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Negrų tautele laimėjo bylą 
Žmoniškai pasielgta su negrais, — Kada panašaus el

gesio susilauks Rusijos aukos? 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNATTB 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Trijų tūkstančių Tanganykos neg

rų Wameru tautelės gyventojų skundas pasiekė pasaulio valsty
bių ausis ir susilaukė Jungtinių Tautų dėmesio. 

D. Britanija Įpareigota sugrą- — 
žinti giminei žemę, atlyginti pa
darytus materialinius nuostolius 
ir atitaisyti visas skriaudas, ku
rios jai padarytos, ryšium su jos 
išstūmimu iš jos nuosavybės. 

Drąsus nutarimas 
Aštuonios valstybės, vadovau

jamos Indonezijos delegacijos 
sekretoriaus dr. Tajibnabis, pa
rengė rezoliuciją ir su mažomis 
pataisomis ją pravedė ketvirta
jame (kolonijų globos) komite
te, galutiniame balsavime susi
laukdamas smogiančios daugu
mos prieš kolonialines valstybes. 

Sis komitetas jau nuo sesijos 
pradžios svarstė pranešimus 
apie padėt) Jungtinių Tautų glo 
boję esančių kolonijų, kurios yra 
administruojamos net kelių vals
tybių. Buvo gauta visa eilė nu
siskundimų iš kolonijų dėl inci
dentų su valdytojais ir ta pačia 
proga komitetas buvo prašytas 
leisti atvykti paskirų sričių at
stovams ir čia vietoje padaryti 
pranešimus. 

Pirmajame plane ir buvo Tan
ganykos Wameru tautelės skun
das, dėl kurio taip užsidegė tos 
aštuonios valstybės ir pravedė 
nutarimus, pasmerkdamos ne
teisingą britų akciją prieš vieti
nius, privilegijuojant baltuosius. 

Kaštavę $6,000, bet laimėjo 
milumus 

Komitete pasirodė iš tolimo
sios Afrikos atvykęs Meru Pilie 
čių Unijos sekretorius dr. Kirilo 
Japhet, kuriam jo tautiečiai su
dėjo šešis tūkstančius dol. ir fi
nansavo šią kelionę į New Yor-
ką, kad čia apgintų jų reikalus. 

Savo patarėjo Seaton padeda
mas, šiam verčiant angliškai, jis 
švahilų kalba išdėstė savo žmo
nių skriaudas. 

Maža Wameru tautelė, kuri 
gyvena Tanganykos Meru kalnų 
pašlaitėse, 1923 m. iš britų bu
vo nusipirkusi du ūkius Ngare -
Nanyuki srityje, kuri buvo at
imta iš vokiečių kolonistų po I 
pasaulinio karo. Ir tenai jie sau 
laimingai triūsė. Bet 1949 m. 
jiems buvo pranešta, kad reikės 
išsikelti, nes ta sritis turėjo būti 

— Mano žmonių valia yra pra 
syti jus, kad būtų atitaisyta ši 
kruvina skriauda — sugrąžinta 
mums mūsų žemė, o po to kal
bėsime apie materialinių nuosto
lių atlyginimą, — pareiškė Wa-
meru atstovas. 

Britas teisinasi 
Tanganyka, ta Rytų Afrikoje 

prieš I pasaulio karą buvusi vo
kiečių kolonija, bet Versalio su
tartimi jiems nusavinta, yra val
doma britų, prieš tai Tautų Są
jungos, o dabar Jungtinių Tautų 
pavesta. Per 6 milionus vietinių 
gyventojų turinčioje teritorijoje 
tėra apie 1 milionas europiečių. 

Britų kolonijų reikalų vetera
nas Sir Alan Burns, palaikomas 
tik kolonijinių valstybių, šitaip 
užpultas sunkiai begalėjo išaiš
kinti, kad toji akcija buvusi rei
kalinga kaip tolimesnio žemės 
plano vykdymo dalis. O kai dėl 
kompensacijos, tai, ji, anot Sir 
Burns, buvo duodama dar geres
nė ir didesnė, tik, esą, visa bė
da, kad Wameru giminė geruoju 
nesutiko keltis. 

Sir Burns toliau nurodė, kad 
visa ši akcija yra jau anksčiau 
nustatyto plano tęsimas ir kad 
ateities Tanganyka tokių refor
mų reikalinga. Baigdamas, bri
tų atstovas prikišo komiteto na
riams, kad jie perdaug lengvai 
pasiduoda jausmams. Esą, britai 
čia administruoja pačių Jungti
nių Tautų pavedimu ir jei visi 
taip kišis į vidaus reikalus, tai 
ateityje jokia valstybė tokio dar
bo neapsiims. 

Sovietai „užstoja" 
Sovietų blokui visada prie šir

dies, jei tokio pobūdžio ginčai 
vyksta. Jie čia išnaudoja tribū
ną tam, kad galėtų pakartoti sa
vo seniai nukaltus žodžius apie 
kolonijinių valstybių politika 

Pas savo divizijos vyrus. — Belankydamas Korėjos frontą, prezidentas-elektas aplankė ir3-čią di
viziją, kurioje pats yra tarnavęs, čia jis matomas su 15-to pulko labiausiai pasižymėjusiais kariais. 
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Nato posėdžiai bus 
e Ike atstovo 

WASHINGTON, gruodi 9. — 
IŠ tikro šaltinio pranešama, kad 
gen. Eisenhowerio atstovas ne
vyks į Nato tarybos posėdžius, 
kurie prasideda Paryžiuje gruo
džio 15 d. 

Manoma, kad nusistatyta pa
tylėti Europos reikalais tol, kol 
bus išspręsti visi Tolim. Rytų 
reikalai. Vykti dabar į Pary
žiaus posėdžius reikštų duoti mo 
ralinį pritarimą jo nutarimams. 
Eisenhowerio vyriausybei toks 
žygis dar perankstyvas. 

Prancūzų Afrikoje 
dunda požemiuose 
CASABLANCA, gruodž. 9. — 

Ryšium su Tuniso nacionalistų 
vado nužudymu, vakar vyko ir 
Maroke didelės demonstracijos, 
virtusios kova su policija. Apie 
25 asmens žuvo, apie 200 sužeis
ta. 

Ir jie, neva pasigailėjimo pil
nais veidais, kėlė rankas, kad 
tie 3,000 VVameru žmonių būtų 
sugrąžinti į namus. Su sovietų 
atstovu Rošinu rankas kėlė Uk
rainos, Gudijos, Lenkijos, Lat
vijos ir Čekijos atstovai, kurių 

perleista trylikai europiečių, o pačių tėviškėse ne tokie dalykai 
VVameru žmonėms paskirta dar 
nenaudota žemė pietuose. 

1951 m. liepos mėn. 9 d. val
džia jiems pranešė, kad būtinai 
reikės išsikelti, priešingu atve
ju bus panaudota jėga. 2monės 
protestavo vietos įstaigose, Ko
lonijų Departamente, JT misijo
je, bet jau spalio mėn. Tangany
kos seimelis pravedė {statymą, 
kuris suteikė teisę administraci
jai jėga perkelti, jei neis geruo
ju. Ir taip, spalio 17 d. pasirodė 
policija, kuri suėmė šešis gimi
nės vadus, atėmė žmonių mais
tą ir gyvulius, o namus padegė. 
Per trys tūkstančiai VVameru gy 
ventojų sunkvežimiais buvo nu
gabenta | Kingori, kur jiems pa
skirta žemės naujai kurtis. Dau
guma atsisakė ten pasilikti, su-
sirasdami sau vietos kitose Wa-
meru vietovėse, kiti prisiglaudė 
Masai ir Mbulu giminių sodybo
se, o dar kiti tapo vergais euro
piečių f armose. 

Tos akcijos pasėkoje žuvo 64 
asmens, giminė neteko 2,190 gal
vijų, 4,442 avių, 325 asilų ir kt. 
Ir visa tai, kaip pasakoja Japhet, 
įvyko tik dėlto, kad tie du ūkiai, 
turėję 5,345 akerių, buvo tarp 
europiečių žemių, kurias jie pa
norėjo sujungti, kad tarpe nie
kas nesimaišytų. 

dėjosi, kai už nėjimą į kolchozus 
sovietai žmones grūdo Sibiran. 
Svetimaisiais susirūpinę, ar pri
siminė jie tada saviškius? 

Dar dešimt liudys 
Komiteto nutarimu, dar dešim 

čiai įvairių kolonijų organizaci
jų ar giminių atstovų duota tei
sė padaryti pranešimus ir išdės
tyti savo prašymus. Ir taip, čia 
dar atvyks žmonės iš Kamerūno, 
Togo, Ruanda - Urundi, Somali, 
Vakarų Samojos, Nauru ir Nau
josios Gvinėjos iš Pacifiko salų 
ir iš kitų pasaulio pakraščių, bet 
tik, deja, ne iš Lietuvos, Latvi
jos, ar kurio kito sovietų paverg
tojo krašto. Apie visus kalba, o 
apie mus — tyli, kaip užrišti. 

New Yorke JT politinė komi
sija pradėjo bendras diskusijos 
Tuniso klausimu. Skundą įteikė 
arabų valstybės, bet prancūzai 
klausimo svarstymą boikotuoja. 
Skundėjai tuo tarpu daug neno
ri — jie siūlo nutarti sudaryti 
komisiją, kuri JT vardu padėtų 
„tikriesiems Tuniso atstovams" 
susitarti su prancūzais dėl savi
valdos išplėtimo. Prancūzai žino, 
kad klausimo tvarkymas per 
Jungtines Tautas pasibaigs Tu
niso netekimu, todėl jie atsisto
jo ant teisinio pagrindo ir teigia, 
kad JT į tokius reikalus neturi 
teisės kištis. Toks elgesys, žino
ma, prancūzam ^Tuniso neišgel
bės, nes jei jau ten pradėta bruz
dėti, tai pusiaukelėje nebebus su 
stota. 

Prancūzų kompartijoje — 

Išmesti prieš Maskvą sukilę 
Abudu buvo pogrindžio vadai okupacijos metu. — Lai

mingi, kad gyvena laisvame krašte 
PARY2IUS, gruodž. 9. — Du jauni ir energingi Prancūzijos 

kompartijos vadai išmesti iš centro komiteto ir laukia išmetimo 
iš partijos. 

Tai yra parlamento atstovai 
Marty ir Tillon, kurie prieš kiek 
laiko buvo pašalinti iš politbiu-
ro, bet palikti centriniame komi
tete, laukiant pasitaisymo ir 
klaidų atšaukimo. 

Iš partijos prokuroro kaltini
mų aiškėja, ka4 judviejų nuo
monės ir veiksmai buvę klaidin
gi tokiais švarkais klausimais, 
kaip nustatant Sov. Rusijos vaid 
menį prancūzų kompartijos veik
loje, organizuojant taikos akci
ją, sprendžiant kqlonijų, jauni
mo organizavimo ir partijos po
litinės taktikos klausimus. Kom
partijos gen. sekretorius Duclos, 
kuris pavaduoja Rusijoje vis dar 
„tebesigydantį" Thorezą, stačiai 
pasakė, kad Marty ir Tillon yra 
antikomunistai. Marty net pri
kišta, kad vokiečių okupacijos 
metu pogrindžio veikloje laužęs 
partijos nustatytą disciplinos 
kodeksą — žmoniškai elgęsis su 
kitų pažiūrų pogrindžio veikė
jais. f 

Nėra abejonės, kad Marty ir 
Tillon tebėra komunistai, tik jie 
nenori priklausyti politiniai nuo 
Maskvos diktatūros. Juodu abu-> 
du yra partijoje žinomi ir įtakin
gi, todėl'gali išėję gerokai ją ap
griauti. Marty ir Tillon laimin 

2 konferencijos vyksta Pacifike 
Ike su grupe tariasi kreiseryje, gen. Bradley yra su 

kariškiais Havajuose 
HONOLULU, gruodž. 9. — Prezidento - elekto suorganizuo

tos konferencijos Pacifike vyksta dvejose vietose: ant kreiserio 
Helena ir Havajų salose. 

y , . i • i 

gas ir galimai pilnas, tenka per
kratyti visą JAV Tolim. Rytų 
politiką. 

Londdno Times autoritetingai 
tvirtina, kad Eisenhoweris pada
rys viską, kad Korėjos karas ne
išeitų iš Korėjos ribų. Iš kitur 
vėl sakoma, kad Eisenhoweris 
jau turįs galutinį Korėjos karo 
planą, tačiau jo spaudos sekreto
rius Hagerty teigia, kad dar nė
ra nieko galutino ir nesitikėtina 
greit pareiškimų Korėjos reika
lu. 

Egipto diktatorius 
švarina papročius 

KAIRAS, gruodž. 9. —• Egip
to premjeras gen. Naguib nori 
panaikinti visus ginčus tarp po
litinių partijų ir sudaryti pro
gramą, už kurią galvą guldytų 
visi politinių partijų vadai. Tuo 
tikslu įvyks visų politinių vadų 
konferencija, sukilimą įvykdžiu-l j o n tvirtinimu, kad ji išplės ka
siai kariškių grupei stovint už 
durų. 

Kreiseris su keleiviais Šiuo 
metu yra tarp Wake ir Havajų 
salų. Vakar į laivą helikopteriu 
sukėlė iŠ JAV atvykusį Poster 
Dulles, iždo sekretorių Humph-
rey, numatomą biudžeto direkto
rių Dodge, gen. Clay ir dar du 
spaudos žmones, kurie rinkimi
nės kampanijos metu rengė gen. 
Ęisenhowerio kalbas ir tom pa
čiom pareigom numatyti po Ike 
inauguracijos, šių asmenų atvy
kimas leidžia daryti išvadą, kad 
Eisenhoweris rengiasi greit kai 
bėti. 
Konferenciją baigs Havajuose 

Eisenhowerį lydėję Korėjon 
jungtinio štabo viršininkas gen. 
Bradley, Pacifiko laivyno vadas 
adm. Radford ir būsimasis kraš 
to apsaugos sekretorius Wilson 
lėktuvais nuskrido į Havajus, 
kad būtų prie su "VVashingtonu 
jungiančių komunikacijos prie
monių ir parengtų konferenciją, 
kuri įvyks Eisenhoweriui į Ha
vajus atvykus. 

Užsienio politikos ir finansų 
patarėjai pasiliko su Eisenhowe-
riu kreiseryje ir čia paruoš kitą 
Havajų konferencijai numatytą 
medžiagą. 

Kreiseris atvyks į Pearl Har-
bor ketvirtadienį (Pacifiko lai
ku). Po konferencijos visi vyks 
namo Kalėdų švęsti lėktuvais. 

Komunistų komentarai 
8. Korėjos radijas jau komen

tavo Eisenhowerio kelionę Korė 

Šalia politinės minimum pro
gramos gen. Naguib nori ir reli
ginės tolerancijos. Jo kalbėtojas 
pareiškė, kad Egipte nebus nie
kam privilegijų: nė muzulmonui, 
nė krikščioniui, nė žydui. Visi 
turės lygias teises; kas bandys 
kurstyti religinę nesantaiką ar 
užpuls ką maldos vietoje, bus 
baudžiamas taip, kaip nusikal
tęs tautai. 

Įspėjo nepirkti 
Persijos naftos 

LONDON, gruodž. 9. — Britų 
vyriausybė įspėjo Amerikos naf
tos firmas, kad nepirktų ir ne
parduotų Persijos naftos, kuri 

gesni už Slanskį, Clementis iri laikoma britų bendrovės nuosa-
jau kitus už geležinės uždangos vy^6- įspėjimo nepaklausiusiom 

rą ir padidins korėjiečių tautos 
kančias. „Eisenhoweris lies korė 
jiečių kraują, kad padidintų 
Amerikos kapitalistų pelną. Jo 
planams reikia pasipriešinti vi
somis jėgomis". Eisenhowerio 
teigimas, kad azijatai turį ka
riauti Azijos karus, reiškia, anot 
Pyongyang radijo kalbėtojo, ka 
ro išplėtimą/. 

Žvelgta ir Kinijon 
Į Formozą jau grįžo ir JAV 

karo misijos šefas gen. Chase, |mijos kūrimo pakto ratifikavi-
kuris turėjo ilgą pasikalbėjimą mą. 

Vengrų jaunimas 
VIENA, gruodž. 9. — Vengri

jos krašto apsaugos ministras 
gen. Farkas komunistų suvažia
vime pareiškė, kad partija jau
nimo neturi ir negali juo pasi
tikėti — jis galįs būti viskuo, 
tik ne komunistu. Krašto jauni
mui jis pridėjo šiuos pažymius: 
pacifistai, nacionalistai, kosmo
politai, tinginiai. Jam nebūtų 
reikėję tiek vienas kitam prieš
taraujančių žodžių vartoti, jei 
būtų pasakęs, kad Vengrijos 
jaunimas nenori komunistinės 
tvarkos. 

Vyriausios popas 
giria laimėjimus 

MASKVA, gruodž. 9. — Čia 
dabar vyksta Sov. Rusijos „tai
kos kongresas", kuriame Mas
kvos ir visos Rusijos patriar
chas Aleksiejus su didžiausiu pa 
sigardiiavimu išskaičiavo „ste
bėtinus laimėjimus", kurių pa
siekė Rusijos valstybė Stalino 
vadovybėje. Ir visi tie „laimėji
mai" tarnaują pasaulio taikai 
stiprinti, Rusija vadovaujanti 
taikos darbui pasaulyje. 

• Čaplino žmona slaptai par
vykusi namo ir išvežusi Euro
pon 5 mil, dol. Čaplinas yra 
anglų pilietis ir nebesitiki gauti 
leidimo grįžti į Ameriką 

• Prez. Trumanas paragino 
Europą paskubinti Vokietijos 
taikos sutarties ir Europos ar-

Žydai ortodoksai 
neberemia valdžios 

JERUZALE, gruodž. 9. — Iz
raelio vyriausybės krizės pavo
jus laikinai praėjo, kai progre
syvinė partija sutiko užimti iš 
vyriausybės koalicijos pasitrau
kusios ortodoksinių žydų parti
jos vietą. Ben Gurion vyriausy
bė nepajėgia įtikti žydams orto
doksams, nes daugumą naujųjų 
imigrantų sudaro visais atžvil
giais į kairę linkę žydai. 

pakartus — už tą patį nusikalti
mą nereikia ant kartuvių papė
dės lipti, nes gyvena tokiame 
krašte, kur dar nėra jų neseniai 
pirštos komunistų tvarkos. 

Indokinijos karas. — Jei ko
munistai paimtų Na San (stre 

18) įtvirtintą punktą, kur 
yra ir aerodromas, tai laimė
tų visą šiaurės vakarą Indo
kinijos kampą. Pirmas komu
nistų puolimas prancūzų at
muštas. (INS) 

Čekijoje vykstą 
nauji areštai 

BELGRADAS, gruodž. 9. — 
Jugoslavijos oficiali žinių agen
tūra skelbia, kad po Slanskio, 
Clemenčio ir Co. bylos įvyko 
naujų areštų ir lauktina dar vie
nos panašios bylos su pakori
mais. 

Patys čekai neseniai pranešė, 
kad pašalintas iš pareigų užsie
nio prekybos ministras Gregor. 
Belgrado žinia prideda, kad tarp 

i krito daugiau sniego ir stipriau ministro pirmininko pavaduoto- m ^ , ė » k a r t U f l m 
aS Zdanęk Fierlinger buvęs po p . i n t k a , ^ j korį 

karo ministenu pirmininku, sto 

firmom bus keliamos bylos rei
kalaujant nuostolių atlyginimo. 

Valstybės departamentas prieš 
kelias dienas paliko naftos fir
moms laisvas rankas Persijos 
naftos reikalu, bet įspėjo, kad 
britai gali joms bylas iškelti ir 
jas laimėti. Anglų - persų ginčo 
pradžioje Amerikos firmos buvo 
paprašytos Persijos naftos ne
pirkti — norėta boikotu privers
ti persus su anglais susitarti. 

Priešas parode 
pašliužininkus 

SEOULAS, gruodž. 9. — Va
kar centro ruože komunistų ka
riai pastebėti bemanevruoją su 
pašliūžomis. Fronto linijose iš-

su Eisenhoweriu Korėjoje ir na
mo grįžęs pasakė, kad buvo tar
tos laisvosios ir pavergtosios Ki
nijos problemos. Gen. Chase tuo 
jau matėsi su Chiang Kai-sheku, 
bet to pasikalbėjimo tema neži
noma. 

Kas aptariama f 
Kas aptariama šiose Pacifiko 

konferencijose? Kaip laimėti Ko 
rėjos karą su mažiausia aukų ir 
nesukeliant pasaulinio konflik
to. Kad atsakymas būtų sąžinin-

• Malajų komunistams iš 
džiunglių išrūkyti britai orga
nizuoja visai naujus dalinius, 
nes senais metodais džiunglėse 
kovoti nesiseka. 

Kalendorius 
Gruodžio 9 d.: šv. Leokadija. 

Senovės: Gerda ir Irutė. 
Gruodžio 10 d.: šv. Eulalija. 

Senovės: Edmintas ir Avietė. 
Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, šalčiau. 
Temperatūra apie 40 laipsnių. 

vėjęs už komunistų įsileidimą į 
valdžią ir nešąs didelę atsako
mybę už tai, kad komunistai pa
sigrobė Čekoslovakiją. Jis buvo 
vienas žymiausių socialdemokra 
tų vadų, bet savo flirtu su ko
munistais padėjo prarasti lais
vę. 

jiečiai liko senose vietose. 
Aviacija degino taikinius Hae-

ju pusiasalyje vakariniame fron
to sparne ir griovė pataisytus 
geležinkelių ir kitus tiltus. Ištaš
kyta apie 200 priešo sunkveži
mių su frontui skirta manta. 
Numuštas vienas Migas. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— JAV armija, neoficialių šaltinių Žiniomis, jau turinti pa

gaminusi atominius artilerijos sviedinius, kurie būsią neilgtrukus 
bandomi Nevados dykumoje. Tais sviediniais šaudyti patranka 
jau išbandyta ir neseniai spaudos žmonėms parodyta. 

— Neto Mexico valstybės sukilęs kalėjimas Santa Fee mieste 
vakar numalšintas be aukų ir didelių nuostolių. Vakar apie pietus 
kalėjimas jau buvo\ Tautos Gvardijos vyrų kontrolėje. Sukilėliai 
patys nežinojo sukilimo priežasties. Vadai norėjo gauti automo
bili *r leidimą pasivažinėti be sargybų po apylinkes. 

— Jugoslavijos Triesto zonoje įvyko savivaldybių rinkimai, 
bet rinkikai neturėjo iš ko rinktis — tebuvo: tik vienas kandidatų 
sąrašas. v 

— Izraelio parlementas antruoju valstybės prezidentu vakar 
išrinko Aiziką Ben - Zvie, darbo partijos Mapai vadą. Naujasis 
prezidentas yra gimęs carinės Rusijos ribose. Tai pačiai partijai 
priklauso ir ministeris pirmininkas Ben-Gurion. 

— Persijos vyriausybė konfiskavo buvusio S dienas premjeru 
(įavam turtą ir pažadėjo dar iškelti jam bylą. Mossadegh rėmėjai 
parlamente susipešė ir apsikoliojo. Kaikurie ministrai visai nesi
lankė parlamente iki buvo už įžeidimą atsiprašyti. 

— Izraelis atmetė čekų komunistų priekaištus, kad jo atsto
vas Prahoje užsiėmė šnipinėjimu ir kišosi į vidaus reikalus. At
stovas yra parvykęs į Palestiną ir Prahon grįžti nebegalės. Dar 
neišaiškinta ar kitą Izraelio atstovą Čekoslovakija bepriims. 
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Rašo DR. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGIS TIRTAS 
4204 Archer Ave. Chicago 

P a r a t h y r o i d a S individualiai ligoniui pritaikin-
; 4,, „ ta is vaistais. 

Cia ne apie kok| "paralyžių", 
bet apie "parathyroidą" keletą j D a k t a r o a t s a k y m a i į 
žodžių reikia pabrėžti. Tuodu, k l a u s i m u s 
žodžiu, nors vienas kitam yra | . 

' __ . .. . i Klausia J , P . — Mano rankų 
šiek tiek panašus, bet iš esmes • . „„„.*. 

, , *\ . , . pirštų galuose, prie pa t nagų, 
nedaug ko bendro vienas su ki- • r , , ° , . ,*. . 4_KWI_A 6 ioda labai skaudžiai sutrūkinė
tu turi . 

Daugelis kas girdėjo apie 
"thyroido" (pagurklinę) liauką 
ir apie tos liaukos ligą, vadina
mą "goiteriu", bet apie "para-
thyroidą" re tas iš skaitytojų 
yra girdėjęs. Parathyroidinių 
liaukų sukrikimai yra gana daž 
ni ir tokių sukrikimų s.mpto-
mai bei pasekmės yra skau
džios, sunkios, o kar ta is net ir 
labai liūdnos. 

Parathyroido liaukos randasi 
užpakalyje thyroido liaukų. Tų 
mažyčių liaukų yra keturios po
relės, išviso 8 liaukutės, kurios 
gamina labai svarbius hormo
nus. Tie hormonai gelbsti kovu 
je su tuberkulioze, reguliuoja 
kaulų sveikatą, kontroliuoja 
ka lk ių k iekį k r a u j o a p y t a k o j e , 
jei tų hormonų yra kūno sis
temoje tik tiek, kiek reikia. Žo
džiu sakant , jei parathyroido 
liaukos veikia normaliai ir ga
mina hormonų kiek reikiant, 
gelbsti ir apsaugo žmogų nuo 
žinomų ir nežinomų ligų. 

Kai parathyroido liaukos ga
mina perdaug savo hormonų, 
tuomet pas žmogų atsiranda 
"von Ricklinghauseno" liga. 

Tuomet kalkės iš kaulų t i rps
t a ir kraujo srovė pasidaro per
daug kalkėta. Tuomet kaulai 
pasidaro toki išpurtę ir t rapūs , 
kad kar ta is jie lūžta be jokio 
rimtesnio susižeidimo. 

Be to, da r kūne žymiai suma
žėja fosforo kiekis. Kadangi 
nuolatos nyks tant i s fosforo ir 
kalkių kiekis y ra plaujamas 
lauk su šlapumu, šlapinimosi la
takuose pradeda augti akmenys. 
Apie 80 nuošimčių visų akmenų 
atsiradimo inkstuose ir pūslėje 
y ra t iktai parathyroido liaukų 
veiklos sukrikimai. 

Kiti parathyroido liaukų su
krikimo požymiai y ra šie: dažni 
akių peršėjimai, uždegimai* K a r 
ta i s gerklė pasidaro įkyriai sau 
sa, burna džiūsta, virškinimas 
krinka, k a r t a s tąso vemti. Vi
sų parathyroido liaukų sukriki
mo simptomų komplekso čia 
nuodugniai aprašyt i neįmano
ma, nes laikraštyje vietos ma-
zai. 

Para thyro ido liaukų ligą rei
kia r imtai gydyti , nedelsti, kol 
jau reikia peilio iš inkstų akme
nims išpjauti, iš šlapumo pūs
lės akmenims pašalinti, a r pa
čiame kakle operaciją daryt i . 
Laiku gydan t dažniausiai pa
vyksta ligonius pagydyti su die
tos pagalba ir su at i t inkamai 

Į I , I I I ; Į.MĮjpi.l.i."- 'Į.' 
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nėja. Atrodo lyg truputį įpjau
ta. Dažniausiai taip būna žie
mos metu, kuomet tenka ran
kas mirkyti šiltam ir šaltam 
vandeny. Be to, vasaros metu 
ir kojų kulnys sutrūkinėja, kuo
met tenka vaikščioti be koji
nių. Nuo ko tas gali būti ir 
kaip apsisaugoti nuo taip vargi
nančių sutrūkinėj imų? Prie 
bet kokio daikto prišlietus pirš
tų galai yra labai jau t rūs . Nei 
glicerinas, nei jokie kremai ne-
padeda. 

Atsakymas J . P . — Žiemos 
metu reikia' saugotis šilto šar
mo, nes muilas ir šiltas vanduo 
išplauna iš odos natūralų odos 
aliejų. Oda be natūra laus rie
bumo pasidaro trapi, trūkinėja, 
skirstą, ir nervų galūnės infla-
muojasi ir pasidaro labai jaut 
rios šiurkštesnių daiktų lytėji
mui. Labai gera mostelė su
skirdusiai — sausai odai tepti 
yra bičių vaškas ir šviežias ne-
sūdytas sviestas (odai vitami
nai) , po lygią dalį ištirpinus 
ant lengvos ugnelės ir gerai su
maišius. Prie tos mostelės ga
lima dar pridėti keletą lašų 
kamforo aliejaus ir ko nors kve 
piančio pagal savo skonį (šalt
mėčių ar ko kito) . 

Klausia J . N. — Prašau man 
padėti. Aš esu 28 metų ir tur iu 
du vaikus. Kaip t ik su ant ru 
vaiku buvau nėščia iš pa t pir
mųjų dienų viduriuose turėjau 
labai didelius skausmus, bet po 
trijų mėnesių man tie skausmai 
praėjo, bet labai blogai jaus
davausi. O kaip gimė, 9 savai
tes plūdau, kol visiškai likau nu 
silpusi. Kai atguliau į lovą, 
tuomet kreipiausi pas daktarą, 
bet sveikata liko blogoj padė
ty. J au t rys metai kaip kamuo-
juosi su vidurių skausmais. I r 
staiga ,ir stipriai suskauda apie 
10 minučių ir s taiga prapuola. 
Bet ta ip įkyriai, kad žmogus 
negali ilgiau kentėti. Nutar iau 
kreiptis pas Tamstą ir tikiuosi 
gaut i patarimą, nes su ameri
kiečiais nesusikalbu. 

Atsakymas J . N . — Iš t ams
tos aprašytų simptomų sunku 
yra nus ta ty t i diagnozą. Gali 
būti kolitiniai spazmai, gali 
būti įvairių rūšių obstrukcijos, 
a r įsčiose nenormalumai, a r ova 
riniai sukrikimai. Tamsta pri
valai kreiptis pas lietuvį gydy
toją, kurių Chicagoje y ra ga
na daug, o Chicaga ne taip j au 
labai toli jūsų miesto. "Drau
ge" rasi visą eilę lietuvių gydy-

,keitimas, Jtacp . p ^ k i r ų ,ųniyęrsi-
tetų ir kraštų tur i labai didelė3 
.clkšmės ir tolydžio turi bū t | 
plečiamas. 

Suvažiavimui* didelri> pritari
mo- pareito J: kartinė Vokietijoi 
vyriausybėj Bažnytinė hierar
chija ir įvair.os katalikų moks
lo ir kultūros draugijos. Kitkas 

Dar laikas pirkti Kalėdines štampas, iš kurių gautas pelnas 
skiriamas sergantiems džiova. (INS) 
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GREIČIAUSIAS LAIKOTARPIS 
Amerikiečių psichologai dė ta 

lingai ištyrė žmogaus psichikos 
savumus įvairiais jo gyvenimo 
laikotarpiais. J ie nustatė , kad 
mokslo kūrybos srityje, nekal
bant apie išimtis, žmogus yra 
produktingiausias t a r p 33 ir 44 
kai t rak tuot i gyvenimo nemalo 
numus, o vėliau jų tolerancija 
nemalonumams nuolat auga. 
metų savo amžiuje. Tapytojai 
ir kompozitoriai yra kūrybin
giausi iki 35 metų amžiaus, o 
poetai - t a rp 26 ir 30 metų. 
Augščiausias beletristų produk 
tyvumas nuo 40—44 metų. 

Inteligencija ir proto gyvu
mas taip p a t pareina nuo am
žiaus, bet šiuo atžvilgiu lemia
mos reikšmės tur i ne tiek inte-1 
ligencijos, "smagenų" t rūku
mas, kiek neleidimas savo sma-
genims "aprūdyt i" . Visokių kur 
sų suaugusiems lankytojų (nuo 
20 ligi 70 metų amžiaus) tyr i 
mas parodė, kad seni žmonės 
nežymiai skiriasi nuo jaunų, jei 
jie savo smegenis y ra laikę 
nuolatinėje treniruotėje. Moks 
lininkai ir politikai papras ta i 
"nesensta", jei jie savo smege-

E u r o p o s k a t . i n t e l e k t u a l ų .mokslininkų bei studentų pasi-
bendradarbiavimas 

Spalio mėn. pradžioje VVuerz-
burge įvyko vokiečio, kataliko 
mokslininkų ir tyrinėtojų fcjbfr 
res d rau į . jos visuotinas ajuvkj. 
žiavlmašj j k i i n ^ J d r f i i g j tafy-
va^o- įkataliiųJ jmpjfljninkų »iį& 
Ispanijos, Šveicarijos, ; Olandi
jos, Austrijos ir Italijos. 

Suvažiavime skaitytose pa- ' suvažiavhnaš bus organizuoja-
skaitosė ir referatuose1 buvo *įft- m a s Muensteryv 
daryta vėl.ausiųjų tyrinėjimų 
apžvalga ir konstatuota mokslo 
išvadų • atitikimas krikšičony-
bės mokslui. Taip pat buvo, ap
t a r t a katalikų intelektualų pa
grindiniai ateities uždaviniai i r 
ypač pabrėžtas tarptautini? 
bendradarbiavimas. Vienos uni
versiteto rektorius, prof. dr. Ą. 
Verdross iškalė katalikų veik
los suder nimą su Apaštališkuo
ju Sostu ir Apaštališkojo Sosto 
reikšmę tarptautinei £ondruome 
nei .nurodant,, kad Popiežiai 
per ištisus šimtmečius saugojo 
ir globojo tautų teįses ir turė
jo nepaprastos jtakos« jų mora
lei ir geram tautų sugyvenimui. 

Suvažiavime buyp ryšĮriai pa
brėžta katalikų universitetų 
ir mokyklų reikšmė ir uždavi
niai. Konstatuota, kad jaunų 
mokslininkų paruošimas, moks-

KomuniotŲ sistema 
Rūpinasi jaunimu 

Ispanijos vyriausybė išleido 
įstatymą, tvarkantį jautrią jau 
nimo moralinės apsaugos prob
lemą. Įs ta tymu .draudžiama 
jaunimui iki 1&; gilėtų! aty$iaus 
lankyti t am tikrą kategoriją 
viešų namų, nors jie būtų ' lydi
mi savo tėvų. Po 20 vai. vaka
re jauniesiems yra draudžia
ma eiti į betkokias pramogas. 
Ypatingos normos yra prama
tytos vaikams, iki 13 metų a m 
ž i a t u s . • • I •• •' • i 

čiausią laipsnį laikotarpyje t a r p 
20 ir 25 metų, vėliau p a l a i p s - 1 l u s einančiai jaunuomenei sti-

•• 

nų ilgai nelaiko poilsio stadijo
je ir per tai neleidžia j iems 
"aprūdyt i" . 

* • • 
Moterys lengviausiai įsimyli 

15—20 savo amžiaus metais ; o 
vyrai — t a rp 20 ir 25 metų. 
Vėliau aklo ir karš to įsimylėji
mo pavojus mažėja, bet ūmai 
vėl pakyla maždaug po 40 me
tų. 

Fizinės jėgos pasiekia augŠ-

tojų antrašų, įskai tant Ir mo
terų ligų specialistų dr. Valio — 
Laboko, dr. Gaižiūno ir kitų 
gerų gydytojų. 

" " — • i 

niui k ren ta ir į galą ima stai
giai, šuoliais mažėti. 

Reagavimas į nervų dirgini
mus greičiausias 20—25 metų 
laikotarpyje. Sulaukęs maždaug 
60 metų amžiaus žmogus du
ka r t lėčiau reaguoja, negu 25 
metų laikotarpyje, dėl to ne
laimingi atsitikimai dažniau iš
t inka žmones, peršokusius 50 
metų, negu jaunesniuosius: 
mat, padirginimas ir reagavi
mas į jį ilgiau užtrunka, o iš 
to kyla savotiškas neapdairu
mas. 

Lengiausiai mokslas limpa 
prie žmogaus proto i r atmin-

jties t a r p 20 ^ " 9 0 metų, o po to 
impulsas mokslui ima krist i vi
dutiniškai apie 1 % kasmet. Iki 
šiol buvo manoma, kad leng
viausiai mokytis vaikams, bet 
ta i netiesa. 65 metų vyras per 
tą pa t laiką ,gali vidutiniškai 
imant išmokti pusę to, ką iš
moksta 25 metų vyras . 

Didžiausios permainos žmo
gaus skonyje, interesuose ir 
principuose pasirodo t a r p 25 ir 
35 metų amžiaus. 

• ' • • " • » I • I f • » • • • * >f | •" t * ••••• • " • ' . ' • 

• Katastrofa , tik ne automo
bilio, o šeimos ištinka neparū
pinusį dovanos Kalėdoms. O 
juk lengva tai padary t i : reikia 
tik užeiti pas* J. karvelį , 3249 
S. Halsted St., Chicago 8, 111. 

pendijų suorganizavimas ir Tel. D A 6-1136. 
. •.. 

Tel. Oftoo HE. 4-66W, m . ¥H. 8-783« Tel. pf iso PR 6-1858. rez. RE. 7-9199 

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

keičia stiklus Ir renius. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, III 

gaukite — VA 7-7SH1 
Priima: vakarais 6 iki 9, ftrfttad 
10 ryto Iki 4; trečiad. ir aekmad 

tik susitarus 
, f .' { . | 
pel. ofiso CI>. 4-0253, rez. YA. 1-H'AHh 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYI>VTO.IA IR CHJRURGft 

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

Trefi. ir Įeit. 1-4 p. p. 
l;« /. 4420 N<>. Talman Ave. 

' i I I • • ' i i i . i • I i • 

TV ofiso TA 7-0564. re* MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenne 
(antras auK&tas) 

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

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

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

Ke/id. te*ef. ORovehlU 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir ftefttad. pagal sutarti 

DR. STR1K0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., seS-
tad. ir sekmad. tik pagal sutart|. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, re*. PR. 6-1930 

Jei neatsilieps vlrsmlnet* telefonai, 
saukite Mldvvay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELP8A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S|MT. chirurgine* ligos 

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

5 0 0 2 VVest 1 6 t h S t r e e t 
Vai.; kasdien 6-8 p.p.. Sešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Re/-: RO 2-2381 
Jei neatsiliepia saukit CKntral 6-2294 

• 
J a u t r u m a s skausmui mažėja 

metams bėgant : 20 metų vyras 
22 c/o jautresnis skausmui, negu 
45 metų. Lengviausiai žmonės 
jaudinasi savo amžiaus vidury
je — t a r p 40 ir 60 metų. Iki 40 
metų žmonės linkę lengvabūdis* 

Iš to matome, kad psicholo
gas negali nustatyt i , kuris žmo 
gaus gyvenimo laikotarpis y ra 
geriausias, laimingiausias, nes 
šis klausimas pareina nuo t o 
taško, iš kurio mes žiūrime į 
gyvenimą ir kokio patogumo iš 
jo norim* <*• Oobls 

•• • ' — 
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UPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti^MVO taupomu, pkntgus | Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaUai viena U 

smarkiausiai augančių taupymo {staigų TUOJ Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency oi the Umicd States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji U anksto nepriiads, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. ¥ ^ ^ 

MOSU TURTAS S I E K U ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westetti Ave. Chicago 

1 A H N F A K E L , P r e s i d e n t 

DR. AMTANAS ALEKNA 
( A L E K N A V I Č I U S ) 

G Y D Y 0 O J A S I R C H I R U R G A S 
1957 W . Ctarfield l l lvi l . 

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

išskyrus kotvlrtad. Ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuctto Rd. ir Halsted St. 

Vai.: 7—9 kasdieną. Scštad. 3—5, 
Tel.: Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 6-2980 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 
220 J. West .Cermak Roa4 

VAI..: l * - 3 popiet 'IV 7—8 vi vak. 
Trečiad. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rezld. S241 \V. uiltli PLACE 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 | 
Antr. 1-6, treč. ir sešt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — TArds 7-1626 
DR. O. i. BYLA1TIS 

Vidaus, vaikų, nervy gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojai ir chirurgai 
4038 So. Archer Aviu 

(prie Callfornia Ave.. Siauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 

Šeštad. 1—6 p. m. 
' ' įt I • "" 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Mlchigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šoštad. ir sokmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p . ; 7-^-9 V. vak. 
Seštad. priima tik pagal susitarimą,. 

Roald.: 10838 So. \Vabasli Ave. 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bpeo. moterų Ilgos Ir akušerija) 
4 0 5 5 A r c h e r Ą v e . * 

Kampas Archer Ir Callfornia Ave.. 
VAL,: 2 ? - i ir 6~<-9 v: p, p. 

išskyrus sekmadienius. 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 We»t 63rd Street 

VAL. kaBdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trjočtfcd. ir sešt. uždaryta 

GRovehill 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ IAGJJ SPECIALISTE 

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Ofteo Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' lfafi £o. 4?tJi,Ct., Cicero 

Kasdien 10—12 ryte ir S—* v. vak. 
šeštadieniais 10—2s v. ir 4-r-6 v. v. 

Hutas 1832 So. HM h «'t. 

Telefonas KEliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGBON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 tVest 59th Street 

VAL. 2—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutart} 

Tel. ofiso Ir buto Ol/ympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct , Cicero 
Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro, 
šeštadieniais 12—2 v. ir R—5 v. v. 

Hutas 1004 So. 40th Ave^ 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KKdgie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadienį tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-5657, tez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČ1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
,1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:3o 
v. v. Išskyrus trečiad. Ir šeštad. vak. 

• i)",< i , 

Tel. ofiso III.. 4-2123, rez. IMI. «-Klh> 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenne 

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

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnubc 6-1125 

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

Spec . M o t e r ų L i g o s 
8267 S. H a l s t e d S t . 

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

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez. H E . 4-3130 

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

2 4 2 0 : VVest M a r ą u e t t e R d . 
VA Iv. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v&k. 

Trečiad. ir seštad. pagal sutartj 
I I - • • » • • • • • —!• I — • ! • ! . I I I I — ! • • • II • I • I I • • • • H ! • ! < • • — • . . • ' « • 

Tel. ofiso OA. 6-0257, rex. PR. 6-6650 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. OOOO S. Artestan Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

— + -

Phone GRovehill 6-7575 

KA IŠTAIGA 

Tel, ofiso YA. 7-11G6, rez. DA. 6-1126 

DR. 1. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kai npu H Halsted'-Ir 8 5-ta gatv3) 

V A U 1—4 ir 6:80—8:80 p . p . kas
dien Išskyrus tročiadlenlus. "Atidarą 

Sestudlonlals l-v-4 vai, 
Iteai. 8217 S. i : \ l l u A l i ) AVK. 

, ' i i i i . i i 

Tel. ofiso l'l 3-0060, buto GO i -Ulini 

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

1 0 1 N . Kroiuhvay 
M I I KOSI: l'AICK. IliTi. 

(Pr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:80-9 Vai. vak., Išskyrus sekm. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Val. antrad., ketvlrtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu lalkn- pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-4816; Iteat. CH 7-8315 

Telefonas OLymplc 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 S t , Chicago 

VAJU: pirm., treč., šeSt. S—8 p. p. 
p e n k t 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenoe 
Truput) j rytus nuo Callfornia 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-6785 

•+T. 
Tel. dfisb GR. ,6-5899, PR. 6-4732 

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

2 4 2 3 W e s t 63rd S t r e e t 
(kampah 63 ir Artoslan) 

VAIi. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

DR. ANTH0NY 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 W e s t e r n A v e n a e 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
ToldfnnfM QRov«hlll S-SA41 

T Ofiso Gltovehill 6-4J920 
HeKldenclJos ttllltop 6-1660 

vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniai, nuo 9 iki 4 
po piety. Ketvirtadieniai! nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniai, uždaryta visą dieną. Šeštadieniai* 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W<*t Marąuette Hd. 

VAL. 2—4 p. p. Ir nud 7—9 w vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Skelbkites "Drauge" 

Platinkite " D r a u ^ 

Dv. Edvvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 Wesit 7lst Street 
,. (prie Callfornia Ave.) 

I. lOONlUS PRIIMA: kasdien nuo i 
tkl «4-ir nuo 1 iki 9 v. v. ftestart. nuo 
2 iki 4 v. Treelad. pagal susitarimą-

susitarimui aknjnbr d i l o . 6.'1»21, 
Įol.. n»wiHl1ierU» '!̂ V VTni'^nnen «-Įt9>>0 

PR. A. MARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 Wcst 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
V^RHfl 7.0770 

I i i l i l » i i > i l » • i i i . ) ! « • • . • | i » i. -

DR. G.SERNER 
L I E T U V I S AKTŲ G Y D Y T O J A S 

85 mot g patyrimas 

Tol. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Ofisus ir akinių dirbtuve 
7 5 6 W e s t 3 5 t h S t r e e t 

V A U nuo 10 iki .̂ nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—3 p. p. 

Otluo. telefqna» v\rsrini» 7-i«s« 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečiad. Ir sekmad. t ik susitarus 

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

1 8 0 1 S o . A s h l a n d A venų© 
VAL. plrmad., antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
•refilad. uždaryta, šeStad. 9:80 lkl 

12; 1:30 iki 3 vai. po piety 
t Anai 0-0523 IMaii Bldg. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

Pridmimo valandos Y>agal sutarti. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 

• 
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87 ŽUVO LftKTUVO KATASTROFOJE 

iv«u4.*vcu» i»iraipeniue taiso savo nuoaiara, {Tesunaudotų straipsnių ne-
«auKo, juos grąžina tik lft anksto susltarua Redakcija u» skelbimų turln 
neatsako. Skelbimu kainos p- Isiunčlamos garus prašymą. 

Philip atminimui 
SIMBOLIŠKA MIRTIS 

Lapkričio mėn. Jungtinės Amerikos Valstybės nustojo abie
jų didžiųjų savo unijų vadų. Lapkričio 9 d. mirė CIO preziden
tas Philip Murray, o po poros savaičių juo pasekė ir žymiai 
vyresnis, jau per 80 metų, AFL pirm. W. Green. Abu Šie vyrai 
aktyviai dalyvavo rinkimuose, abu rėmė demokratų kandidatus 
ir abu mirė vos vieną kitą savaite po pralaimėjimo, žinoma, 
nebūtina jų mirtį rišti su rinkimų įvykiais, tačiau pati jų mir
tis yra simboliška, nes jie pasitraukė iš savo krašto gyvijų tar
po kaip tik tuo momentu, kai šis kraštas pasuko kaip tik dau
giau konservatyvine linkme. 

Savo charakteriu ir veikla ypač pasižymėjo Philip Murray, 
kurį čia trumpai norime paminėti. Gimęs Škotijoje 1886 me
tais ir jau ten vaikystėje vos 6 metų amžiaus pradėjo darbą 
anglių kasyklose, uždirbdamas 30 c. per dieną. Kalėdų dieną 
1902 m. Murray šeima — tėvai su dešimt vaikų išlipo f šio 
krašto krantą ir taip pat įsijungė į anglių kasyklų darbą. Jau
nutis Phil Murray dėl sunkių tada darbo sąlygų susikivirčijo 
aštriau ir net kumščiais susikovė su savo vienu prižiūrėtoju 
1904 m. Atleidus jį iš darbo, pasekė 600 vyrų, tuoj įsteigė ang
liakasių uniją, išrinko Murray savo pirmininku ir streikavo 4 
savaites, kol badas privertė grįžti į darbą. 

PLATAUS MASTO SOClAUNfc VEIKIA 
Tas įvykis buvo pradžia jo socialinės veiklos. Policijos iš

tremtas iš tos vietovės, jis veikė kaimynystėje, nuolat reiš
kėsi angliakasių unijoje, 19l2 m. jis buvo išrinktas į tos uni
jos vadovybę, o nuo 1922 ligi 1942 m. buvo tos unijos vice
pirmininku. 1936 metais su dideliais sunkumais buvo pradėta 
steigti plieno darbininkų unija ir Murray, pats niekada toje 
pramonėje nedirbęs, taip stipriai pasireiškė tarp plieno vyrų, 
kad vėliau buvo tos didžios unijos pirmininku ligi mirties. De
presijos metais jis labai jaudinosi dėl skurdo ir padėjo nepa
prastai daug energijos, kovodamas už pastangas, kurios tada 
buvo daromos depresijai nugalėti. Karo ir pokario metais jis 
aktyviai dalyvavo kaip darbininkų atstovas įvairiose valdžios 
sudaromose komsijose. 

Tapęs 1940 m. CIO pirmininku, jis buvo ligi pat mirties 
vienu pačių didžiųjų darbininkų vadų šiame krašte ir glaudžiai 
bendradarbiavo su prezidentais Rooseveltu ir Trumanu. Jis bu
vo aktyvus komunizmo priešas ir pamaldus katalikas. Jis sten
gėsi gyvenime taikyti socialinę doktriną, kurią per paskutinius 
dešimtmečius atstovavo katalikų sociologija. 
KRIKŠČIONIŠKOJO SOCIALINIO TEISINGUMO UGDYTOJAS 

Jo laidotuvių pamokslininkas teisingai charakterizavo, sa
kydamas, kad Murray tikėjo į žmogų dėl to, kad jis tikėjo J 
Dievą. Jis taip pat domėjosi auklėjimo klausimais ir daugel] 
metų buvo Pittsburgho miesto mokyklų komiteto nariu. Tuo 
dalyku jis labai didžiavosi. Jis buvo pagerbtas garbės laipsniais 
Howard, Duąuesne universitetų ir Boston College. Taip pat 
daug reiškėsi labdarybės, sveikatos, žmogaus teisių ir toleran
cijos srityse, dalyvaudamas įvairiose komisijose, rašydamas 
straipsnius, sakydamas kalbas. Kaip kalbėtojas buvo labai 
augštai vertinamas ir visą savo amžių yra sakęs nesuskaitomą 
daugybę kalbų. Dieną prieš mirtį taip pat sakė kalbą darbinin
kams San Francisco mieste. 

Privačiame gyvenime buvo labai paprastas — niekada ne-
sivilko net įprastų baliaus drabužių ir todėl nėjo į augštesnių 
sluogsnių rengiamus pobūvius, nesutiko net eiti pietų pas prez. 
Rooseveltą Baltuosiuose Rūmuose, nes manė, kad nepriklausys 
tai aplinkai. 

Yra dalyvavęs eilėje tarptautinių prof. sąjungų konferen
cijų ir buvo tarptautinės vadovybės nariu. 

Gyvenime pasižvalgius 

K«*;ksniŲ p o t v y n i s 

Sovietų Rusijoje pastaruoju 
metu kilo susijaudinimas, kad 
ten jauni ir senesni žmonės kei
kiasi, pamėgo nedorą kalbą. So
vietai tik dabar įsitikino, kad 
keiksmai, nešvari kalba yra So
vietų Sąjungos priedas. 

Kremlius pradėjo kovą prieš 
keiksmus. Peodor Gladkov, so
vietų novelistas, pravirko "Li
tera tu rna ja Gazeta" laikraštyje, 
kad Rusijos žmonės keikiasi vi
sose gyvenimo stotyse: raštinė
se, ir dirbtuvėse, krautuvėse ir 
teatruose, gatvėkariuose ir ge
ležinkelio stotyse... ir velnio žo
dis lekia ne tik iš vyrų, bet mo
terų ir vaikų burnų. 

Rašytojas aimanuoja, kad 
Sovietų Rusiją užplūdo keiks
mų potvynis, bet ar jis paklau
sia, kodėl taip yra? Per 35 me
tus bolševikai prisiaugino gau
jas bedievių, o dabar skundžia
si ir jieško keiksmo priežasčių, 
bet su bolševikišku užsispyri
mu nenori pripažinti, kad tai 
yra bedieviškojo marksizmo vai 
sius. Feodor Gladkov kelia iš 
mirties carų laikus ir meta jiems 
kaltinimą dėl esamų keiksmų. 
Tegul nepamiršta Gladkov, kad 
carų laikais Rusijoje nebuvo 
daugiau keiksmų, negu kur ki
tur, bet tada carų Rusijoje 
keiksmams nebuvo tiek vietos, 
kaip dabar yra caro Stalino lai
kais. Juk dabar komunistų be
dievių keiksmai yra jų "malda". 

Komunistai Rusijoje didžiau
siąja keiksmą patys pasakė 
1917 m. su revoliucijos metu. 
Ir dabar jie gali matyti 1917 
metų žodžio pasekmes. Komu
nistai didžiausią keiksmo žodį 
tarė, kai jie Dievą išvijo iš žmo
gaus, šeimų ir viešojo gyveni
mo. 

Bolševikų vadai aimanuoja, 
kad žmonės keikiasi, bet ar jie 
atsimena, kad jie pirmieji žmo
gų prakeikė, kai iš jo atėmė 
laisvę ir pavertė kokiu tai daik
tu. Ponai komunistai, grąžinki
te Rusijos žmogui jo vertę — 
keiksmai sumažės. 

Kulbos DC-4 lėktuvas, skrendąs iš Madrido į JHavaną, sudužo 
praeitą šeštadienį prieš aušrą Caribbean jūroje. Žuvo 37 as
menys iš 41. Viršutiniame paveiksle matome vieną asmenį trau
kiant iŠ jūros į laivą. Žemutiniame paveiksle Orlando Svvarez, 
iš Kubos, išsigelbėjes lėktuvo katastrofoje, šypsosi, kai jam buvo 
paduotas kavos puodukas. (INS) 

Vokiškasis nacionalizmas 
GEDIMINAS GALVA 

KOVOTOJAS Vt DEMOKRATIJA 
Phil Murray buvo įsitikinęs demokratas ir tikėjo \ demo

kratijos pasisekimą. Jis taip pat nekovojo su Amerikoj vyriau-
jančia ūkine sistema, nebuvo socialistas europine prasme. Ta
čiau jis buvo labai kietas kovotojas už darbininkų interesus ir 
manė, kad kapitalistinė santvarka gali laikytis, jeigu ji sugebės 
tenkinti dirbančiųjų interesus. 

įsigijęs savo tiesia veikla ir pozityviu reiŠkimuosi labai daug 
draugų pačioje Amerikoje ir už jos sienų, jis buvo visame pa
saulyje labai pagerbtas ir po mirties. Užuojautas siuntė dabar
tinis ir būsimasis šios šalies prezidentas, net sen. Taftas pava
dino jų dideliu amerikiečiu, o daugybė darbo unijų laisvame 
pasaulyje lenkė galvas savo didžio veikėjo atminimui Philip 
Murray veikla yra ne eilinio žmogaus veikla. Jis Amerikos uni
jų galios kitėjas, socialinis reformatorius. Jo veikla turime 
domėtis, kuriems arti širdies šių dienų modernaus gyvenimo 
keliamos socialinės problemos. K. Mockus 

Teigiama, kad naujasis JAV valstybės sekretorius John 
Dulles Trumano "containmento" doktrina pakeis kontrofen-
zyva prieš plintantį komunizmą. Ir diplomatinė, ir militarinė 
politika žymiai pasikeisianti. 

Gen. Eisenhowerio brolis Miltonas, universiteto preziden
tas, būsiąs artimas savo broliui patarėjas. Jisai turįs daug ver
tingo patyrimo vidaus politikos dalykuose. 

Liga pagal užsakymą 
Praeitą rugsėjo mėnesį orto

doksų patriarchas Alexi, paklus 
mis Stalino tarnas, pakvietė 
Berlyno protestantų vyskupą 
Otto Dibelių, kad jį aplankytų 
Maskvoje. Vokietijos pritestan 
tai didžiuojasi savo barzdotu 
vyskupu Dibeliumi, kuris drą
siai atakuoja komunistus iš sa
kyklos, ir vokiečiai tikėjo, jog 
jis didesnį įspūdį paliks Rusi
joje, negu pastorius Martin Nie 
moeller, politiškai neutralus, 
kuris nustūmė į šalį sovietų re
liginius persekiojimus, po atsi
lankymo sausio mėn. Maskvoje. 
Kai vysk. Dibelius pakavo savo 
bagažus, jis aiškiai davės su
prasti, jog jis prašys paleisti 
vokiečių karo belaisvius. Jis 
pasakė: "Jei aš neturėčiau vil
ties ką nors padaryti, kad bū
tų paleisti karo belaisviai, tai 
aš nekeliaučiau į Maskvą". Tuo 
pačiu laiku Vakarų Vokietijos 
laikraščiai atspaudino Dibeliaus 
laišką, rašytą Stalinui praeitais 
metais, protestuojant prieš ko
munistų tironiją Rytų Vokie
tijoje. 

Maskvos reakcija buvo grei
ta. Užpraeitą savaitę, dieną 
prieš išvykstant vyskupui ir 5 
kitiems Vokietijos dvasinin
kams atėjo iš Maskvos ortodok-

|sų vyskupo Nikolai telegrama: 

Atgimstant vokiečių 
nacionalizmui 

Pastarojo karo paskutiniems 
šūviams nuaidėjus, kai buvę na
ciai dar nedrįso viešai rodytis, 
jau gimė Vokietijoje nemato
mas pogrindžio nacionalistinis 
sąjūdis. Šiandieną jis jau nesi
baimina dienos šviesos. Atsime
nu 1949 m. buvusias nuotaikas; 
kurias patyriau gana ilgoje ke
lionėje. Traukinyje atsidūriau 
tarp jaunų vokiečių, kurių vie
nas prieškarinio auklėjimo įta
koje pasiūlė man užimti jo vie
tą. Man paklausus apie nuotai
kas, sulaukiau drąsaus atsaky
mo: "Hitlerio laikais Vokieti
joje buvo susitelkę įvairiose na
cionalsocialistinėse organizaci
jose nedaugiau ketvirtadalio 
suaugusių. Nūdieną, kai mums 
yra nuolat peršama demokratiš
kumas, mes — 99% vokiečių 
pasijutome esą nacionalistais". 
Šiuos žodžius taręs atsisveikino 
ir apleido traukinį. 

Savo akimis ilgai stebėjęs vo
kiečių nuotaikas nejučiomis pri
simena VVeimaro respublika, ku
ri tačiau neturėjo nacionalsocia
listinio mokytojo. Tiesa, nacio
nalsocialistai buvo persekioti. 
Prie to persekiojimo prisidėjo ir 
vokiečiai, tačiau daugiau iš bai
mės ir prisitaikymo naujoms są
lygoms, kaip iš įsitikinimo. Nū
dieną vokiečiai jau viešai drįsta 
išpažinti tai, kas anksčiau yra 
buvus neliečiama šventenybė. 
Apie tas nuotaikas John J. 
McCloy> JAV vyriausias komi
saras Vokietijoje, dėsto 1952. 
11.11 paskelbtame pranešime. 

Alarmuojančios žinios 
Vokiečių dvi partijos-krikš 

čionys demokratai ir socialde 
mokratai tarpusavyje linktiniau-
ja nacionalistiniame lauke, ša 

lia jų auga nauji - nacionalisti
niai sąjūdžiai, kurie jau pradeda 
reikštis ne vien idėjomis, bet ir 
žygiais. 

1952.11.18. suimti septyni vo
kiečiai, kurie kėsinosi viešą 
tvarką ardyti. Tarp jų užtiktas 
Heinrich Vetter, Hitlerio laikais 
buvęs gauleiteriu Pietų Westfa-
lijoje. 

S A M D I N E 
HERMANN SUDERMANN 

Vertė Vytautas Volertas 

(Tęsinys) 
Marikė, kuri tik sijonu ir marškiniais apsivilkusi sunkiai kvė

pavo, griebė už ąsočio, lyg tame puode būtų jos laimė. Jam tačiau 
atrodė, kad ji kartėlį geria. 

Vidurdienio pertraukos metu, kai kirtėjai sugulė dviejų gluos
nių šykščiam pavėsy, jis atsitraukė taip toli, kad jinai nustebusi 
net apsižvalgė. Tačiau pamanė, kad tik dėl žmonių akių, ir vėl nu
siramino. Bet ir namo traukiant nėjo prie šalies, o žaidė su ratų 
vėžėse esančiais akmeniukais. Ir taip visuomet ir visuomet nuo 
jos šalinosi, kad pagaliau Marikė tapo ligoniu. 

Bet jie buvo pasižadėję. Jo žodžiais neabejojo, tik didžiulis 
ilgesys, — jis susargdino. 

Priartėjo pirmadienio vakaras, kai Enskių vežimas pirmą kar
tą turėjo vežti Augustavon pieną. Seniai buvo nutarta, jog Marikė 
važiuos su Juriu, kad pagaliau išpildytų savo ankstyvesnio šeimi
ninko norą. Ji gali važiuoti lengva širdimi, pasakojo savo būsimai 
uošvei, nes visas knygas vedė kuo tiksliausia, ir jei kas nesutinka, 
tai turi būti tik jos įpėdinio, šveicaro, klaida. Tačiau tikrumoje 
širdyje jai buvo sunku, nors ir ne dėl knygų. 

Marikė rūpestingai pasipuošė, kasose įsipynė margus kaspi
nus ir susijuosė šilkine juosta, kurioje pati buvo įaudusi žodžius. 
Kai pagalvodavo, kad ištisas dvi valandas rausvoje prieblandoje 
viena su Juriu važiuos pasaulin, pranykdavo visa kita, kas ją bau
gino. 

Bet žiūrėki! Kai atėjo išvažiavimo valanda, Jurio niekur ne
buvo galima rasti. Pieno indai stovėjo pakrauti vežiman, kiti ūki
ninkai taip pat, tikriausiai, jau senokai laukė, tačiau visi šūkavi
mai, jo jieškant, buvo veltui. 

— Tada reikės tau vienai, mano balandėle, važiuoti, — pasa
kė uošvė. 

Ji labai išsigando ir atsisakinėjo, o ašarų daug daugiau išver
kė, negu ši trumpa kelionė buvo verta. Tuo metu pasirodė ir senis 
ir priėjęs ėmė bumbėti: 

— Ką čia išdarinėji? Atrodo, todėl bijaisi, kad su arkliais 
nemoki apseiti. 

Tas, žinoma, Marikę labai giliai palietė, nes aš norėčiau pa
matyti lietuvį ar lietuvę, kurie arklius kitaip, kaip žaislą, trak
tuotų. Joti ir važiuoti jie, galimas dalykas, išmoksta anksčiau, 
kaip vaikščioti. 

Tuo būdu, Marikė neatsakė nei žodžio, tik sukando lūpas, įli
po vežiman ir išvažiavo iš kiemo. 

(Bus daugiau) 

da iš įvairių pusių: socialde
mokratų, laisvųjų demokratų, 
vokiečių partijos ir net iš BHE-
vokiečių pabėgėlių ypač iš Če
koslovakijos ir Lenkijos užimtų 
sričių. Jie visi sutaria ne vien 
dainuoti: "Deutchland, Deutch-
land ueber alles, ueber alles in 

paremta kapitalo ir pramonės, 
o nacionalistai jieškos tautos 
palaiminimo. Vokiečių vidinė 
veržia vėl gali tapti pavojinga 
sprogmena. 

I der Welt", 111 Reicho himną, 
Lapkričio 15 d. Muenchenol b e t i r ^ dažniau rodyti svasti-

teismas pripažino, kad ameri 
kiečių bombonešio įgulos užmu
šimas praėjusio karo metu nėra 
žmogžudystė. 

Lapkričio 16 d. Bundestag 
vienbalsiai pasmerkė Saaro rin
kimus, įvykusius lapkričio 30 d. 
Vakarinės Vokietijos užsienio 

kos ženklą. 
Vokiečių gyventojų nuotaikos 

taip pat pamažu krypsta deši
nėn. Pirmaisiais pokariniais 
metais jie išpažino: Hitleris 
pridarė kvailysčių, šiandieną 
mes turime kentėti. Kiek vėėliau 

reikalų miništeris .Takob Kaiser! J a u prasidėjo šnibždėjimas prieš 

"Su dideliu gailesčiu turiu pra
nešti, jog patriarchas serga. To 
dėl jis negalės jūsų priimti, kaip 
buvo planuota". Vokiečių spau
da tuojau pranešė apie šį įvy
kį. Vakarų Berlyno laikraštis 
"Neue Zeitung" davė antraštę: 
DibeUus išprašytas... "Der Ta* 
gespiegel" pridėjo: "Tai yra 
ką mes vadiname sovietų koor
dinacija, Stalinas tvarko karšt
ligę ir patriarchas turi, eiti į 
savo lovą". 

pareikalavo grąžinti Saaro kraš
tą šaukdamas: "Die Saar ist 
deutsch immerdar". Saaro kraš
tas amžiais liks vokiškas. 

Lapkričio 9 d. Vokietijos va
karinės trijos srityse, rinkimų 
metu, iškilo nacionalistai, kurie 
apkarpė viduriniąsias, nors 
tautiškai nusiteikusias partijas 
ir komunistus. Jų metu buvo 
girdimi Šukiai: "Wir werden 
wiederkommen" — mes vėl grį
šime. 

Tą pačią dieną žinomasis pa
storius Martin Niemoeller šaukė 
rytiniame Berlyne: vokiečių į-
sijungimą vakarinės Europos 
kariuomenėje mes turime su
trukdyti visomis priemonėmis. 

Lapkričio 5 d. Muencheno teis
mas išteisino Reichswehr kari
ninkus Otto Thorbeck ir VValter 
Huppenkothen, kurie geležine 
kilpa pakorė ądm. Hans Cana-
ris, buvusį Reichswehro saugu
mo viršininką, bendravusį su 
britais, legendarinį vyrą drauge 
su kitais penkiais rezistentais. 

Karo kaltės nusikratimas 

okupacines valdžias, kurios tuo 
metu sugebėjo padaryti ne vieną 
kvailystę. Man išvykstant į 
JAV 1949 m. jau ne kartą gir-

Reiškia nepasitenkinto? 
Lenkų kilmės kongresmanas 

Alvin Okonski resp. iš Wiscon-
sin, pasiūlė federalinei vyriau
sybei nutraukti sutartį su Kai 
ser- Frazer firma dėl karo lėk
tuvų statybos ir pavesti "kom
petentingoms firmoms" savo 
užsakymus. Okonski sakosi 
esąs "sukrėstas ir nustebintas" 
nepaprastai augštomis Kaizer-
Frazer firmos kainomis, nes 
jau sen. Styles Bridges konsta
tavo, kad Kaiser Fraizer gau-

dėjau posakius, kad vokiečiai I na po 1,200,000 už tokį lėktų-
nieko dėti dėl karo kaltės, todėl 
jie negalį būti atsakingi ir dėl 
pasekmių, šiandien jie atvirai 
kalba: Hitleris buvo teisus ir 
mes nieko neprivalome gailėtis 
kas yra įvykę praeityje. Kur tas 
kelias toliau veda taip pat aiš
ku. Atkuriama kariuomenė bus 

vą, kurį Fairchild Engine and 
Aircraft Company Chicagoje 
gamino už $260,000. 

Kaiser-Frazer firma naudo
josi ypatingomis sostinės privi
legijomis ir gavo 6 kartus dau
giau pinigų, negu kitos firmos 
už tokius pat užsakymus. 

*f 
SOTUS ALKANAM FADEK! * . 

AID OVKUSEAS, Inc., 8188 8. Halsted St., Ohlcago 8, tel. DA 8-8880 
Bendrove siunčia maisto •lunttnlus } VokleUJa Ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
is Europos sandelių. Pilnas draudimas. Reikal. pilno siunt. sąrašo. 

Siuntinys Nr. 8 — $8.90 
4 sv. rūkytų lajinių 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv margai Ino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

Siuntinys Nr 12 - 80.40 
2 sv. rūkytų lašiniu 
2 sv. kiaulinių taukų 
l sv. degintos 'avos 
1 sv. kakavos 
1 sv. Šokolado 
2 sv. cukrau* 

Siuntinys Nr. l t — f t . t * 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 H sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Spalio 26 d. Waffen SS vyrų 
susirinkime Hanoveryje šarvuo
čių gen. Bernhard Ramcke rei
kalavo, kad Santarvininkų nu
tarimu kalinami vokiečiai kariai 
būtų tuojau paleisti. Tokie rei
kalavimai ne naujiena, nes žy
miai anksčiau žinomi, nors buvo 
tarti pusgarsiai. 

Šiandieną vokiečiai naciona
listai žengia dar toliau, reika
laudami, kad amerikiečiai sumo
kėtų po 2 dol. už buvusio vokie
čių kareivio internuotą dieną. 
Tie nacionalistiniai balsai sklin-

V 

SluntlOs/s Nr. 6-T 
10 sv. cukraus $2.60 
10 r . b. kvlet. miltų 12.50 
9 sv. *ryn. kiaul. taukų $1.11 jfr 
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D U I kfrC LIQU0R STORE 
DILL IX J AND TAP R00M 
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Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

AND TAP R00M 
4644 So. Paulina St. 

Mr. & Mrs. \Vm. Kareivai, Savininkai 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis pasirinkimas 
— Importuoto 
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Naujos Gaires Amerikos Užsienio Prekyboje 
ANTHONY J. RUDIS 

Lapkričio 17, 18 ir 19 dieno- daryt i didesnės konkurencijos 
mis Itevv Yorke įvyko 39-ta Na- Amerikos pramonei, nes pirmoje 
cionalinė Užsienio Prekybos eilėje bus įvežamos t rūks tamos 
Konvencija. Konvencijoje daly- žaliavos ir kitos prekės, kurių 
vavo apie 2,000 Amerikos pra
monės, prekybos, finansų ir 
t ranspor to įmonių atstovų, vi
sa eilė užsienio valstybių amba
sadorių ir mūsų valdžios augšti 
pareigūnai. Konvencijoje buvo 
svarstomi ta rp tau t inę prekybą 
liečia klausimai. Be grynai tech
niškų klausimų, k. t. muitų kon
trolės suprastinimo, valiutų at
siskaitymo, laivyninkystės, kon
vencijoje buvo iškeltas ta ip pat 
Amerikos užsienio prekybos po
litikos keitimo reikalas. 

t a r iama visą Amerikos teikiamą 
svetimiems kraš tams finansinę 
ir ekonominę paramą nukreipti 
ne per vyriausybės organus, bet 
per pr ivataus ūkio kanalus. Sve
timuose kraštuose ta ip pat rei
kia remti ne vyriausybes, bet 
pr ivataus ūkio sektorių. Netik
slu laikoma tai, kad tuojau po 

vietoje nėra a rba t rūks ta . Jeigu karo Amerika išleido bilionus 
gi viena a r ki ta įmonė ir turė tų Į dolerių remdama vieno kraš to 

Eisenhowerlo sekretorius 

Ne šelpti, bet prekiauti 

dėl padidėjusio importo visai 
užsidaryti , tai t a s nesudarys di
delės žalos visam ūkiui, nes iš 
kitos pusės padidėjusi ekspor
tuojamų prekių gamyba suteik
tų darbą užsidariusių įmonių 
darbininkams. 

Tiesa, buvo nurodoma, kad Ir 
dabar didesniam užsienio prekių, 
įvežimui kliūtį sudaro ne tik A-
merikos muitų tarifai , kurie, 
kaip minėjome, palyginamai y ra 
ne augšti , bet svarbiausia y ra 
tai , kad svetimieji kraš ta i visa 

Ne nuolatinis šelpimas, bet kas j iems reikalinga iš Ameri-
tarpusavio prekybos plėtimas i kos gaudami už dyką nesisten-
su užsienio kraš ta is tur i bū t i . gia ir nedaro didesnių pastangų 
Amerikos ekonominės politikos 
pagrindas. Konvencijos kalbėto
jai nurodė, kad nuo 1940 metų 
Amerika įvairiais būdais (Lend-
Lease, UNRRA, Marshalo pla
nas, ECA» MSA) svetimiems 

už gaunamą pašalpą atsilyginti 
savo kraštų žaliavomis a r gami
niais. Dabar gi, jei bus panai
kintas Amerikos prekių siunti
mas dovanai, ta i svetimos vals
tybės norėdamos gauti j iems 

(Anglijos) vyriausybės pastan
gas tame kraš te įvesti socializ
mą, dėl ko nemažai nukentėjo 
ir pačios Amerikos piliečių in
teresai. Konferencijos baigiamo
je deklaracijoje ypač pabrėžtas 
reikalavimas, kad J. A. V. vy
riausybė ateityje daugiau rū
pintųsi ne svetimais, bet savo 
kraš to gyventojų interesais (the 
enlightended self-interest of the 
American people). 

Atsilikusių kraštų gyvenimo 
lygio kėlimas 

Arthur H. "v*andenberg, Jr., pa 
skirtaa išrinktojo prezidento 
Eisenhowerio sekretoriumi. 

Sovietinių Šnipų nemažėja 
Sovietų piliečių skaičius Ame 

rikoje keleriopai viršija ameri
kiečius Rusijoje. Kiek Valsty
bės Departamentui žinoma, ru
sai tur i 418 oficialių pareigūnų, 
kar tu su jų šeimų nariais. Gi 
amerikiečių sovietuose tėra vos 
130. Visi, išskyrus septynis, 
y ra oficialūs amerikiečių tarnau 
tojai. Iš s e p t y n ^ 6 y r a ' l a i k 
raštininkai ir septintasis katali 
kų kunigas tėvas Brassard. Jie 
visi gyvena Maskvoje. Įdomu, 
kad net nuo paskutiniojo lie
pos mėn. sovietų šnipų, arba 
kaip jie čia save vadina, įvai
rių pareigūnų, padidėjo, gi ame
rikiečių Maskvoje sumažėjo. 
Cia tur ima galvoje išvytasis 
ambasadorius Kennan su šei
ma. Be to, rusai turi privežę 

dėl galutinoje išvadoje su ta r ta 1 slaptų agentų įvairių pareigų 
prekybą su Sovietų bloku tęsti eiti neva Jungtinėse Tautose. 

Konvencija svarstė ir priėmė i ir toliau, bet t ik tiek, kiek ta i Visi jie č :a laisvai ir praban-

kraš tams remti y r a išleidusi 87 reikalingų šio kraš to gaminių 
bilionus dolerių. Bet ši šalpa ne- bus priverstos pasirūpinti mai 
davė Amerikai pageidaujamų 
rezultatų. Kai kurie kraš ta i ga
vę šias Amerikos mokesčių mo
kėtojų pinigais apmokėtas sub
sidijas šiandien yra tapę aršiais 

t ams remti programos. Buvo 
pare ikš ta nuomonė, kad Ameri
kos valdžios lėšomis tur i būti 
te ikiama t iems • k raš t ams tech
nikinė pagalba t ik viešųjų įren
gimų srityje, bū tent : sveikatos, 
švietimo, sanitari jos ir žemės 

nais" parduoti daugiau prekių, j ūkio kėlime. Pramonės gi vys-
kad įgijus reikalingus dolerius, i tymas tur i būti pal iktas priva-
Gi norėdamos parduoti turės a- t aus kapitalo iniciatyvai, i 

nutar imus dėl taip vadinamo j naudinga Vakarams 
' T o i n t IRT atsilikusiems kraš- j S u s i d o m ė j i m a s fiia konvenci

j a ir jos darbais buvo labai di- valdžios ir gyventojų 

giai gyvena ir kiekviena proga 
nevengia šaipytis iš šio krašto 

t i t inkamai prisi taikyti prie A-
merikos rinkos reikalavimų, k. 

šio kraš to priešais (Rusija, Ki - ' t . kainų, kokybės, reklamos, ir 
nija, Lenki ja) . Kitos valstybės, t. t. Juk ligi šiol buvo žinomi 
gavę šalpą, netinkamai ją su- faktai, kad kaikurie kraš ta i gau-
naudojo ir mažai prisidėjo prie j darni Amerikos pašalpą atsisa-
pageidauto pasaulio ūkio stabi- j kydavo Amerikai parduoti savo 
lizavimo. Jei tuojau po karo A- gaminius, jei už juos gaudavo 
merikos pa rama sugriautiems • augštesnę kainą, pavyzdžiui, 
k raš tams a t s ta ty t i da r turėjo kad ir Raudonoje Kinijoje.^ 
pagrindo, ta i dabart inis vienša 

viso, konvencija pareiškė pagei
davimą, kad betkuri pa rama 
kitiems k raš tams būtų vykdoma 
ne J. A. V. valdžios įstaigų, bet 
pavedama privačioms įmonėms 
ir technikinėms organizacijoms. 

Prekyba su Sovietų bloko 
valstybėmis 

Mažiau valdžios kontrolės, dau
giau privatinės iniciatyvos l iškas šio kraš to gėrybių siunti

mas kitoms šalims, nieko už ta i 
negaunant , laikomas netiksliu, j Kaikurie konvencijos kalbėto-
Vicna kad toks neapmokamas j jai gana aštr iai kri t ikavo dabar-
Amerikos gaminių eksportas t inės administracijos prakt ikuo-
uždeda Amerikos gyventojams tą valdžios kišimąsi į ūkio politi-
nepakeliamą mokesčių naštą. ką. Buvo nurodoma, kad dabar-
Antra , pašalpą gaunantieji kra£-j t inė valdžios ūkio kontrolė yra 
tai negali stabilizuoti savo ūkio priešinga Amerikos tradiciniam 

laisvos, privatinės iniciatyvos 

delis ne tik pačioje Amerikoje, 
bet ir užsienyje. J i vyko kaip 
t ik Amerikos administracijos 
pasikeitimų išvakarėse. Kiek iš 
pačiai konvencijai vadovavusių 
asmenų pavardžių ir pareikštų 
minčių matyt i , ta i daugiausia 
naujai administracijai ar t imi 
žmonės. Pagrindinę konvencijos 
kalbą pasakė New Yorko ban
kininkas VVinthrop W. Aldrich, 
vienas stambiausių gen. Eisen-
hoverio rinkiminės kompanijos 
finansinių rėmėjų. Tas duoda 
pagrindo manyti , kad konvenci
joje pri imti nutarimą* ir pa
reikštos rekomendacijos bus iš 

. t ikrųjų bandoma įgyvendinti. 
Labai jdomių diskusijų b u t a | T o d ė l t a l i n k m e l a u k t i n i p a k e i . 

dėl prekybos su geležines ųz- t i m a į m ū s ų u ž g i e n i o k b o 8 
dangos kraš ta is . Nors principe p 0 i į t į k o į e 
pasisakoma už griežtą s t ra te- , ' 
ginių medžiagų pardavimo Ru-i _. ... , _ . . 
sijai ir jos satel i tams suvaržy-1 . K a i t u t l k r a i busi nusivylęs 
mą, tačiau pripažįstama, kad vi- lv Pas lėgtas , prisiminki prana
šiškai nu t rauk t i prekybos santy- * ą J o n ą - J l s Jjį i š banginio vi
kius su ta i s kraš ta i s būtų ne-1 u n ų g y V a s 

Užsisakykite baldus 
tiesiai Iš lietuviu dirbtuvės 

i'aa mus galite nuBipirkti {vairių ra 
• ų baldus, damų reikmenis: saldy 

alų baldus, nan.ų reikmenis: daliom 
ictuh, miegamųjų setus ir kitus bal 
us ARCHER AVEHUE 

FURNITURE C0. 
8av. J U O Z A S K A Z I K A i T r t 

4140 Archer Avenue 
Tel. LAfayette 3-351* 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJ AMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
nuorganizuotas „Draugo" bendra 
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
ir kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks-
M lietuvių kalba. 
' uekiorius: 

Kun. V. ItagdanavlMuH, m C . 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetlna 
9334 So. Oakley A\e., Chlcago, OI. 

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

PASKAITA T V AICKAK A8TIS 
Gruodžio 9 d. 6 v. 30 min. vak. 

kun. I)r. J \ Ccllešlus skaito tema: 
laiko supratimas p«S fiv. Tomą Akv., 
Dunscota ir egzistencialistui*. 

Gruodžio 9 d. 7 v. 30 min. dlpl. 
okon. .1. SakcvičiuH skaito tema: laik 
rasčlo finansavimas ir administravi
mas. 

Gruodžio 11 d. 6 v. 30 min. Tėvas 
P. P . cinikas skaito tema: dabarti
niai am. lietuvių laikraščiai. 

Gruodžio 11 d. 7 v. 30 min. kun. 
K. na ra s vadovauja puslapio tvarky
mo pratyboms „Diaugo" spaustuvė
je. 

NUO IteShS^NfcJUSiy 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS U G Ų l 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
.*<.». ir BKAUI^ŽIU ŽAIZDŲ. Jie 

negali ramiai s6d6tl tr naktimis mie 
goti, nes Jų uŽjiKen6juHlos žaizdos 
niežti ir skautą. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančių žaizdų, uždėkite 
DKGULO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
r.udcgimų. Jis taipgi pasalina niežč-
iimą ligos, vadinamos PSORIA8I8. 
Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos, vadi
namos ATIILETE'S FOOT. sustabdo ' 
džiovinimą odos ir perplysimą tarp-
pirftčių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiOstančios ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduolė nuo visų išviršinių 
odos Ilgų. L.EOUL.O 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perstamų 1 r 
nlcžinčlų koJu. l>gu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.26 Ir S3.60. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
Ir apylinkėse ir MII-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde
ri J — 

LEGULO, Department D 
6618 W. Eddy St., Chlcago 34, 111. 

MUlberry 5-3694 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Aveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

sveikais pagrindais. Mat, nei 
vietinis, nei užsienio privatinis 
kapi ta las tuose kraštuose nega
li daryt i gamybai kelti reikalin
gų investicijų, nes tam kelią už
ke r t a Amerikos valdžios pini
gais uždyką s ta tomos įmonės 
ir atvežamos prekės. Vietos pra
moninkai skundžiasi, kad iš A-
merikos gaunamos "dovano j" 
sudaro j iems konkurenciją ir ar
do normalų kraš to ūkio vysty
mąsi. Dėl tos priežasties kaiku
rie kraš ta i visai atsisako nuo 
teikiamų dovanų (Šveicarija, 
Švedija). New Yorke vykusios 
konvencijos dalyviai gana griež
tai pasisakė prieš šios viensališ-
kos Amerikos šelpimo svetimų 
kraštų politikos tęsimą. Ameri
kos paramos te ikimas gali būt i 
pateisinamas tik tuo atveju, 
kur y r a aiški s t ra teginė a r poli
tinė nauda. Visais ki tais atve-

principui. Visi valdžios patvar
kymai, liečia eksporto leidimų 
davimą, kainų nustatymą, t a rp 
taut iniai įsipareigojimai varžą 
laisvą prekybą, kaikur ioms pre
kėms kvotų ir kontingentų nus
ta tymai t rukdo normalų ta rp
taut inės prekybos vystymąsį. 
Ypač griežtai buvo pasisakyta 
prieš kaikurių užsienio valsty
bių nuostatus , nukreiptus prieš 
privatinį ūkį, varžančius priva
taus kapitalo investicijas, dis
kriminaciją prieš amerikiečių 
firmas, privačių įmonių nacio
nalizacijas, dirbt inus valiutų 
kursų nus ta tymus ir p. Pavyz
džiui, buvo iškeltas faktas , kad 
kaikurios valstybės gaudamos 
iš Amerikos dovanai prekes ne
leidžia j a s atvežti amerikiečių 
laivais, bet reikalauja, kad tos 
prekės būtų gabenamos jų lai-

naudinga. Kaikurie kraš ta i , k. p. j 
Japonija, Vokietija, dalinai An
glija iš senų laikų ekonominiai 
surišt i su Sovietų bloko kraš
tais . Daugelio kraš tų pramonė 
remiasi iš tų kraš tų gaunamo
mis žaliavomis. Nut raukus pre
kybos santykius, sumažėtų Va
karų pasaulio gamyba, o tuo pa
čiu ir s t ra teginis pajėgumas. To-

i\H Edisonas 

i'rteti )slgydaml baldus patlkrinklU 
pas m u s , gral j u m s »>us ekonomisk la . . ' 
užs i sakyt i t i e s ia i 1* m ū s ų d irb tuve* 
Jei pageidaujate, galffaime duoti » 
M » »•«« - . , 1 1 

• > . - • • i L 

jais, vieton pašalpų — siūloma vais. Daugelis kraštų mielai pri-
tarpvalstybinius ekonominius ima Amerikos kapitalą ir tech-
santykius grįst i normaliais p re - ' nikinę pagalbą, bet neleidžia a-
kių apsimainymais, laisva už-1 merikiečių tvarkyt i jų kapitalais 

investuotų įmonių. Todėl kon
vencijos nutarimuose griežtai 
pasisakoma, kad J . A. V. vy
riausybė panaudotų visą savo 
politinę ir ekonominę galią A-
merikos piliečių interesams už
sienio valstybėse apsaugoti . Vy
riausybei siūloma sudaryt i su 
užsienio valstybėmis draugingu
mo, prekybos ir ekonominio ko-
operavimo sutar t i s , kurios ga
rantuotų Amerikos interesus 
apsirūpinant šios šalies saugu
mui reikalingomis žaliavomis, o 
taip pat apsaugotų Amerikos 
investicijas užsienyje, pašalin
tų diskriminaciją mokesčių sri
tyje, neleistų nacionalizuoti a r 
konfiskuoti Amerikos piliečių 
tur to užsienyje. 

Per didelis valdžios kišimasis 
į ūkio reikalus, o ta ip pat gry
nai ekonominių reikalų tvarky
mas per valdžios organus laiko
mas nesveiku. Siūloma visur, 
kur tik galima, ypač ta rp tau t i 
nės prekybos srityje, daugiau 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
tmoote pasakoja, jog buvo laikai kada u i dolerį galima bure 

pirkti daug daurtau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos bal Jus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 

\ Užaikit kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais" 
k fcitikinsitH 

ita šiandien pat 

DIKNĄ 
•OFA 

KAKT| - I/>VA 
Sof a-Lova Miego jimui 

Sukonstruota ii sunkiųjų spyruoklių 
•a* puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia, Jus turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę, vieną 
ii pavaizduotų pavyzdžių. Solos-lovos ««**""» Jmokati 
•u aukštesnėmis^ atramomis. 

LIETUVIS STANTJTY RIMKŪS, VKDtJAS 

S 0 P H I E B A R Č U S 
K \VOi:s stoties — Įlanka KUM! 

PIUMAI). iki PENKTAD. 
s i ; , iki 9:80 vai. ryte 

6I;KTAI>. BtSO iki 9:30 ryte 
I J I r n v i K i i o s V A K A R U S >os 

15 t on i m t s t o t i e s l*i 11M A i »• i . N i< > 
vakare nuo 7 Iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. R O C K W F . L I J ST. 

tl.l.'im<. 29. III. HKmlock 4-241* 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chlcaga. 

Aliejus krosnims ir ceDtralinlui ap
šildymui. I'nnktualun patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

SIUVAMOS MASINOS 

RASOM. MAŠINĖLĖS 
Kaunamo*: p« r>uslomls sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

Abfe-jų kainos po $ 38 

FURNITURE & 
APPLIANCES 

231S ROOSEVELT ROAD „ r ^ f f i . . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad- ir ketv. vak. Sekmadieni U r. Iki I 

iiiiiimiiiiiiiimiUMiiiiimKtjMfiMiiii'ii 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A . 
A. Vali-išsiiti-s Ir 

'»rigaliūna i tcs-LazausKicnes 
3130 So. Haląfed St. 

riel. GAIumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad.. antrad.. 
• ro^lad. Ir per.ktad. nuo 5 v. Iki 8 v.v. 
illlllllllllllllllillllllllillllllllllllliiilliillll 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
I-ONGINKS. NVITTNArKR. mn,OVA 
ir kt. fivelcarlftkl laikrodžiai tikrai 

ž e m o m i s k a l n o m i H . 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO VAL.: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
šcfttadiontais 10-1:80 ir 4-8 v. v. 

PF.RKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR Ifc TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIME 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL 
TeL WAIbrook 5-9209 

sienio prekyba. 

Amerika turi daugiau 'raportuo
ti užsienio prekių 

Laisvai ta rp taut ine i preky
bai plėsti siūloma eiti prie laip
sniško importuojamoms prekėms 
muito tarifų ir kitų varžymų 
sumažinimo. Nors Amerikos 
muitų tar i fa i ir dabar, palygina
mai, nėra augšt i (muitų tarifų 
vidurkis siekia t ik 5 % ir ap
mui t inama t ik 12% importo) , 
tač iau siūloma dar daugiau 
juos mažinti ir plačiau at idary
ti dur is užsienio prekių impor
tui. Amer ika su savo 150 milio-
nų pačių pajėgiausių pasaulyje 
pirkėjų užsienio k ra š t ams gali 
sudaryt i geriausią ir didžiausią 
rinką. Užsienio kraš ta i už savo 
įvežamas čia prekes gavę dau
giau dolerių, galės juos sunau
doti pirkdami Amerikos gami
nius. Toks padidintas prekių 
apsimainymas bus abiems pu
sėms naudingas. Didesnis užsie
nio prekių įvežimas negalės su- pasiremti pr ivat ine veikla. ^')fcfafofafiįyfcfcfijtf\įkį\ 

Itbeats. 
os /t smeps... as ft cleant 

Phone us today for a home 
•howing—no obl igat ion. 

Youll ba Happtei 
w i t h « H o o v * r l 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Ctticago 8, 111. 
Tel. Vlctory 2-9542 ir 

CAlumet 5-7237 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darban 
Aparatai nemokamai paimami Ii 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—1» v. vak. 
M. RIMKUS, 4119 So. Franclseu. 

Telef. Y A 7-IO»» 

Krauiuvl atidarą mio !) vai. ryto Iki 
9: Ho vakaro pirmadieniais ir ketvir
tadieniais. Kitais vakarais iki 6 v. v. 

Nedellomls uždaryta visą, dieni}. 

t 

Gaukit du gerus uždarbiu* Ufftrti 
U&ikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pioifu kai 

frttikft u i ! • FrUMcft klek išrita. 
,ka4a aarila 

UNIVERSAl SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

IBM SO. HALSTED STREET CHICAGO 8. ILLINOIS 
y * Telefonas: HAymai ket 1-202* 

•alffnJiott Pfrmadienitią antradieniai* \r penktadienis!! nuo * nrta 
ttu 4 valandai vakarą. Ketvirtadieniais nuo S ryte iki 8 vai. vakaro. 
Tvt&a&eniafc uMaryta, iajttdianiih nu* I vai ryta iki S vai p. a 

— • " 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktu perkraustymus 
Taip pat persiunčiame j utelen] 

p.-i K jri.'iiii'. jvalrauH maisto. 
Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
P R I S T A T O M E 
VISOKĮ V RtAlV 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS. Prez. 
S0S9 So. HALSTED ST. 

Tf>l. Vlctory 2-1272 
APKAINAV1M4 IR PREKIV PK* 

8TATYMĄ TKIKIAMK 
NEMOKAMAI 

RAsTINft ATIDARYTA kasdlon n«u 
8 vai. «yto Iki 6 vai. vakaro Ir 
ftefttadlentalii Iki 3 vai. vakaro 

Iff • ' • ' ' " I ' T "III ,I ' . .m"i 

Diena Ateis, Kai Kusi Linksmas Sutaupęs! 
» Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietu- m 

: viškoįe įstaigoje. BRIGHTON Savings & , ™ 

II 

Loan moka 3% pelno ant JŪSŲ sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo iiuloliai apdrausti iki $10,000.00. 

Brijįliion Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo Callfornia Av©. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrmed., Antrad., Penktad. ir SeSt i Tr^filad. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d. 

9:00 ryto iki 4:80 p. p. ' Ki t.vntad. 9:0»» ryt«) il.l 8:00 vak. 

^wp^iwy<y^)»'»'i'ii» ' l i n u "—» >» " n « i » m i > i 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N. Y. 

Siuvėjv 54 lokaio Pildomos 
Tarybos rinkimai 

Lietuviai siuvėjai ir siuvėjos! 
Atėjo ir mums laikas pasisa
kyti, kad esame lietuviais ir bu
dime visų bendrai mums rūpi
mų reikalų sargyboje. Mūsų 
Pildomosios Tarybos kaikurie 
pareigūnai savo ne unijistiniu 
elgesiu taip toli nuėjo, kad siu- **V* D¥ ' ** J T , ^ 
C1K 1v . . . - • salėje. Susirinkusieji išklausys 
vėjų unijos istonjoje panašus 
atsitikimas vargiai yra buvęs. 

normalų darbą, natūraliai iški
lo ir tremtinių bendruomenės 
likimo klausimas. Ar organi
zuota tremtinių bendruomenė 
turi pilnai įsijungti į JAV Lie
tuvių Bendruomenę ir likviduo
tis, ar ir toliau palaikyti savo 
draugiją? Šis klausimas bus 
svarstomas visuotiniame tremti 
nių susirinkime, įvyksiančiame 
gruodžio mėn. 14 d. 2 vai. po 
pietų šv. Kazimiero parapijos 

Lokaio susirinkimuose iškeltus 
liečiančius darbininkų reikalus 
(algų numušimą), jie skaito 
šmeižimu, unijos griovimu ir 
tuos asmenis skundžia Joint 
Boarde. Jie nepakenčia betko-
kios kritikos, kuri paliečia jų 
nevykusią veiklą žodžiu susi
rinkimuose ar spaudoje: jie už 
tai atvirai grasina represijomis. 
Tik, deja, čia ne vadistinis kraš 
tas, ne plačioji "tėvynė" Rusi
ja. Mes gyvename demokrati
jos krašte ir šio krašto konsti
tucijos suteiktos laisvės mums 
neatims. Mes jąja privalome 
naudotis. 

Siuvėjams šis klausimas pri
valo rūpėti ir lengvai ranka ne
galima numoti. Per pastaruo
sius metus jau kiekvienas tu
rėjo progos įsitkinti, ko verta 
ši skyriaus vadovybė ir kas jai 
rūpėjo ir teberūpi. Padorūs lie
tuviai, kurie kovoja už darbi
ninkų ir visų lietuvių bendrus 
reikalus ir šiais metais išstatė 
savo kandidatus į skyriaus va
dovybę. Visi padorūs lietuviai 

Baltimore, Md. 
Per Kariuomenės šventę 

Per Lietuvos kariuomenės 
minėjimą Baltimorėje lapkričio 
23 d. surinkta karo invalidams 
šelpti: 

Už programas $32.50, toje 
sumoje $14.55 paaukojo D. Bu-
račas ir V. Makauskas. Be to, 
gerb. kleb. prelatas L. Mende-
lis maloniai sutiko, kaipo auką, 
nieko neskaityti už parapijos 
salę, ir vietoje tradicinių gėlių 
artistams jų vertę paaukojus 
invalidams, susidarė galimumas 
tam tikslui paskirti dar $20. 
Tuo būdu karo invalidams su
rinkta $52.50, kurie ir pasiųsti 
jų pirmininkui į Philadelphiją. 

Visiems aukojusiems, o ypa
tingai gerb. prelatui L. Mende-
liui, reiškiame gilią padėką. 
L. S. "Ramovė" Baltimorės sk. 

Waterbuxy, Conn. 
Laimėjo tikri lietuviai 

Metiniame Lietuvių Piliečių 
registravo, o kiti yra pakeitę pomnio K , u b o s u s i H n k i m e k u 
savo adresus, tai kiekvienas | T a 
tremtinis yra prašomas apie J| . . , , ... . . , 

mas Matas tik vieno balso per
svara, dabar Matas gavo 79 

„DOtfTOR OF THE YEAR" 

valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimų ir bus prašomi juos 
patvirtinti. 
* Susirinkimas yra svarbus, 
nes jis turės išspręsti draugi
jos egzistencijos klausimą, to
dėl kiekvienas tremtinis turi 
jausti pareigą jame dalyvauti. 
Valdyba neturi galimybės apie 
tai pranešti visiems tremti* 
niams, nes didelė dalis, nežiū
rint paraginimų, visai neužsl-

Malonėkite aukas siųsti kasi
ninkui: Petras Kurzikauskas, 
10634 So. Indiana Ave., Chica-
go 28, 111. 
LRKSA kuopos susirinkimas 
LRKSA 33 kuopos priešmeti-

nis susirinkimas, valdybos rin
kimai ir kitų svarbių reikalų 
aptarimas įvyks gruodžio mėn. 
14 d. 11 vai. Visų Šventųjų pa
rapijos svetainėje. 

Nariams dalyvavimas priva
lomas. Br. 

Dr. John Maston Travis, Jack-
sonville, Tex., Amerikos Gy
dytojų Draugija paskyrė 
„Doctar of the Year", (INS) 

Šv. Vardo Draugijos banketas 

Prieš 11 metų įsteigta Šv. 
Vardo Draugija Švč. P. Marijos 
Gimimo parapijoje, Marąuette 
Parke. Šiandien ši draugija tu
ri daugiau 600 vyrų. Tai di
džiausia Šv. Vardo Draugija 
visoj Chicagos arkivyskupijoje. 

Pirmuoju pirmininku buvo a. 
a. Antanas Petkus, paskui Roy 
Yerkes, John Skelly, Ed. Nor-

Lietuviu moterų darbai Amerikai 

susirinkimą painformuoti savo 
pažįstamus, draugus ir kaimy- į į į ~JQ k ^ k u ^ t a s V m 
n u s* * įblauskas gavo tik 41 balsą. Gi 

j senasis pirmininkas Vidžiūnas, 
Michigan City, Ina. i kuriam pirmininkaujant lietu-

Į viai prieš porą metų piketavo 
American Lithuanian Soclal to klubelio surengtą pikniką, 

Club of Indiana lapkričio 30 d. 
posėdžiavo D. Šukio salėje. 

1953 m. išrinkta valdyba: Jo 
seph Miksis — pirmininkas; MrsT 
A. Groach — I vicepirm.; Mrs. 
A. Satoski iš La Porte — II 
vicepirm.; G. Banikaitis iš La 
Porte — nut. r a s t ; Mrs. M. 

siuvėjai ir siuvėjos kviečiami Miksis — fin. rast.; Mrs. A. Di-
aktyviai dalyvauti rinkimuose. | Ua ižd.; Mrs. J. Purtulis iš 
Rinkimai numatyti gruodžio j La Porte, Frank Groach ir Mrs. 
(December) 10 dieną. Nustaty- E. Kozlauski — trustistai; Do-
tą dieną kviečiami į unijos ofi- c in ikas Šūkis — maršalka. 
są paduoti savo balsus už šiuos j j o n n Dilis rūpinsis parengi-
asmenis: SUTKUS BRONIUS m a i s M r i r M r s B r o a c h i r 
(naujakuris), VAITUKAITIS | J o n n Lenovich ligonių lanky-
PRANAS, JURGIS 2AROLIS, 
DAINAUSKAS VVALTERIS, 
JON. BUIVYDAS, URBONAS 
JUOZAS. SPŪDIS PRANAS ir 
RAMANAUSKAS ANTANAS 
(naujakuris). 

Šiuos vardus sau pasižymėki
te, kad rinkimų metu nepamirš
tumėte. Jio jus neapvils! 

Rinkiminė Komisija 

dabar į kandidatus tegavo tik 
7 balsus, ir pirmininko postui 
neteko net kandidaduoti. Į klu-
belį įsijungė daugelis jau ir 
naujųjų ateivių. Į valdybą įėjo, 
be Mato, Trečiokas, senasis ne
pamainomas finansų raštinin
kas Švinkūnas, Laskevičius ir 
Ramanauskas, kurie sudaro vai 
dybos vykdomąjį komitetą. 

Chicagoje 

Philadelphia, Pa. 
Kalėdinės eglutės reikalu 

Šeštadieninės vargo mokyklos 
mokytojai jau pradėjo ruoštis 
Kalėdų eglutei. Dirbama nuo
širdžiai, tik skundžiamasi me
džiagos stoka. Ypač pasigenda
ma jaunimui tinkamų, trumpų 
ir lengvai pastatomų, lietuviško 
charakterio vaidinimėlių, ir mo 

Nauja valdyba ir kontrolės 
komisija 

Balfo 57 skyriaus susirinki
mas lapkričio 28 d. buvo vienas 
iš didesniųjų. Atlikus eilinį — 
mėnesinį susirinkimą, pradėtas 
metinis. 

Metiniam susirinkimui vado-

rys savo nurodymais stengėsi 
Balfo veiklą taip užšakuoti, kad • but, Dr. J. Simonaitis, Jonas 
ateityje jokio didesnio paren- V i lS> J o h ! ke 
gimo nebūtų galima padaryti. 

Į valdybą išrinkti šie asme
nys, kurie pareigomis pasikirs-
t ė : Pranas Bružas — pirm.; 
Petras Niedvaras — vicepirm.; 
Kostas Bružas — II vicepirm. 
ir informacijos ved.; Salomėja 
Šeškevičienė — sekret.; Petras 
Kurzikauskas — iždin.; Kazi
mieras Rubinas — iždo globė
jas; Vladas Jasiulionis — turto 
globėjas ir rūbų vajaus tvarky
tojas; Valdybos nariai — kan
didatai: Vytautas Žilinskas, Pet 
ras Stanevičius. 

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
kun. Anatolijus Stanevičius — 
pirm.; Anicetas Bubelis — vice
pirm.; Jonas Levickas — sekr. 
ir Stasys Juška — kandidatu. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių šeimininkių Vie
netas gruodžio 2 d. minėjo sa
vo 10 metų gyvavimo sukaktį. 
Susirinko Lietuvių Auditorijon 
gražus būrelis narių ir jų bi
čiulių. Minėjimas pradėtas A-
merikoe ir Lietuvos himnais ir 
priesaika Amerikos vėliavai. Ty 
los minutėje pagerbtos mirusios 
narės. Buvo rodomas filmas iš 
Raudonojo Kryžiaus darbų ka
ro lauke, kuris ne vienai išspau
dė ašarą. Tačiau prof. A. Po
ciui vadovaujant bendrai sudai
nuotos kelios dainelės sukėlė 
linksmesnę nuotaiką. Sophia 
Barčus atpasakojo vieneto or
ganizavimosi eigą. Gi Nora Gu 
gienė ilgesnėje kalboje suminė
jo nuveiktus darbus. 

Iš tikrųjų, tų darbų nuveikta 
gražių, ypač karo metu. Su
lankstyta apie 1,000,000 banda-

turis metus (ne iš eilės) pirmi-' žų, vesta aukų rinkimo vajai ir 17 
ninkavo ir dabar pirmininkau- surinkta apie $30,000, nupirktas 7 _ V 1 _ ^ . P ^ ^ _m.. & U£ l a J" 

primegzta pirštinių, kojinių, 
megztinukų ir kitų dalykų ka
reiviams... Narės lankė pirmo
sios pagalbos teikimo kursus, 
o ir savo chorą turėjo, kuriam 
vadovavo prof. A. Pocius. 

Prasidėjus lietuvių šalpai, vie 
netas savo tarpe įsteigė Balfo 
18 skyrių ir čia taip pat rinko 
rūbus, pinigus, dirbo mezgimo 
darbus. O ir šiame pobūvyje 
bevaišindamos svečius ir loteri
ją sudarė ir už gautą pelną pa
siųs tremties vaikučiams du 
paketus. 

Kiti Raud. Kryžiaus vienetai 
užsibaigus karui likvidavosi, bet 
šis veikia ir toliau — lanksto 
bandažus, svarbesnių švenčių 
proga aplanko senelius lietu
vius, esančius prieglaudose, da-
lyvauja cigarečių vajuose karo 
veteranams ir tt. 

'Dideli nuopelnai tenka ga
biai vadovei Sophia Barčus, ku-

ja Antanas Kamm (Kamins
kas). 

Draugijos nariai kas mėnesio 
antrą sekmadienį dalyvauja in 
corpore pamaldose. 

Per vienuolika metų draugija 
daug labdaringų darbų nuveikė. 
Visur prisideda prie parapijos 
veiklos, remia Labdarių Sąjun
gos ir "Draugo" parengimus. 

Praėjusį sekm. gruodžio 7 d., 
6 vai. vakare Šv. Vardo Drau
gija turėjo metinį banketą para 
pi jos salėje. Komisiją sudaro: 
A. Oškielūnas, A. Philips, W. 
Rusteck, J. Dubinsky, J. Ger-
cius, V. Luckus, D. Stanulis, S. 
Cibulskis, J. Auškalnis, A. Ka
minskas, B. Gercius, David j 
Kamm. Komisijos pirmininku 

Lapkričio mėn. pradžioje kolo yra Edward Puplauskas, 
nijos gyventojams buvo išsiun- Kun. Dr. A. Juška skaitė 
tinėti 340 specialūs laiškai, au- paskaitą minėjimo proga. Me
kų, nario mokesčio, rūbų va- n i n ę dalį išpildė A. Giedraitie-
jaus ir metinio susirinkimo rei- n ė ir Rn Benaitė, joms akompa-
kalais. Į tą valdybos atsišau- navo A. Giedraitis. Programoje 

Aukos plaukia 

A. R. K. ambulansas ir įteiktas 
lietuvių vardu, vieneto narės 
suaukojo ap'e 200 puskvorčių 
kraujo. O kiek prisiūta rūbų 
nuo karo nukentėjusiems, kiek 

ko, sumanumo ir savo radijo va
landų laiko. Tad ir darbas eina 
gerai. E. S. 

kimą jau atsakė 39 asmenys, 
prisiųsdami ar įteikdami v-bai 
aukas ir nario mokesčius: pulk. 
Jurgis Bobelis $15, Indiana Har 
bor. scenos mėgėjų sambūris 

mu. Mrs. M. Miksis — kores
pondente. 

Naujos valdybos įvesdinimas 
(installation) įvyks gruodžio 
28 d. 2 vai. p. p. susirinkime 
D. Šukio svetainėje, 118 VVes-
tern Ave. 

Paaukota $5 dėl Tuberculosis 

„ ' J Žilinskas ir Chicagos Balfo vi-
Svarstyta Ir aptarta naujų į m p G b i *ė Metų lauktuvių vakaro tvarka, j v : . ' ' . . t . , ,. _. - , . Atidarydamas susirinkimą, kuris ruošiamas D. Šukio sa - | . . . * _ . .. , . ; ' . . . _ . . , . kun. kleb. J. Šaulinskas pareis-leje. Bus valgių, gėrimų ir sma I. . . . . ._ , r „ • -i i _ i i u |W pasitenkinimą valdybos veik-gi muzika. Komisija kviečia L . . J A i , ,_ . . . . . . . . la ir skatino pradėtą darbą teB-g"»niai atsilankyti ir kaimynus.' . .. __ * , * " 

;ti toliau. Valdybos nariams pa- „^„„^ ft « / „ ^ u-i u «m • »« %••* • i _^. ' - • . . . -. įmokratų 9 Ward Klubo $10. 
IVirs. M. Miksis — korcap. bar ius trumpus veiklos praneši- j 

fetHp i mus, kiek platesnį pranešimą LaiūV.ama daugiau gera&rd/Ju 

$10; po $6 aukojo Kazimieras vauti pakviesti: Skyriaus gar- D . A , ^T , v. 
, . , , , , , , « Brencius ir Antanas Nakrosius. 
M . pirm. kun. kleb. Juozas Sau p o $ g ; R B r u ž R ^ 
» " ? _ * ! f ! '8 ,^!8 . I y , f . U t ? P- Kurzikauskas, J. Plelnys, P. 

Rusteikaitė, K. Šeškevičius; po 
$3: A. Brencius, J. ir E. Kas-
tautas, S. Markevičius, K. Ru
binas. Kiti aukojo po $2 ir $1. 

Kiek anksčiau buvo gauta iš 
SLA 63 kp. $15 ir Lietuvių De-

taipgi dalyvavo Dan Giržadas, 
Otto Klauba. 

Draugijos dvasios vadu yra 
kun. J. Makaras. K. 

Boston, Mass. 
BALF seimui sausio 9 ir 10 

d. ruošiasi skyriai. Vieni šaukia 

padarė kontrolės komisijos p r-
mininkas kun. A. Stanevičius, 
kuris pranešė, kad valdyba su
ruošė 4 parengimus ir 3 pami-

kvtcmms tenka Da t i ems 'bandv- i 8 U s i l i n k i m u s ' r e n k a d e l e S a t u s ' n ė j i m U S ' iŠ k u H ų b u v o g a u t a 

T*TV£TB£ZTZ kiti ™°** ™w*> p « s e i - g r y n o pelno $652-25'aukų la-
ti juos rašyti. Butų gera, Kaa ailunn%{a nais. vaikščioiant ner namus. mui sveikinimus su aukomis, Pais» vaikščiojant per namus, 
si PnilaaelDiinos vargo moKyK- ,,„..•. va^K OK U~~ *: . . f . . . dar kiti voač Nauhsios Ane- gauta $675.35, bažnyčioje su los auklėtojų skjndą išgirstų u a i KIL1' y p d t N * W # » " » _Ans 

lietuvių 

Skyriaus valdyba savo rėmė
jus prašo nelaiminguosius pri
siminti bent kartą metuose. 

u i 1^1 l l l l l I j Į l I i 

Nauja vadovybe "Baltojoj 
Meškoj" 

Gruodžio mėn. 1 d. Daraius -
Girėno salėje, Chicagoje, įvyko 
"VVhite Bear" Brewing Co. me-
tin's akcininkų suvažiavimas 
apsvarstyti "Baltosios Meškos" 
veiklai ir išrinkti naują vadovy
bę. Apie finansini stovį refe
ravo p. Juodikis. Direktoriais 
išrinkti Joseph Gorb, I. Sadaus
kas, St. L'epas, J. Vilutis ir A. 
Virkutis. Be to, išrinkta revi
zijos komisija iš trijų asmenų: 
Dr. Z. Ašoklio, Brazionio ir K. 
Jasėno. 

Susirinkimą klasišku meistriš 
kurnu pravedė dr. Alekna — 
Aleknavičius, sekretoriavo Bra-
zionis. 

Po akcininkų susirinkimo, 
jau po pusiaunakčio, toje pa
čioj vietoj įvyko pirmasis nau
jai išrinktųjų direktorių posė
dis .pareigūnų paskyrimas "Bal 
tajai Meškai". 

Išrinkti ir paskirti: 
Ant. Virkutis — Chairman 

of the Board; 
Joseph Gorb — prezidentas; 
Jonas Vilutig — viceprezid.; 
Stasys Liepas — sekretorius; 
Kazys Jasėnas — treasurer. 
Posėdžiui sekretoriavo p. J. 

Linkuvienė. 
Artimiausioje ateityje numa

tomi dar naujų pareigūnų pa
skyrimai. 

Nuostabu, kaip Kraiatotnr Guma 
Vidurio Laisvintojo Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maistą 

• č>la ta paslaptis, kurią, milijonai 
žmonių patyrė apie FEEN-A-MINT, 
ta modernią kramtomą gruma — vi
durių laisvlntoją. Taip. todM PEEN-
A.-MINTO veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių laia-
vintojai pradeda veikti perdaug ank
sti . . . Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių lalsvlntojų kiekis su
ardo virškinimą, pašalina sveikatai 
Ir energijai reikalingą mais tą . . . 
žmogus jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Švelnus FEEN-A-MINT yra ki
toks. Priimtas pagal nurodymus, jis 
veikla daugiausiai apatinėj vidurių 
daly — pasalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! ISvenklte tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT Ir jauskitės gerai, pilni gyvy-
bCs Nuslpirklt FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 26c, 60c ir 
tktal KM. 

TELEVIZIJOS BEI EADIO PARDAVIMAS AS TAISYMAS 

\k m ipsiop campflny 
H H (guaUfled englneers* servlc») 

3120 S. Hatsted Street - DAnubt 6-6SS7 

<? 

jaunimo l.teratūros autoriai ir 
pasistengtų užpildyti šį plyšį, 
kad kiekvienais metais ir taip 
daug besiaukojantiems mokyto
jams nereikėtų laužyti galvas, 

I Ii jos skyriai .ruošiasi būriais 
vykti į BALF seimo banketą 
sausio 10 d. 7 vai. vakare Ho-
tel Statler. 

Kurie skyriai apmirę ir neap-
kaip sudaryti eglutės programą, simokėję mokesttų, skuba ir tai 

f , , . . . . . . . . fW,Jllfl atl'kti. Mažiausia skyriuje tu-
Kgluteje kvieuami dalyvauti - J J 

. . . • i ,X;„; xz\ch n būti 7 nariai. Juos gali sei-
v.si lietuvių vaikučiai. Kiek- . • 

*»«u^.,j nie atstovauti vienas delegatas, vienas supranta, ką atžalynui , , , , . , „ .. , „„ > ;Jei skyrius yra skaitlingesnis, reiškia Kalėdų Seneli') dovane- / • J b 

u.*** „;BO: nuo kiekvienų 25 narių tedaly-
lcs. Pati vargo mokykla visai • ^ 7 « i~ UA„ ai«- vauja po vieną delegatą. Svar-notur- jokios galimybes šias. •»• į ** & ** i *• &/xt... ur,f„ibu, kad ir draugijos dalyvautų dovaneles nupirkti, tačiau butų , _[^. A 1 JAU-
skaudu, jei vaikai negalėtų pa
sidžiaugti maža dovanėle. Mo
kytojai kre'piasi į tėvus ir pra-

pasiųsdamos ir auką 
Banketo biletų po $5, seimo 

programos skelbimų ir kitais j 

rinkta $161.05 ir šiaip aukų 
gauta $189, nario mokesčio 
$132. Viso pajamų turėta 
$1,809.65; centrui pasiųsta 
$1,225.99, Iii, padaryta $7.22. 
Šiuo metu kasoje yra $576.44. 

Be to, dalyvaujant žvejams, 
ALT surinkta $313 00. 

Priėjus prie pasisakymų dėl 
valdybos veiklos, visų nustebi
mui, vienas buvęs valdybos na-

: ^ 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytiiviis, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

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

Mes Pagaminame Baldus Ir. CJ a i 3 Pagal Jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
' C0MPANY, INC 

Lietuviu Krautuve 

2810 VV. ROOSEVELT BDM Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarala iki 9:S0 
Atdara sekmadieniai* nuo 11 iki 4:80 vai. popiet. 

T 
^ 

t:irflS 

so šias dovanėles patiems pa- seimo banketo reikalais prašo-
ruošti, užadresuoti savo vai- me kreiptis į BALF Seimui 
kamn ir prieš eglutę įteikti mo- i Ruošti Komisiją c/o Mr. A. J. 
kykloe mokytojams. Kalėdinės j Namaksy, 409 VV. Broadway, 
eglutės laikas bus praneštas vė- So. Boston, Mass. 

Seimui rengti Komisijos pir
mininkus, kaip žinote, yra p. 
Razvadauskas, banketui ruoš
ti adv. Grigalius. Informaci-

liau. 
Visuotini* ln-.ni 

susirinkimas 

Lietuvių Bendruomenės Phi 
ladelphijos apylinkei pradėjus | jai St Michelsonas. 

• • — • • - - • . . . . . . . . « . _ _ . . . . . _ . . . . _ . 

Goodyear Tires-Tubes 
TURIME IR KITŲ ISDIRBYS6IŲ PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILLARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINĖS SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SPARNŲ (FENDER) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

fialzekas Motor Sa les . Ine* 
4030 ARCHER AVENUE. CMyaler — Plymouth pardavSjas, Tel. v t r g Į " ^ J [ " ^ 

• ^ r 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 

PINIGUS 
Šiojo HendrovCjo, kur 
jusi; kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų. 

Pradekite naujus 1953 metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus.. . 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• NEŠ GER4 P E L N 4 ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokytas 3% dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTH0NY SAVINGS t L0AN ASS'N. 
1447 So, 49th Court. Tel. TOwnhall 3-8131, Cicero, III. 

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
TURTAS SIEKIA $5,800,000.00 į 

= ^ 

^ 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
'451 So. Oakloy Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 Ir 79 

K E L I O N E S ! 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS ^mJt^ 
l'arOpitMitte liilt tut«, xi«'šhii«Mns ir sutvarkome VLSILS SU kelione •urUtu* 
Uulykus. TVIIIMF, M KTU VIV SKYRIV. Tildome afldevilus. Kelionėn 
planuokite iš nuksto kitiems metams. Anksčiau -užsakykite bllotus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai hflslte tlkrt, kad tikrai gausite vietas. Plrk« 
daml blletus pas mus nemokėsite brangiau Ir Išvengsite laiko sutruk* 
dymo, nes nereikės lankytis ncl 1 geležinkelio stoti ar aerodromą, nee 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

' 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, cmCACO, ILLINOtS Antradienis, gruod. 9, 1952 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

To give a regai air to any cot-
tume — necklaces, bracelets, 
earring*, pins and ringą frona 
our Empress Collection. 
Intricately designed piecca that 
bok likę heirlooms—in flawed-
emerald, ruby or tapphiro 
tones. From $S.OO to $12.00 

Ar norite gerą patarimą apie 
pirkimą kalėdines dovanos kam 
nors, kurį ar kurią norite dau
giausiai pradžiuginti? Jos. F. 
Budrik, Inc., 3241 S. Halsted St., 
siūlo jums parinkti ką nors, kuo
mi jie galės pasididžiuoti turėda
m i . . . tai dovanele geros kokybės 
"jeTveliy — papuošalų! Dovanos 

kaip gryno sidabro "flatware" 
arba "hollowware", puikūs "cos-
tume jewelry'\ 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. Kuograiiausi laikrodžiai pa
saulyje! Jų naujausi fasonai juos 
tikrai patenkins.. . jų kuklios kai
nos tikrai jumis patenkins. Tad 
užeikite, apžiūrėkite daugybę nuo
stabių dovanų pas Jos. F. Budrik, 
Inc. Visos atsižymi augata koky
be ir žemom kainom. Jei norite 
pradžiuginti savo mylimąją ar 
mylimąjį su kuo nors nepaprastu, 
atvykite pas Jos. F. Budrik, Inc., 
3241 South Halsted Street, šian
dien. J , 

T U R I M E DIDELĮ PASIRINKIMĄ SPALVOTŲ K A L Ė D I N I Ų 
atvirukų s u l ietuviškais pasveikinimais po 5 c ir }Qc 

JoSi F i 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-72S7 

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 WHFC radio stoties, 1450 kilocycles 

P R A N E Š I M A S 
Šiuo pranešama, kad Archer 

Sewing Center, 4170 Archer Ave., 
norėdami prisitaikyti klijentūrai, 
pradedant šia diena iki šv. Kalė
dų, bus atidaryta kasdien nuo 9 
vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro, iš
skyrus sekmadienius. 

Ta pačia proga primename, kad 
gautas naujas transportas siuva
mų mašinų, rašomų mašinėlių su 
anglišku bei lietuvišku (18 ženk
lų) raidynais ir skaičiavimo (ad-
ding) mašinų. Rašomos mašinėlės 
su lietuvišku raidynu siunčiamos į 
visas Jungtinių Amerikos Valsty
bių dalis be atskiro primokėjimo. 
Raidynų pavyzdžiai siunčiami laiš
ku pareikalavus. 

Salia naujų turime ir naudotų 
siuvamų mašinų, rašomų bei skai
čiavimo mašinėlių, labai atpigin
tomis prieššventinėmis kainomis. 
Duodama geriausiomis išsimokėji-
mo sąlygomis, visai nenustatant 
Įmokamos sumos dydžio. Pirkėjas 
pats pirkimo sąlygas pasirenka. 
Ne tik parduodame, bet ir taisome, 
ir nuomojame, ir perkame. 

Archer Sewing Center, 4170 Ar
cher Ave., kviečia Jus sustoti, pa
sižiūrėti ir pasiteirauti kuo galė
tumėm Jums švenčių proga padėti. 
Didelis pasirinkimas, prieinamas 
laikas — kasdien nuo 9 vaL ryto 
iki 9:30 vai. vakaro — ir lietuvių 
kalba prekybinė informacija padės 
Jums išspręsti rūpimą klausimą. 

Su geriausiais šventėms linkėji
mais, 

ARCHER SEWINO CENTER 
4170 Archer Avenue 

Chicago 32, UI. BI*hop 7-1045 

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

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai lĮJMl — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymais 
siųskite: 

„ D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 

Nauja Petronėlės Orintaites 
knyga legenda 

" V I L I G A I L Ė " 
Išėjo UI spaudos. Meniskai ilius
truota Pauliaus Augiaua medžio 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

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

CHICAGO 8, ILL. 

P R O G O S — O P P R T U N 1 T 1 K S 

GAZO STOTIS — Cinclalr, prie 
gero kampo — 2 "bays". "Stock", 
pilnai Įrengtas. Ideali vieta mecha
nikui. Prieinama nuoma, gera* tal-
plnvs. Greitam pardavimui Jkalnuo* 
ta prieinamai. Parduoda d?l UKOH. 
M01 W. Irvlng Park Road. AVenn* 
8.9572. 

IMlkaiesu Ir Saldyto maisto krautuve 
2 kambariai užpakaly, nu baldais ar 
be baldų. Geroj vietoje, gerai eina* 
biznis, atdaras 7 dienas savaitėj, ir 
vakarais. Prlolnama nuoma. K«ra 
sutartis. Parduoda dCl silpnos svei
katos. Pamate Įvertinsite. 

ai:i5 Ohteago Ave. 

REGENTS KILOTU IR KiMMfiMV 
VALYKLA 

Nori susIsIrkM su vyru kuris turi 
patyrimą su veneciškom užuolai
doms, gardynals Ir užvalkalais. Pul
ki proRa t inkamam asmeniui. 

4IRS W. Montrose Ave. 
arba saukite: 

AI'TO RODY SHOP 
Pilnai jrengta dirbtUVl Ir medžiagos. 
Gerai einąs biznis, Jslgyveneft Priei
nama nuoma, gera sutartis. Nepa
prasta proga, t inkamam asmeniui. 
Nebrangiai, |^.2r,o. Nori skubiai par
duoti d ei kitų Interesų. 

i 3140 \V. Iiako St. 
M•'.»««!JI 8-9394 

R p B Ų V A L Y K I J A 

*u S kamb. užpakaly, pilnai apstaty
ti Nuoma $65. Garu apsild. Gera 
nuomos sutartis, Ideali vieta siuvėjui. 
Apleidžia miestą, nori skubiai par-
uuou, nebrangiu, $i.76o. 

3152 N. Honore, 
Lincoln 9-2197 

P R A N E Š I M A S 
A T I D A R Y T A 

MILAUSKO K E P Y K L A 
1425 S. 49th Ave. 

Cicero, 50, IU. 
Tel. OLympic 2-8833 

Kepa juodą ir baltą duoną kas
dien. Bandeles su lašiniais ke
pamos šeštad. 

Atdara šiokiadieniais 

v II 

SPKCIAIJAI ftVENClŲ PROGA 

Sofa Ir kSd6 $12. 9 x 1 2 kil imas $4.95 
ir apmušimai — išvalymas atlieka
mas patyrusių darbininkų Jūsų na
muose, taip pat Įstaigose, klubuose. 
Geriausios grindų ifivaskavlmaa. Pai
mame ir pristatome visur mieste Ir 
priemiesčių apylinkėse. Nemokami 
apskaičiavimai. 
REGKNT'S—4153 W. Montrose Ave. 

Saukite: KI Įdare 5-3811 

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 meniškai 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 labbi 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 
2S34 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

"DRAUGAS" AOENCY 

55 E . VVashington St. 

Tel. DEarhorn St. 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrginia 7-664(V-7-6641 

• • i i ' 

~HELP "wANTED~^T*VVRAf" 

MEN F0R 
• FACTOItY WORK 
• I.KilIT ASKI/MiilA 
• AND MA< IIINl. OPERATORS 
Permanant. Day \vork. DP'H W#loom* 

GEPHART MFG C0. 
1020 \V. Ailniits St. 

SEMI — TRAILER BODY 
R E P A I R M E N 

Expcrienced men preferred. 
VVill accept trainees with me-
chanical ability. Steady; 5 day 
vveck. Good working conditions 
Good starting rate; Excellent 
opportunity for advancement. 
Mušt know some Engl ish. CaĮl 
or See Mr. Miller. 

L A 3-7840 
T R A I L M O B I J L E INC 

3301 S. Just ine 

_ — — — 
ĮSIGYKITE ĮDOMIA KNYGĄ 

Nuo Imsrės iki Orinoko 
Parašyta misijonieriaus 

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 knygos laida jau bai

giama išparduoti. Tad paskubėk 
ją Įsigyti Draugo administracijoje: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smalkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
• e s Jis yra plačiausioj skaitom— 

etuvHi dienraštis, o skelbimą 
UHIIIM yx* |ul«1iiHJiiit* vinUmm 

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 YVELDERS 
• F O L D E R S 
Kompanija užmoka ligoninę, apdrau-
da, pensijos planas. Tremtiniui kvto-
i'laml. Turi kalbėti Ir suprasti anjc-
lllkai, Ateikite: 

ADVERTISING METAI. 
DISPLAY CORP. 

MR. STIOKMNO 
4620 W. 19th Cicero, 111. 
gaukite: BIshop 2-1242 

L 0 0 K H E R E ! 
IF YOU ARE A 

• MAOHimST 
• MILLWRIGHT 
• VVIRti TINNER 
• CRANE OPERATOR 

W I L S 0 N 
STEEL & VVIRE C0. 

4840 So. VVestern Ave. 
LAFAYETTE 8-1221 

Has a good paying. Steady job for 
you, with many benefits, including 

• HOSPITALIZATION 
• PD. VAC. A N D 
• PENSION. 

W e wlll constder tralnlng- Wlre 
Drawera and Tinners 

Are you interested in a steady 
•job and good pay? 

R0GERS CARTAGE C0. 
offers you both: Experienced 

double bottom 
DIESEL DRIVERS preferred. 

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

1099 INDIANAPOLIS Blvd. 
Robey, Ind. 

/ H E L P W A N T K D — V Y R A I 

Turime nuolatini darbą gabiems 
vyramB 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 at lyginimas $1.50 
į vai., plius „bonus" už naktinį 
darbą. Kreiptis: 

5324 S. Federal 
(2 blokai J vakarus nuouo State St.) 

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

Mums reikalinga: 

• S T E E L YVAREHOUSE 
H E L P E R S 

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 YVest 16th S t 

M A N 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

Ar Jfls esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim? Mums 
yra reikalinga gabi 

Sienografe-Mašininke 
Patyrusi, bet priimsime Ir mokyta 
baigusia mokyklą. Malonios darbo 
sąlygos. jvairios pareigos. 6 dienas 
sav. Oausfls priedai. Ateikite arba 
suuklto a*mrniftkam pasikalbėjimui 

Mr. Brlggs 

GENERAL FINANCE CORP. 
2414 W. «3r<l 

l l l .ui... k 4-070(1 

KNOX S T E E L & VVIRE CO. 
siūlo jums nuolatinį darbą, šva 
rioje dirbtuvėje, kur darbinin
kai įvert inami 

• VVIRE DRAVVERS 
• H E L P E R S 

Patyr imas nebūtinas, išmokysi
me sąžiningus darbininkus. Gau 
sus priedai darbininkams. 

Kreiptis 4680 VV. ffllrd S t 

Middle age preferred General 
Mamtenance work. — Permanent 

5 day — 40 hour week 
Good vvorking conditions. 

PILSEH PARK BREVVINC CO 
3040 VV. 26th Street 

BI. 7-9502 

OXY — A C E T Y L E N E 
TORCH M E N 

B X P B R I B N C B p IN OUTTlNa 
8CRAP IKON AND 
RAIliKOAD KgUIPMENT 
GOOD 8TARTINU SALA R Y WITH 
ĮMKCM-J W,OUK 1NO10NT1V10 
LIPŽ INSUltANCK AND 
HOBPITAL BENEFTT8 
MODIOHN PLANT W1TH 
MODKIIN KAl'l U T I E S . 

A N T H O N Y CONTRACTING 
CO. 

300 VV. 87th Street 

REAL ESTATE 

Union Ave, arti 81st St. Vieno augfi-
to mOrlnls, du butai; 2-jų aujęStij 
medinlH, du butai. 

iiii<-nil<l Ave. arti »tli St. 2-jų auprS-
tij mttrlnlH — 6 ir 6 kamb., 2-jų 
autom, nunllnls garažas. Namas ge
rame stovy. Savininkas parduoda 
nebrangiai. 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo? Mes turime vietų šiose sri
ty se : 

• A S S E M B L E R S 
• P R E S S OPERATORS 
• SPOT YVELDERS 

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 Olcero, III. 
MII. HTICKIJKO 

Ar jūs domltSs pastoviu darbu 
su saugia ateitimi? 

Mums i'ikiu pajėgiančios 
BTSSNOGRAPHBR — TVI'IST 

Patyrusios, bet bus priimama Ir pa
mokyta „GraduantB". Malonios dar
bo sąlygos, - jvairios pareigos, proga 
parodyti savo gabumus. Jeigu jils 
norite karjeros daugiau negu darbo, 
tada skambinkite &iandi«>n asmeniš
kam pasikalbėjimui. 

CEUNESE CORP. 0F 
AMERICA 

MRRCHANDISK MART. 
\vmuban 4-r>aor> 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitimi? 

Mes turime gerą darbą 
TYPIST — 

SVVTTCHBOARD OPERATOR 
Patyrusiai, bet bus priimama ir 
apmokyta „graduante". Malonios 
darbo sąlygos, įvairios pareigos, 
5 dien. sav. Gausūs priedai. Skam
binkite arba ateikite asmeniškam 

pasikalbėjimui. 

M0LAND BROS. 
4108 \V. 52nd Place 

REHance 5-2255 

Here is a permanent position 
for a capable 

TYPIST — CLERK 
Some experience desirable. Pleas-
and working conditions. Diversi-
fied duties. Chance to use your 
own initiative. 554 day week, libe-
ral benefits. Apply or phone — 

PEARS0N INDUSTRIAL 
STEEL TREATING C0. 

5757 VV. OGDEN AVE. 
TOwnhall 3-2902 BIshop 2-1757 

H E L P VVANTED — M O T K R Y S 

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

MAAININKfi 
Bendro Įstaigos Darbo 

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

KEdzie 3-3803 

VYOMEN-YVHITE 
Ages to 45 

Experienced or will train for 

• Light VVarehouse duties 
(Radio Tube test ing) 

• Order Pickers 
• Checkers 

(Mušt be accurate) 
• Good starting rate 

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

Congenial working conditions 

RAYTHEON MFG. C0. 
539 E . Illinois 

DElaware 7-4446 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateit im? 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 
832 S. Michigan Ave . 

. 

Ix>we Ave. nrti Sttth St. 2-jij augfttij 
mfirlnlii 4 butai. 

Nauja Vytos Nemunėl io knyga 

LIETUVAI TflVYNEI 
Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. VUelklo Iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 
2384 S. Oakley Ave. 

Onloago 8. llllnola 

ANhluml Ave. arti 84th St. 2-jy bu-
tu mūrinis namas, 5 Ir 6 kamb. Ga
ru apsild., stokeriu. 2-jų autom. 
med. grar. 

Wallaee St. arti 35th St. Krautuvo, 
4 kamb. užpakaly ir vienas 5 kamb. 
butas. Garu - stokeriu apsild. 

llalst«>il arti 37th St. 2-jų auRStų 
med. namas, krautuvS, 4 kamb. už
pakaly ir 7 kamb. butas. 
Morgan St. arti S ls t St. Dvi krautu
ves, 3 butai, 2 autom. gar. KarStu 
vandeniu - aliejum apSild. 

G0RD0N REALTY C0. 
809 W. 35th Street 

YArds 7-4329 

Reikalingas 
ASSISTANT SHIPP1NG CLKRK 

(Prekių ifisluntimui) 
ir O L E A N - U P MAN (valymui) 

Reikia kalbėti ir suprasti angliškai. 
6 dienų, 35 vai. savaitS. 

Nuolatinis darbas. 

VAN SCHAACK PREMIUM 
CORP. 

310 W. Wamiington Street 

ISNUOMUOJAMA 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS 

turi kelota vietų tuojau del 

TYPISTS - CLERKS 

Pageidauja patyrusių, bet Ims bud
rias naujai pradedančia*. Malonios 
darbo sąlygos, Jvairios pareigos. Gau
sus priedai. Sąžiningoms darbinin
kėms progra progresuoti. Sutarimui 
skambinkite— 

M e k e n s 2-9000 
Ext . 44 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. Halsted St. 

REIKALINGAS BUTAS 

Inžinieriaus 4 asmenų Šeima JieSko 
Marąuette Parko rajono 6-6 kam
barių buto. Mok6s iki $100. Siūlyti 
tel. GRovehill 6-8f76 po 6 vai, vak. 

Help Fighff TB 

KALfiDOMS 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 
2334 So. Oakley Ave. 

Chtoago 8, m. 

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 jūs ieškot pastovaus darbo su pul 
klomls sąlygomis, ir darbininko Įver
tinimu. Mums reikia 2-Jg sugebančių 

TYPISTS — CSFTNF.RAIJ CIJERK8 
Patyrusių, bet bus priimamos Ir ga
bios pradedančios. Jvairios pareigos, 
gausi priedai — 5 dienos savaitėje. 
Skambinkite ar pamatykit Mr. Klein 

TH0MAS & BETTS C0. 
411 SO. SANGAMON 

Telef. MO 6-4780 

Jei turite parduot* *r išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkia skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
t i f o n u V i r p i n i * 74IM4I 

ĮDOMIOS KNYGOS 

AR J A U T U R I T E 

SAN MICHELE KNYGOS 
n D A L Į ? 

Si 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 sunaikinitą 
Messiną ir gražiąją Capri, Jums 
atskleidžia daug medicinos pasau
lio paslapčių, rūpestingai slepiamų 
nuo nereikalingu 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" 
2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, m. 

Bwy ic.hiri$i-ma& $imh 

ELECTRONIC C0MP0NENTS CORP. 
Siūlo Jums nuolatini darbą, švarią dirbtuvę 

ir darbininkų įvertinimą 

MERGAITES — MOTERYS 

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

- 2655 West 19th Street 
7:80 ryto iki 6:00 vak. įskaitant šeštadienius. 

/ 
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Antradienis, gruod. 9, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 

Trečiasis „Dainavos" religinis koncertas 
Lapkričio 30 d. šv . Kryžiaus interpretator iaus reikalauja y-

bainyčioje „Dainavos" ansamb- j patingo pasirengimo. Taigi an-
lis surengė religinės muzikos I samblis pasiėmė nelengvą užda-
koncertą Chicagoje. Koncerto 
programą sudarė t rys lietuvių 
kompozitorių giesmės (C. Sas
nausko „Apsaugok, Aukščiau-

vinį. Šios muzikos išpildytojas 
ne taip sau duotąja melodija 
dainuoja, bet pagal duotąją bal 
so partiją, lyg aktorius pagal 

choras primena klausytojui Die , vaisiai. Ir solistai ir dain|nin : 

vo gerumą ir teisingumą, amži-' ka! SJ koncertą parengė nuo fi-
nosios laimės džiaugsmą, o taip zinio darbo atliekamu laiku. Pil 

Atjauskime ligonius 
Šv. Kalėdos jau čia pat. Mū-

sias", J . Siniaus „Prabilkit, s t y - r o l 4 , dainininkas kuria muziką, 
gos" ir J. Strolios „Parveski, i L. v. Beethoveno muzika iš dai-
Viešpatie") ir L. v. Beethove-1 nininko reikalauja ne tik gero 
no oratorija „Kristus Alyvų 
Kalne". J. Siniaus giesmėje so
lo partiją pagiedojo D. Stankai 
tytė, o J. Strolios giesmėje — 
J. Vaznelis, Oratorijos solistai: 
St. Baranauskas , G. Giedraitie
nė ir J. Vaznelis. Koncerto di
rigentas St. Sodeika, o vargo
nų akompaniatorė—iš pernykš
čio koncerto žinoma B. Conroy. 

Pagrindinė koncerto dalis be 
abejo buvo L. v. Beethoveno 
oratorija. Trys, nors ir nevisai 
t rumpos, giesmės nuskendo 
tuoj po jų sekusios oratorijos 
įspūdingaime. Šioj daly toliau 
nepasireikšdama pasirodė D. 
Stankai tytė , pagal kurios balso 
duomenis ateity reiktų laukti 
daug didesnio masto daininin
kės. 

L. v. Beethoveno muzika iš 

balso ir muzikinės erudicijos, 
bet dar reikalauja suprast i kom 
pozitorių ir su jo idėja gerai 
susigyventi. Už tai ir šios mu
zikos melodijos paprastos, be 
išviršinio blizgėjimo, kuris, kaip 
pav., Rossini a r Verdi, i škar t 
nuperka ir išpildytoją ir klau
sytoją. 

Oratorijoje „Kristus Alyvų 
Kalne" pagrindinė rolė tekusi 
Kristui ( tenoras) . Kris taus dva 
šios būklė prieš kančią y ra šios 
oratorijos t ema: kančios ir mir 
tis, bet drauge ir atpirkimo 
džiaugsmas. Lyg gaivintojas da 
lyvauja angelas (sopranas) . Pe t 
ro (boso) rolė epizodinė. Vyrų 
choras vaizduoja aplinką (kers 
to ištroškusius žydus ir pamal
džioje baimėje dėl savo kailio 
drebančius apaš ta lus) . Mišrus 

pa t ir prakeikimo baisumą. 
Taigi, pagrindine veikalo naš 

ta teko solistui St. Baranaus
kui. I š viso ansamblio jo bal-! laužti sunki gyvenimo našta, 
sas išsiskyrė st iprumu ir lais
vumu. St. Baranausko dalyva
vimas buvo labai laimingas at
vejis, šį kar tą jis buvo čia 

nutėlė bažnyčia publikos buvo SI* lietuviška visuomenė, išsi 

ne tik pageidautinas, bet ir la
bai reikalingas. Simpatiškam 
sopranui (G. Giedraitienė) ora
torija turėjo labai didelių rei
kalavimų: labai plačios skalės, 
aukštų gaidų, sudėtingų figū
rų. Atrodė, kad solistę gerokai 
vargino part i jos aukštumas. 
Drauge paėmus, visi t rys solis
tai sudarė darnią vienumą, vie
nas pro kitą prasikišdami tiek, 
kiek veikalui reikėjo. 

Atskirai minėtinas choras. Vi 

ver tas ir teisingas atlyginimas 
žmonėms, kuriuos nepajėgė pa-

. Pirmieji du „Dainavos" reli
ginės muzikos koncertai, regis, 
nebuvo niekur pakartoti . Tai 

sklaidžius po įvairius kraštus, 
laukia tų švenčių su didžiausiu 
džiaugsmu; Vieni j a s švęs sa
vo namiškių tarpe prie turt in
go Kūčių stalo, kiti nepapras
tai sunkiose gyvenimo sąlygo
se. 

— Naujoji Zelandija organi
zuoja ekspediciją į Himalajus. 
Ekspedicija išvyks į Himalajus 
1954 m. tyrinėjimo tikslais. 

P L A T I N l v I T E " D R A U G Ą " 

• labai gaila. Būtų labai malonu 
dar kar tą šį koncertą ir pačioj R a š y d a m a s š i a s e i l u t e s t u r i u 

Chicagoj išgirsti. 
J . K m v e n a s 

galvoj Regensburgo (Vokieti
joj) ligoninės ligonius, kurių 
labai sunkias sąlygas turė tų 
atjausti kiekvienas taurus lie
tuvis, galėdamas kuo nors prieš 
šias šventes juos paremti. 

| 
Jie reikalingi materialinės ir 

moralinės paramos; ta t , mielas 

LAIŠKAI REDAKCIJAI 
Lietuvių Enciklopedijom rJkalu. 
Spaudoje pasirodė eilė straips

nių, kuriuose buvo svarstoma, ko
kia turėtų būti iš naujo žadama 
leisti mūsų enciklopedija. Dauge
liui jų tarpe ir man. pirmoj eilėj jtautieti-e, atlikime savo art imo 
rupi lietuviški reikalai, tad ir bu-1 ... . v . 
vo siūloma išleisti kokių trijų ar m e i l ė s pareigą, užjausdami juos. 
keturių tomų grynai lituanistinę 
enciklopediją. Atrodė, kad tokia i Reti. prierašas. Tiksliausia ir 

sų pirma, choras buvo labai di- būtų reikalingesnė, galėtų būt i ' š į tikslui ank« a rimu rv>r 
delis ir galingas. Savo M* oho- .engviau, g r e i t u ir pigiau * * g » g g <*g j g j g 

Brooklyn 11, N. Y.) , nurodant, 
ta. r as naudojo labai santūriai , del 

to buvo labai įspūdingi crescen- J w " f f i ^ ^ f o M k a d aukas perduotu St. Joseph 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS! 

2,000 setų! Daugiau negu du šimtai tūkstančių dolerių 
ver tes televizijos prekių parduodama žemiausiomis visame 
k raš t e kainomis pas Budriką. 1953 m. modeliai: Dumont, 
Philco, RCA-Victor, Admiral, Zenith, General Electric, 
Magnavo* ir kitokį. 

Labai gražus mahogany console televizijos 

se tas su dideliu paveikslu už J - | 2 0 * 0 0 

Už 121/2 colių setą jus mokėsite t iktai $ 6 8 * 0 0 

16 rolių paveikslas televizijos se tas už $ 9 9 - 0 0 

17 colių paveikslas eonsole TV setas t ik už J - | " J P g . O O 

ii colio paveikslas TV setas už J - | g g . O O 

Labai g ražus 21 colio eonsole, mahogany 

.00 . . . . . • • • • • * kabinetas , — su viskuo už 

J ū s gausi te T. V. kCde dykai . įmokėti t ik 1 0 % 
Lietuviškos kalėdines a tv i ru tes su lietuviškais 
pasveikinimais po 5 C , r P ° 10c> gaunamos pas 

JOS. F. Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 Ir CALUMET 5-1237 
Krautuve atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais 

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

Pas Budrika- »azo ir elektros bUos užmokamos l»r jokiu ekstra 
mokesčiu. Gaunama American Express Money Orders 

Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 
iki 7 vai. vakare ie WHFC radio stoties, 1450 kilocyclea 

^ : ZC = » 

• 

do ir fortissimo. Besirūpinant , L e i d y k ' l a p a r a š ė mLll l l g ą l a i 6 k ą 

visuma, nebuvo dirbtinai ryški- kuriame įrodinėja, kad lengviau 
būsią įmanoma išleisti 20 ar 24 
tomus bendrosios,' negu keturis namas dvibalsių ir priebalsių 

tar imas. Iki smulkiausių deta
lių apdirbta ta r t i s būtų iš cho
ro pareikalavusi dar gana daug 
darbo, bet įspūdžio iš pagrindų 
būtų vis tiek nepakeitusi. 

Šio koncerto vargonų akom-

temus grynai lituanistinės, kuri 
tada labai brangiai kaštuotų ir 
mažai kam tebūtų .įperkama. Be 
to, bendrojoj enciklopedijoj litu
anistinės medžiagos būsią dau
giau, nes per ilgesnį laiką susi
darysią daugiau galimybių tokiai 

Hospital, Regensburge 
viams ligonims. 

lietu-

medžiagai surinkti. Sunku pasą 
paniatore B. Conroy yra didele kyti, kiek tie. apskaičiavimai yra 
meisterė. J i tur i ne tik didelę 
ir gerą techniką, bet. ir skonį. 
Tik vargonai bažnyčioje buvo 
girdimi daug stipriau, kaip ant 
viškų. Nors akompaniatorė tai 
ir žinojo, bet vis tiek vargonai 
vietomis buvo per stiprūs. Y-
pač del to turėjo vargo žemes
nieji balsai : solistas J. Vazne
lis ir atskiruose įstojimuose 
choro bosai ir net tenorai. 

Beieškant priekabių, tenka pa du čekį $7.50 už Lietuvių Enci 
,, . r , -i ,.„:„ „;+ Klopedijos I tomą." Kviečiu ir įsi

minėti solistams kaikunų m - t u g t f t . p p a t p a d a r y t i > <nk m u m s 
mo nuodėmių, kurias nuo pu- fizika labai menka. Tuo tarpu už-
blikos labai gudriai paslėpė a- tenka tik pasižadėjimo nupirkti 

teisingi, tačiau reikia daleisti, kad 
asmenys, turį patylimo knygų 
leidime, geriau apve komercinius 
reikalus nusimano. Vienas daly
kas • tačiau galutinai paaiškėjo, 
būtent: leidėjas yra tvirtai ap
sisprendęs leisti arba didelę ben
drąją enciklopediją, arba jokios. 

Esant tokiai padėčiai' ir aš, be
ne pirmas pasiūlęs leisti tik litu
anistinę enciklopediją, pasiunčiau 
spalio 30 d. leidyklai laišką, ku> 
name rašiau: "Nenorėdamas duo
ti be reikalo "paštui uždirbti, įde-

kompaniamentas. Sunkus orato 
rijos vertėjo (J. Narukyno) 
darbas ne visur buvo laimingas 
(pav., žodžiai „ne Cezaris, o 
Jisai'* — septyniuose skiemeny
se pasitaiko net keturius kar
tus c, z ir s ) , nors šiaip verti
mas gana sklandus. 

Galutinėje išvadoje, girdėjo
me su pakankamu r imtumu iš
pildytos Beethoveno muzikos. 

Kadaise šią oratoriją Lietu
voje s ta tė N. Martinonio veda
mas choras. Kartą, Klaipėdoje, 
dainų šventės vakare j i buvo iš
pildyta ir publikos — suvažia
vusių chorų dalyvių -*- ji bu
vo labai šiltai pri imta (ten bu
vo ne bažnyčia, o salė) . Entu
ziastams klausytojams t ada N. 
Martinonis pareiškė maždaug 
ta ip : „Čia matote sunkaus dar-, 
bo rezultatus. Dirbkite ir jūs, o 
darbo vaisiai ir jums bus tokie 
pat" . Šį kar tą Chicagoje kito 
choro ir kito vadovo parodyti 
taip pa t ilgo ir sunkaus darbo 

tomą po tomo, kąi jie bus at
spausdinti. Dar rcifcia poros tūks
tančių pažadų ir pirmas tomas 
galėsiąs būti prad&as. spausdinti. 
Pasižadėjimą! renkami iki Naujų 
Metų ir tada paai&kes ar susilauk
sime kokios enciklopedijos, ar ne. 

, Dm. Jonas Balys 

VVąshington, D. C. 
_ _ £ ; 

A. A. 

FRANK KVADARAS 
Gyveno 2919 Canalport Ave. 
Mirė gruodžio 6, 1962, 11:30 

vai. vak. sulaukę! «4 m. amt. 
GlniS IiietuvoJ. Kilo iš Kal

varijos parapijos. 
Amerlkojo išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

d rungai ir pažjstaml. 
PriklausS prie SI,A 860 kp. 
Kūnas pašarvotas Petro G urs 

kio koplyčioje, 659 >v\ 18 St. 

LaidotuvCs (vyks trečiadieni, 
gruodžio • K) d., ifi koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Dievo Apvaizdos parapijos baž 
nyčią, kurioje {vyks gedulin

g o s pamaldos už velionies siela-
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines. 

* NuoMrdfela't" kviečlartnv visus: 
gimines, draugus Ir pažjatamus 
dalyvauti štoso laidotuvėse. 

Nuliūdę: Draugai. 
laidotuvių direktorius Petras 

Gurskis. Tel. SEeley 3-5711. 

• 

A t\ 
STANISLOVAS BUIDVIDAS 

Gyveno 829 W. 33rd St. 
Tol. PH. 6-3998 

Mil-5 gruod. t d„ 1962, 8 vai. 
ryte, sulaukęs ,69 metų.. GtmS 
Lietuvoje. Kilo 18 Raseinių ap. 
Girkalnip parap. 

Amerlkojo išgyveno 40, m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo žmona Bernleo (PctkaitC), 
dūkto Vloleto Hayes, žentas 
Carl Ir duktė Adele Papp, žen
tas ;lonas, sūnus Jonas, mar
ti Ann ir sūnus Kdvvardas, de
vyni anūkai, broliai Jerry ir 
VValter Ir kiti Kipiim's, draugai 
ir pažjstami. 

Priklauso prie. 8v. Kazimie
ro Akademijos ir;, šv. Pranciš
kaus .vienuolyno rėmėjų dr-jų. 

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, . 3307S.L1-
tuanlea. 

Uiidotuves jvyks trečiadienj, 
gruod. 10 d. 18 koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas \ &v. 
Jurgio parap. bažnyčia, ku-
rlojo jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydčtas j Žv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoftjrdžhil kviečiamo visus 
•gimines, draugua ir pažjslamus 

dalyvauti .šiose* laidotuvės^. 
Nuliūdę! /inona. dukterys, 

minus, žentui, in.ii < i broliai ir 
kiti uimiiH s. , 

Laidotuvių direktorius A.M. 
Phillips, Tel. YArds 7-3401. 

TELEVIZIJOS, RADIO IR 
FONOGRAFAI 

G E R A N U O L A I D A 
Garanti ja — Išsimokejimai 

APARATŲ SUTAISYMAS 
1 dirbtuvėse ir namuose atliekamas 
prityrusiu Inžinierių. Sąžiningas ir 
gera* patarnavimas garantuotas. 

iJLhDAinfl. 
IDlTCLCvision 
(sales - service) 
3I20S. Halšted- DA-6-6887 
- • - • ' — — • - • — - - • -

Raudonoji teleionų knyga 

Pirmadienį jau buvo pradėta 
išvežioti raudonoji Chicagos 
1953 m. telefonų knyga. Tai di
džiausias pasaulyje klasifikuo
tų telefonų sąrašas, tur įs 2,132 
puslapių. Iš jos matyti , kad Chi 
cagoje dujomis kūrenamų kros
nių prekybininkų skaičius pa
augo iki 429, kitokių krosnių 
prekybininkų yra 640, bet žiba
lu, kūrenamų krosnių pardavė
jų skaičius nukri to iki 548 (bu
vo 608). Chicagos mieste y ra 
1,705 benzino (gesolino) stotys, 
1,100 naujų automobilių parda
vėjų ir 836 vartotų automobi
lių prekybininkai. 

A N T H O N Y B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S. 50ih A V E. 
CHICAGO, ILL , CICERO' ILL. 

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

Eiuleikte 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Heimitage Avenu* 

Tel. YArds 7-1741-2 ir Blfthop 7*9481 
4330-34 South California Avenue 

T e l e f o n a s B l s h o p 7-9719 
AMllULANCE DIENA IR NAK'I'J 

• 

. ««»$*£# y • 

A. A. 
VINCENTAS MICEVIČIUS 

Mirė gruodžio 10 d., 1951 
3 

VIOIIOIIŲ uietij,.tnlrtloH mikukticH fcdttHftJrbfl pamaldoH Jvyk.s Gi
mimo Panelfla švč. parap. bažn. I, m. gruod. 10 <!.. 8 vai. ryto Ir 
Hv. Antano parap. I>až. ft. m. gruod. 10 d. G vai. ryto. 

PraAomo glminoM ir pažįstamus prisiminti velloilj ir dalyvauti 
pfi maldose. 

Liūdintieji •— Ainiiiia. DuUtci'ys, Sūuūs ir Anūkai. 

LIŪDESIO VALANDOJ 
ŠtukiU 

M A Ž E I K A * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams \1eU 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
• » koplyčia arčiau jūsų namų. 

A. A. 
WILLIAM NORWlCE 

Gyvinto (Miicago, 111. 
Mirč gruod. 7 d.. l'J&2, 7 vai. 

vak.. sulaukęs «3 m. umžlaus. 
(Jiinč Lietuvoje. Kilo Ii Šiau

lių apskr., Kruopių par., l 'a-
liesiii kaimo. 

I•asiliko dldellamo nidiudlmo 
žmona Marijona, dūkto Hor 
KiHo. tentą* Htanloy ('. MH«H. 
draugai ir pažįstami. 

Kfuias pašarvotas (.'IU'IH Niel-
s<u koplyčioje 330 1 W. Fuller-
ton Ave. 

Laidotuves Jvyks trečiadienj. 
gruod. 10 d., ls koplyčios 8 
vai. popiet bua nulydėtas J ka
pines. 

Nuoširdžiai Kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstauvuH 
datyvuuti Stono laidotuv*Ht;. 

N n 111111 v: /.inoiui, įniki*- ir 
žt^ntas. 

i .a nlot u\ m direktorius Chrls 
Nlelsen. Tel. BHJlmotit 5-K878 

• 

PIRKITE TIESIOG NUO 
. MR. NELS0N 

— navininko — 

St. Casimir Monumcnl 
Company 

8914 West l l l t h Strest 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planą Pasirinkimas ftfiost* 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambtilansų patarnavi
mas y r a telkiamas 
dieną ir n a k 11. Rei
kale šaukite 
raus. 

Mes turime koplyčia* 
i;<> • i.imlo dalyse I r 
v i s o s e Chicagos ir 
tuoj aus patar
iu! uja m. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 YVost 23rd PLACE 
10756 S. MICIUGAN AVE. 

Tel. Vlrginia 7-6672 
PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 We*t IŠth STREET, Tel. SEeley 3-5711 

i * 

SAFETY OF YOUR 
SAVING5 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, 1LU Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STRBET 710 VV. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F.BUKAUSKAS 
10821 S. MICH1GAN AVE. Tel. COmmodore 4-2226 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LTkUANieA AVK. . Tel. VĄrds 7-3401 

4 

• ~ JURGIS F. RUDMIN 
3319 A. LJ1UAN1CA AVE. Tel. VArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIčtUS 
434^ M. tALIEORNIA AVE. Tel. LAfayetta 3-3«72 

LEONARDAS A. EžERSKIS 
1646 WE8T 46ih STREET Tel. YArds 7-0781 

• 
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X Brolis Stanislovas Mont-
vydas, MIC, praeitą šeštadieni 
buvo iškilmingai palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse. Aušros 
Vartų bažnyčioje tą dieną 10 
vai. atlaikytos iškilmingos ge
dulo šv. Mišios, kurias atnaša
vo V. Atkočius, MIC, Šv. Kazi
miero Marijonų kongregacijos 
provinciolas. Prie šalutinių al
torių tuo pat laiku už a. a. Sta
nislovo sielą šv. Mišias atnaša
vo: kum, P. Cinikas, MIC, TT. 
Marijonų spaudos direktorius, 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
„Draugo" redaktorius, kun. A. 
Naudžiūnas, MIC, „Laivo" re
daktoriaus padėjėjas ir kun. 
Petraitis, MIC Pamaldose ir lai 
dotuvėse dalyvavo daug žmo
nių, jų tarpe „Draugo" redak
toriai ir „Draugo" administra
cijos tarnautojai ir darbininkai. 

X Kun. Ig. Albavičiaus 40 
m. kunigystes sukakties minė
jimas, kurį suruošė Chicagos 
Ateitininkai Sendraugiai, praė
jo tikrai malonioje nuotaikoje. 
Sukaktuvininką sveikino: kun. 
dr. A. Juška — At-kų Sendr. 
vardu, A. Viliušis — Moksl. At-
kų vardu, A. Markelis — Stud. 
At-kų vardu. „Draugo" vyr. 
red. L. šimutis, red. Ig. Sakalas 
— vyčių vardu, E. Samiene — 
Kat. Fed. vardu, B. Babraus-
kas — Rašytojų Dr-jos vardu 
ir adv. K. Česnulis. Nuo Chi-

X Elzbieta LankauskienSt, 
uoli katalikiškųjų organizacijų 
rėmėja, amžina „Draugo" ir 
„Laivo" prenumeratorė, yra 
dosni ir gailestinga. Ji pasiun
tė naujų drabužėlių tremtinių 
vaikams Vokietijoje Kalėdų 
švenčių proga. Ji parėmė Chi
cagos Vaikų Teatrą pinigine 
auka. „Dievas duoda man, aš 
duodu kitiems", šį mėnesį su
eina 17 metų, kaip ji sėkmingai 
vadovauja „Elizabeth's Linge-
rie Shop, 1904 So. Cicero Ave., 
Cicero, 111. 

X Ateitininkės giedrininkfis 
didesnių švenčių proga visuo
met prisimena savo mirusias 
korporacijos nares, ištremtas ar 
kenčiančias seses. Ateinančių 
Šv. Kalėdų proga užprašė Šv. 
Mišias, kurios bus atlaikytos 
gruodžio 14 d., 9 vai. ryto Tė
vų Jėzuitų koplytėlėje. Visos 
Chicagoje gyvenančios giedri-
ninkės su savo šeimomis tose 
pamaldose taip pat dalyvaus. 

X M. Stikliene-Pelk, Racine, 
Wi8C, „Draugo" Administraci
jai rašo, kad jai labiausiai pa- k § g i J T A u g š t o j o Komisaro 
tiko šie atvirukai: J. Steponą-j T r e m t i n i a m s b r i t ų padalinio at-
vičiaus Rogėmis į bažnyčią Į s t o v a g M r A w H Wilkinson 

CHICAGOS ŽINIOS \ 
Miestas atgavo aerodromą 

Mrs. Eisenhovver pirmą kartą pasirodė USO centre New Yorke 
kaip „first lady-eleet". Ji ragauja tortą. Paveiksle matome taip 
pat JAV kariškg jėgų atstovus. (INS) 

' " " i 

IŠ ARTI IR TOLI 
DID. BRITANIJOJ 

— Susidomėjo tremtiniais. 
Lapkričio 13 d. Bradforde lan-

i Kalėdų naktį, V. K. Jonyno — 
Prakartėlės siluetas, šalia du 

i lietuviški kryžiai su trijų ange
lų choru viršuje, J. Pautieniaus 
— Lietuviškos sodybos žiemos 
vaizdas. 

X „Kelias Atgal" (slapyvar-
dė Voverė iš Ąžuolyno), „Su
drumsta Ramybė" (slapyvardė 
N. Pakrantė), „Kainas ir Abe
lis" (slapyvardė žaltys), „Ku
meliukas" (slapyvardė Šešupės 
žvejis) praeitą šeštadienį at
siųsti novelių rankraščiui „Drau 

cagos ateitininkų kun. Ig. Al-įg0» Novelės Konkursui. Praei-
bavičiui buvo įteiktas gražus t ą šeštadienį Novelės konkurso 
lietuviškas kryžius. Nors dauge komisija jau turėjo 13 novelės 
lis šeštadieniais dirba, bet Vy-1 rankraščių, 
čių salė buvo beveik pilna. Vai 
šių vyriausioji šeimininkė bu-, 
vo Alicija Rūgytė. 

X Dan Kuraičiui palinkėti ge 
ros kelionės aplink pasaulį pra
eitą šeštadienį į Milda Buick, 
Inc., patalpas 935 W. 35 str. 
susirinko daugiau kaip šimtas 
jo bičiulių: verslininkų, profe
sionalų ir kitų jo draugų. Vyko 
skanios vaišės prie atskirų sta
liukų, vėliau buvo kalbos, ku
rių metu iškelta Dan Kuraičio 
prekybiniai sugebėjimai, jo 
draugiškumas ir linkėta jam lai 
mingai grįžti sėkmingai apva
žiavus aplink pasaulį. Drauge 
privačiai buvo atsisveikinta ir 
su kun. Ant. Perkumu, kurs 
taipgi buvo kviestas į pobūvį ir 
kurs sekmadieni išvyko į Ve-
nezuelą. 

v, 

X Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, IU., šį vakarą gruodžio 
9 d., baigiasi 40 valandų atlai
dai. Iškilmingiems mišparams 
giedoti savo geram chorui muz. 
A. Mondeika day yra pakvie
tęs į talką Chicagos lietuvius 
vargonininkus. Per mišparus 
vargonais gros A. Mondeikos 
duktė Marijona, vargonų virtuo 
ze, kuri toje srityje vis dar 
specializuojasi pas garsų De 
Paul Universiteto vargonų prof. 
Becker'į. 

X Vincas Balsis, 4355 So. 
Artesian ave., grįždamas iš baž 
nyČios gruodžio 3 d. paslydęs 
krito žemėn ir sunkiai susižei
dė. Gydosi namie gydytojo prie 
žiūroje. Jis yra senas „Drau
go" skaitytojas ir organizacijų 
rėmėjas. Linkime pasveikti ir 
vėl dalyvauti mūsų tarpe. 

X Dr. B. Matulionis šiomis 
dienomis žada atvykti į Chica-
gą pasimatyti su pažįstamais ir 
vienminčiais. Buvęs Kauno ka
ro ligoninės gydytojas, Biršto
no kurorto direktorius Dr. Ma
tulionis išlaikė Rhode Island 
valstybėje gydytojui nustaty
tus „basic sciences" egzaminus. 
Vėliau jis laikys praktinius me
dicinos egzaminus. 

X Mr. ir Mrs. Stanley Kana-
packis, 6403 S. Mozart Str., pa
aukojo $1.000 T.T. Marijonų se 
minarijai, atmindami savo drau 
gą Stanley Shimkus. Mr. ir 
Mrs. Kanapackis yra seneliai 
(grand-parents) brolio Ronald 
Christian, MIC, ir sesers pran-
ciškietės M. Rapheal. 

X Stanley Pieža, Chicago 
Herald American redaktorius 
lankydamasis Springfield, 111., 
praeitą šeštadieni turėjo pasi
kalbėjimą su gub. Stevenson. 
Stanley taipgi aplankė garsią 
vietovę Lincoln. 

X Gražina Paukštyte ir Da
lia Binkyte, Brighton Park ko
lonijos gyventojos, renka lie
tuviams džiovininkams Vokieti
joje aukas. Brighton parkiečiai 
aukoja. 

X Jonas Jonynas, iš West 
Haven, Conn., „Draugo" Admi
nistracijai rašo: „Širdingai dė
koju už gražias Kalėdines atvi
rutes, kurios šiemet tikrai labai u k s u g e r a i f l berniukais^ bet ir 
gražios". g u ger0mis elgesio taisyklėmis 

ir Darbo ministerijos namuose 
turėjo pasikalbėjimą su kaiku-
rių tautybių tremtinių atsto
vais. Pasikalbėjime dalyvavo: 
lietuvis, latvis, estė, lenkas, ru
sas ir ukrainietis. Pabrėžęs, kad 
Komisaro įstaigos pagalba įsi
kūrusiems tremtiniams gali bū
ti tik moralinė, atstovas klau
sė, kokios aktualijos yra trem
tinių tarpe. Buto reikalas, kaip 
ir apsirūpinimas darbu, šiuo 
metu nėra aktualus: nedarbas 
jau visai prapuolė, o daugelis 
tremtinių turi įsigiję savo nuo
savus namus. Toliau buvo pa
liesti kaikurie nedraugiški 
straipsniai tremtinių atžvilgiu 
kaikuriuose britų laikraščiuose, gė minėtą minėjimą. Iš Lon-

— Darbo sąlygos pagerėjo. 
Prieš kelis mėnesius daugelis 
lietuvių, gyvenančių Anglijoje, 
buvo išgąsdinti beprasidedan-
čios nedarbo grėsmės. Dauge
lyje tekstilės pramonės miestų 
lietuviai buvo arba atleidžiami, 
arba paliekami trumpam darbo 
laikui. Paskutiniu metu su ta 
grėsme apsiprasta, nes darbo 
sąlygos žymiai pagėr,ėjo. Teks
tilėje daug kas dirba antvalan-
džius arba akordinį darbą. Iš 
oficialių valdžios sluogsriių pa
skelbta, kad tariamasis nedar
bas buvęs darbiečių sąmoningai 
skelbiamas mitas. Darbo vi
siems užteksią, tik tegu visi dir 
bą. 

— Latvijos Nepriklausomy
bes šventė. Latviai savo Ne
priklausomybės šventę mini lap 
kričio 18 d. Lapkričio 9 d. E-
dinburge gyveną latviai suren-

Atstovas prašė tokių straips
nių iškarpas atsiųsti jo įstaigai, 
o bus tuojau reaguojama. Kar
tu pabrėžta, kad naudinga vie
tinėje anglų spaudoje tiesiog at 
siliepti patiems tremtiniams. 

— R. Spalio „Gatves berniu
ko nuotykiai". „Tremties" lei
dykla Vokietijoje neperseniai iš 
leido naują rašytojo Rom. Spa
lio knygą „Gatvės berniuko nuo 
tykius". Knyga išleista gražiai 
— kietu viršeliu, 508 psl. Prie 
knygos išleidimo prisidėjo 107 
lietuvių, daugiausia gyvenančių 
Amerikoje, kurie knygą užsisa
kė dar jai spaudoje esant. Kny
goje labai intryguojančiai ap
rašomi gatvės berniuko Jonu
ko nuotykiai. Užaugęs skur
džioje batsiuvio šeimoje, tėvų 
neprižiūrėtas ir neaprūpintas, 
Jonukas visai pagenda. Vėliau 

dono atsilankė Latvijos pasiun
tinys D. Britanijai, Įgaliotas mi 
nisteris K. Zarinš. Iškilmės bu
vo pradėtos pamaldomis, ku
rios atlaikytos protestantų baž 
nyčioje. Po pamaldų latviai bu
vo susirinkę pobūvio. Vakare 
buvo gražus koncertas. Minėji
me dalyvavo svečių iš Škotijos, 
be to, buvo apsilankę lietuvių 
ir lenkų tautų atstovai 

Vaikas mate, kaip nušovė 
jo motiną 

CJėrimas, nt-tvr.rkrngas gyve
nimas priveda prie tokių trage
dijų, kaip ši: Chicagos miesto 
tarnautojas Krank Ponshoe, 50 
m. amžiaus mirtinai nušovė sa
vo žmoną Lois, 38 metų. Tą 
jvykj naatč jos sūnus iš pirmos 
moterystes, 8 motų berniukas. 
Lois buvo penkių vaikų motina 
ir dirbo restorane. Kai ji grįžo 
Ii darbo šeštadienj po pusiau
nakčio, tėvas, kurs tuo metu 
gčre,^ pradėjo reikalauti iŠ jos 
pinigų. Dėl to kilo ginčas. Lois 
užsirakino savo kambary ir jo 
neįsileido. Nuėjęs į šalį vyras 
po kiek laiko vėl grįžo. Kai 
Lois atidarė duris, jis paleido 
j žmoną keturis šūvius, o pas
kiau pasilenkęs ir tardamas: 
„Ar dar tu nemirei?" — palei
do penMą šūvį į galvą. Policija 
žiaurųjį vyrą suareštavo. 

Pataisos kriminalinėj 
įstatymdavystej 

Chicagos Kriminalinių Nusi
kaltimų Komisija nori pravesti 
dvi pataisas Illinois kriminali
nėje įstatymdavystėje: įvesti 
imuniteto dėsnį, pagal kurį tas 
liudininkas, iš kurio liudymo iš* 
kiltų koks jo paties nusikalti
mas, atleidžiamas nuo bausmės 
išimtis — kreiva priesaika liu-
dyme. , 

Antra patais — *už kreivą 
priesaiką galima bausti, jeigu 
liudininkas pareiškia du prieš
taraujančiu kits kitam liudy-
mu. Anksčiau tokiais atvejais 
prokurorui buvo uždėta pareiga 
įrodyti, kuris liudytojo pareiški 
mas teisingas. Tos pataisos bu
vo norimos įvesti anksčiau, bet 
vis nepraėjo. Dabar yra dau
giau vilčių jas pravesti. 

Chicagos meras Kenn^lly ga
lutinai susitarė VVashingtone BU 
karine vadovybe, kad O'Hare 
aerodromas visiškai pereis civi
liniam naudojimui. Jame tik 
bus laikomos kelios aviacijos 
eskadrilės miesto gynimui. Ka
riuomenė savo naudojimui Chi
cagos apylinkėse pasistatys ki
tą aerodromą. Šį susitarimą pa 
tvirtino prezidentas Trumanas. 

Sugavo banditą 
Chicagos policija sugavo be

bėgantį 18 metų banditą Nolan 
VVelsh, kurs norėjo pasišalinti 
po nepasisekusio bandymo ap
grobti. Viena Chicagos moteris 
paliudijo, kad sugautasai bu
vo tas pats, kurs anksčiau ap
grobė jos vyro parduotuvę ir ją 
pačią nuskriaudė. 

Išgriovė sieną, išvogė 
prekes 

Plėšikai išgriovė sienoje sky
lę ir iš B and B Men's Cloth-
ing Store, 2520 E. 75th s tr . iš
vogė prekių už $3,500. Išnešta 
150 kelnių, 50 sporto žaketų, 
500 kaklaraiščių, 72 marškiniai, 
24 skrybėlės ir $91 pinigais. 

Gyvenimas )ayoje 
Teatras „Today", esantis Ma 

dison gatvėje ties Dearborn, 
šios savaitės pradžioje rodo Ja
vos salos gyvenimą, naujai ka
riuomenės išrastą amfibinį ve-

KAS, KĄ IR KUR 
— Kino aktoriai vyčių susi

rinkime, šį vakarą, gruodžio 9 
d. 7:30 valandą, Lietuvos Vyčių 
salėj įvyks metinis Lietuvos Vy 
čių seniorų kuopos susirinki
mas, kuriame bus renkama val
dyba 1953 m. Po susirinkimo 
žum. S. Pieža supažindins su 
dviem kino aktoriais-komedinin 
kais — Abbot ir Costello. 

Susirinkimas prasidės lygiai 
7:50 vai. kad iki 9 vai. visus 
reikalus galima būtų svarstyti. 

Valdyba 
; 

— Chicagos Balio Apskritis 
š. m. gruodžio mėn. 13 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių Auditorijoje 
rengia vakarą-koncertą. Pro
gramą išpildys „Pirmyn" cho
ras. Visi Chicagos lietuviai ma
loniai prašomi atvykti į kon
certą ir parodyti savo efekty
vią paramą Baifui. Remdami 
Balfą — parodysite gerą širdį 
ir palengvinsite sunkią bei skur 
džią tremtinio dalią nešti nelai
mingiems mūsų broliams ir se
serims Europoje. Dalyvaukime 
visi lietuviškame savo tautiečių 
šalpos ir broliškos pagalbos 
darbe, nes padėti vargan pate
kusiam yra didelė laimė ir kiek
vieno lietuvio tautinė pareiga. 

Chicagos Balfo Apskr. 
Valdyba 

— Gruodžio 11 d. New Yor-
ko Vajaus Komiteto susirinki
mas. Gruodžio 11 d., ketvirta
dienį, 8 vai. vakaro Didžiojo 
New Yorko Balfo Vajaus Ko-

Trumpai iš visur; 
— Rūpinasi darbininkų ger

būviu. Bolivijos Episkopatas ne 
seniai oficialiai pritarė vyriau
sybės projektui suvalstybinti 
cino kasyklas, pramatydamas, 
kad tuo bus pagerinta ne tik 
pačių kasyklų, bet ir viso kraš
to darbininkų padėtis. Episko
patas taip pat pareiškė pagei
davimą, kad būtų pravestos ir 

jis susipažįsta su studentu skau j k i t o s s o c i a l i n g s ref0rmos, lai
tu, kuris jį pasiima į stovyklą. | k a n t i g D i e v o ^tSLtymo i r Baž-
Čia berniukas susipažįsta ne; č i o s m o k s l o . 

iimą. sporto, politiko*, m a d ų ^ . ^ p i r m i n i n k a s Aig i ,^ , 
naujienas. 

Notre Dame nori televizijos 
Katalikų universitetas Notre 

Dame padavė prašymą gauti lei 
dimui atidaryt' televizijos stotį, 
kuri būtų įrengta South Bend 
mieste, esančiame netoli Chica
gos. Užpuolė mergaitę 

Koks jaunas Danditas, apie' 
25 m. amžiaus, pasigavo 13 me Paminėjo negrų sukaktį 
tų mergaitę, grįžtančią iš šo- Bismarcko viešbutyje buvo 
kių pamokų ir, grasindamas jai suruošti pietūs paminint 125 me 
kišeniniu peiliu, nusivedęs ant tl* sukaktį negrų spaudos JAV. 
geležinkelio pylimo ją nuskriau J 4 pirmas laikraštis gimė 1827 
dė. Panašių įvykių pasikartoja | m - N e w Y o r k e i r vadinosi 
ir dažniau. Kaikuriuose Chica- »FriedonVs Journal' 
gos rajonuose gyventojai dėl to 
labai baiminasi, o policija stro
piai jieško nusikaltėlių. Polici
jai jau pasisekė sugauti 22 m. 

10,000 porų batų 
Johnny Olson, kurs tarnauja 

pranešėju WBBM radijo stoty- n a u J a valdyba 1953 m. Po su-

Brazis kviečia Vajaus Komiteto 
plenumo susirinkimą Apreiški
mo parapijos salėje, 259 No. 
Fifth St, Brooklyn, N. Y. 

Komitetas išduos smulkų dar 
bų ir vajaus pajamų raportą, 
o taip pat ir atskaitą, kaip su
rinktosios aukos sunaudotos. 
Taip pat bus atsakinėjama į 
Vajaus darbų ir Balfo veiklos 
paklausimus. 

— šakių Apskrities Klubo 
(Cicero, 111.) priešmetinis susi
rinkimas šaukiamas gruodžio 
13 d. 8 vai. vak. Stanaičių na
me, 1602 So. 50th Ct. Nariai 
prašomi laiku susirinkti, nes tu 
rime daug svarbių klausimų ap
svarstyti. Taipgi bus renkama 

piktadarį W. Smokowskį, kurį je, pasiryžo surinkti 10,000 po 
atpažino dvi moterys, liudyda
mos, kad jis jas smaugė su vie
line kilpa. 

Moksleiviai jieškos 
piktadario 

Chicagos policija kreipėsi į 
pietinės miesto dalies mokslei- ""T~ " . v . ,_x. vystymo vaikų, vius, prašydama juos padėti su-
jieškoti piktadarį, kurs grasin-i 
damas peiliu nuskriaudžia ar 

rų vaikų batų ir juos išsiųsti 
reikalingiesiems į užsienį. 

$26,400 tyrimams 
. Iš dr. J. Levinstono fondo 
buvo suteikta Cook apskrities 
ligoninei $26,400 finansuoti ty
rimus atsilikusio protinio išsi-

sirinkimo bus vaišės. 
Pirm. P. Juška 

X Bridgeport TT. Marijonų 
Bendradarbių 10 skyriaus svar
bus metinis susirinkimas šau
kiamas gruodžio 10 d. 7:30 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Bus renkama nauja val
dyba 1953 m. Visi kviečiami j 
susirinkimą. O. B. 

X A. Petrauskas, gyv. Chi
cagoje, rašo: „Labai dėkoju už 
Kalėdines atvirutes, kurios yra 
ta ip skoningai paruoštos. Tai 
neapsakytas meno grožis". 

X Kazys Prisimintas, 1805 
W. 46th Str., išbaigęs senuo
sius takelius apmeta naujai 
stakles ir žada pagaminti lietu
viams daugiau naujų takelių. 

X V. Galvydis, gyvenąs 911 
W. 33 str., parsigabeno iš Wis-
consin valstybes ištisą sunkve
žimį eglučių ir jomis apsirūpin
ti padeda savo pažįstamus. 

X Dr. Vladas Prunskis po 
sunkesnės operacijos sugrįžo iš 
ligoninės į namus. Sveikata ge
rėja. 

X Teisinirkas Stasys Mon-
kus baigė neebaninės braižy
bos kursus. 

X Tony Yuknis yra redak
torius „The Don Varnas Post 
Bugle". 

ir visai pataiso savo elgesį. Kny 
ga verta skaityti ne tik jauni
mui, bet ir senymui, kaip tei
singai knygos pradžioje pažy
mima. Ta proga pastebėtina, 
kad rašyt. Rom. Spalis gyve
na Halifaxe ir visą laiką dirba 
tekstilėje. Tačiau jis visuomet 
randa laiko ir kūrybai, kuri pas 
jį saulėta, šviesi. 

— Išsilaužė ranką. Hudders-
fielde nuosavam name gyventi 
p. Sinkevičienė išsilaužė dešinę 
ranką per riešą. Kurį laiką ne
gali nieko dirbti. Tikimasi, kad 
greitu laiku ranka visai pagis. 
P. Sinkevičienė gyvena su sa
vo vyru ir dviem dukterimis. 

net ir sužeidžia mergaites. Po-
Sv. Sosto atstovas. Pa- Hcija spėja, kad tas nes'ubren-

— Jieškomas Jonas Miliaus
kas. Yra jieškomas Jonas Mi
liauskas, gimęs 1907 m. Kelmės 
valsč., Raseinių apskr. Jis tu
rimomis žiniomis atvyko į Ang
liją iš Vokietijos 1947 m. Jo 
jieško Juozas Sinkevičius, gy-

I venas JAV. 

staruoju laikų Paryžiuje buvo 
atidaryta VII generalinė UNE
SCO konferencija, kurioje ša
lia 65 valstybių, šios organiza
cijos narių, šalia nenarių ir vi
suomeninių organizacijų daly
vauja ir Šv. Sosto delegacija, 
vadovaujama Roncalli, Apašta
liškojo Nuncijaus Prancūzijai ir 
nuolatinio Vatikano stebėtojo 
prie UNESCO. 

— Garsus universitetas, šio
mis dienomis iškilmingai mini
ma Lillio (Prancūzijoj) katali
kų universiteto 75 metų sukak
tis. Universitetas yra išleidęs iš 
viso apie 30,000 akademikų iš 
visų Prancūzijos provincijų ir 
42 kitų įvairių tautų. Šiuo laiku 

dęs jaunuolis gali da r lankyti 
augštesniąją mokyklą ir prašo 
kitus moksleivius padėti jį iš
aiškinti. 

Ištraukė nursę iš upes 
Ernestas Magnuson, 54 m. 

amžiaus tilto sargas prie Clark 
gatvės, pamatė, kad į Chica
gos upę įkritusi mergaitė. Jis 
ją ištraukė. Pasirodė, kad tai 
būta 18 metų amžiaus gailes
tingosios sesers Margaritos 
Stepp, gyvenančios 6201 VVood-
lawn. Įtariant, kad ji norėjo 
sau atimti gyvybę, ji nugaben
ta į Psichopatinę Ligoninę išty
rimui. 

1,000 vadų 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
Kiekvienas žmogus turėtų atliekamos nuo pragyvenimo pinigu 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, valku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas Jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis, 
fradftk taupyti šiandien! 

MUTUAL F e d e r a 1 SAVINGS 
AMD l O A N A S S O C I A T I O H 
2202 W. Cmrmak Rd • Chicogo S. A 
JOMMlKAZANAUSICA^rW*T«t. VI rgMa 7-774? 

$10.000 by P.S.LLC 

jame studijuoja apie 2000 stu- S e k m a d i ' e n į UorriZn viešbu-i 
dentų. 

— „Marijos Balsas". Kolum
bijos katalikų spaudos Agentū
ra neseniai šio krašto sostinėj 
atidarė naują radijo stotį, kuri 

• * 

vadinama „Marijos Balsu". 

tyje buvo susirinkę apie 1,000 
Chicagos šv. Vardo \ Draugijos 
vadų ir atstovų. Į juos kalbėjo 
kard. Stritch, primindamas rei
kalą krikščioniškuoju veikimu 
pašventinti visuomenę. 

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BENDROVĖS 
K R A U T U, V fi 

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 Krautuves. Dėl mažųjų čia yra 
naujausių dovanų — žaislų-toys. 

• 
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