prasme". 

Savo tolimesniame pareiški
me ambasadorius džiaugėsi pa
sirašytuoju paktu tarp JAV, 
Australijos ir Naujosios Zelan
dijos, į kurį reikėtų žvelgti kaip 
į "Monroe doktrinos išplėtimą". 
"Tai nėra tik vienapusiška su
tartis, nes jei kiltų karas, Jung 
tinių Amerikos Valstybių inte
resai būtų pažeisti pirmiau aus 
tralnių" — tvirtino australų 
visuomenininkas. Gi grįždamas 
prie Korėjos, jis priminė, kad 
australų kariuomenė atsirado 
fronte vos penkioms dienoms 
praslinkus po įvykių pradžios. išvaduotoją, nes jie jau yra 

I "persisotinę" komunizmu. 

kalauja teisės į sekmadienio po 
ilsf, į šeimos reikalavimus pa
tenkinantį atlyginimą, spaudos, 
žodžio ir mokslo laisvės ir paga
liau teisės laisvai kurti organi
zacijas. 

Protestai prieš 
diktatorių Tito 

Visa Didžiosios Britanijos ka
talikų spauda rašo apie didelį 
šio krašto katalikų nepasitenki
nimą dėl paskelbto Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito apsilankymo 
Londone. Komentuojamos Glas-
govo ir taeds vyskupų kalbos, 
kuriomis buvp protestuojama 
prieš tikėjimo persekiojimą Ju
goslavijoj. 

Laikraščiai primena, kad Už
sienių Reikalų ministerijoj gau
nami vis nauji katalikiškų or
ganizacijų ir atskirų asmenų 
protestai prieš oficialų Tito pri
ėmimą Didž. Britanijos sostinė
je. 

Viename iš tokių protestų 
taip rašoma: "Britų tautos jaus
mai ir jos demokratinės tradici
jos neleidžia su palankumu su
tikti tą žmogų, kuris savo ran
kas yra suteršęs tūkstančius 
tautiečių krauju". 

Iš oficialių sluogsnių jau at
eina žinios, kad dėl šių protes
tų Titas bus priimtas be oficia
lių ceremonijų. Manoma net, 
kad jo nepriims karalienė Elz
bieta. / 

Bažnyčios reikšme 
Dvisavaitinis italų Katalikų 

Akcijos Intelektualų Sąjūdžio 
organas "Coscienza" (Sąžinė) 
pastaruoju laiku paskelbė straip 
snį antrašte: "7 metai nuo JTO 
gimimo". Straipsnio autorius 
Massano bando išrykšinti tuos 
krikščioniškus elementus, kurie 
yra padėti Jungtinių Tautų Or
ganizacijos pagrinde ir baigia 
tokia išvada: "Katalikams ir 
taikai yra ypatingai daug ža
danti t a aplinkybė, kad JTO pa
sirodo kaskart vis labiau pasi-

čioje, ir niekas jais nesirūpina. 
Bet čia štai kas atsitiko: kai sekantį priešpietį Juris grįžo iš 

lauko pasiimti šalto alaus, — laukuose, juk, kertant ir rišant pė
dus vis troškuliu miršta — ir vos tik norėjo grįžti apsisukęs, 
pamatė prieangyje stovintį tėvą, nepatingėjusį jo laukti. 

— Eikš čia, — tarė jis. 
Juris pastatė puodą pavėsyje ir, kai įžengė trobon,o, ką j is 

išvydo! Didysis stalas buvo apdengtas baltu rankšluosčiu. Ant \ 
jo stovėjo dvi degančios žvakės, o tarp jų gulėjo giesmynas. 

Senis buvo vienplaukis, be klumpių, atrodė baisiai ir paslap
tingai. 

— Nusiimk kepurę, tarė jam. 
Juris nustebęs pasielgė taip, kaip jam buvo sakyta, o tėvas 

— Kai Marikė turėjo atvykti į mūsų namus, pasakiau tau: 
žmonės, kurie visą amžių galvoja kartu gyventi, turi viens kitą 
pažinti. Bet tada reikalavau pasižadėti, kad, kol dvasiškio ranka 
ant jūsų galvų nebus uždėta, neprisiartintumei per daug. I r tu 
prižadėjai. 

— Aš, tėve, nežinojau, — pertraukė Juris, — ką reiškia, kai 
nuotaka yra taip arti. 

— Teismo ponai apie tai dar mažiau žino, — atsakė tėvas, 
— nes jie vokiečiai. O vokiečiams Dievas davė kitokį supratimą, 
kaip mums. Prieš kiek laiko Tilžės teisme atsitiko, kad vienas se
nas garbingas ūkininkas, kuris savo amžiuje nei per plauką nenu-
krypo nuo doros kelio, gavo metus sunkiųjų darbų kalėjimo — na 
daboklės, sūnau, bet sunkiųjų darbų kalėjimo, — kad jo sūnus ir 
mergina, kuri taip pat buvo bandymui, lygiai kaip Marikė, po vie
nu stogu miegojo. Jis verkė ir prisiekinėjo, kad viskas buvo tvar
koje, nes rudenį turėjo įvykti vestuvės, o darbymečiui dvi rankos 
labai reikalingos, bet negailestingieji, kokie yra vokiečiai, senam 
žmogui nuplėšė garbę ir uždarė kartu su plėšikais ir žmogžudžiais. 

— Tai negali būti! — sušuko pasipiktinęs Juris. — Tai būtų 
bjauriausias smurtas! 

— Vokiečiai vadina teisingumu, — kalbėjo senis, — ir savus 
taip baudžia. Senam amžiuje nenorėčiau eiti į tą baisų namą, o 
šnipų yra visur. Vakar vakare pastebėjau, kad jūsų jau toli nuei
ta. Kad išsigelbėčiau iš baimės ir gėdos, žinau tik du kelius: arba 
ją siunčiu kol kas pas tėvus, — 

— Negali būti! — suriko nusigandęs Juris. — Tada atrodytų, 
kad jos nenorime! * 

— ... arba tu man prisiek šventu Dievo žodžiu, kad iki vestu
vių dienos nuo jos atokiai laikysiesi, I r niekas, net motina, apie 
tai neturi žinoti. 

Visa tai Juriui atrodė baisu, bet ką turėjo daryti? Ir jis, pa
dėjęs ranką tarp žvakidžių ant giesmyno, prisiekė, ko tėvas rei
kalavo. I r tai, kad, jei priesaiką pažeis, Dievą jį vargu ir mirtimi 
nubaustų, jis priesiekė, lygiai taip, kaip tėvas jam sakė. Tada i i -
sinešė sušilusį alų į lauką. 

(Bus daugiau) 

rengusi panaudoti didžiąją Ka- katalikų vienumo Kristuje, tikė-
talikų Bažnyčioje ir katalikų jime ir dėka jų principinio vie-
pasaulyje sutelktą jėgą, kuri y- ningumo socialinėje ideologijo-
ra išaugusi dėka antgamtinioSje". 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
So. Boston, Mass. 
Nelė Mazalaitė Rašytojų Klube 

Bostono Lietuvių Rašytoju 
Klubas, savo narių ir svečių 
tarpe turįs visą eilę literatūros, 
mokslo, meno ir įvairių specia
lybių žmonų, kuriuos jungia 
lietuviškieji kultūros klausimai, 
nesitenkindamas vien savais re
ferentais pasikviečia svečių iš 
tolimesniųjų vietų. Asmeninis 
žymesniųjų rašytojų kvietimas 
dalyvauti programoje yra tapęs 
savotiška tradicija. Sekančio 
susirinkimo, kuris įvyksta gruo 
džio 6 d. 7:30 vai. vakaro Inter 
national Institute, programoje 
dalyvauja viešnia rašytoja iš 
Brooklyno Nelė Mazalaitė. Ji 
sutiko paskaityti iš naujausios 
savo kūrybos. Iš kitų progra
mos dalyvių pažymėtina Stasio 
Santvaro atsiminimai apie Ka
zį Binkį, kaip žmogų ir rašy
toją. Klubo narė advokatė Sal-
nienė, žymi vietos veikėja, su
pažindins klubo narius su kal-
kuriais Amerikos socialiniais ir 
darbo teisės klausimais. Numa
toma, kad šios turiningos prog
ramos išklausyti susirinks gau
sus narių ir svečių skaičius, pa
siilgęs kultūrinio atsigaivinimo, 
nes praėjusį mėnesį eilinio su
sirinkimo nebuvo jo vietoje 
įvyko iškilmingas Maironio mi
nėjimas. 

i ' i 
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mu jaučiamas labai didelis susi
domėjimas gal ne tiek dėl to, kad 
teatras Bostono padangėje la
bai retas svečias, bet daugiau 
dėl to ,kad šis pastatymas nuo 
kitų teatrinių pastatytmų ski
riasi savo ypatingais artistais. 
Kaip žinome, veikalas reikalau
ja labai gausaus, 34, artistų 
skaičiaus — senimo ir jaun'mo. 
Rašytojų Klubas, teturėdamas 
mvo taz^pe vos porą teatro me
nininkų, visdėlto ryžosi to sun
kaus uždavinio ir ,atrodo, ji 
įvykdys. Pastatymas bus tikra 
sensacija tuo atžvilgiu, kad ja
me vaidina visa eilė žymiųjų 
mokrio, visuomenės, meno žmo
nių, scenoje tebuvusių tik sa
vo jaunystėje. Inžinierių, siu
vėją, mokytojus ir net mokinius 
vaidina teisės .ekonomijos dak
tarai, karininkai .teisėjai, dan
tų gydytojos .rašytojai .muzi
kai ir kitų profesijų bei pašau
kimų žmonės. Jų darbas ir pa-
s ; aukojimas rodo, jog anų senų 
gerų laikų idealizmas nėra din
gęs ir šių dienų kultūrininkų 
tarpe. Juos pamatyti "naujose 
rolėse" bus neparpastai įdomu. 

Klubo narys 

GEN. EISENHOVVERIS IR JO SCNUS 

Rockford, 111. 
"Naujieji ž*; c ties" 

Gen. Eisenhoweris, išrinktasis prezidentas, atvykęs į Korėjos karo lauką, tuojau susitiko su sūnumi 
John, kuris tėvą lydėjo Korėjos fronte. * (INS) 

gyveno naujakurių gyvenimu Noreikienė, ji apalpo bevaikš-, rapijai, buvo Tretininkų Orde-

«» Nepaprastas "Atžalyno 
pastatymas 

Rašytojų Klubo susirinkimas 
šiais metais bus paskutinis, bet 
šių metų klubo veikla tuo dar 
nesibaigia. Gruodžio 14 d., sekx 
madienį, 3 vai. popiet Thomas 
Park High School salėje rengia
mas viešas K. Binkio 10 metų 
mirties minėjimas, kuriame bus 
suvaidintas garsusis "Atžaly
nas". Veikalą režisuoja akto-
rė A. Gustaitienė, dekoracijas 
tvarko dail. V. Vizgirda .pasta
tymu rūpinasi A. Gustaitis. Vi-

kartu pajaučiant ir senosios ba
jorijos sunykimą. Vaidinimui 
pasibaigus gausus aplodismen
tai, gėlės ir padėkos žodžiai liu
dijo apie dėkingumą "Lietuvių 
Teatro" kolektyvui. 

Chicagos "Lietuvių Teatro" Kadangi vaidinimas sutapo su 
apsilankymas Rockforde su Pe-' Lietuvos Kariuomenės įsteigimo 
tro Vaičiūno "Naujieji 2mo- sukakties švente, prieš vaidini-

suomenėje "Atžalyno" pastaty- l ti brangiojon Lietuvon ir pa 

nes" rockfordiečiams buvo tik
ra šventė. Prie Lietuvių Kultū
ros Draugijos naujai įsisteigęs 
Meno Mėgėjų būrelis, vadovau
jamas P. Bubelio visai lietuviš
kai visuomenei tikrai gražiai 
pasitarnavo, imdamasis inicia
tyvos teatrą pasikviesti ir spek
taklį organizuodamas. Vaidini
mas vyko Washįngtono viduri
nės mokyklos salėje,, kuri talpi
na apie 600 žmonių. Tiesiog ne
lauktai salė buvo prisirinkusi 
veik pilna. 

"Naujieji Žmonės" buvo su
vaidinti pasigėrėtinai. Trum
pam momentui visi buvo perkel-

čiodama bažnyčioje kryžiaus 
kelius, nuvežta į šv. Antano li
goninę po kelių valandų mirė. 
Velionė buvo kilusi iš Tauragės 
aps., Šilalės parapijos. Rockfor
de gyveno nuo 1917 metų. 190:) 
metais ištekėjo už Igno Norei
kos Seatonville, 111., kur išgyve
no 15 metų. Noreika mirė 1921 

mą rengėjų vardu P. J. Salučka I metais. 

S — — — 
PRAŠOME DĖMESIO 

Van Zant & VVilhuan Krautuve par
davinėjanti plačiai žinomus Vyrų Rū
bus nčra "credit" krautuve. Tačiau, 
mes suteiksime lengvas išsimokejimo są
lygas "DRAUGO" skaitytojams, be 
ekstra mokesčio. 

gražiai šventę paminėjo ir visi 
susirinkusieji tyliu susikaupimu 
pagerbė kritusius už Lietuvos 
laisvę ir dabar žūstančius nely
gioje partizaninėje kovoje. Bu
vo prisiminti ir Lietuvos laisvės 
kovų invalidai ir reikalas juos 
paremti. 

Vaidinimo pertraukos metu 
Balfo skyriaus pirm. J. Bacevi-

A. a. Noreikienė buvo giliai 
religinga, gražiai išaugino gau
sią šeimą. Paliko 4 sūnūs, 4 duk
terys, 2 podukros, 15 anūkų ir 
15 proanūkų. Vienas sūnus, vie
nuolis pranciškonas Brolis Sil
vestras O. S. N. ir viena duktė 
vienuolė Sesuo Marija Celina M. 
S. B. T. 

Rockforde velionė priklausė 
čius prisiminė apie likusių Vo* 1 § v p e t r o i p ~ l l o l i e t u v i ų p a . į l iau. 

no narė, Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos ir t* R. Susivie
nijimo narė. Organizacijos na
riai atkalbėjo už jos sielą šv. 
rožančių. Už jo siela buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos. Pa
laidota šv. Maiijos kapinėse. 

Lietuvių parapiją vizituos 
Rockfordo vyskupas 

Šv. Petro ir Povilo parapiją 
vizituos J. E. Rockfordo vysku
pas John Ji Boylan ir teiks 
Sutvirtinimo Sakramentą. Para
pijos biuletenyje paskelbta, 
kad norintieji gauti Sutvirtir.i-
mo Sakramentą turi skubiai 
pranešti klebonijos raštinėn pa
vardę, adresą ir telefono ruime-, 
rį. Tiksli data bus paskelbta vė-

Šnekutis 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOVOJLOS UNIVERSITETO, 
suorganizuotas „Draugo" bendr 
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
u- klt. organizacijoms. Paskaitos 
yrą skaitomos ir diskusijos vyks-
v lietuvių kalba. 

• * • < i . m 

Kuu v. BagdanavicJu*. MIC. 

Hrof 4. A. Žvaliu* 
1384 So. Oaklev A\e., Chicago, III 

Paskaitos vykPta antradieniais 
r ketvirtadieniais Aušros Vartų 

parapijos mokykloje, prie „Drau
go' nuo 6 v. 30 m. iki 8 vaL 30 m, 
vakaro. 

PASKAITŲ TVAICKAllAATIK 
Gruodžio 9 d. 6 v. 30 niin. vak. 

Imu. I)r. P. <viirsiIIS skaito tema: 
laiko supratimai pa« fiv. Tomą Akv., 
OutiHcota ir cgzistencljalistUB. 

Gruodžio 9 d. 7 v. 80 min. dipl. 
okon. J. SaUrtIrius skaito tema: laik 
raačio finansavimas ir administravi
mas. 

Gruodžio 11 d. 6 v. 30 min. T5vas 
P. P, c inikas Hkalto tema: dabarti
niai .nu. lietuvių lalkrasč.ai. 

Gruodžio, 11 d. 7 v. 30 min. kun. 
K. Baras vadovauja puslapio tvarky
mo pratyboms , , i) iuugo" spaustuvė
je. 
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Skaudančių Žaizdų 
BB ATVIRV ODOS LIGŲ! 

v 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
,<xK u KKAULŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 

n. guli ramiai 86dGt I ir naktimis mle 
goti, nea j v •iž.ds»-n6.iusioH žaizdok 
niežti ir skauda. Kad pašalinu tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at 
viry Ir skaudančiu žaizdų, uždekit' 
DKGUIiO Ointmont. Jo g y d o m o s 
vpatybts palengvins JŪBU skaudėji
mų ir ga!6sitc ramiai miegoti nak 
U. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis tMpft! pašalina nl«-že-
iiuia ligos, vadinamos PHORIASI8 
Taipgi pasalina peršėjimą, ligos, vadi
namos ATHT.ETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplySimą tarp 
tdrSčių Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančlos Ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ligų LEGULO -
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perStamų l r 
niožinčių kojų Legu-
lo Glntment yra par 
duodamas po 75 et.. 
H.26 Ir 13.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
Ir apylinkėse Ir Mil-
vvaukee, a r b a a t -
siųskite money orde
ri J -

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, IIL 

MUlberry 5-3694 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

rcnvARDAfe J. ULIS. 8av. 
4068 Archer Aveune 

Telefonas VIrainia 7-2481 
J3 

KUB1ANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chlcaga, 

Aliejus krosnims Ir centralinlui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAlayette 3-0390 
Vakarais HKmlock 4-6264 

SIUVAMOS MASINOS 

KASOM. MAŠINĖLES 
gaunamos p. r>na tnm l f l nslviromls. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrlflkuojal 

kietijoje mūsų tremtinių vargą 
ir prašė paremti aukomis. Iš sa
lės išeidami svečiai suaukavo a-
pie $30, o žinomoji tremtinių 
geradarė P. Dameikienė paau
kojo net $100. 
Retėja senosios lietuvių ateivių 

kartos eilės 
Lapkričio 27 d. mirė Elena 

W'-iM$W<m&&%-

RŪBAI, KURIE PATENKINA 
Taip, EAGLE CLOTHES — ROBAI patenkina dėlto kad jie yra l iUaus 

fasono — gerai pritaikinti. Dydžiai iki 52, nepaprastų rastu, importuoti] ir 
šio krašto vilnonių medžiagų. Mes nuoširdžiai jus kviečiame pamatyti — be 
įpareigoji pirkti. 

EAGLE RUDININIAI 
PALTAI 

$69.50 iki $79.60 $ 5 9 ™ £ $65 
EAGLE ŽIEMINIAI PALTAI $65.00 iki $89.50 

Kili Ktt« kokybės vilnoniai kostiumai ir paltai labai vyliojajičiatiie pasirin
kime ano $ 4 4 , 5 0 

EAGLE KOSTIUMAI 

VANT ZANT & WILLMAN 
6222 SOUTH HALSTE0 STREET 

" * 

ft beats. 
Oi ft sweep$... as tt c/eons 

Phone ut today f or a home 
ohowing—no obligation. 

Youll be Happier 
with a Hooverl 

JOS. I BUMUK. Inc. 
3241 So. Halsted St. 

CMcago 8, 111. 
Tel. VIctory 2-9542 ir 

CAIumet 5-7287 

=5^SnK 
. 

- »•'« * 

Krautuvl uthiuia nuo !i vul. ryto iki 
Ji:3(t vukuio piiinadieuiaiH ir ketvir
tadieniais. Kitais vakarais iki 6 v. y. 

NedellomlB uždarytu viaą diena 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
tmonfa pasakoja, iog buvo laikai kada už doleri galima buv* 

pirkti daug daurvau kaip šiandien! Todėl mumj tikrai malonu pa
aukoti iiuo* bal.tis, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, iiomia 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais**. Užeikite šiandien pat 
k s»itikinsite! 

MKNĄ 
9 0 F A 

W A * T l - IX>VA 

Sofa-Lova Mie^jimui 
RukonstruoU iš sunkiųjų spyruoklių 

m* puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jus turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iŠ pavaizduotų pavyzdžių. Soios-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIFTU VIS STANl.rr RIMKTTS, VFDftJAS 

At>V)n ksmos po $OQ-
Nereikia imokeU * © 

FURNITURE& 
APPLIANCES 

2318 ROOSEVELT ROAD , 4 T O 2 & . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir keiv. vak. Sekmadieni 11 r. iki • 

S O P H i E BARČUS 
IŠ VVGICS HtotieH — Iltinga i:.lMi 

Pi HM Al), iki nONKTAl) . 
8:45 Iki t l M vtil. ryte 

81.ATA I). 8::.0 iki 0:30 ryte 
LII'.TI VlftKOS VAKAKU8 v 0 8 

1$ tos pal stoties PIHMADIHIVIO 
vakare nuo 7 Ikt 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 BO. ROCKWK.Iili ST. 

ChUago 20. III. l l l ...Io.u 1-241:J 

TADO BALČIŪNO 
P R E C I Z I Š K A S L A I K R O D Ž I Ų 

T A I S Y M A S 
TONGINKS. W1TTNAUKR, BULOVĄ 
ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. Y A 7-0841 
DARBO VAI..: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
šeštadieniais i o-J : ao ir 4-8 v. Y, 

l l l l l l l l l l l l l l l | l !11i ' I I . I I I I ISI1i«K|M(ll | i , I IMB 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Vali-išiiitfc. ir 

'irlgalifinaitSs-Lazausklcnčs 
3)30 So. Halsted St. 

riel. CAIumet 5-9339 
I^riimami mokiniai: pirmad.. antrad.. 
'••^lad. Ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarimu jame gerai ir pigiai 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILG* PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockweli Street 

CHICAGO 29. III 
TcL VVAIbrook 5-9209 

~-^» 

i 

a prbfitdble reminder 
opena savinas account 

••• 

Gaukit du Jįtrm uždarbius kagmfct 
Užeiki iukit taupymui apsaugą 
Turėkit fuu#^ kai reikia 

f raažkit M l t • Fri«»H Wek aarltą 
.kaaa aacila 

UmVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

IBtt &0. HALSTED STREET CHICAGO S, ILLINOIS 
i Telefonas: HAymai ket 1-202S 

Valandos: Plrmtolenitia, antradieninit h* penktadJenltfti nwo » ryt» 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo i ryto iki K vai. vakaro. 
T*ečiau*eiuai« uiaaryta. Aestadiflniait nuo • vai. ryto iki S vaL p. a 

STASYS FABII0N6& 
•2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. VIrgiula 7-7097 
i issa^iJsrsJStf^-ssrFjjBsrr^ 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADUO 

APARATŲ TAISOMAS 
Sąilntngaa Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi j namua 
DARBO VALANDOS: 6 v . v — 1 0 v.v. 
šeštadieniai*. 8 v. ryto—H> v. vak. 
M. l a V I k l ' S , 4119 Ko. FIUIMISO 

Telef. YA 7-1000 

E 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PKRKRAUSTYMUS 
Ir Įvairių daiktu perkraustymus 

Taip pat !><-i-Niiiii«"luniu j tttstan) 
p.UiiiUCltiiH j\ .ui;iuN mulato. 

Kreiptis: ' 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

I I I ' l l l v 
r*Mm&x 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ v RI'AIU 
MEDŽIAGĄ 

C ARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS. Prer. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel . V Ic tory 2-127J 
AI'KAINAVIMA IR PRIOKIŲ PRl-

8TATYMA TK1KIAMK 
'NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien nur. 
8 vai. «yto Iki 6 vai. vakaro »» fteAtadlcnlals Iki 3 vai. vakaro 

Diena Ateis, Kai Busi linksmas Sutaupęs! 
» Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietu- Sgk 

__ viškoje įtaigoje, BRIGHT0N Savings & JC? 
Loan moka 3% pelno ant jūsų sutaupą. 
Kiekvieno taupytojo Indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Brij'liioii Savings and loan Ass'n 
4071 Archer Ave. j vakarus nuo Čalifornla Ave, 

CHARLES ZKKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Pirmini., Antrad., P«nktad. ti ftefit. Trečiad. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d. 

9:00 lyte lkl 4:80 p. p. ! K»;tvlrtad. 9:(MI ryU Iki 8:00 vak. 

J 

mnya\wmm\\ >H>i '*ĮI* ••'Miw» ' » • ' « > 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Cleveland, Ohio 
"Apkalbos ir Meilė" scenoje 

Lietuvos Vyčių 25 kuopa lap
kričio 23 d. pasta tė dviejų veiks 
mų operetę "Apkalbos ir Mei
lė" — Jono Tarvydo. Pas ta
tymas ir vaidinimas buvo gra
žiai at l iktas. Vaidino šie as
menys : tėvą Juozą Paulauską 

J. Sadauskas, Oną, jo žmo
ną — M. Galdikienė, jų sūnų 
Joną — K. Paskonis, Raulą, jų 
tarną J. Rakauskas, Pauli
ną, jų tarnai tę — M. Trainaus-
kaitė, Rožę, jų antrą tarnai tę 
— V. 2itkutė, Barborą — F . 
Vidugirienė, Magdę — A. Nei
manienė. Režisorium buvo J. 
Sadauskas, dainų mokytoju — 
P. Pesys, šokių tvarkytoju — 
J. Vyšniauskas. I r kiti dalyva
vo vaidinime. Publika gėrėjo
si visais jaunimo pasirodymais. 
Ypač gražiai buvo at l iktas šokis 
"Lenciūgėlis". 

Programos vedėju buvo Jur
gis Kuzas. 

viliškio ir Pakruojaus 1919 m. 
savanorių organizatorius. Sa
vo kalboje ragino visada ir vi
sur būti t ikrais lietuviais. 

Buvo atvykęs Balfo įgalioti
nis J. Valaitis .kuris t a rė ke
letą žodžių karių invalidų, pa
likusių Vokietijoje, šelpimo rei
kalu. Tam tikslui buvo renka
mos ir aukos. Vrž. 

Indiana Harbor, Ind. 
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjimas 
Š. m. lapkričio mėn. 23 d. vie

tos Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės vadovybės pastangomis 
čia buvo suruoštas Lietuvos 
Kariuomenės šventės minėji
mas. Minėjimas pradėtas šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje iškilmingomis pa
maldomis už Lietuvos žuvusius 
karius ir part izanus. Pr ieš pa-

Audėjas Kazys Prišmantas 
Kazys Pr išmantas gimė 1908 stakles su savim tempė... Vo-

m. birželio 7 d. Biliūniškių km., 
Papilės valsč., — Žemaitijoje. 

Jį jauną tėvai leido mokytis 
staliaus amato, bet t a s j am vi
sai neprigijo: jis linko prie au-

kietijoje jį žinojo ir dažnai lan 
kė daug lietuvių pabėgėlių: 
t raukė kiekvieną jo lietuviškie
ji audiniai. 

Išvykdamas iš Vokietijos, 

Omaha, Nebr. 
Akt. Dagilis Viktoras, Oma

ha, Nebr., prašo pat iksl int i ' p. 
Vietinio korespondenciją (žr. 
"Draugas" Nr. 268) šia pras
me: 

knygas perleisti prašomi pranešti 
knygų sąrašą ir kiekvienos kny
gos kainą Dr. J. Griniui, College 

61, Strasbourg (B a s — R h i n ) , 
France., arba Lietuvos Laisves 
Komitetui, 4 VVest 57th Street, 

de l'Europe Libre, boite postale', New York 19, N. Y., USA. 

"Atvykęj į Omahą, Nebr., 
jau radau scenos mėgėjų rate-

stakles paliko Heubronno s a n a J u „ , j o v e į k l ą ^ feu 

tonjos audėjui. Atvykęs į A m , j g i u o m e t a r e ž i s u o j u k o m e d ; j 

riką, jis vėl įs.taisė dideles s tak . T a b ė g e s m 8 į iuž :s" . Lygia gre-
les, pradėjo austi ir riesti lie. t a 8 c e n o s m ė g ė j ų r a t e l i g r U Q - J} 
tuviškus audinius. Pažiurėju*, š i a s i v i e n a į p j e s e i ( r e ž i s u o g M 

^į stakles, staklės atrodo labai P r a t k e l i e n ė ) ir "Pilėnų kuni-

TELEV1ZMOS BEI BADIO PARDAVIMAS* i i i TAISYMAS a m Mįm mm 
11 H (guallfled engi n e er s' s»rvlc») 

3120 S. Hahted Street « DAnube 6-6897 

Kazys Prišmantas 
idimo, prie lietuvių tautinio me* 

maldas kun. klebonas K. B i č - | n o 
kauskas pašventino Lietuvos j 1 9 4 4 paskutinėmis dienomis, 
taut inę vėliavą ir kuri pasta ty- r a u d o n o a i o s t i r 0 n ų ordos buvo 
ta bažnyčioje t a rp kitų esamų 

šia proga tenka pasidžiaugti, | v ė l i a v ų K u n k l e b K Bičkaus'-
kad Clevelando vyčiai gražiai 
veikia, palaiko ir st iprina lietu
višką dvasią. 

Po vaidinimo buvo šokiai. Vi-

kas čia y r a lietuviškoji ašis, 
apie kurią sukasi lietuviškoji 
dvasia ir veikla ne tik bažny
čioje, bet ir už jos sienų. Jo,dė-

sas palmes, rožes ir ki tas gė- ka čia bažnyčioje lietuviai jau-
les papuošti scenai davė nau- čiasi kaip Lietuvoje ir mokyk-

• priverstas t raukt is į vakarus . 
Vokietijoje gyveno VVuerzbui-
ge, Schwenifurte ir Schwao* 
bisch Gmuende. Vokietijoje įsi
taisė pats stakles ir kur gyve
no, ten audė, kur kraustėsi, ten 

didelės ir audėjas Prišmantasj 
jose atrodo grūdelis... 

Kazys Pr išmantas turi au* 
dyklą vardu "Juosta" , 1805 4o 
S t , netoli Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčios. Lietuviai, mėgs 
tą tautišką meną, dalyvaudami 
pamaldose šv. Kryžiaus bažny* 
čioje, po pamaldų galite užsukti 
pas K. Prišmantą. Dabar au
džia 25 nyčių takelius, kurie tu 
ri 23 raš to dalių derinį. Juoste
les, juostas, pagalvėles žada pa
gaminti Kalėdoms. Taut inius 
rūbus pradės austi t ik po Kalė
dų. Dirba abu su žmona: vy
ras audžia, o žmona taiso ir 
siuva. Balys Lingė 

gaikščiui" (mano režisūra)" . 

P A T I K S L I N I M A S 

"Draugo" kultūros priedo 
lapkr. 29 d. buvo įdėtas Auš
ros Vartų ,Marijos vitražo pa
veikslas. Vitražą yra sukūręs 
dail. Z. Kolba, ne dail. Z. Kul-
ba, kaip dėl korektūros klai
dos buvo iSsnausdinta. 

doti nemokamai Mr. ir Mrs. E. 
B. Crooks, Friendly Flower 
Shoppe savininkai. Jų krautu
vė y ra 6901 Superior Ave., prie 
lietuvių svetainės. Vyčiai j iem* 
dėkingi. Senelis 

Susirink imas 

Gruodžio 9 d. 7:30 vai. vak. 
lietuvių svetainėje vyčių 25 kp. 
šaukia priešmetinį susirinkimą, 
kuriame bus renkama kitiems 
metams kuopos valdyba. Visi 
nariai prašomi būtinai atsilan
kyti ir išsirinkti kp. vadovy-

loje lietuviškąsias pamokas įve
dė bene vienas iš pirmųjų 
JAV-se. Už tai naujakuriai j am 
yra dėkingi. 

Vakare parapijos salėje buvo 
iškilmingas minėjimas, . kurio 
metu buvo t rumpa momentui 
pr i ta ikinta dr. J. Paukštel io pa
skaita. Po paskai tos susirinki
mui pasiūlyta pasiųsti sveikini
mai lietuvių tau tos veikėjams: 
prof. M. Biržiškai* ir prof. V. 
Krėvei jų 70 metų jubilėjaus 
proga. Pasiūlymas pri imtas. 

ko tokį veikalą, kuris žiūrovams ga : dabar tur i apie $3,000 ver-
primena anuos Lietuvos Nepri
klausomybės laikus. 

Vaidinimui pasibaigus buvo 
šokiai ir bufetas, o, be to, vado
vybė ar t i s tams suruošė kuklius 
užkandžius, kurių metu pasida
linta įspūdžiais ir padainuota. 

Į šį minėjimą ir vaidinimą 
susirinko apsčiai lietuviškos 
publikos. 

Po susirinkimo 
jaus vadovaujamas scenos mė-

bę ateinantiems metams is pati- g . j ų b ū r e l i g s u v a i d i n o J u o z o 

kimiausių ir veikliausių narių. Grušo 4 _ r i l j v e i k smų dramą: 
Narys "Tėvas". Režisavo Z. Moliejus. 

Worcester, Mass. 
Kariuomenės šventės minėjimas 

Lapkričio 30 d. VVorcesterio 
lietuvių visuomenė gražiai pa
minėjo Lietuvos kariuomenės 
įsikūrimo sukaktį. Dalyvių bu-

Ą0 metų sukaktis 
Lapkričio mėn. 16 d. Šv. Onos 

pašalpinė draugija iškilmingai 
p. Z. Molle- atšventė savo gyvavimo 40 me

tų sukaktį. Minėjimas pradėtas 
šv. Pranciškaus lietuvių para
pijos bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis ir bendrą šv. Ko
munija. Baigtas vakare parapi-

tės valstybės paskolos bonais ir 
grynais pinigais apie tiek pat. 
Protokolai ir susirinkimai veda
mi t ik lietuviškai. Be to, ši or
ganizacija prie šv. Pranciškaus 
bažnyčios s ta tymo esanti daug 
prisidėjusi. Dabart iniu metu 
valdybą sudaro : pirm. V. Žilins
kienė, vice-pirm Ona Kenorienė, 
protok. rast . Mažeikienė, finan. 
rast . Pet r . Brelavienė ir kasos 
globėjos: J. Pinėlienė ir St. Ge-
lakienė. Draugijos veikimo ribos 
šv. Pranciškaus parapija. 

Tik Bažnyčia vyriškiu pasi
priešino t am tiesos pri&;,audimo 
žygiui. Anksčiau aš neturėjau 
jokio susidomėjimo Bažnyčia. 
Dabar aš ja i jaučiu didelę mei- \ 
lę ir j a stebiuose, nes tik ji vie
na turėjo drąsos ir ištvermės 
stoti už dvasines t iesas ir už 
moralinę laisvę. Aš tur iu prisi
pažinti, kad tai , ką aš anks
čiau niekinau, dabar be atodai
ros augštinu. 

— Prof. A. Einstein 

PRAŠYMAS 
Laisvosios Europos Kolegijos 

Bibliotekos lietuvių skyriui reika
lingos lietuvių kalba ir kitomis 
kalbomis knygos apie Lietuvą, 
ypatingai knygos išleistos prieš 
II-jį pasaulinį karą. Labiausiai 
reikalingos politikos, ekonomijos, 

, istorijos, geografijos, socialinių 
Jonas Ervydis i m°kslų, filosofijos, literatūros bei 

1 meno sričių knygos. Galintieji 

pasirodo scenoje. Visi ar t is ta i 
mėgėjai scenon atėjo labai gerai 
pasiruošę. Kaikurie ar t i s ta i sa
vo roles atliko su giliu ir natū
raliu pergyvenimu, ypač Z. Mo
liejus, S. Juodakienė, V. Valei
kienė, V. Mazeiva, K. Valeika, 

vo prisirinkę pilna Veteranų Le G i n c i a u s k a s , A . Skudra ir B. 

Jau trečią kar tą vis su nauju 
veikalu šis mėgėjų būrelis čia į jos salėje skania vakariene, ku

rioje gausu buvo senosios kar
tos ateivių ir čia gimusio jau
nimo. Vakarienės metu kalbėjo 
vietos kun. kleb. K. Bičkauskas. 
Po vakarienės buvo šokiai ir bu
fetas. 

Šios organizacijos pirmasis 
susir inkimas buvo 1912 met. 
kovo mėn. 12 d. Narių esą 48, į 
draugiją gali į s i rašyt i nuo 16 
iki 45 metų amžiaus, tik lietu
viškos kilmės ir praktikuojan-

• —— 

Skudraitė ir kiti. Atrodo, kad 
visi vaidintojai būtų seni ir pa
tyrę ar t is ta i , o tuo ta rpu t ik 
mėgėjai ir dar gi tik pradedą. 
Be to, džiugu ir malonu, kad šis čios katalikės. Mokestis — per 
scenos mėgėjų būrelis pasirin- metus $3.00. Kasa gana tur t in-

£»iŠ^5^*f 

giono salė. Minėjime dalyvavo 
"Laivo" redaktorius kun. V. 
Parulis ir kun. St. Vembrė. 

įžangos žodį ta rė VVorcesterio 
Tremtinių valdybos pirminin
kas L. Lekniekas. Paskaitą 
skaitė prof. J. Rauktys . Pre
legentas t rumpais , t e t r y š k i a s 
vaizdais perbėgo Lietuvos ka
riuomenės žygiui senaisiais vals 
tybės laikais ir pokariniais ne
priklausomybės metais. Nė vie
na t au ta .storijoje nebuvo taip 
priešų puolama, kaip 1 etuviai, 
todėl Lietuvos karys visais lai
kais budėjo savo tėvynės lais
vės sargycoje. Ir šiandien, kai ;|ffl| 
priešai, pavergę mūsų kraštą, m PABST BLUE RIBB0N BEER 
žiauriai na kiną tautą, lietuvis Įyj 
karys , išėjęs į girią part izanau- m 
ti, rodo antžmogiško heroizmo \t] 
pavyzdžius. 

ip's 
5511 South Dailini Avcnuc 

AU Phones — WAlbrook 5-8202 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Slojo Bendrovgjo, kur 
jflsij kaimynai taupo 
pelningai Ir saugiai 
nuo 1922 metų. 

Pradėkite naujus 1953 metus su taupymo sąskaita Sv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus . . . 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• N E Š G K R £ P K L N 4 ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
tau py tojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTHONY SAVINGS & L0AN ASS'N. 
J447 So. 4»th Oourt. Te!. TOunhall 8-8131, Cicero, III. 

«• JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
TURTAS K1KKIA $5,800,000.00 

" ^ 

« 

' ' i • ' • 

Caso oi 24 12oz Bottles m 

# 

us dep. 

SEGHETTI' TRAVEL BUREAU 

Meninę programos dalį atli
ko Tremtinių Meno Ratelis. At
skirai mergaičių ir vyrų balsų 
grupės, vadovaujamos D. Nau-
ragytės , padainavo keletą dai
nų. Jaunosios šokėjos, veda
mos Savickaitės, pašoko keletą 
tautiškų šokių. L. Savickaitė 
padeklamavo B. Brazdžionio pri 
ta ikytą eilėrašti. Programoje 
dalyvavo ir Lietuvos operos so 
listas I. Nauragis . Jis padai-

OTARD IMP0RTE0 FRENCH C0GMAC 

$149 
Reg. pnce $6.64 x 

• — — — 

MEISTER 
BEER 

24-12oz cans 

i 

«44>1 *«». Oftkley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. Y Arda 7-3278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

/ 

I 

IFKUIVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
1 'aru piname lillt 
d a l i k l i s . H m M 

• p ' i 

(!) IMP0RTED CINZAN0 VERM0UTH 
D Sweet or Dry 
1 

' " 
navo lietuvių liaudies dainelių, 
v ien , itališką ir i« operos "Fau | | 1 9 4 ? V į , t e d F r e „ c h 

a m ą ' A u k s o s tabas , ku- K V r 

$129 
' Fiith 

s t a s " ariją 
ria nepaprastai sužavėjo klau
sytojus. Publikai reikalaujant 
pakar to t i .solistas su apgailes
tavimu atsisakė kartoti , nes 
esąs ką tik grįžę* iš dirbtuvės 
ir jaučiąsis pavargęs. 

Programos pabaigoje kalbė
jo kun. St. Vembrė, buvęs Rad-

HAUT SAUTERNE $139 
3 Filth 

riii.H. iii'siMiHu.-i Ir sutvarkome visus HU kelione suristus 
M K M KTU VIV HKYttlŲ. Pildome afidevitus. Kelione* 

planuokite l.š anksto U u irtus nirimus. Anksčiau užsisakykite bUetus kaip 
lėktuvai* taip ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami iii irtus | ,a.s mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei 1 geležinkelio stoti *r aerodromą, w«* 
visti tai atliksite vlenoio vietoj** — PAS MUS. 

LOVVKST PRICES IN TOWN ON ALL \VHISKIES 
BV T H E CASE 

. . . -# 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, aslilytiivtiN, penus, skalbiamas mašinas, lovas, matracu* 

kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
/emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir fljrtu5L« w Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURHITURE 
C0MPANY, IHC 
lietuvių Krautuve" 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. 8E 3-4711 
"ktidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo l t iki 4:80 vai. popiet J 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAII 
Jau pats laikas pagalvoti apie ateinančias šventes ir apie 

\ savo artimuosius 
i.irtuvių Prekybos Namuose jau dabar Jūs galite apžiūrėti ir 

uŽHisakyti j vairiausių praktišku Kalėdoms dovanų, o mokėti 
už tas dovanas tik sekančiais metais 

QUEEN 

Mother-Daughter COMBINATION OFFER 
2 S K A L B I A M O S M A Š I N O S 

MAMAI IR DUKRELEI PUIKIAUSIA DOVANA 

WH< FOR 
ONLY 

Taip, dvi skalbiamos mašinos už nuostabiai žemą kalną 
tiktai ši šv. Kalėdų mėnesį 

I CSrnu.iiii'.ff.'.'fi [lįSt^ # * I \ 

iSšįJįjfla&tf:**-:- •:•: :v::*Ž. -Mi- ••••• 

MAMAI 
Amerikos rinkoje greičiausiai 
skalbianti plaunama mašina 
Speed Queen, su dvigubom 
sienom, su aliuminious agita
toriumi, su automatiškai re
guliuojamais gręžtuvais plaus 
Jūsų rūbus švariai ir greitai 
(7 pilni plovimai j vieną va
landą) ir tarnaus Jums be 
sugedimo pavojaus ilgus me
tus. 

DUKRELEI 
Speed Queen skalbiama maši
na, kuria galima plauti visus 
lėlių rūbus ir naudoti gręžtu
vus lygiai gerai kaip mamytes 
skalbiamoje mašinoje. Ištikrų-
jų, tai tikra skalbiama mašina, 
varoma kišeninės baterijos. 
Ateikite mama ir dukrele ir 
pamatykite kaip skalbia abidvi 
mašinos. 

mm • " " • • ^ 

Tik palyginkite mūsų be užsiprašymo kainas ir Jus įsitikinsite 
kur jums geriausia pirkti 

$129.00 vertės puiki kabinetinė prosinimo mašina sutaupys 
daug sunkaus darbo ir brangaus laiko, t iktai už $89-^^ 

$229.00 šaldytuvai įvairių firmų ir dydžių t iktai už $ j 89-00 
$24.00 vertės ant grindų pastatomos lempos už . . $ | 8 . 5 0 
Už $149.00 parduodami 3 dalių mieg. kamb baldai, 

pas mus tik $89-00 
Už $700.00 parduodami 4 dalių mieg. kamb. baldai, 

kurie New York baldų parodoje apdovanoti auk
so medaliumi už savo nepaprastai įdomų, o kar
tu ir paprastai patrauklų stilių, šį mėnesį par
duodami t iktai už $499-00 

Už $49.00 parduodami rašomi stalai, walnut ir 
mahogony, pas mus tik $39-00 

Už $149.00 parduodama #3 dalių mieg. sofa, mieg. 
kėdė ir kojoms suolelis*, įvairių spalvų, pas mus 
tiktai už $99-00 

Už $69.00 parduodami virtuvei 5 dal. chromo 
stalai pas mus šį mėn $49-00 

Už $129.00 parduodami porcclano virimui 
krosnys tiktai $89-00 

Už $49.00 parduodami 1 kamb. gesiniai šildymui 
pečiai už $28-00 

Už $199.00 parduodami 2 dalių nylon frize svečių 
kambario baldai, įvairių spalvų bei stilių, pas 
mus tiktai už $ 149-00 

Už $8.50 parduodami 9 x 1 2 Linoleum, įvairių 
spalvų, pas mus , $4-50 

Už $129.00 parduodami 5 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus $99-00 

Už $179.00 parduodami 7 dalių valgomojo kamb. 
baldaC pas mus $ 129-00 

Už $149.00 parduodamas rašomas stalas, reikalui 
esant laike kelių minučių pakeičiamas į valgo
mąjį stalą 12 asmenų, pas mus $99-00 

MHMI nrekylMMe Jrts la.site »ni, ko Jū> senai JieskoJote, prieinamomis 
be iokiij ii/.sipra.šynitj kainomis, viskas lengvais išmokėjimais. 
Neleiskite savo sunkiai uftdlrbto pinigo veltui, nes sunkiai atitaiso

ma padaiytu klaida. PaH mus JAH pirksite augfctos kokybės prekes 
U| Žeinesiu's kaluaH negu bet kur kitur Chlcagoje. 

PREKYBA ATIDARYTA: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 
vai. ryto Iki !):8l> vakaro. Kitomis dienomis nuo 9 vai. ryto iki tt vai. 
vakaro. Sekmadieniais nuo 1 l vai. ryto Iki 5 vai. vakaro. 

Sekmadieniais neskaitome pardavimo taksų, sutaupysite. 

FURNITURE CENTER, INC. 
Įmones vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222 24-26 So. Halsted St. Tel. Victory 2-4226 
^ 

' 
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M Ė N R A Š T I S DRAUGAS. CH1CAG0, ILLINOIS Pirmadienis, gruod. 8, 1952 

PROGOS — 'oPPRTlINTflEs" 

<;itosi KNf: Ui Mflsos KRAUTUVĄ 
Žtiiut kaina. 4 <lld«ilt kambariai už-
pakuly. Automatiškai karštas van-
d>io. Karlu guružas. Arti mokyklų ir 
bažnyčių. Ilga ruomos sutartis. Pa 
maty Įvertinsite, Prisitaikinsime prie 
pirkėjo sąlygų, 

Y Arda 7-5786 

C1AZO STOTIS — Clnolalr, prto 
goro kampo — 2 "bays". "Stock", 
uiinai įrengtas. Ideali vieta mocha-
nlkui. Prieinama nuoma, geras tal-
pinys. Greitam pardavimui jkalnuo-
ta prieinamai. Parduoda dčl Ilgos. 
5401 W. Irvlng Park Koad. AVornm 
8-95T3. 

* 
IVlLlcatcsii Ir šal<l>t<» maisto krautuve 
2 kambariai užpakaly, BU baldais ai
be baldij. Geroj vietoje, gerai einas 
biznis, atdaras 7 dienas savaitėj, ir 
vakarais. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Parduoda dčl silpnos svei
katos. Pamate Įvertinsite. 

C L A S S I F I E O A N D HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
"DRAUGAS" AGENCY 

55 E. Wasliington St . 

Tel. DKarhom St. 

• • 
2100 CblCAgo Ave. 

— 
l t l . ( J i : > T S KIMMV I lt KIIilMftliUT 

VA 11Y Ii I /A . 
Nori susisiekti su vyru kuris turi 
patyrimą su veneciškom užuolai
doms, gardynais Ir užvalkalais. Pul
ki proga t inkamam asmeniui. . 

4ir»a W. Montroee A ve. 
arba laukite: 

A I T O BOI>Y « H O P 
Pilnai Įrengta diil.tnvč Ir medltago*-
Gerai cinus biznis, įsigyvenęs. Prisi-
nama nuoma, gera sutartis. Nepa
prasta proga, t inkamam asmeniui. 
Nebrangiai, $2,2r.o. Noil skubiai par
duoti del kitų interesų. 

8146 \V. laike St. 
M!vada 8-93M 

2334 So. Oahley Ave . 
Tel. VIrginia 7-6640 7-6641 

HELP WANTED — VYRAI 

MEN FOR 
• FACTPORY \VOHK 
• I K.Ml ASSKMBIiY 
• AND MA0IONE OPHRATORfl 
IVrnuuunt. I)ay \vork. D P l w<'b>om«' 

GEPHART MFG CO. 
1020 \Y. Adams St. 

To give a regai air to any cos* 
tume —necklaces, bracelets, 
earrings, pins and rings froro 
our Empress Collection. 
Intricately designed pieces that 
look likę heirlooms-in flavved-
emcrald,- ruby or sapphire 
tones. From $3.00 to $12.00 

H. R. M. CABINET 
Naujai atidaryta Btighton Parko 
apylinkėje lietuviška baldų dirbtuv*. 
Taippat parduodami- (vairių komodų 

rankenas Ir lempas. 
2124 W. 47(h Street 

VIrginia 7-0974. 

Ar norite gerą patarimą apie 
pirkimą kalėdinės dovanos kam 
nors, kurj ar kurią norite dau
giausiai pradžiuginti? Jos. P. 
Budrik, Inc., 3241 S. Halsted St., 
siūlo jums parinkti ką nors, kuo
mi jie galės pasididžiuoti turėda
mi. .. tai dovanelė geros kokybes 
"jewelry" — papuošalų! Dovanos 

kaip gryno sidabro "flatware" 
arba "hollowware'\ puikūs °cos-
tume jevvelry", graži pinigine ar
ba žiebtuvėlis, gražūs auksiniai žie 
dai, puikūs auskarai arba perlai. 
Duoti kuo puikiausiai dovanai pa
tariame nepaprastai puikius Ben-
rus, Bulovą, Elgin, Longines, 
VVittnauer laikrodėlius. Tik $1.00 
įmokėti, skolą mokėti po $1.00 
kas savaitę ateinančiuose metuo
se. Kuogražiausi laikrodžiai pa
saulyje ! Jų naujausi fasonai j u o s 
tikrai patenkins.. . jų kuklios kai
nos tikrai jumis patenkins. Tad 
užeikite, apžiūrėkite daugybę nuo
stabių dovanų pas Jos. F. Budrik, 
Inc. Visos atsižymi augšta koky
be ir žemom kainom. Jei norite 
pradžiuginti savo mylimąją ar 
mylimąjį su kuo norą nepaprastu, 
atvykite pas Jos. F. Budrik, Inc., 
3241 South Halsted Street, šian
dien. 

TURIME DIDELI P A S I R I N K I M E SPALVOTŲ K A L Ė D I N I Ų 
atvirukų su lietuviškais pasveikinimais po 5 C *r l ū c 

Jos. F. Budrik, (ne. 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7237 
Krautuvė atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. -
Nedėliomis uždara visą dieną 

Pas Budriką gazo ir elektros bilos užmokamos be jokių ekstra 
mokesčių. American Express Money Orders 

Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 iki 
7 vai. vakare iš YVHFC radio stoties, 1450 kilocycles 

ĮDOMIOS KNYGOS 
' AR J A U T U R I T E 

SAN MICHELE KNYGOS 
II D A L I ? 

Ši knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus su tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai Charcot, Pasteur, Jus nuve
da į žemes drebėjimo Bunaikinitą 
Messiną ir gražiąją Capri, Jums 
atskleidžia daug medicinos pasau
lio paslapčių, rūpestingai slepiamų 
nuo nereikalingų akių, kontrastus 
tarp vargšų ir turtingųjų, mato
mus iš gydytojo laukiamojo. 

Tai knyga, kurią neužtenka per
skaityti tik vieną kartą! 

Kaina 2.50 dol. 

Užsakymus Ir pinigus siųskite: 

?>DRAUGAS" 
2334 9o. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

Jei turite bardnotl ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smalkių skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefono: VIrginia 7-6640. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
aes Jis yra platiansial skaitoma* 
.etinių dienraštis, o skelbimo 

kaina yra prieinama visiems. 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

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

tove — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite: 

„D R II ū G A S" 
2334 So. Oakley Am 

Chicago 8, 111. 

P A R D A V I M U I kepykla, jsteigta 
priel 20 metų. Pilnai įrengta. gera 
klijentum Ir susisiekimas, Mažas 
įnešimos. Gera nutartis, parduodu UI 
$2.250 greitam pardavimui dll ligos. 
105' t',. «5ih St. DltcvH 3-tt47.% 

PRANEŠIMAS 
Lietuviu Radio Korp radio progra
ma ateinant] nokmadtenj, p«»r stoti 
WBMS, 1090 kliOcyel€n( netoli WBZ 
stoties) 12:00 iki 12:30 vai. po pietų 
bus sekanti: 

1 — Patoons Itnriio O.ske.strn 
2 — ..Aldonu", GedCmiSo Dūkti1, Is
torini- apysn&n, vaidins . launtsniuju 
skutuMu "vraugovft, \ ml. Vidos Karo-
satte.s U So. Itostono. 
ji — Dainos 
• i )—Mogtlutes Pasaka 

Biznio reikalais, malonėkit rašyti 
radio ofiso adresu: 602 K. 13roadway, 
t?o. Boston 27, Mass. Ačlfl. 

Steponas Miuku* 

SPBCIALIAJJ SVKNCIV PROGA 

Sofa Ir kėde $12. 9 x 1 2 kilimas $4.95 
Ir apmušimai — Išvalymas atlieka
mas patyrusių darbininkų Jūsų na
muose, taip pat įstaigose, klubuose. 
Geriausios grindų išvaškavimas. Pai
mame Ir pristatome visur mieste ir 
priemiesčių apylinkėse. Nemokami 
apskaičiavimai. 
REGENT'B—1153 \V. Montrose Ave. 

šaukite: Klldaro 5-3811 

Nauja Petronėlės Oriutaitčs 
knyga legenda 

"VILIGAILfi" 
išėjo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus mediic 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

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

CHICAGO 8, ILL. 

Žmones ir Žvėrys 
Kunigo pergyvenimai vokiečių 

koncentracijos stovykloje 1943-
1945 m. 

Paraše Stasys Yla. 560 psl., pa
veiksluota, kaina — $5.00. 

„Neabejotinai tai yra pats stam
biausias ir tikrai meniskai išleis
tas kūrinys 1951 metais. Knyga 
nėra tik baisių ir jaudinančių įvy
kių pasakojimas. Ji yra visiems 
prieinama žmogaus gyvenimo mo
kykla". 

Kun. Dr. P. Brazys, Laikas 
(Argentina) 

„Knygą skaitydamas ir versda
mas puslapį po puslapio, susipa
žįsti su gyvais žmonėmis, jų cha
rakteriais, drebėdamas degi smal
sumu...". 

Pr. Alšėnas, T. Žiburiai, 1952.1.17 
„Knyga man labai patiko. Tai 

vertingas kūrinys. Iš viso knyga 
taip patraukliai parašyta, kad vie
tomis, anot liaudies posakio, "be
skaitant net kvapą užima". Skai
toma tarsi koks romanas." 

Prel. K. Urbonavičius. Rytas, 
1952.1. 25 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
2334 So. Oaklev Ave. 

Chicago 8, 111. 

ĮSIGYKITE IDOMIA KNYGA 

Nuo Imsrės iki Orinoko 
Parašyta misionieriaus 

KUN. A. SABALIAUSKO 
Ten rasi autoriaus patirtuosius 
įspūdžius įvairiuose pasaulio kraš
tuose ir tautose, ypač paslaptin
gojoj INDIJOJ, kur kaikurį laiką 
autorius dirbo misijose. 

Kaina $2.50. 
Pirmoji knvgos laida jau bai

giama išparduoti. Tad paskubėk 
ją įsigyti Draugo administracijoje: 

DRAUGAS 
2334? So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 
. ' / 

g E M l — TRAILKR BODY 
RKPAIR MEN 

Experieneed men preferred. 
VVill accept tralneea, with me-
chanical ability. Steady; 5 day 
week. Good vvorking conditions 
Cood start ing rate; Excel lent 
opportunity for advancement. 
Mušt knovv somo Engliah. Call 
or See Mr. Miller. 

L A 8-7840 
TRAILMOBILK INC 

3301 S. Just ine 

Ar jūs jieškote nuolatinio, dar
bo, švarios dirbtuves — darbi
ninkų įvertinimo? Mums reika
linga. 
• S H E A R OPERATORS 
• P R E S S OPERATORS 
• SPOT W E L D E R S 
• F O L D E R S 
Kompanija užmoka ligonine, apdrau-
dų, pensijos planas. Tremtiniai kvle-
Otaml. Turi kalbPtl Ir suprasti ang
liškai. Ateikite: 

ADVERTISIHG METAL 
DISPLAY CORP. 

M lt. S IK KII N(; 
4620 W. 19th Cicero, 111. 
Saukite: BIshop 2-1242 

/HELP WANTED — VYRAI 

Turime nuolatinį darbą gabiems 
vyrams dirbti 

KEPYKLOS B E N D R O V Ė J E 
Patyrimas nebūtinas. Išmoky
sime sąžiningus darbininkus. 
Geros darbo sąlygos, švari dirb
tuve. Pradinis atlyginimas $1.50 
i vai., plius „bonus" už naktinį 
darbą. Kreiptis: 

5824 S. Federal 
(2 blokai i vakarui nuouo State st.) 

J. T. RYERSON & SON 
Siūlo Jums nuolatinį darbą, 
švarią dirbtuvę, darbininkų į-
vertinimą. 

Mums reikalinga: 

• S T E E L W A R E I I O U S E 
IIELPERS 

Nereikalingas patyrimas. Mes 
išmokysime sąžiningus darbi
ninkus. 

• S H E E T S H E A R M E N 
Naktinis darbas. 1 0 % premium 
Pilna darbininkų priedų pro
grama įskaitant „Bonus" planą. 
Proga daryti pažangą nuolati
niams vyrams. Tremtiniai kvie
čiami. Ateikite: 

2602 West 16th St . 

' 

L O O K H E R E I 
IF YOU ARE A 

• MACHINIST • 
• MILLVVRICHT 
• W1RK TINNER 
• CRANE OPERATOR 

I L S 0 N 

M A N 
Middle age preferred General 
Maintenancc work. — Permanent 

5 day — 40 hour week 
Good vvorking conditions. 

PILSEN PARK BREWING C0 
3040 W. 26th Street 

BĮ. 7-9502 

REAL ESTATE 

l'nion Ave, arti 31st St. Vieno augt-
to tmlriniM. du butai: 2-jtj aiiRštij 
medinis, <iu butai, 
i uiti .i iti Ave. arti :tth St. 2-jij auKS-
tų tr)ūrlnlH — 6 Ir 6 kamb.. 2-Jij 
autom. mediniH Karužas. Namas Ką
rame ItOvy. Savininkas parduoda 
nebrangiai. 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu SU užtikrinta ateitim? Mums 
yra reikalinga gabi 

Stenografe-Mašininke 
Patyrusi, bet priimsime Ir mokyta 
baigusia mokykla- Malonios darbo 
sąlygos, J vairios pareigos. f> dienas 
sav. Gausu* priedai. Ateikite arba 
ftaukito asmeniškam • pasikalbėjimui 

Mr. Hrlggs 

GENERAL FINANCE CORP. 
2414 \V. Mffd 

l l l i n l o e k 4-0700 
H-
Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo? Mes turime vietų šiose sri
ty se : 

• ASSEMBLERS 
• P R E S S OPERATORS 
• SPOT W E L D E R S 

Geros darbo sąlygos, pilna dar
bininkams priedų programa įs
kaitant užmokamą ligoninę, ap-
draudą ir pensiją. Proga sąži
ningai darbininkei. Tremtines 
kviečiamos, turi rašyti ir kalbė
ti bent kiek angliškai. Ateikite. 

ADVERTISING METAL 
DISPLAY CORP. 

4620 W. 19th Cicero. III. 
M lt. STI('KI;IX(i 

Ar jus domltPs pastoviu darbu 
su saugia ateitimi? 

Mums reikia pajčgianiMoB 
STENOGRAPRER — TVIMST 

Patyrusios, bet bus priimama ir pa
mokyta „Graduantfi". Malonios dar
bo sųlygos. {vairios pareigos, proga 
parodyti savo gabumus. Jeigu ifll 
norite karjeros daugiau negu darbo* 
tada skambinkite Šiandien asmeniš
kam pasikalbėjimui. 

CELANESE CORP. 0F 
AMERICA 

M!BRCHANDI0H MAHT. 
YYMiteliai! 4-UOft 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

Ar jūs esate susidomėję nuo
latiniu darbu su užtikrinta atei
t im? 

MAftININKE 
Bendro Įstaigos Darbo 

• Tarnautoja 
Patyrusi , bet priimsime gabią 
pradedančią. Malonios darbo są 
lygos, įvairios pareigos. Gausūs 
priedai. Saukite Mr. Karus. 

KEdzle 3-3803 

STEEL & WIRE C0. 
4840 So. Western Ave. 

LAFAYETTE 3-1221 
Has a good paying. Steady job for 
you, with many benefits, including 

• HOSPITAUZATION 
• p n. vAc. A N D 
• P10NSION. 

We wlll conslder training Wire 
Dravvers and Tlnners 

I,o\vo Ave. arti 8(ttli St. 2-jų augstij 
mflrlnis. 4 butai. 

Ashland Ave. arti 84th St. 2-jų bu
tų mūrinis namas. B ir 6 kamb. Ga
ru apslld., stokerlu, 2-jų autom, 
med. gar. 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitimi? 

Mes turime gerą darbą 
TYPIST — 

SWITCHBOARD OPERATOR 
P a t y r u s i a i , be t b u s p r i i m a m a ir 
apmokyta „graduante". Malonios 
darbo sąlygos, įvairios pareigos, 
5 dien. sav. Gausūs priedai. Skam
binkite arba ateikite asmeniškam 

pasikalbėjimui. 
M0LAND BROS. 
4108 W. 52nd Piane 

RKliance 5-2255* 

Are you interested in a steady 
job and good pay? 

R0GERS CARTAGE C0. 
offers you both: Experienced 

double bottom 
DIESEL DFvIVERS preferred. 

Mušt be over 25, and have good 
aceident record. Complete benefit 
program. Open Saturday. Apply 

10»9 INDIANAPOLIS Blvd. 
Robey, Ind. 

Nauja v.\tė\s Nemunėl io knyga 
L I E T U V A I TEVYJNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. v i teik io iliustracijos 

Kaina 50o 
Užsakymus su pinigais siųskite 

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

Chleago 8, IHlnoli 

VVallaeo Rt. arti »5th St. Krautuve, 
4 kamb. užpakaly Ir vienas 5 kamb. 
btttas. Garu - stokerlu apslld. 

Halsted arti »7th St. 2-jų augfttų 
med. namas, krautUVd, 4 kamb. už
pakaly Ir 7 kamb. butas. 
Morgan St. arti 31st St. Dvi krautu
vas. :i butai, 2 autom. gar. Karstu 
vandoulu - aliejum apslld. 

G0RD0N REALTY C0. 
809 W. 35th Street 

YArtls 7-4320 

Reikalingas 
ASSISTANT SHIPPINO Cl iFUK 

(Prekių ISsluntlmul) 
Mr O l i E A N - U P MAN (valymui) 

Reikia kalbCtl ir suprasti angliškai. 
5 dienų, 35 vai. savaite. 

Nuolatinis darbas. VAN SCHAACK PREMIUM 
CORP. 

310 AV. VVashlngton Street 

Here is a permanent position 
for a capable 

TYPIST — CLERK 
Some experience desirable. Pleas-
and vvorking conditions. Diversi-
fied duties. Chance to use your 
own initiative. 5!4 day week, libe-
ral benefits. Apply or phone — 

PEARS0M INDUSTRIAL 
STEEL TREATING C0. 

5757 W. OGDEN AVE. 
Town Hali 3-2902 BIshop 2-1757 

IŠNUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. Halsted St. 

Turime nuolatinį darbą gabiai 
STENOGRAPHER 

General Clerk 

Išmokysime budrią naujai pra
dedančią dirbti. Malonios dar
bo sąlygos , įvairios pareigos. 5 
dienų savaite. Gausūs priedai. 

B O R D E N C H E E S E CO. 
1810 S. Kostner 
LAvvndale 2-1525 

VTOMEN - WHITE 
Ages to 45 

Experienced or will train for 

• Light Warehouse duties 
(Radio Tube test ing) 

• Order Pickers 
• Checkers 

(Mušt be aceurate) 
• Good starting rate 

40 hour week 
8:30 a. m, to 5 p. m. 

Congenial vvorking conditions 

RAYTHEON MFG. C0. 
539 E. Illinois 

DElavvare 7-4446 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime ke
letą vietų tuojau del 

TYPISTS-GENERAL CLERKS 
Pageidaujame patyrusių, bet im 
sime budrias naujai pradedan
čias dirbti. Malonios darbo są
lygos, įvairios pareigos. 5 die
nų savaite. Gausūs priedai. 
Kreiptis: 

LI0NS INTERNATIONAL 
332 S. Michigan Ave. 

Jei tunte įMiruuuu ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
uMefnnn- Vlrsrlnla 74W4« 

P E R S K A I T Ę "DRAUGĄ", 
DUOKITE JJ KITIEMS. 

t ISėjo iš Spaudos — 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku-
Vietoj 

DOLERIŲ 
tik 

2 DOLERIAI 

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. 

Išnuomojami 2 mieję. kamb., apsta
tyti. Virtuve ir vonia su karštu vand. 
3-mo augšte, atskiras jgjimas. Kreip
tis šeštadieni Ir sekmadienj visą die
ną, darbo dienomis nuo 5:30 v. vak. 

3325 AV. 63rd Pi. 
Tel. KKpublio T-0591 

m t l G H T O N P A R K E 
Išnuomojamas mieg. kamb. su valgiu 
ar bo valgio. 

4031 S. Wa«htenaw Ave. 
(2-as augštas Iš priekio) 

Eric Williams 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 
Tai pirmaeile istorija apie žmo

gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 
190 pusi. Kaina $2.00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS 2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS 

turi keletą vietų tuojau d?l 

TYPISTS - CLERKS 

Pageidauja patyrusių, bot ims bud
rias naujai pradedančias. Malonios 
darbo sųlygos, jvairios pareigos. Gau
sus priedai. Sąžiningoms darbinin
kėms progra progresuoti. Sutarimui 
skambinkite—• 

DIckens 2-9000 
Ext . 44 

Ar jūs ieškot pastovaus darbo su pui 
kiomls sąlygomis, ir darbininko Įver
tinimu. Mums reikia 2-jų sugebančių 

TYPISTS — GENKRAI, OliERKS 
Patyrusių, bet bus priimamos ir ga
bios pradedančios. įvairios pareigos, 
gausi priedai — B dienos savaitėje. 
Skambinkite ar pamatykit Mr. Klein 

TH0MAS & BETTS C0. 
411 SO. SANGAMON 

Telef. MD 6-4780 

KALĖDOMS IR K N Y G A 

labai tinkama dovana vaikams 
AUKSO KIRVIS — gražiausios ir 
įdomiausios lietuviškos pasakos. 
Knygoj apie 30 paveikslų, 224 psl. 

Kaina $2.50. 
Gaunama Draugo Administracijoj 
ir pas knygininkus. 

D R A U G A S 
2SS4 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 

^ . 

Rašykite „DRAUGUI" 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III, 

^ 

ELECTRONIC C0MP0NENTS C0RP.# 
Siūlo Jums nuolatini darbą, svarią dirbtuvę 

ir darbininkų Įvertinimą 

MERGAITES — MOTERYS 

Lengvas Assembly darbas. Nereikalingas patyrimas; išmoky
sime sąžiningas darbihinkes. Geras pradžiai atlyginimas; ištisa 
priedų programa įskaitant „Incentive bonus". Tremtinės kvie
čiamos. Ateikite: 

2655 West 19th Street 
7:30 ryto iki 6:00 vak. iškaitant Šeštadienius. 

,.; 
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Pirmadienis, gruod. 8, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 

Mergaitės ruošia staigmeną 
Miko Petrausko sukaktys ir jo kompozicijų koncertas 

JUOZAS PRUNSKIS 

Šiemet suėjo 15 metų kaip tūkstančius dainelių, duetų, 
mirė (1937.111.23) produktyvu- trio, kvartetų, tokių populiarių, 
sis mūsų kompozitorius Mikas kaip "Spinsiu dainužę" arba 
Petrauskas . Ateuianlinte, ID^S '"""kir.i. Vsrtrai Nemunėlis te-
m., sueis 80 metų nuo jo gi- ,ka". J is organizavo chorus Pet-
mimo (1873.IX.29). Puikus su-jrapi ly, Vilniuje, JAV-se, o chi-
manyma3 tą dvigubą sukakt į . cagiečiams j is tuo brangus, kad 
paminėti ateinančių metų ango- , čia jis suorganizavo pirmąją Ue 
je, kaip jau suplanuota, suren- i tuviŲ privatinę muziko* kon-
giant didžiulį Miko Petrausko j servatoriją, kaip apie tai liudi-
kūrinių koncertą. Tą malonią | j a prof. Vacį. Biržiška, 
staigmeną ruošia mums jaunos 
amerikietės lietuvaitės, talkina
mos iš tremties atvykusių ir 
vadovaujamos Alice Stephens, 
per "Draugo" koncertą, įvyk
siantį 1953 m. vasario 8 d., di
džiojoje Ashland auditorijoje. 

Pirmųjų lietuviškų operečių 
kūrėjas 

Mikas Pet rauskas buvo nuo
s tabaus kūrybingumo ir ener
gijos asmuo. J is y ra sukūręs 
lietuviškas operetes: Apvesdin
kite mane, Consilium Faculta-
tis, Eglė, Birutė, Šienapjūtė, 
Malūnininkas ir kaminkrėtis, 

Pasikalbėjimas su Alice 
Stephens 

Puikiai jo veiklą atsimena šio 
koncerto programos rengėja 
Alice Stephens. J i pasakoja: 

— Mikas Pe t rauskas buvo pir 
mutinis lietuvis, kurs pradėjo 
taip uoliai platinti lietuvišką mu 

priduoda, kad kartais net per
ė j a į rečitatyvą. Jo kūriniai 
ir dainos pabrėžia Lietuvos mei 
lę, suriša su Lietuva ir jos pra-

mo mašinų nuoma, visas pasta
tymas kainuos apie $1,500, dėl 
to paimta ta didžioji Ashland 
auditorija, kur kartais kitatu 

eitimi. Net rūks ta juose ir reli-j žūč ia i net vaidina operas, kaip 
ginių motyvų. Kad ir toje pa-i "Traviata", "Parduotoji nuota
kioje "Birutėje" ana padėkos. ka" ; vaidina nenaudodami mik-
gieamė Dievui už tėvelius, bro-jrofonų. Publikos tyla ir susi-
lelius, žoles, medžius... Gale-1į kaupimas padės mūsų jaunoms 
čiau pasakyti - niekas gal tiek I solistėm* c v n u r v i n i nfiivti 

— Kas tvarko kul tūrą? SvenN 

čionėlių mieste kultūros ir me
no namų vedėju y ra Andrejev. 
Kokią kultūrą jis neša? 

Alice Stephens 
•• m » • 

ne, tada šešiolikametę, į t raukė 
dainuoti su juo duetą iš "Eglės 
žalčių karalienės". Turbūt dėl 
to j is ir y ra sukūręs tiek due
tų, trio, kad keliems pradedan
tiems būtų drąsiau į sceną išei

gai 
negalėtų pasiaukoti dėl lietuviš
kos dainos, kiek jis yra pada
ręs, — kalbėjo A. Stephens. 

Kokius jo k ū r i n u s pade-
monstruoil te būsimajame kon
certe? 

— Programa bu? trijų dalių. 
Pirmojoje — duosime apie 18 
originalių jo dainų, trumpai, 
tik po du posmu. Čia girdėsim? 

solistėms savo uždavinį atlikti. 
Jos dirba labai atsidėjusios, 
nuo pat rugsėjo mėnesio. Re
peticijos užsitęsia iki pusės vie
nuoliktos. Iš viso dalyvaus 16 
mergaičių ir akompanistė Gen. 
Aleksifinaitė. Išsilavinusios dai 
nininkės. Kaikurios jau 10 me
tų su atsidėjimu lavinančios 
balsą. J03 daugumoje Ameri
kos lietuvės ,bet mielai daly-

jo Ačiū Dievui už d o s n u m e v a u j a i i etuvių parengimų prog 

valstybėje, j is važinėdamas su 
koncertais, sustodavo pas mūsų 
tėvelius. Sykį į metus jis per-

sukomponavęs šimtus, gal net važiuodavo visas kolonijas. Ma 

ti, kaip vienam. J is daugelį mū 
?aką JAV-se. J is pa t s koncer- s ų m o k ė b e a t iyg į n imo, siuntė 
tavo, tvėrė chorus. Kurį tik su- m u m g g a i d a g > p a t s j a s n u r a š i . 
rado su kokiais muzikiniais ga- | n ė d a m a s , skat indamas lavintis, 
bumais, t r aukė į sceną. Mūsų P a t g s u n k i a i vertėsi, geradariai 
šeimai gyvenant Connecticut 

# 

TELEVIZIJŲ 

j am suaukodavo lėšų Bostone 
studiją išlaikyti, bet jis, save 
užmiršęs, buvo atsidavęs lietu
viškai muzikai. 

Kam Šėrei žirgelį, Bernužėli nes 
voliok, Supinsiu dainužę, Jojau 
dieną, jojau naktį, Tykiai, ty
kiai — ir kitas. Jaunas dailinin 
kas Jurgis Šapkus, prieš pus
metį atvykęs iš tremties, pie
šia specialius simbolius, pagal 
dainų prasmę, prie kurių solis
tė bus kaip sudėtinė vaizdo da
lis. 

Antroje daiyje duosime dvi 
meilės scenas iš "Eglės, žalčių 
karalienės". Eglė bus Chirsti-
ne Bartulis, Gražutė — G. Peš-

rcimose, be pretenzijų, tik su 
meile tam, kas lietuviška. 

2,000 setų! Daugiau negu du šimtai tūkstančių dolerių 
ver tes televizijos prekių parduodama žemiausiomis visame 
kraš te kainomis pas Budriką. 1953 m. modeliai: Dumont, 
Philco. RCA-Victor, Admiral, Zenith, General Electric, 
Magnavox ir kitoki. 

Labai gražus mahogany console televizijos 

se tas su dideliu paveikslu už J - | O Q . Q Q 

Už 121/ 2 colių setą jus mokėsite t ik ta i $68-00 
L6 colių paveikslas televizijos setas už $99-00 
17 colių paveikslas console TV se tas tik už $ - l "T g . 0 0 
2 1 c o l i o p a v e i k s l a s T V s e t a s u ž $ - | Q Q.OO 

Labai gražus 21 colio console, mahogany 

kabinetas, — su viskuo už $288-00 

J u s gausi te T. V. kėdę dykai . Įmokėti t ik 1 0 % 
Lietuviškos kalėdines a tv i ru tes su lietuviškais 
pasveikinimais po (jc ir po 10c , gaunamos pas 

JOS. F. BUDRIK, I n c . 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 Ir CALUMET 5-7237 
Krautuvė atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 
Nedaliomis uždaryta visą dieną 

Pas Budriką gazo- ir elektros biJos užmokamos be jokių ekstra 
mokesčių. Gaunama American Kxpress Money Orders 

Bud riko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 
iki 7 vai. vakare iš WHFC radio stoties, 1450 kilocycles 

— Teko J u m s 
gimuose? 

— Mačiau, kaip pirmą kar tą 
s t a tė "Eglę" Bostone. Tai gal 
buvo piirmas lietuvių operos 
veikalas, pas ta ty tas Amerikoje. 
Išėjo gerai, bet kai prasidėjo 
4 vai., ta i baigėsi gal apie 11 
nakties. Ilgas. Teko būti ir jo 
paskutiniame koncerte Chicago 
je, kada buvo sudėta j am lėšj}, 
jau pradėjusiam sirgti, grįžti į 
Lietuvą pasigydyti. Tuo laiku 
j is man įteikė bene paskutinį 
savo kūrinį "Margoj pievoj", 

jo paren- ' kienė, Auksė — Josephine Put-
j r imas, žaltys A. Peškys. 

Trečioje dalyje duosime visą 
antrąjį aktą iš operetės "Biru
tės" . Cia dalyvaus mūsų mer
gaičių choras, ir tai ne tik su 
daina, bet ir vaidilučių išraiš
kos judesiais, kuriuos paruošia 
Aid. Valeišaitė. Čia pasirodys 
ir vyrai solistai: Kęstut is (J. 
Laurušonis) , senis vaidila (J. 
Avelis — amerikietis lietuvis 
dainininkas). 

Pas ta tymas kainuos $1,500 
Dailininkas J. Žapkus ruošia 

— Atominis šaldytuvas. A-
merikiečių mokslininkai išrado 
atominį šaldytuvą, kuris veiks 
me tus : su kobalto pagalba bus 
šaldomi maisto produktai ir ra
dioaktyvumu paveikiami. Tuo 
būdu iš atominio šaldytuvo bus 
gaunamas maistas radioakty
vios energijos paveiktas. Toks 
šaldytuvas visada išlaikysiąs 
maisto šviežumą ir bus sveikes
nis. Tuo ta rpu atominis šaldy
tuvas yra griozdiškas: 11 pė
dų ilgio ir 8 pėdų pločio, jo sie
nos 4 pėdų storio, ltad atomi
niai spinduliai neišeitų iš jo ir 
nesužalotų žmonių, bet moksli
ninkai tikisi surast i būdą ne
išleisti atominių spindulių iš 
mažo šaldytuvo, galimo pasta
tyt i papras to dydžio virtuvėje. 

S T A N I S L O V A S 
B U I T V Y D A S 

Gyveno 82 9 W. JUrd St. 
Tol. FU. 6-8991 

Mini gruod. 7 d., 11)62, 8 vai. 
ryte. sulaukcn 69 molų. GirnG 
Lietuvoje. Kilo ift Raseinių ap . 
Girka ln io p a r a p . 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasil iko didoliamo nul iūdi

me žmona Bernlce ( P e t k a i t e ) , 
d u k t ė Violeto Hayes, ž i n i a s 
( 'ar i Ir d u k t ė Adele I ' app , žen
tas Jonas , sūnus Jonas , ma r 
ti Ann Ir sūnus E d u a r d a s , b ro
liai J e r r y ir VValter ir kit i gi
mines, d rauga i Ir pažjstami. 

Pr ik lauso prie šv. Kaz imie
ro Akademijos ir ftv. Pranelft-
kaus vienuolyno rėmėju dr- ju . 

K iinas paša rvo ta s A. M. 
Phil l ips koplyčioje, 3807 8 .U-
tuanlca . 

I-aidotuvPs Jvyks t rečiadieni , 
gruod. 10 d, iš koplyčios 8:30 
vai. ry to bus a t lydė ta s J šv. 
Ju rg io p a r a p . bažnyčia, ku 
rioje jvyks gedul ingos p a m a l 
dos už velionio sielą. Po ]ja-
maldų bus nu lydė tas J šv. K a 
zimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, d r a u g u s ir paž į s t amus 
dalyvaut i ftloso la idotuvėse. 

Niil iniM ž m o n a , d u k t e r y s , 
siiinis. fcntui, mar t i , broliui ir 
ki t i n ln i in f s . 

I^aidotuvių d i rektor ius A.M. 
P h UllpB, Tel . Y Arda 7 -3401 . 

A. A. 
ALEKSANDRA 
VVARANOVICZ 

s. KUASINSKAITF: 
Gyveno B 7 86 K. Ar tes lan A ve. 

Mirė gruod, 4 d.. 1952. -
vai. vak'., su l aukus 42 m. am>.. g< 

Gimė* Lietuvoje. Kilo is Ka
ti imu ap»kr., Girka ln iu vals<"., 
Juodaič ių pa r ap . Skapiškiu k. 

Pasiliko didel iame nul iūdimo 
vyras Mykolas, t rys duk te rys : 
Bernlce, Cteftevteve Ir Diana, 
sūnus Mykolas, du pusbrol ia i : 
VValter Hipovicz su Seimą. ( P h i 
ladHpnia , P a . ) , ir Aleksandras 
("*apas, ftvogerls Pili VVarano-
vlcz, g iminaič ia i : Bobelių ir 
Poezulp šeimos, kit i glmlnCs, 
d r a u g a i ir pažjstami. Lietuvoje 
liko mot ina , du broliai su s t i 
rnom, pusbrol ia i ir pusseseres. 

P r ik l ausė šv. Teresės Draug. 
ir Katal ik ių Moterų Draug. 

K ū n a s paša rvo ta s Maželko ir 
E v a n s koplyčioje, 6846 South 
\V( s te rn A ve. 

Laidotuves jvyks an t rad ien i , 
gruod. 9 d*, IS koplyčios 8 vai. 
ry to bus a t lydė ta j Gimimo 
Paneles švč. parap i jos bažny
čia, kur io je Jvyks gedul ingos 
p a m a l d o s už veliones sielų. Po 
pama ldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kap ines . 

-
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, d r a u g u s ir paž js tamus 
da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : Vyrus , "Dukterys, 
Sūnus i r k i t i g imines . 

L a i d o t u v i ų d irektor ia i : M a 
ž e i k a ir Kvans . Tel . KLi 7-860O 

kurs nebuvo išleistas, pasiliko 21 kostiumo eskksus. Juos pa
pas mane rankraštyje . 

Meno šokoladą ir riitfšcius 
obuolius 

— Įdomu, - toliau pasakojo 
Alice Stephens, — kad jis prieš 
išeidamas dainuoti mėgdavo vai 
gyti šokoladą su kremu. Sa
kydavo, kad tai jį gerai nutei
kia, o po to — užkąsdavo rūgs 
tų obuolį; tai, esą, gerklę išva
lo. Mėgo parodyti vikrumą. 
Buvo šokėjas, linksmas. J is bu 
vo vienas pirmųjų mokytojų 
liaudies šokių: suktinio, klumpa 
kojo. Dainuodavo net nuvykęs 
j piknikus, o t ada tesuvažiuoda-
vo gal koks, šimtas žmonių, ne
buvo tiek lietuvių. Koncertuo
j an t lietuvių kolonijose daugiau 
sia rodydavosi parapijų salėse, 
kitų kaip ir nebūdavo. Tekda-
volkoncertuoti j am net pianino 
scenoje neturint. 

— Koks buvo jo kūrybos cha 
rakter i s? 

— J o visa muzika labai sude
r inta su žodžių prasme, žo
džiams j is tiek daug reikšmės 

iūs inžinierė St. Traskienė -
Statkevičiūtė. Tai bus didelis 
pas ta tymas . Mūsų mergaitės 
tu rės t r i s ka r tus užsidėti kitus 
rūbus. Dekoracijos, kostiumai, 
solistų dalyvavimas, iliuminavi-

— Dotnuvos padangėje. K. 
Požėlos kolchozo pirmininkas J. 
Mickevičius tvarko 131 šeimą, 
pasiejee pasaulinėje technikoj 
pirmą vietą; keikia Guišiną ir 
Žukauską, kam jie praeityje vi
sus laikė vergais ir atiminėjo 
paskutinį duonos kąsnį, o penk
mečio Dotnuvėlė suks motorus, 
g j. kolchozas vadinsis „gigan
tas — milionierius". 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. INESTERN AVE. 1410 S. 50ih AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO' ILL. 

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

Ponia i ' 

GRAŽINAI VORIETAITYTEl - AMONIENEI 
tragiškai mirus jos mylimam Vyrui 

a. a, A R T U R U I AlYįONUI, 
didžio skausmo valandą nuoširdžią užuo
jautą reiškiame 

Antanavičiai, Bajaliai, Baltuškai, Balčiūnas, Bcinoriai, 
Grinccvičius, Kasakaičiai, Krėves, Liačai, MakStueiai, 
Markelis, Matiukai, Milakniai, Motiejūnaitė, Nakai, 
FctkauMai, Puškoriai, Rickevičius, Senkus, Staškevičiai, 
Stankūnai, Stankevičiai, Velyviai, Vorobiovai. 

John F. Eutteikte 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y 8 M O D E K N I 0 8 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avemi* 
T e l Y A r d s 7-1741-2 i r Blfthop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

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

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, k u r i e gyvena ki tose mies to da lyse ; g a u s i m e 
koplyčią a r č i au jūsų namų. 

rm * 

I 

A. A. 
ANTANAS TARABILDA 

Ciyvono 4fif»S ri. .Mai-Hliflold av. 
Mir6 gruod. | , L86Ž, r> vai. 

popiet,, •ulautiffl tenatvėfl, 
(limo Lietuvoje. 
Anu-rikojfi Išgyveno 4S m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

dvi dukterys: Auna A.'lmravi-
čtene*, lepiau Bdvardai Ir Ro* 
Šulija ( la l l , ž«Mita« AinbroHo; 
mlnuH Anhui . i s . mar t i lyOi«o. 
bro l io HūmiH Anlanan, K o o k -
torū, lil. ir Vrotor, Blrahurst. 
ui., du anadal ir daug kitu 
giminiu, draugų ir pasjstamų. 

Kūnas paiarvotas koplydloji 
171S W. 4Sth gt , 

LaldOtUVlf jvyka an trad ien į , 
gruod . !) d. Ift k o p l y č i o s 8:»0 
\u\. ryto bus atlydetas i &v. 
K iy žilius pa r ap . bažnycMų. ku-
i lojo Įvyks gedulingos pamal 
dos u i velionio sielų. Po pa
maldų bus nul> dė tas j ŝ v. K a 
zimiero kapines . / 

Nuoftitdžial kviečiame visus 
KliulnoH, d r a u g u s ir p a ž j s t a m u s 
dalyvaut i ftloso la tdotuvsas . 

Nuli i idr: D u k t e r y s , š i l inis , 
/.<iit;ii, m a r t i Ir ikiti KIIIIIJIČS. 

Laidotuvių 
žerskls, Tel. 

i l n . - U l u i u i . I i . 
y Arda 7 - "7s i . • 

UTĮ:; 

wu-#m 

PIRKITE TIESIOG NIK1 

MR. NELSON 
—. •aviniuko — 

SI.. Casimir Monumcni 
Company 

3914 West H l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planą Pasirinkimas HIASI* 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

L 1 M T II V I A K A I Š T A I G A 

SAFETY Of VOUR 
SAVINGS Vs^fc 

25?J 
«'<AC B.R PlCTKIfcVVK/ m\ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmiMibiiisii pa t a rnav l* 

maa y r a t e i k i a m a s 

diouą i r n ii U Į. Re i 

k a l e Saukite 

MON t u r i m e koplyčiai-

ItOsatandO dalyse I r 
v i H o s t; CThicngOfi 
tuojnus pata i 
nau j am. 

ir 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 Wost 23rd PLACE Tel. Vlrginla 76672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUIlnian 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W<*t 18th STRE^rr Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILU Tel. OLymptc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3854 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. LPiUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

^ . ^ ^ R U Ū M | | | ~ 

8819 A. L1TDANICA AVE. Tel. YArds 7-1138--11S9 

JULIUS LIULEVIČIUS 

HtmmKVKtm »««*iw»ur.«<><utr>«* [ 
4 3 4 8 S. C A L I F O R N I A A V E . Tel. LAiayette 3-3572 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1646 WEST 46tii STREET Tai. YArds 7-4)781 

• 

h 
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IŠ ARTI IR TOLI 

X TeresS MileriutS, Milerių 
šeimos įsūnytoji rašlaite, sėk
mingai mokosi Our Lady of 
Lourdes mokykloje. Ji prieš į-
kurdinimą vadinosi Terese Stra 
šinskaite ir Mileriai dėl jos tu-
rejo sunkiai kovoti su « ^ ^ i į ^ Tijūną 
kurie 3a norėjo nusigabenti už 
Geležinės uždangos. Tik teismo ~ 
keliu, padedant gabiam advo
katui, pavyko ją iš NKVD Už
mačių išgelbėti. Dabar mergai
tė turi 12 metų, gyvena 4626 
N. Dover; Mileriai ja nuošir
džiai rūpinasi ir nusistatę leis
ti į mokslus, pirma į katalikų 
augštesnę mokyklą, o pagal ga
limybes ir į katalikų kolegiją 
bei universitetą, šiuo metu mer 
gaitė mokosi gerai, net ir iš ma Į 

x ~-„«» sūnaus Algimanto iki St. Sant-tematikos gaudama pažymius 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Bostone slalomus K. Bin

kio „Atžalynas". Pastatymą 
rengia Liet. Rašytojų Klubas, 
režisuoja A. Gustaitienė. Vaidi
nimas įvyks gruodžio 14 d. Tho 
mas Paik High School salėje. 
Sis pastatymas tuo nepapras
tas, kad jame vaidina daug žy
mių Bostone gyvenančių asme
nų. Pavy?Atžiui, siuvėją Žiogą 
vaidina dr. J. l^eimonas, mo-

— poetas S t. 
Santvaras, gimnazijos direkto-

- teisėjas St. Vaitkevičius, 
inspektorių — pulkininkas J 
Andrius, siuvėjo gizelį — Dr. 
Bi\ Mickevičius, siuvėjo žmoną 
— dantų gydytoja VV. Norvai
šienė ; inžinierių — inž. K. Ba
rauskas; kitus — J. Jašinskas, 
P. Zičkus, P. Nikolskis, P. A-
verka, F. Izbickienė, J. Bak
šys, Z. Zarankaitė ir visa eilė 
jaunimo nuo Antano Gustaičio 

po 100. 

X Kun. Noel S. Pechulis, 
vienuolis pasionistas, 5700 N. 
Harlem ave., Norwood Park, 
yra JAV laivyno kapelionas. 
Dabar jis paskirtas dirbti pa
storacinį darbą Quantico, Va., 

varo sūnaus Algimanto. Iš kai 
kurių šeimų vaidina po du, net 
po tris asmenis. 

— Pradėjo veikti moksleivių 
ateitininkų būrelis. Jau 1950 m. 
rudenį Worcesteryje buvo įsis
teigęs moksleivių at-kų būrelis, 
bet po kurio laikotarpio dėl 

jurininkų stovykloje. Kapelio-
T̂  Z i- Into „..„;~ Q tam tikrų kliūčių veikimas bū

nąs Pechuhs 1953 m. sausio 8 . ! • _ , , ! . - v 
vo sustojęs. Tik šiemet šv. Ka-

d. vyksta į Laivyno mokyklą 
Newport, R. I. Jis yra gimęs 
Chicagos apylinkėje ir lankė šv. 
Antano mokyklą, Cicero, Jll., 
prieš įstosiant 1934 m. į Pasio-
nistų prirengiamąją seminariją, 
St. Louis, Mo. 

X Kun. Bičkauskas, Indiana 
Harbor, šv. Pranciškaus para
pijos klebonas, įvertindamas 
Vaikų Teatro reikšmę, mielai 
sutiko bažnyčioje paskelbti, 
kad šis teatras stato „Karalai
tės Teisutės" vaidinimą šios pa 
rapijos salėje š. mėn. 14 d. 
(sekmadienį) 3 vai. po pietų, 
o kun. Dr. Celiesius sutiko tal
kininkauti kvietimų platinime. 

X Mikalina Janušauskiene ir 
dukrelė Leonora išvyko poilsiui 
į Tampą, Fl. Janušauskai yra 
stambūs biznieriai, žymūs lab
daros ir kultūrinių įstaigų rė
mėjai, susipratę lietuviai. Janu
šauskai yra tavernos ir valgyk 
los savininkai Clearinge 5758 
W. 65 Str. 

X Pranas Ambrazevičius, iš 
Cleveland, Ohio, „Drauge" Ad
ministracijai rašo: „Esu laimin 
gas, kad neaplenkėte ir davėte 
tikrai gražių kalėdinių atviru
čių. Ačiū". 

X Tekle* Narbutienės, pla
čiai įinomos veikėjos, dukrelė 
Allies Monst taipgi yra kilnių 

zimiero parapijos mokyklos ve
dėjos sesers Perpetuos pastan
gų dėka a-kų moksleivių darbas 
buvo atnaujintas. Į naujai su
organizuoto būrelio valdybą iš
rinkti pirmininku Mindaugas 
Leknickas, vice pirmininku Dai 
nius Glodis ir sekretorių Ri
mantas Pauliukonis. Būreliui va 
dovauja Daiva Nauragytė, o 
globėja sesuo Perpetua. Būre
liui priklauso 16 narių, yra vil
ties, kad narių skaičius dar pa
didės. 

— Lietuviškos knygos vie
šojoje miesto bibliotekoje. Auš
ros parapijos klebono kun. A. 
Vasio pastangų dėka pavyko 
VVorcesterio miesto bibliotekos 
vaikų skyriui įpiršti beveik vi
sas šiuo metu esamas vaikams 
skirtas knygeles po vieną eg
zempliorių. Tuo būdu lietuviai 
vaikai gali gauti pasiskaityti lie 
,tuviškų knygų VVorcester Pu
blic Library, Elm Str., VVorces
ter, Mass. 

DID. BRITANIJOJ 
— Emigravusio į JAV nelai

me. Neseniai iš Londono į A-
meriką išvykusį buv. DBLS Lon 
dono I skyriaus pirmininką V. 
Palubicką ištiko didelė nelaimė. 
Dėl neaiškių priežasčių p. Pa-
lubickienė staiga susirgo ner-

KOLUMBIJOJ 
— Mirė didelis lietuviu prie 

telis kan. d-ias Kulrio. Rugsėjo 
27 d. Bogotoje po trumpos li
gos mirė kanauninkas d-ras A-
loyzas Rubio. Velionis buvo di
delis lietuvių prietelius. Prasi
dėjus imigracijai į Kolumbiją 
ir įsteigus Bogotoje* iš vietinių 
Įkurdinimo Komitetą, buvo jo 
pirmininku ir savo autoritetu 
ir įtaka daugeliui lietuvių pa
sitarnavo, surasdamas darbo ir 
išspresdamas visus kitus sun
kumus naujakuriams. Savo 
dupsnia ranka materialiai pa
remdavo ne vieną, atsidūrus] 
sunkesnėje būklėje. Lietuvių ko 
lonija Bogotoje ir drauge visi 
lietuviai Kolumbijoje liūdi ne
tekę brandaus globėjo ir nuo
širdaus prietelio. 

Solistes Birutės Akstinai-
tes-Oypienės koncertas. Lapkri
čio £0 d. Medelline gyvenanti 
Birutė Akstinaitė-Cypienė davei 
pirmą koncertą didžioje teatro! 
Bolivar salėje. Šis koncertas ne 
tik lietuvių, bet ir kolumbiečių, 
ypač muzikų, bei muzikos ir dai 
nos mėgėjų buvo laukiamas. 
Koncertą surengė Lietuvių Ka
talikų Komitetas, vadovauja
mas Tėvo Tamošiūno. Garbės 
rengėjų tarpe buvo ir Kolumbi
jos oficiozo „EI Columbiano" re 
daktorius Sr. Onofre Gomez. 
„EI Columbiano" bendradarbis 
kalbėjo apie Lietuvą, kur solis
tė Birutė gimė. Koncertas bu
vo įspūdingas, visi sužavėti lie
tuvaitės balsu. 

— Kariuomenės Šventes mi
nėjimas Medelline per radiją. 
Lietuvos kariuomenės šventė 
buvo paminėta lapkričio 23 d. 
per Voiz de Medellin radiją. Gir 

EISENHOYVERIS UŽKANDŽIAUJA KAKO LAUKE 

ttilnktasia prezidentas Dvvight EisenhovveriH valgo Korėjos karo 
lauke. Kartu su juo yra sgt. Jack Huthersion, iš Frankfort, Miss. 

(INS) 

Žinios iš okup. Lietuvos 
Sukokho/Mas darbas 

„Tiesa", Nr. 214 rašo: „Dėl 
silpno politinio-aiškinamojo dar 
bo „Tausalo", „Džiugo", „Tary
bų Lietuvos" ir eilėje kitų kolū
kių įsigalėjo antimechanizatori-
nės nuotaikos. Priešakinė tech
nika, tame tarpe ir kombainai, 
nepanaudojami. Minėtuose ko
lūkiuose pašlijusi drabo draus
mė. Nežiūrint, kad, esant nepa
lankiam orui, reikia branginti 
kiekvieną giedro oro valandą, 
kolūkiečiai į darbą ateina vėlai, 
baigia darbą taip pat kada nori. 
Daugumoje kolūkių darbas iš 

• anksto neplanuojamas, ir kolū-
Į kiečiai iš vakaro nežino, ką jie 
dirbs sekančią dieną. Apie dar
bų neorganizuotumą ir nepla-
ningumą ryškiai kalba vaizde
lis iš ,'Tausalo" kolūkio. 

š ta i jau pusiaudienis. Po kė
dė josi lietuviška muzika. Dr. To {[ų d[enų t r ū k u s i o l i e t a u s > o r a 8 
toraitienė ispaniškai pasakė tai 
dienai pritaikintą žodį. G. Kar-
nauskienė ir Klastausklenė pa
deklamavo po eilėraštį. Lietu-

pragiedrėjo. Pakilęs vėjas nu
pūtė paskutinį rasos lašą ir a-
pie 100 ha rugių lauke susta
tinėtos rugių gubos laukia, ka-

vių Katalikų Komiteto p i r m i n i n a k o l ū k i e č . a . p n e m o n 
ko Tėvo Tamošiūno pastango-j 
mis buvo galitas radijo pusva
landis, minint Lietuvos kariuo
menės šventę. 

— Veiklus LKM Dr-jos sky
rius. LKM Dr-jos Medellino sky 
riaus pirmininkei Petrauskienei 

greičiau jas suvežti iš lauko. 
Tačiau rugių lauke vyrauja ra
mybė ir tyla. Čia nepamatysi nė 
vieno dirbančio kolūkiečio. Už 
tai kolūkio valdybos kieme jau 
nuo pat ryto stoviniuoja kelios 
dešimtys kolūkiečių. Jie laukia 

— Vėl baudžiava, grūda į ku
metynus. Kaip buvo mūsų pra
nešta, naujos piatilietikos me
tu numatyta nugriauti lietuviš
ki vienkiemiai. Griovimas pra
dėtas 1951 m. Kolchozų pirmi
ninkai atvykusiems radijo ko
respondentams iš visų vietų ra
portuoja apie naujas „gyven
vietes". Perkėlimui į kumety
nus išgalvotos komunistiškos- į-
kurtuvės su Šokiais, kviestais 
kaimynais, dovanota degtine. 

Tokių „įkurtuvių" iškarpą ra 
diofonas pakišo lapkričio 5 d. iš 
„Paryžiaus komunos" kolcho
zo, Šakių apskrityje. 

Pas perkeltą Malviną 2ibelie-
nę susirinko buvę kaimynai* 
darbštusis Antanas Juknaitis. 
iš Šakių atvyko pareigūnas Alb 
Aniolaitis, kultūros namų ir po 
ilsio parko vedėjas Zig. Vilke-
liškis. Radiofono atstovas sure
žisuoja pasiutpolkės dūkstant; 
tempą, skyla klumpių Kulnys. 
Išsitiesia statybos brigados ve
dėjas Juozas Birbilas ir perspė
ja nepamiršti dėkoti. „Padė
kos" gale liesas plojimas ir du 
balsai nedrąsiai „valio!". 

— Reikės jieškoti žibalinių 
lempų. Štai Kuršėnų apylinkės 
žinios. „Pirmyn", „Pavasario", 

CHICAGOS ŽINIOS 
Durkin — Chicagos 

katalikas 
Eisenhowerio paskirtasai nau 

jas Darbo Sekretorius M. Dur
kin yra 14-tas katalikas, ku
riam teks dirbti JAV ministe-
rių kabinete. Jis yra ne tik vie
nas AFL unijos vadų, bet taip
gi ir viceprezidentas Katalikų 
Konferencijos Pramones Klau
simams. Jis mokslą pradėjo Ap 
lankymo šv. P. Marijos para
pijos mokykloje, Chicagoje, yra 
vedęs buvusią to pat mokyk
los auklėtinę Oną Eleną Mc-
Nicholas; vedybos įvyko 1921 
m. šv. Jono Krikštytojo bažny
čioje. Naujasai darbo ministe-
ris Durkin kas rytas eina prie 
komunijos ir VVashingtone yra 
Šv. Sakramento parapijos na
rys. Turi tris sūnus ir keturis 
anūkus. 

Paskaita apie Korėją 
J. Caldwell, autorius knygos 

„Korean Story", pats gimęs Ki
nijoje ir kurį laiką buvęs VVa
shingtone Valstybės Departa
mento informacijų ir kultūrinio 
veikimo direktoriumi, gruodžio 
14 d. 3 v. 30 min. Morrison 
viešbuty kalbės apie JAV poli
tiką Tolimuose Rytuose. 

-

Muilo už $100 milionų 
Šalia Cincinnati, O. ir New 

York-New Jersey apylinkių Chi 
caga yra vienu didžiausiu mui
lo gamintojų: šiame mieste per 
metus pagaminama muilo už 
maždaug $100,000,000. Yra fa
brikų, kurie užima 13 akrų plo
tą. 

Karšti dažai 
Chicagos & Eastern Illinois 

geležinkelis bando savo vago
nus dažyti iki 140 laipsnių Fah-
renheito įkaitintais dažais. Tas 
padedą apsisaugoti nuo dažų 
dulkelių, kurios vartojant šal
tus dažus nulekiančios net iki 
pusės mylios. 

Skerdyklose 
Chicagos skerdyklos praeitą 

ketvirtadienį supirko 26,000 

KAS, KĄ IR KUR 
— Tėvu Marijonų Rėmėjų 

35 skyr. rengia „bingo party" 
gruodžio H d. 3 vai. po pietų 
pirmininkės A. Srabutienės na
muose, 2439 W. 45 PI. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti į pa
rengimą; bus gražių dovanų. 

— Susirinkimas ir kalėdinis 
pobūvis. Moterų Sąjungos 55-ji 
kuopa Aušros Vartų parapijoj 
antradienį, gruodžio 9 d. 8 vai. 
parapijos salėj turės metinį su
sirinkimą, rinks valdybą ir po 
susirinkimo įvyks tradicinis Ka 
ledų pobūvis (Christmas par
ty),—pasikeitimas dovanėlėmis. 

Visos narės kviečiamos atsi
lankyti. Viešnios, norinčios su
sipažinti su sąjungietėmis ir jų 
veikla, kviečiamos atsilankyti 
susirinkiman. Valdyba 

— Seniorų dėmesiui. Antra-
i dieni, gruodžio 9 d. 7:30 vai. 
vakare Lietuvos Vyčių salėn 
kviečiami visi Lietuvos Vyčių 
seniorų kuopos nariai. Bus me
tinis susirinkimas ir po to ne
paprasta staigmena — judamie 
ji paveikslai. Susirinkimas pra
sidės lygiai 7:30 vai., o juda
mieji paveikslai 9 vai. Valdyba 

— Chicagos Balfo Apskr. š. 
m. gruodžio mėn. 13 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoje ren
gia koncertą. Programoje da
lyvauja „Pirmyn" choras, va
dovaujamas p. Stepanavičiaus. 

— Marąuette Park. Šv. P. 
Marijos Gimimo parapijos Mo
terų Sąjungos 67 kuopa gruo
džio 9 d. vakare šaukia metinį 
susirinkimą Muzikos kambary
je. Visos narės kviečiamos į su
sirinkimą, nes bus valdybos 
rinkimai. Po susirinkimo bus 
Kalėdinis parengimas su gražia 
programa ir vaišėmis. To va
karo komisiją sudaro: O. Ivins-
kaitė, E. Jančius ir D. Wolks. 
Bus padarytos narių nuotrau
kos — paveikslai. 

Korsp. 
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dėl laiko stokos atsisakius iš | užduočių. Nesulaukdami nurody' čiaus" lemputes, tai kad sustau 
užtvenkė Virvytę, įsuko „Ilji 

darbų rėmėja. Allies yra savi-Į vų liga. Susidarius netikėtoms 
ninkė dviejų Beauty Shops: viep gydymo išlaidoms, nusivežtos 
na yra — 4607 N. Kedzie ave., 
antroji — 362 N. So. Port. 

pirmininkės pareigų, laikinai 
pirmininkės pareigas eina Dr. 
Totoraitienė. Numatoma Kalė
doms vaikams suruošti vaidini
mą ir eglutę. Bendrai skyrius 
pasireiškia gyva veikla. 

— Išeina Naujas Kolumbijos 
Lietuvio numeris. Kalėdoms iš-

mų, žmonės skirstosi, o rugiai gė generatoriai, kad pasiuto 
ir toliau pfalieka stovėti lauke", čeksėti daržovių kapoklės! Su-

Dar gražesnį sukolchozinto' temo, o iš mokytojo Krištopai-
darbo pavyzdį randame „Tie- čio langų šviesa tiesiog akina, 
soje", Nr. 209, kur sekančiai Tuoj į abonentų sąrašą įsirašė 
pavaizduojama Zarasų rajono Končienė, paukštininkė Kimbu-

avių. Gyvulius skerdyklos per
ka kasdien. 

X M. Bludžiene jau kuris 
laikas serga. Bludžiene yra žy
mi veikėja ir gerų darbų rėmė
ja, ją prižiūri dukrelė Bitinie-

kuklios santaupos greit išgara 
vo ir p. Palubickas liko dide 
liame varge. Jis kreipėsi į sa-' rėjusi mažą vyr. marškinių dirb 

Čapajevo vardo kolūkio darbas: 
„Laukuose mirksta po lietumi 

leidžiamas padidintas ir gausiai Į nukirsti rugiai, o avižų pasėliai 
iliustruotas „Kolumbijos Lietu-' yra taip apžėlę piktžolėmis, kad 
vio" numeris. „Kolumbijos Lie-!net sunku susigaudyti, ko čia 
tuvio" administracija ateityje \ daugiau — avižų ar piktžolių. 
siuntinės „K. L." viso pasaulio, Darbo organizavimas čia yra 
lietuvių spaudos platintojams, blogesnis. Antai, dar vakare 6 

a . . . „ , . . _ vai. čia buvo atgabenta kūlia-— Salomėja Petrauskiene, tu 

X „Rūpintojėlio Žvilgsnis", 
septintas novelės rankraštis, at 
siųstas „Draugo" Novelės Kon-' 

vo bičiulius Londone pagalbos, tuvėlę „Rūtą", baigė pas p. Pro 
Jo bičiuliai paskubomis suren 
gė pagalbą, surinkdami 54 sva
rus sterlingų. 

— Pavykęs šaržas. „B. Lie
tuvio" 45 nr. atspausdintas la
bai vykęs J. Kiburo Šaržas: „tė-

įvelis", apkabinęs žemės rutulį, kurso Komisijai. Slapyvarde —• x , . y. . 
A n 1 šypsodamasis pro plačius ūsus, 

' tiesia ranką į D. Britaniją, kur 
Bradforde ir Nottinghame sto
vi susigūžę tremtiniai, o vie-

X Don Varnas Postas 986 
dabar veda cigarečių vajų ve
teranams, esantiems ligoninėse. 
Kas norėtų paaukoti cigarečių 
—tenuneša į Don Varnas posto 

namą, 6816 So. VVestern ave. 
X Anna Šėlioki, Hazleton, 

Pa., „Draugo" Administracijai 
rašo: „Ačiū, kad nepamiršote 
man atsiųsti Kalėdinių atviru
kų, kurie labai gražūs". 

nas iš baimės į užjūrį neria. Po 
apačia parašyta: „Tėvelio" ran 
kute, siekianti dypukus, gyve
nančius laisvajame pasaulyje". 

— A. a. Adolfas šeduvis. Lap 
kričio 1 d. vykdamas į svečius 
staiga mirė Adolfas šeduvis, 
sulaukęs 64 metų. Buvo kilęs iš 
Betygalos parapijos. 

X „Sudrumsta Ramybe", no — Gražiai įsikūrė. Notting-
velės rankraštis, atsiųstas j hame gyvena jauna p. Sviežikų 
„Draugo" Novelės Konkursui, j šeima. Ji įsikūrusi nuosavuose 
Autorius pasirašė N. Pakrantės. namuose ir jau pirmgimį augi-
slapyvardžiu. na. 

scevičienę kosmetikos ir grožio 
kursus ir čia pat Medelline ati
darė masažo ir grožio salioną. 
Džiaugiasi daug turtingųjų 
klienčių beturinti ir galinti kiek 
lengviau sau duoną pelnyti. 

— Reikia lietuviškos mokyk
los. Nors ir nedaug turima mo
kyklinio amžiaus vaikų, tačiau 
lietuviškos mokyklos atkūri
mas yra būtinas. Dabar jie lais 
vi, atostogaus iki po Naujų Me 
tų, rodos, iki vasario mėnesio 
antrosios pusės. 

— Bogotos lietuviai — Siru
tis, Gabriūnas ir Cioderis įsigi
jo netoli Bogotos didelį žemėe 
plotą, kuriam* trijų kolektyvas 
žada įkurti intensyvų ūkį. 

— Nėra bedarbių, šiuo metu 
Medelline nėra nė vieno lietu
vio bedarbio. Yra keletas, kurie 
pastoviai nedirba, tačiau jie jau 
kuris laikas ir be darbo, atro
do, neblogai verčiasi. 

moji. Sekančią dieną iki pietų 
ji tebetylėjo. Apie ją sukinėjosi 
darbininkai, svėrėjas yra kaž
kur dingęs, o žmonės, paskirti 
pėdams paduoti, dar tik tesi
renka. Išaiškėja, kad užmiršta 
pasiimti maišus. Dabar tenka 
bėgti jų kokius 3 kilometrus. 

Nė geresnis vaizdas ir tre
čioj drg. Veličkos brigadoj. 
Pats jis mielai ilsisi, pagal bri
gadininką lygiuojasi ir kiti. Dar 
bo dieną 15 jaunuolių, trečio
sios brigados narių, užuot išėję 
į darbą, sėdi prie kolūkio klubo 
ir šnekučiuojasi. 

Kas. gi kaltas, kad vėlinamas 
derliaus nuėmimas? 

Kaltas tos artelės pirminin
kas drg. Deviatnikovas. Tai jis 
uždraudė panaudoti arklinės kū-' 
liamąsias, nepasirūpino, kad vi
si nupjauti javai būtų suvežti į 
daržines, nesuorganizavo grūdų 
džiovinimo. Smarkiai apvylė ko
lūkį MTS. Pagal sutartį arte
lėje turėjo dirbti kombainas, 

'bet MTS jo neatsiuntė". 
• 

v 
. 

rienė, 5 kolchozininkai iš ^Tryš
kių* irgi susigundė. Dėl lempu
čių stokos teks įsukti žibalines 
lempas. 

— Stalininių kiaulių planas. 
„Pergalės" kolchozo pirminin
ko padėjėjas Vaitiekūnas gavo 
soc. darbo didvyrio vardą. 
Skaisgiriuose yra kolchozo cen 
tras. Du trečdaliai gyventojų 
mokosi ir dainuoja. Paruoštas 
stalininių kiaulių planas. Vai
kai pučia dūdų orkestre. Kol
chozo choras vyks į Maskvą. 
Taip atrodo ant popieriaus, o 
gyvenime girdisi vaikų aima
nos ir kolchozininkų keiksmai, 
siunčiami Juozui Stalinui. 

— Tikrai keista... Mariampo-
lės cukraus fabriko transporti
ninkų tarpe geriausiai suprato 
Stalino kalbą Zis mašinos gofe-
ris Sidaravičius, o Suv. Kalva
rijos runk. priėmimo punkte Va 
ranavičius, Paškevičius ir trakt. 
Simonavičius; jie vietoje 24 va
gonų į parą pakrauna, po Sta
lino kalbos, 30 vagonų. 

— Kaip pasikeitė. MTS trak-
torininkės Genytė, Ang. Vitku
tė ir Dirgunova aria 140 proc. 
kasdien. Taip praneša komunis
tinis laikraštis. Anksčiau joms 
arti nereikėdavo. Mat, komuni
stiniame „rojuje" viską gali 
laukti. 

Psichologų konferencija 
Chicagoje įvyko katalikų psi

chologų konferencija, kurioje 
šeštadienį kalbą pasakyti buvo 
pakviestas kard. Stritch. 

Mokesčiai nuo pardavimo 
Per lapkričio mėnesį valsty 

binių mokesčių nuo parduoda
mų dalykų Illinois valstybėje 
buvo sumokėta 17,598,973 dol. 

Daug prekiauja 
Montgomery Ward parduo

tuvės per lapkričio mėnesį par
davė prekių už $108,524,651. 

—Laikraštinis popierius. JAV 
kasmet iš Kanados įsigabena 
apie 6 milionus tonų laikrašti-

Atpigo kiaušiniai nio P°Pieriaus-
Kiaušinių urmo kainos Chi-| — Kiek katalikų? Irane, iš 

cagoje atpigo nuo pusantro iki Į 19 milionų gyventojų, katalikų 
dviejų su puse centų už tuziną. I yra 19,000. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
Kiekvienu* žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigu? 
taupyti kas savaitę. 
laupyti reikia: senatvei, valku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas Jaučiasi •augesnis ir laimingesms. 
t*radftk taupyti šiandieni 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
A M D I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Cormak Rd. • Chicogo 8, WL 
JOHN JL KAZANAUSU& r W • ImL VI rgW0o 7-7749 

fcssvrosl to $10,000 by r M L t G 

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BENDROVĖS 
K R A U T U V E 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAiayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

Del praktiškiausių ir geriausių Kalėdinių Dovanų visai šei
mynai — lankykite šią krautuvę. Rasite didesnį pasirinkimą, 
mokėsite mažiau. Apdovanota ypata bus pradžiuginta ir labai 
įvertins dovaną iš Progress Krautuvės. Dėl mažųjų čia yra 
naujausių dovanų — žaislų-toys. 


