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Lietuva ir De Gasperi partija 
(H vieno laiško mūsų redakcijai) 

ROMA. — Cia operos teatre vyko Italijos krikščionių demo
kratų partijos ketvirtasis kongresas. Jame Lietuvos krikščionis 
demokratus ir kitų Pabaltijo kraštų krikščioniškąsias partijas at
stovavo kun. V. Mincevičius. 

Savo sveikinimo kalboje, ku
ri buvo sutikta visų kongreso da
lyvių atsistojimu ir karštais plo 
jimais, pagerbiant kenčiančias 
Pabaltijo tautas, kalbėtojas nu
švietė Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos kilmę, nuveik
tus darbus savo tautai, kovas už 
laisve krašte ir tremtyje. Jis pa
žymėjo, kad lietuvių tautos ilga
metė rezistencija prieš komuniz
mą buvo lemiama gerbūvio, kilu
sio iš žemės reformos, ir visuoti
nio išsilavinimo, kilusio iš tinka
mos mokyklų sistemos, šitas pa
reiškimas buvo sutiktas didžiau 
šiais plojimais,, norint tuo pa
brėžti, kad būtų pagreitinta Ita
lijos valdžios vedama žemės re
forma ir pradėta mokyklų refor 
raa, duodanti galimybės plačiau
sioms masėms pasiekti išsilavi
nimo. 

Kalbėtojas toliau, iškėlęs 
krikščionių demokratų parti
jos ir jos pirmininko prelato M. 
Krupavičiaus nuopelnus Lietu
vai, pažymėjo, kad jis vadovau
ja ir Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui, bendradarbiaujant vi 
soms demokratinėms partijoms, 
kad Vlikas turi tautos įgalioji
mus veikti jos vardu užsienyje, 
koordinuojant lietuvių emigran
tų ir pabėgėlių yeiklą. 

Perduodamas linkėjimus, kal
bėtojas patiekė ir prašymą: 

„Drauge drįstu prašyti, kad 
savo kryžiumi paženklintą sky
dą, ant kurio spindi pranašiškas 
žodis „Libertas", pakeltumėte 
ginti savo Pabaltijo brolius ir ei
tumėt jiems į pagalbą, nes jie 

toje, kur 1948 m. buvo žiauriai 
komunistų nužudytas jaunas 
krikščionis demokratas Gerva-
sio Federici. įvairūs kalbėtojai 
pabrėžė, kad tuo norima pagerb
ti visus žuvusius už laisvę kovo
je prieš komunizmą. 

Kongreso motto buvo: „Vie
ninga partija už demokratinę Ita 
liją, demokratinė Italija už su
vienytą Europą". 

Partijos generalinis sekreto
rius ministeris Gonella savo pra 
nešime iškėlė partijos nuveik
tus darbus ginant ir sutvirtinant 
demokratirię valstybę ir užbrėžė 
naujos veiklos planus, tarp ku
rių pažymėtina demokratijos gy
nimas griežtai kovojant prieš ko
munizmą ir fašizmą, sutvirtini
mas valdžios galios, padarant 
konstitucijos reviziją, parlamen
to rinkimų reformą, pertvarkant 
valstybės administraciją ir kt. 
Be politinių reformų, numatyta 
visa eilė ekonominių, siekiančių 
pagerinti ekonominį tautos ger
būvį. 

Santykiuose su užsieniu numa 
tyta stiprinti tarptautinį bendra 
darbiavimą, siekti Europos su
sivienijimo ir taikos, bet tuo pa
čiu metu, esant dabartiniam ko
munizmo pavojui, ginkluotis ir 
jieškoti apsigynimui draugų. 

Pačios partijos klausimu bu
vo pabrėžta jos centrinė padėtis 
kitų partijų tarpe, siekiant ta
čiau bendradarbiavimo su viso
mis demokratiškomis partijo
mis. Pasmerkti skilimai partijo
je luominiais motyvais ir pabrėž-

Prancūzų kariai metami Afrikon 
Viskas nurimo Maroke po kruvinų riaušių. Jungtinėse 

Tautose prancūzų pozicijos gerėja 
CASABLANCA, gruodž. 10. — Prancūzų generalinis reziden

tas Maroke gavo iš Paryžiaus visus įgaliojimus elgtis taip, kad 6. 
Afrikoje neįsiliepsnotų sukilimas. 

Ryšium su Jungtinėse Tauto-

Helikopteria atneSa ant kreiserio Helena prie Wake salos Pacifike Eisenhowerio valstybes sekretorių 
Foster Dulles ir iždo sekretorių Humphreys. Laivas vyksta į Havajus Eisenhoweriui su patarėjais 

svarstant Tolim. Rytų problemas, (INS) 

se pradėtu Bvarstyti skundu, kad 
'; prancūzai skriaudžia S. Afrikos 
arabus, neskubėdami jiems duo
ti daugiau teisių, Tunise buvo 
nužudytas vienas iš arabų vadų, 
o ta proga Maroke prasidėjo 
riaušės, kurios ten paprastai yra 
labai kruvinos. Jau žuvo 7 euro
piečiai ir 50 arabų — maurų. 

Tunise didesnio subruzdimo 
arabai greičiausiai nebegalėjo 
padaryti, nes karštieji arabų va
dai yra izoliuoti, o kiti apkartu-1 šapas įkrito į Norvegijos komu-
sia širdžia bendradarbiauja su j nistų akis ir graužia. Paskutiniu 

ir paskirti tarpininkavimo ko
misiją derybose padėti. Vietoje 
šios rezoliucijos visi telkiasi ap
link Lotynų Amerikos valstybių 
patiektą, kuri reiškia Prancūzi
jai pasitikėjimą, jog savo pažadą 
dėl savivaldos išplėtimo tinka
mu laiku įvykdys. 

Norvegų raudonieji 
gavo uždavinį 

OSLO, gruodž. 10. — Baisus 

šiandien kovoja nelygią kovą už t a visuotinė tikslo vienybė. Ypa, 
augščiausias vertybes: gyvybę, 
tikėjimą, tėvynę, šeimą, žmo
gaus vertę, krikščioniškąją civi
lizaciją ir laisvę, šito prašau vi
sos lietuvių tautos, o taip pat 
mūsų brolių latvių ir estų vardu, 
vardu virš pusės miliono depor
tuotųjų, kuriems mirtis yra išsi
vadavimas, o gyvenimas nuolati
nė mirtis. Mus jungia ne vien to 
paties Romos katalikų tikėjimo 
ir tos pačios civilizacijos ryšiai, 

tingai pabrėžtas partijos katali 
kiškumas, prisirišimas prie Baž
nyčios, bendradarbiavimas su 
Katalikų Akcija. 

šis kongresas davė progos su
pažindinti Italiją valdančios par 
tijos žmones su Lietuva ir už
megzti nuoširdžių pažinčių, ku
rios visuomet tarnaus lietuvių 
kovai už laisvę ir nepriklauso
mybę. 

Visa spauda ir radijas šiltai 
bet taip pat, bent dalinai, ir tie paminėjo lietuvių krikščionių 
patys rūpesčiai 
Apie mus jūsų 

bei skausmai, 
genijus Dantė 

demokratų partijos atstovo da
lyvavimą. Jo pasakytos kalbos 

šiandien galėtų pasakyti tai, ką viena ištrauka buvo cituota pa 
yra pasakęs apie Katoną iš Uti 
kos: „Eina, jieškodami laisvės, 
kuri taip yra brangi, kaip gali 
žinoti tas, kuris dėl jos gyveni
mo atsisako". 

Po kalbos kalbėtoją tuoj pa
sveikino Italijos ministeris pir
mininkas De Gasperi, kuris pa
reiškė užuojautą ir pasakė: „Mes 
neužmirštame kilnios lietuvių 
tautos. Jūsų rūpesčiai yra ir mū 
sų"; partijos generalinis sekre
torius ministeris Gonella, vidaus 
reikalų ministeris Scelba, Romos 
ir Triesto burmistrai ir kiti mi-
nisteriai, senatoriai bei žemųjų 
parlamento rūmų nariai. 

Priėmimo metu Kampidoliju-
me lietuvių krikščionių demokra 
tų atstovas turėjo progos pasi
kalbėti BU Vokietijos, Austrijos, 
Šveicarijos, Luksemburgo, Pran
cūzijos, Olandijos, Rumunijos ir 
kitų* kraštų delegatais bei visa 
eile Italijos politikų. Visi parodė 
didelio susidomėjimo lietuvių ko
va už laisvę, padėtimi krašte ir 
pareiškė gilios užuojautos bei 
linkėjimus greitai atgauti ne-

ties Italijos krikščionių demo
kratų partijos generalinio sekre
toriaus oficialiame pranešime 
apie partijos veiklą ir ateities 
planus. 

Pažymėtina taip pat, kad lie
tuvių krikščionių demokratų at
stovas buvo vienintelis iš už ge
ležinės uždangos kraštų, kuriam 
buvo leista kalbėti lietuvių ir ki
tų Pabaltijo valstybių krikščio
niškųjų partijų vardu. Vidurio 
Europos Krikščionių Demokra
tų Unijos vardu kalbėjo latvis 
Civzalis. Buvo dar leista kalbėti 
rumunui inž. Boyla, kalėjime mi
rusio Maniu sūnėnui, kuris buvo 
NEI rekomenduotas. Šis lietuvių 
krikščionių demokratų partijos 
atstovo pasisekimas yra jo di
delių pastangų ir plačių pažinčių 
vaisius. 

Tiria segregacijos 
teisėtumą 

Indijos atstovas vaikiškai kalba 
Menon tvirtino, kad Amerikos klaidos trukdo Korėjos 

karo užbaigimą. — Net Kinija neisąs agresorius 
NEW YORK, gruodž. 10. — Jei negalima užbaigti Korėjos 

karo ir jei Kinija į tą karą įsimaišė, tai, anot Indijos delegacijos 
nario Menon, kalta yra Amerika. 

Filadelfijoje kalbėjęs Indijos 
delegacijos narys Menon pareiš
kęs, kad komunistai jau beveik 
buvę sutikę daryti paliaubas Ko
rėjoje tuo metu, kada JAV bom
bardavo elektros jėgaines ant 
Yalu upės pereitą vasarą. Tas 
žygis, anot jo, paliaubas sugrio
vęs. 

Menon dar teigė, kad Kinija 
įsimaišė į Korėjos karą tik todėl, 
kad JAV kariuomenė peržengė 
38 paralelę. 

Ir trečia, Menon mano, kad 
Jungtinės Tautos neteisingai pa
darė, kai Kiniją paskelbė Korė
jos užpuolike. 

Krishna Menon yra autorius 
vadinamo Indijos plano, kurį ga
lop priėmė JT ir kuris siūlo bū-

Kas dar Čekuose 
areštuota? 

VIENA, gruodž. 10. — Vakar 
pranešėme, kad Jugoslavijos ra
dijas pranešė apie naują areštų 
bangą Čekoslovakijoje ir pridė
jo, kad lauktina naujos bylos su 
pakorimais. 

Papildomai vėliau pranešta, 
kad areštuoti tikriausiai esą gen. 
Ludwig Svoboda, pirmasis kraš
to apsaugos ministras po karo, 
atsisakęs Benešą paremti komu
nistam pradėjus į valdžią kopti; 
Antonin Gregor, neseniai paleis
tas iš užsienio prekybos minis
tro pareigų; Eug. Erban, darbo 
ir socialinės apsaugos ministras; 
Aug. Kliment, sunkiosios pramo
nės ministras; Vladimir Kopri-
va,.buvęs saugumo ministras. 
Belgrado sąraše buvo ir vice
premjeras Fierlinger, išsigimęs 
socialdemokratas, bet vėliau tas 
pats šaltinis pranešė, kad dėl jo 
arešto dar yra abejonė. 

Trys iš aukščiau pažymėtų 
penkių jau bent prieš metus iš 
pareigų atleisti, tik Gregor at
leistas po Slanskio bylos, o Kli
ment — apie rugsėjo pradžią. 
Nė vienas iš tų penkių nėra žy
das. 

Jei sąraše šalia gen. Svobodos 

dą išspręsti Korėjos karo belais
vių pasikeitimo klausimą. 

Filadelfijoje jo padarytos pa
stabos įžeidė J. A. Valstybes. 
Vos grįžęs į New Yorką, Menon 
sukvietė spaudos konferenciją ir 
mėgino aiškintis bei savo pažiū
ras ginti, tačiau tfctoferencija pa
sidarė labai karšta ir jis už
draudė jo pareiškimus cituoti, 
nes nepasitikėjo, kad jie bus tei
singai atpasakoti. Būta klausi
mo, ar jis yra komunistas, bet 
atsakymo tuo reikalu negauta. 
Ponia Pandit Nehru turės vargo 
kol savo pavaldinio nukrypimus 
išlygins. 

Ike posėdžiai 
HONOLULU, gruodž. 10. — 

Gen. Eisenhoweris ir jo kabine
tas beposėdžiaudami artinasi 
prie Havajų salų, kur jie laukia
mi ryt apie pietus. Pranešama, 
kad posėdžiai vyks Havajuose 
dar bent dvi dienas. Jokių pa
reiškimų ar paties Eisenhowerio 
kalbų nesitikima iki valdžios per 
ėmimo. 

Šie Pacifiko pasitarimai esą 
paremti prielaida, kad Sov. Ru
sija nesuinteresuota taika Ko
rėjoje ar padėties palengvinimu 
kituose kritiškuose pasaulio taš 
kuosc. Posėdžiautojai turį ant 

prancūzais laukdami didesnių 
nuolaidų iš Paryžiaus. Galop, po 
neseniai ten vykusių riaušių 
prancūzai yra taip gerai pasiren 
gę, kad nebeapsimoka maištau
ti. 

Didžiąsias riaušes sukelti bu
vo pavesta Maroko arabų nacio
nalistams, kurie tai ir padarė 
Casablancos mieste. Maroke ik
šiol buvo ramu, todėl ir prancū
zų budrumas čia buvo mažesnis. 

laiku drastiškai puolama vadi
namoji Norvegijos saugumo tar
nyba. Ji kaltinama ruošianti po 
litinį Norvegijos piliečių katalo
gą pagal patį šlykščiausią Ges
tapo pavyzdį, išvystydama labai 
didelį užrodytojų tinklą. 

Saugumo tarnybos pirmasis 
uždavinys yra sutrukdyti betko-
kį smūgį, nukreiptą prieš vidaus 
saugumą. Toji kiek ore pakibusi 
sąvoka apima tarp kitko ir kon-

Bet kadangi Maroko generalinis trašpionažą, kitais žodžiais ta-
rezidentas yra visai prancūzų ka riant, kontroliuoja tiek norve-
riuomenei Afrikoje vadovaująs 
generolas, tai riaušininkai buvo 
greit sugriebti kieta kariška 
ranka. Paryžius vakar dar pa
didino jo teises ir pridėjo ka
riuomenės, o jis ją greit išmėto 
kur reikia, kad nieko netikėto 
neįvyktų. 

Europiečiai Casablancoje su
kelti į saugias vietas, o vietinių 

stalo daug įvairiausių sugesti jų gyvenami kvartalai budriai sau 
ką tuo ar kitu klausimu daryti, 
bet abejojama, ar Eisenhoweris 
visais klausimais yra jau galuti
nai apsisprendęs. Turbūt Foster 
Dulles turės dar kaikurių žinių 
iš sąjungininkų surinkti pir
miau, negu visi sprendimai bus 
padaryti. 

Churchill atvyksiąs kovo men. 
Gavo leidimą kalbėti visų dominijų vardu. — Churchill 

stiprina lankus ekonominiais ryšiais 
LONDON, gruodž. 10. — Teigiama, kad britų premjeras 

Churchilis planuoja kelionę į VVashingtoną kovo mėn. ir gavo įga
liojimus kalbėti viso commonwealtho vardu. 

Britų dominijų premjerų kon-

— Vyr. teismas pradėjo svarsty 
ti klausimą, ar segregacija vie-

priklausomybę. Ilgesniame pasi-Į šose mokyklose prieštarauja 

VVASHINGTON, gruodž. 10. tikrai būtų ir Fierlinger, tai ko-

ferencija Londone esanti neti
kėtas Churchilio laimėjimas — 
jam pasisekę visus įtikinti, kad 
VVashingtone kaikuriais klausi
mais reikia kalbėti viena kalba 
ir tas uždavinys atlikti pavestas 
pačiam Churchiliui. Kadangi 
problemos yra politinės ir eko
nominės, tai Churchilį lydės Ede 
nas ir iždo kancleris Butler. 

Anglijos prestižas buvo užgau 
tas, kai jai nebuvo leista būti 
Pacifiko pakto nariu steigėju. 
Australijos ir N. Zelandijos 
premjerai sutiko su Churchilio 
nuomone, kad Anglija yra būti
nas to pakto partneris ir todėl 
juodu pataisys reikalą su tre
čiuoju pakto nariu — JAV-mis. 

JAV muitai yra kitas skaudu-

parduoti savo prekes Amerikoje, 
o ne tykotų dolerių dovanomis 
ar paskolomis. Ir Ši misija, pati 
sunkiausia, pavesta atlikti Chur
chiliui numatytuose Washingto-
no pasitarimuose. 

Kad dolerių badą galop paša
lintų arba, kitaip tariant, nuo 
dolerio rinkos tiek nepriklausy
tų, sterlingo blokas dabar vyks
tančiuose dominijų premjerų pa 
sitarimuose vakar priėmė pen
kių metų planą maisto ir žalia
vų ištekliams padidinti. Nieko, 
žinoma, neskelbiama, kiek tam 
planui įvykdyti bus kviečiami 
talkon Amerikos kapitalai. 

Iš to ekonominio plano aišku, 
kad Churchilis cementuoja ta
riamai sugriuvusią britų imperi-

gomi, kad skerdynių nebepradė-
tų. Lėktuvai, ašarinių bombų pri 
sidėję, skraido nuolat viršum 
miesto. Jei kur rinksis daugiau 
žmonių, ašarinė bomba kris į jų 
tarpą. Menkas revoliucionierius, 
kai jau ašaros byra! 

Arabų ir kelių Azijos valsty
bių skundas Jungtinėse Tautose 
Tuniso ir Maroko reikalu suka 
prancūzam pageidaujamon pu
sėn — vakar ir JAV delegacija 
pasisakė neremsianti rezoliuci
jos, kuri siūlo pasmerkti pran
cūzų „terorą" Tunise ir Maroke 

gus, tiek užsieniečius, kad jie 
neužsiimtų nelegaliu žinių teiki
mu. Jos darbas tam tikru mastu 
yra sujungtas ir su užsieniečių 
kontrole ir diriguojamas iš cen
trinės Osloje. 

Pati gi organizacija nėra ko
kia najiena Norvegijoje. Ji buvo 
įsteigta keletą metų prieš karą 
ir prieš garsiąją balandžio 9 d. 
(tada vokiečiai užėmė Norvegi
ją) saugumo žmonės buvo su
areštavę visą būrį vokiečių šni
pų, užsiėmusių „prekyba" Nor
vegijoje. 

Jeigu komunistai jau taip ėmė 
si triukšmauti dėl saugumo tar
nybos, tai tas turėjo turėti ir 
savo priežastį. Pirmiausia ko
munistai nori nuduoti, kad jie 
viską žino. 

Kalendorius 
Gruodžio 10 d.: šv. EuMija. 

Senovės: Edmuntas ir Avietė. 
Gruodžio 11 d.: šv. Damazas. 

Senovės: Valdis ir Dirvone. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Sen. McCarthy pradėjo kampaniją už tai, kad Eisenhowe~ 

ris panaudotų gen. MacArthuro „genijų" Korėjos karui baigti. 
Nors abudu generolai vienas į kitą draugiškai nežiūri, tačiau ma
noma, kad Eisenhotoeris vienu ar kitu būdu MacArthuro nuomonę 
sužinos. 

— Senato vidaus saugumo komisija vakar klausinėjo vieną iš 
D. Achesono pavaduotojų apie tai, kaip pateko į Jungtinių Tautų 
sekretariatą nepatikimi JAV piliečiai. 

— JAV komendantas Berlyne paprašęs leidimo cenzūruoti 
Berlyne dirbančius Amerikos žurnalistus, nes jų raštai dažnai jam 
apsunkiną tvarkyti reikalus su sovietų pareigūnais. 

— Šiandien prisaikdinamas naujasis Izraelio prezidentas Bcn-
Zvi, iš 120 parlamenta narių surinkęs trečią kartą balsuojant tik 
62 balsus. Mapai partijai jį padėjo išrinkti komunistuojanti Ma-
pam partija, kuri balsavo už Ben-Zvi todėl, kad norėjo sutrukdyti 
ortodokso išrinkimą. 

— Britai tik su ta sąlyga sutikę duoti Korėjai dar vieną di
vizija, jei gautų leidimą iš Nata ją paimti iš Vokietijos. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, kiek šal-

lys. Churchilis metė šūkį, kad ją naujais, ir gal stipriausiais, čiau. Temperatūra apie 46 laips-
dolerių trūkstą kraštai galėtų nes ekonominiais ryšiais. nius. 

kalbėjime su Italijos vidaus rei 
kalų ministeriu Scelba buvo su
sitarta netrukus susitikti ir iš
spręsti keletą klausimų, liečian
čių Lietuvos piliečių padėtį Ita
lijoje. 

Dantės aikštėje Romoje buvo 
atidengta paminklinė lenta vie-

konstitucijai, jeigu ir negrų vai
kai turi tas pačias mokymosi ga 
limybes kad ir savo 'atskirose 
mokyklose. Ikšiol vyravo nuo
monė, kad negrų atskyrimas nuo 
baltųjų neprieštarauja konstitu
cijai, jei jie turi tas pačias są
lygas kaip ir baltieji. 

munistai, matyt, nutarė atsikra
tyti ir tų, kurie jiems padėjo 
Čekoslovakiją už geležinės už
dangos užkišti. Jei gen. Svoboda 
ir Fierlinger būtų 1948 m. rėmę 
Benešą, o ne komunistus, tai iš 
Maskvos atsiųstam Zorinui su
kilimas nebūtų pasisekęs. Gen. 
Svoboda pasakė Benešui, kad ne
duos kariuomenės sukilimo va
dams areštuoti. Šiuo keliu vyko E* ><"fnoiiittfc *<»•»< «••> 

Višinskis išvyko 
su piktu žodžiu 

NEW YORK, gruodž. 10. — 
Sovietų Višinskis su 16 palydo
vų vakar išvyko namo, palikęs 
pareiškimą, kad Jungt. Tautos 
darosi nebetinkamu įrankiu tai
kai organizuoti. 

Manoma, kad Višinskis dar su
grįš po Naujų Metų, kada JT vėl 
svarstys Korėjos klausimą. Apie 
gruodžio 20 d. manoma sesiją 
nutraukti ir laukti formalaus 
Kinijos ir Š. Korėjos atsakymo 
dėl Indijos plano. 

Višinskio išvykimas turi paro
dyti, kad Sov. Rusija nesidomi 
taikos atstatymu Korėjoje, jei 
toji taika nebus daroma jos są
lygomis. 
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Skyrių i«KiM 1**10. ALFAS VALATKAITIS, 

Adresas: 2115 W. 50th S t , Chicago 9, Illinois. 

NAUJIENOS 18 DIEPOOLZO 

"Aušros" tunto skautai iškil
mingai paminėjo Kariu m n te 
Šventę. Ryte vėliava, keliant, 
trumpą žodį tarė maj. A. Gin
tautas. Po pietų įvyko tunto 
sueiga, kurios metu keli skautai 
ir skautės davė įžodį. Kalbas 
pasakė tuntininkas ps. O. Ge-
šventas ir gimnazijos direkto
rius A. Giedraitis. Maj. Čer
nius skaitė gana išsamią paakai 
tą apie Lietuvos kariuomenę. 
Skautai padeklamavo ir padai-

Nepaliaujama srovė gražių ilio Gimimo Dieną! Parodyki- \ n a v o šventei pritaikytų eilė-
žinių iš "Aušros" tunto puikiai 'me jiems visi, tiek skautai, tiek ra§čių ir dainų. I sueigą atsl-
išsivyščiusios veiklos Diephol-1 skautų ir moksleivių bičiuliai, i a n kė gimnazijos mokytojai ir 

PADOVANOJO 

_ — — 

rezentacinis vienetas 
-

kad kelių tūkstančių mylių pla
tumo Atlanto okeanas nėra jo
kia kliūtimi pasiųsti jiems ne 
tik mūsų meilės žodžius, bet ir 
tos meilės įrodymą efektingos 
pagalbos pavidale! 

Psktn. A. Valatkaitis 

ze esančioje mūsų gimnazijoje 
sukelia pasigėrėjimą tiek tunto 
vadovybe, tiek skautais ir skau 
temis. 

Išnešę ant. savo pečių neleng
vą lietuviškos skautijos atsto
vavimo naštą tarptautinėje jam 
borėje, patys surengę keletą 
pasisekusių vasaros stovyklų, 
mūsų skautai-ės buvo grobsto- | k o P * °- Gesvento ir tunto gio- | t i J 0 3 m e i s t e r i a E T V Eimsbuet-
mi ir godžiai laukiami beveik j ^ J 0 ^ ^ J ? ! * * ^ * ^ I t e l ~ H a m b u r S ' Mūsų koman-
kiekvienoje Vokietijos ir greta 

kviesti svečiai. Vakare įvyko 
vėliavos nuleidimas. 

Lietuvių Vasario 16 gimnazi
jos krepšinio komanda š. m. 
lapkričio 15 ir 16 dienomis da
lyvavo Hannoveryje, Šiaurės 

| Vokietijos krepšinio turnyre. 
'2aidė penkios vokiečių koman* 

Pastaba: "Aušros" tuntinin- j d o g > j ų t a r p e i r g i a u r ė 3 Vokid-

AMERIKA JAU SUPRANTA 
JAV organai pagaliau su- Fuchs, ir neišduos paslapčių 

siprato, kad nercik a skelbti y*-' Sovietų Sąjungai, Maskva ne
su kalimų paslapčių spaudojį, turės supratimo,- kas vyksta 

JĄY ginklų garny to i 3rįtyje, 
b^t rė.^pablk^nai' nerimsta dėl 
to, kad pasaulį3 sužinojo, jog 
buvo bandyta nauja bomba ir 

sas: Litauisches Gymnasium, 
jos vykusiose tarptautinėse7to-',<23> Diepholz, Flugplatz, Ger-
vykiose. Mūsų "aušrokai" ypač 
didelio dėmesio susilaukė iš vo
kiečių skautų. 

Atvejų atvejais vokiečių augs 
ti skautų pareigūnai lankė mū
siškius ne tik stovyklose, bet 
ir "namie", Diepholze. Dabar, 
žiemos sezonui atėjus, vokiečių 
skautų vadovai vėl lankosi ten, 
kad pasisemtų pas mūsų skau
tus teoretinių skautybės žinių 
bei pasimokytų praktikos paro
domose, pavyzdingose sueigose. 

Ar dar reikia aiškinti, kad 
"Aušros" tuntas, eidamas sar
gybą viename iš toliausiai išsi
kišusių mūsų skautijos avan-
postų, atlieka šiandien gal dar 
nepakankamai įvertinamos svar 
bos darbą mūsų tautai. Jiems 
už tai priklauso mūsų meilė, pa
garba ir pasididžiavimas! 

Ir nevien jiems! Lygiai tas 

many — British Zone. 

VISUOMENES ŽINIAI 

Pranešame visuomenei, kad 
"Naujienų" dienraštyje spaus
dinamas taip vad. "Skautijos 
Takas", yra redaguojamas be 
Chicagos skaučių ir skautų va
dovybių sutikimo. Skelbiamos 
"Skautijos Take" bet kokios ži
nios ir informacijos nėra mūsų 
patikrintos ir neatstovauja mū
sų nuomonės, todėl nesame už 
jas atsakingi. 

"Aušros Vartų" ir "Lituanicos" 
tuntų vadovybės 

LIETUVIŲ KRAUJO FONDAS 

Studentų skautų sumanymas 
lietuviška kraujo auka gelbėti 
nelaimės ar ligos ištiktus lietu
vius buvo įvykdytas, įsteigiant 
Liet. Kraujo Fondą praeitą pa-

Mrs. James A. Van Fleet, 
JAV 8-tos armijos vado žmo
na padovanojo žieminį paltą 
Lim Nang Ja, korėjietei (INS) 

— 

: vasarį, šiuo metu fondo nariais | t i e č i a i j i e m s p a d e s i m e t o at 
P r i l a u s o ] yra šie asmenys: junj/ M. Gau

dą laimėjo turnyre antrą vietą. 
Šviet;mo 'inspektorius sktn. 

A. Venclauskas š. m. lapkričio 
22 d. įteikė Lietuviu Vasario 16 
gimnazijos sporto šventės lai
mėtojams dovanas. 

*> 

NAUJA K! SKYR. VALDYBA 

K! VYTIS Chicagos skyriaus 
senjorai š. m. lapkričio 30 d., 
gausingai susirinkę Švč. P. Ma
rijos Gimimo parapijos patalpo
se, Marąuette Parke, išrinko 
naują valdybą sekančios sudė
ties: senj. A. Vengris — pirmi
ninkas, senj. Gilun — junjorų tė
vūnas, senj. J. Karklys — sek
retorius, fil. vet. dr. K. Kaspe
ravičius — arbiter elegantiarum 
ir senj. H. Bokas — iždininkas. 

Tikimės, kad naujoji K! VY
TIS Chicagos sk. valdyba, va
dovaujama energingo senj. Al
berto Vengrio, pasieks akademi kursasTKvič iame.v i sus daly 
nėję ir skautiškoje veikloje gra
žių rezultatų, o mes visi vy 

NESKRIAUSKITE V A I E J I . 

Mieliesiems tėvams ir skautų 
bičiuliams primename, kad 
"Skautų Aido" prenumerata yra 
nepalyginamai geresnė kalėdinė 
dovana jaunimui ,kaip žaislai 
ar saldumynai. Todėl prašome 
neskriausti savo vaikų ir ne
delsiant užsisakyti 19^3 mt. 
"Skautų ^idą". Metams prenu
merata tik $3.00. Administra
cijos adresas: J. Pažėra, Box 
1003, Station C, Toronto, Ont , 
Canada. 

tai tą pat darysią, tad spaudžia 
Sisenhowerį, fcadr jis energin
gai išvalytų VVashingtoną nuo 
komunistų, šnipų ir salioninių 
bolševikų ir kad per tai Mask
va netektų priėjimo prie JAV 
karinių paslapčių* . ! 

ltad ipriešas į jąmk hepąsinaudo 
tjų; tad vandenilį. bomtyfc ban
dymas karinių' organų nebuvo 
paskelbtas, jokių informacijų 
spaudai neduota ir todėl niekas m a ' 1 3 »ka4 po 6 .mėnesių sov:e-
tikrai nežino, ar 'buvo vande
nilio ar kitokiav bomba išbah-

|dyta. . • " ; # 
[\ Jei spauda sužinojo, kad bu

vo toks bandymas, tai tik iš 
laišku jūrininkų, mačiusių eks-
plioziją ir apie ją parašiusių; 
savo namiškiam?. Valdžia ren
giasi bausti jūrininkus už fūo& 
laiškus namiškiams, nes jiems* 
buvo įsakyta nieko nesakyti m 
nerašyti apie tai, ką jie matė, 
bet iš tų informacijų, pasiro
džiusių jūrininkų laiškuose, 
priešas daug naudos neturės, 
nes jūrininkai parašė, kad po 
eksplozijos iškilo milžirrškas 
ugnies kamuolys, iš kurio pa-
skHdo karštis aplink per daug 
mylių, 6 ugnies stulpas pakilo 
į viršų apie 15 mylių. Iš tokios 
informacijos Maskva dau& nau 
dos neturės. ' 

Pagaliau JAV valdžia pradė
jo saugoti savo paslaptis, le i 
neatsiras naujas Alger Hiss, 
naujas Rosenfeld, ar . naujas 

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

keičia stiklus ir rfmua. 
4 7 0 1 S. D a m e n Ave . , Chicago , 111 

fcuikUe — VA. 7-7HH1 
l'ii ima: vakarais 6 iki 9, sestad 
ifl ryto tki 4; trečlad. Ir nekrnari 

tik susitarus 
• • • ' • • • ' i ' , ' , - -

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. Y A. 7-SSH> 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHJMJRGft 

4645 Ko. A.shland Ave. (kaino. 211) 
Vai. 12-1 ir 6:80-8:30 p. p. 

TreC. Ir šeftt. 1-4 p. p. 
ltex. 4420 8 o . ' Tai man Ave. 

Amerika yra vienintelis kraš 
tas pasaulyje, kur žmones gali 
juoktis iš politikų ir politikai 
gali juoktis iŠ žmonių. • 

» / ; i 

PERSKAITĘ "DRAUGE 
PUOKITE JI KITIEMS. 

P R A N E Š I M A S 
ATIDARYMĄ 

M1LĄUSKO KEPYKLA 
1425 S. 49th Ave, 
i ^Cicero, 50, 111. 

Tel'. OLympic 2-88S3 
Kepa juodą ir baltą duoną kas
dien.1 Bandeles su lašiniais ke
pamos šeštad. 

Atdara' Šiokiadieniais 

Tel. ofiso TA. 7-0664, rez *H S-2880 

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

4 7 4 0 S o . A s h l a n d A v e n u e 
(antras aufcAtas) 

OKiSO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 IkJ 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 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 RElianoe 5-4410 

tlbild. U tel Gliovehll l 6-061T 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečlad. Ir ftcfttad. pagal sutartį 

• ' 

Tel. ofiso H R 4-66M, rw. FH. 6-788:' 

DR. ANTANAS 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 . Garf ie ld B l v d . 

VAL; 1,—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. ir' sekmad. 

dovybei su jos direktorium sktn. , š a s g e n j L G r i n i u g s e n j B r 
Giedraičiu, kuris drauge yra ir 
tunto globėjas, priešakyje. Ta
čiau ypatingi nuopelnai priklau
so lietuviškajai visuomenei, ku
ri nepagailėjo dolerių kasdieni
niam duonos kąsniui Diepholze 
besimokančiam jaunimui. Skau
tai, sportininkai ir visi likusieji 
gimnazijos moksleiviai bei visas 
gimnazijos personalas pateisino 
į juos sudėtus visuomenės lūkės 
čius. Jie visuomenės neapvylė! 
Neveltui nuėjo sunkiu prakaitu 
uždirbtas ir jiems paaukotas 
doleris! 

Besiartinant Kalėdų šven
tėms, visi, kas nuoširdžiai myli 
mūsų jaunimą, kas trokšta mū
sų tautai šviesesnės ateities, 
siųskime jiems broliškus sveiki
nimus ! Būkime "amerikoniš
kai" dosnūs, įdėdami į sveiki
nimo laišką kas dolerį, o kas 
gali penkinę, ar daugiau, kad 
jaunimas galėtų jaukiau, links
miau atšvęsti Kristaus Kūdikė-

Tuodelis (X), senj. V. Mikala-
vičius, dr. O. Nakas, p. A. PaČ-
kauskas, sktn. V. Šimkus, p. O. 
Šimkienė, senj. P. Vadopalas, 
s. v. V. Vaitkus, s. v. V. Vepš-
tas (X), senj. E. Vilkas (X) 
ir A. Vilkas. Pažymėtieji (X) 
yra aukoję vienu iš dviejų at
vejų, kuriais buvo kreiptasi į 
Liet. Kraujo Fondą. 

Širdingai kviečiame tuos lie
tuvius, kurie norėtų ir galėtų 
prisidėti prie šių savanorių bū
relio, ir prašome rašyti arba 
skambinti šiuo adresu: A. Ste-
paitis, 5557 So. Green St., telef. 
WEntworth 6-5687. 

Brangus lietuvi, jei tave ištik 
tų nelaimė ir* tau reikėtų krau
jo, kreipki3 į dr. M. Budrienę 
ir dr. St. Budrį, kurių kabinetas 
yra 2759 W. 43rd St. Telef. 
CLifside 4-7234. Jie yra LieT 

tuvių Kraujo Fondo atstovai — 
daktarai. 

. 

siekti. Vytletis 

BOSTONI8KES PER RADIJU 

Bostono "Baltijos" jaunesnio
sios skautės sekmadienį, lapkri
čio 30 d., ponų Minkų radijo 
programoje suvaidino trumpą 
vaizdelį iš DLK Gedimino duk
ters Aldonos gyvenimo. Gėri
mės jaunutėmis sesėmis ir lau
kiame pasireiškiant skautus, 
kurie jau ilgoką laiką tyli. Bu
tų malonu išgirsti ir Cicero bei 
Chicagos sesių ir brolių jaunuo 
sius balsus. 

VYČIAI, PASISKUB1NKIM! 

Ps. V. A. Man tautas, S J, 
VVest Baden College, VVest Ba-
den Springs, Indiana, prašo pa
siskubinti prisiųsti jo prašytus 
sumanymus ir sugestijas. Visa 
medžiaga reikalinga skubiai per 
duoti Vyriausiam Skautininkui 
ir LSB Vadijos Sk. Vyčių Sky
riui galutinam sprendimui pa
daryti. 

SKAUTŲ KONKURSAS 
Gruodžio 14 d. 3 vai., p. p., 

sekmadienį, Dariaus ir Girėno 
salėje, 4416 So. VVestern Ave., 
įvyks skautų" lituanistikos kon- Te | . o f l s o vi. 7-osss. rez. B E . 7-78«8 

M . BIEZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 2 0 1 \ V e s t Cerraak K o a d 

DR. BR. BEIM0RIUS 
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuette Iid. Ir Halsted S t 

Vai.: 1—9 kasdiena, šeštad. 'i—T», 
•Tel.: Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

vauti. 
Brighton Parko skautų-čių 

dr kai ir tėvų komitetas 
• — P — ••' • I • — • ' I • M • • 

Nieko nėra taip nuskaidri
nančio, kaip t ikras pasninkas. 
Jis padeda pasiekti dvasios 
viešpatavimą ant kūno. 

— Gūudhi 

Tel. Ofiso PR. 6-«$88, rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2 5 0 0 Wetft 6 3 f d S t r e e t 

VAL.. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9' vai. TrečlKd. Ir šešt. uždaryta 

GRovehlll 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K l U L I G Ų S P E C I A L I S T U 

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

susitarimą išskyruą trečiadienius 
2 4 2 2 W e s t M a r ą u e t t e Rd. 

VAIi.: 1—3 popiet ir 7—8 v. 

Ofiao ir buto tel. Oli. 2-1881 

i DR. F. V. KAUNAS 
G Y D \ T : 6 J A S I R C H I R U R G A S 

1 8 3 6 S o . 4 9 t h Ct. , Cicero 
i Kasdien 10—1 2 ryte ir 5—8 v. vak. 

vak. * Šeštadieniais 1Q—2 v. ir 4—6 v. v. 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus Šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio but4 ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina Ubai žema — 

t i k 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida, 

Pinigus su užsakymai? 
siuskite: 

„DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

' • * - Auk — — — 

• 

E SAUGIAI IR PELNINGAI I I 
Met kviečiame lietuviu* pasidėti savo taupomai pinigus | Chicago Savings and Loan Asso< iation, kuri yra propordonaUai riena U 

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

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji iš anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MŪSŲ T U R T A S S I E K U AKTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) ) f 

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

Trečlad. Ir aekmad. oflpas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 

Rezld. 3Ž41 \V. <xiMi l ' l .ACi. 

Tel. oflao HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir Šešt. pagal sutarties) 

* • i ' - i " i — • • . - — • • - . . — — . . . i . - • . » . i , — — « — i , , , — i . i 

Oflaaa ir rezidencija — TArds 7-8626 
D R . G. J . B Y L A I T L S 

V i d a u s , v a i k u , n e r v ų g y d y t o j a i 
D R . J O N A S V A L A I T I S 
G y d y t o j a s Ir c h i r u r g a s 
4 0 3 8 S o . A r c h e r A v e . 

(prie California Ave.. šlauryt. kamp.) 
Vai.: kaadlen 6:80—8:80 p. m. • 

šeštad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiao WA. 8-3060, ree. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. BUchigan Ave. 
VAL.: (išskyrus Šeštad. Ir sekmad.1 
Nuo 1 lkl 4 V. p . P-i 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagral susitarimą. 

RezJd.: 10838 So. Wabaah AveJ 
" , '»• , , • * * * * , • • • — » , r i - M I I •• . - i . - i • • i sjsa ssj ••' i i — • 

f e l . ofiso VI. 7-0600. rez. y t . 7-7303 

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

(Speo. moterį] Ii uos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir California Ave. : 

VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. pk 
Išskyrus sekmadienius. 

Ii i it H s 1832 So. IM h ( I . 

Telefonas REliance 5-18 U 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
E H Y S I C I A N a n d S U R G E O N 

(LfE'rt^VIS 6VDYTOJAS) 
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t 

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

• • i . i i " ' • " 

i r i . ofiso Ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1 4 3 5 S o . 4 9 t h Ct . , Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir *—5 v. v. 

Butas 1804 So. HM h Ave. 
- • • . ' ,' • " ' ' " 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad.. lea-
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso Y A. 7-4787, rez. P R . 6-1030 

Jei neatsilieps vlršminet* telefonai, 
saukite Ml«lwa> 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KKLPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p e c chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KKLPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8 p.p., šešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0059 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso III - 4-2123, rez P R 6-8484 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6 2 5 5 S o u t h VVestern A v e n u e 

VAN. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečia*. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnube 6-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec . M o t e r ų L i g o s 
3267 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 P R 6-6446, rez. H E . 4-3180 

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

2 4 2 0 VVest M a r ą u e t t e R d . 
V A U nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. P R 6-6650 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t r e e t 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ave. 

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—8 v. v. 
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Chicago 
jnHN PAKEL, President 

UETUVISKA [STAIGA vaiandos: Pirmadieniai* nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visa diena. &eitadieniai* 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• v 

TeJ. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6r1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatve) 

V A U 1—4 ir 6:30—8:3,0 p. p., .kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
R e / . 3247 S. KMKKALD AVE. 

, — . ^ i. 
Tel. ofiso FI 8-0660, kuto OO 1-6190 

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 . B r o a d w a y . 
i n i i t o s i; PĄRK, 1 L U 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6s80-& vai. vąk., išskyrus s e k m -
, ', — . 

Ofiso d R o v e h l l l 6-4d20 
Hozideucljos Hl l l top 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

VAL. %—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. Vak. 
Trečlad. ir sestad. pajjral sutartj « 

¥elbkites "Drauge" 

Tel. ofiso TA. 7-6567, res. RR. 7-4966 

DR. FRANK C. KUINU 
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1051 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
y. v. Išskyrus trečlad. ir fteštad. vak. 

DR. ANTANAS UPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir sestad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. fiA 1-4310; Kez. C B 7-8315 

•~ •* • - - - ^ - - - i - • - • • . - i - . -
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Tol. ofiso OR. 6-6399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
k- (kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2-n-4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč! ir SeSt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
Truputi J rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
D A N T I S T A S 

2 7 2 3 VVest 7 1 s t S t . 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas (žRovehill 6-6785 

DR. ANTH0NY VVIUiAMS 
• * • ( V I L I M A S ) 

DANTISTAS 
6322 South VVestern Avenne 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 
telefonu. 

Tftlernnfts Gltovehtll 6-1641 

DR. G. SU K LR 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 

mmmom • 9 i i | ' i 

Dr. Edvvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 lf nuo 7 ikf 9 yf y. Sestad. nuo 
i. lkl 4 v.' Trefctad. pagal susitarimą-

Buettarimul . skąmb. GHo. 6-1.S21, 
i«i nontnlKi>niš — VTno*»nn«*s R-R<)00 

n . . i f 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24 th Street 
Priėmimo, laikas pagal susitarimą 

telefonu 

Tel. YArds 7-1821 
Pritaiko akinius 

Kreivas akla 
ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuvA 
, 756 VVest 85th Street 

V A U nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
člad. nuo 10—42; šeštad. 10—8 p. p. 

Platinkite "Draug," 

Oftgo t.nfofomui V i r s i m a 7-lR*» 

DR. AL. MtmS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus 

'>•'? 

I i fiR^J. J. S^n:/:̂ A, H 
OPTOMETRISTAS 

, 1801 So. Ashland Avenne 
VAL. plrmad., antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:80—12; 1:30—S v. v. 
trectad. uždaryta, fieStad. f: 10 tki 

12; 1:30 iki 3 vai. po piety 
OAnal 6-0523 Platt BlOg. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JĮ KITIEMS. 
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Lietuviškoji knyga 

TOIIMUJU RYTU SFINKSAS 
DR. J. PIKCNAS 

Nuostabūs yra Tolimieji Ry- kusios - negroidų grupei. Ji 
tai, ypatingai pilna paslapčių j turi 2 dominuojančias religijas, 
Indija.- Tai nuostabi šalis savo tai hindų ir muzulmonų. Indija 
istorija, nepaprasta savo gyve- taip pat susidaro Ii 2 didelių 
nimo stiliumi, didinga jogų ste- valstybių, būtent: Indija (Indo-
buklais ir neiaa Skinama savo stanas) ai 350 milionų ir Paki-

Siuo^klausimu kiek plačiau ^ ^ ^ d a b a r t i n e p o I i t i k o s s l a n a s s u 8 0 m[Vlonų: š a l i a š i u 

linkme. Nuoseklus žvilgsnis j yra dar eilė maharadžų valdo-
Indijos charakterį, jos savumus mų vaUtybių. 

Pasaulis skęsta melu purve 
DU DIDŽIAUSI MELO MEISTERIAI 

Didžiausi melagyvsčių meisteriai pasaulyje buvo du: Hit
leris ir Stalinas. Vienas iš jų žuvo savo paties užtvenktame me
lagysčių prūde. Tai buvo Hitleris. O antras — Stalinas ir šian
dien tebemaitina šio, pusiau nužmogėjusio, pasaulio naivius sa
vo pasekėjus. 

Hitleris šiais modernizmo laikais iš melo grandinių buvo 
supynęs netgi, sakytume, didžiojo melo doktriną. Jis teigė, 
jog melas, jeigu jis gudriai perduodamas, žmonių priimamas už 
tikrą tiesą. Pilkoji masė dažnai nepajėgia melagystės pelų at
skirti nuo teisybės grūdų. 

Visiškai panašiai, tačiau gal dar rafinuotesne doktrinaline 
sistema tebesinaudoja ir Hitlerio "broliukas", savo laiku bu
vęs jo nuoširdus draugas, Stalinas. 

Jeigu prisiminsime kiek anksčiau per Maskvos radiją nuo
lat būbnytus kaltinimus prieš amerikiečius, buk jie Korėjos 
kare naudoją mirtinas bakterijas prieš civilinius gyventojus, 
tai gal niekam nė j galvą nešvystelės mintis, jog panašių bak
terijų, tik kitokiame pavidale, sėjėjas 1930 — 31 m. buvo pats 
Stalinas. Ir, deja, jis tas bakterijas naudojo ne kokiame nors 
fronte, bet savame krašte prieš nekaltus gyventojus. 

Kadangi komunistinė spauda dar dabar nesiliauja užuomi
nom apkaltinti amerikiečius anų bakterijų mėtymu, tad norisi 
skaitytojams priminti kiek senesnius laikus, atnešusius Sovie
tuose gyvenantiems žmonėms baisią nelaimę. 

TRAGIŠKIAUSIAI LAIKAI RUSIJOJE 
1930 — 31 m. Sovietų Sąjungos gyventojai buvo didžiausioj 

panikoj ir pergyveno gal tragiškiausias pasekmes bolševikų 
valdymo laikotarpy. Tas laikas — tai buvo maždaug pusiaU-
kelis bolševikinės valdžios pirmojo vadinamojo "penkmečio pla
no". Komunistinė valdžia tuomet kolektyvizavo ištisus kai
mus ir atskirus ūkius, darydama iš jų mums jau žinomus Ir 
girdėtus kolchozus. Gyventojai, savaime aišku, nesuprato ir 
negalėjo suprasti bolševikų kuriamo "rojaus" kitaip, kaip tie
sioginiu valdžios užsimotu jų privataus ir prakaitu uždirbto 
turto nusavinimu. Be abejonės, gyventojai neturėjo jokių gink
lų, nes jie visi buvo surinkti ir gulėjo bolševikų sandėliuose, 
todėl negalėjo pasipriešinti bolševikams arba sukelti bent ko- Į susijungimas. 

rašo PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos biuletenis, pažymė
damas, kad: leis pažinti dabartinę Indijos; r„ -.,, . T ,.. , . 

,.x. . . .. , i , ,J Geografiškai, Indija randasi 
padėti ir jos reik^m? šų dienų . . . . . A « • • 
r ,. . . . . i Vidur.o Azijos Pietuose, apsup 
pasaulio jvylcių eigoje. Prabočių žemė 

ta iš Šiaurės didžiausiais pa
sauly Himalajų kalnais, o iš pie 

Dar prieš atsiverčiant istorl- $ P««-utulio forma Indijos van 
jos lapams iš Rytų slenkančios deny nu. Biologiniu atžvilgiu la 

bai greit bręstanti tauta, 10-12 
met. mergaitės jau subrendusios 
ir išteka, turėdamos daug vai-

„Lletuvlų spaudos puslapiuose daž
nai nagrinėjami lietuviškosios kny-
go* reikalai. HloloJamaNl ir rūpina
masi, kad munij tremties bendruo
mene pasiektų nuvas žodis. Nurodo
ma, kad lietuviškoji knyga yra vle-
ninii Iv priemone sulaikyti Jaunosios 
kartos nutautima. JI taip pat gai
vina ir senosios kartos tautiškumo.* 
nekalbant jau apie pasitenkinimą ir j 
dvasln) peną, kurj kiekviena ge ra , t a u t o s UŽpludo E u r o p a i r apgV-
knyga skaitytojui teikia. j , . r . ^ * y "P9 

„Didžiosios© ir kultūringose tau-, vendino ją. Kasės ir ypač kal
tos© žymūs leidėjai yra gerbiami ir i ^ .»„4. :«,.,«*»«„ iUiik in UmA +«: 
laikomi Aaiia kitų tauto* kultūros bos ar t imumas liud ja, kad tai 
pionierių. Garsiųjų įeidyku, nuveik- b u v Tn<iji0q tautos Tuo būdu ! k ų ' l n d l J ° J kiekvienais metais 
tas darbas yra didžiulis Jnasa* J t a u - L W U V O " l U i J O » i a u i o s - x u o D u a u

 D r : a u » a 4 m į i i o n a i ž m o n i ų Tn-
tos kultūros lobyne Kultūringi įe.i- Indija yra Europos tautoms 
dejai buvo kartu literatūros žinovai 
Ir toli pramatantlejl pirkliai, kuri© 
kartais nujausdavo jaunojo rašytoje 
vertę ir jo garsia ateitį. 

„J«l taip augstal yra vertinamas 
leidėjų darbas normalios© sąlygose, 
tai lietuvių tremties bendruomenei 
lietuviškoji leidykla turi šimteriopai 
didesnes reikšmes. Bet kartu su Jos 
reikšme kyla ir jos atsakomybe prieš 
lietuviškąja bendruomenę. Nuo su
manaus leidėjų darbo priklausys tiek 
lietuviškosios knygos tremtyje, tiek 
lietuvių rašytojų, tiek jaunosios ir 
senosios kartos ateitis". Tame pačiame biuletenio. nu
meryje pateikiami pageidavi
mai, kurie verti rimtesnio dė
mesio. Vokietijos Krašto Valdy 
ba siūlo: 

1. Sudaryti kiekviename kontinen
te, galimai visoms to kontinento lei
dykloms susitarus, bendra knygų pla
tinimo biurą, geriausiai prl© vienos 
kurios leidyklos. Biuras turėtų tvar
kyti visą knygų platinimą, ekspedici
ją, atskaitomybę, reklamą ir t. t. 

2. Nustatyti vienodą platintojams 
duodamą nuošimtį. 

3. 8udarytl bendrą leidžiamųjų 
knygų planą. 

4. Jgyvendlnus pirmuosius tris 
punktus, bandyti eiti prie Knygos 
Bičiulių Klubo sudarymo. 

Toliau pastebima, kad šis ben 
dradarbiavimo darbas neturėtų 
būti suprastas, kaip leidyklų 

Platindamas sa~ 

prabočių žemė. Kai Europa ne
turėjo nė mažiausio supratimo 
apie Amerikos kontinento eg
zistavimą, jos karo vadai žino
jo apie Indijos turtus ir sva
jojo apie jos užkariavimą. Alek 
sandras Didysis su makedonie-
čių — graikų armija pirmasis 
užkariavo didžiulius Indijos plo 

dai yra pasiskirstę kastomis ir 
atskiros kastos, kurių yra apie 
20, stengiasi visiškai nebendrau 
ti su kitų kastų žmonėmis. 

Bendrai, Indija yra didelių 
kontrastų šalis, kur šalia ari
stokratiškos prabangos viešpa
tauja neįsivaizduojamas skur
das ir badas. Maro, choleros ar 

PAPfcJlMAS 

William P. Rogers naujoje 
Respublikonų administracijoje 
bus attornoy general padėjėju 

(INS) 

žiūrint jo, nepasitikėjimo, regė
jo tą pačią halucinaciją, kaip 
ir visa minia. 

Indijon politika 
/ 

tus, tačiau iš jos nebesugrįžo malarijos epidemijos neretai iš-

kią revoliuciją, todėl jie darė tai, ką galėjo. O daryti — bent 
tada — jie rado daug ką. Sovietų Sąjungos gyventojų tuometinė 
rezistencija buvo gana didelė. Jie degino savo klojimus, tvartus 
ir namus, kad tik jie nepakliūtų kolchozų žinion. Galvijų ban
das tyčiomis sušaldė tvartuose žiemos metu arba išmarino badu. 
Kitus išpjovė ir suvalgė arba šunims sušėrė... 

Deja ,toji rezistencija gyventojams kainavo milionus gy
vybių. Vieni buvo sušaudyti, kiti — deportuoti, o dar kitiems — 
valdžios buvo sudarytos sąlygos mirti iš bado. 

Toji milžiniška katastrofa intensyviausiai vyko turtingiau
sioje derliumi Ukrainoje. Jeigu kitas žmogus — egzekutorius, 
turįs savo širdy kiek mažiau plieno, negu Stalinas, gal būtų 
turėjęs bent kiek atleisti egzekutoriŠkas vadžias ir gyventojų 
teriojimo akciją kiek sušvelninti. Dejafc tai ne Stalinui taip 
padaryti. Jis bolševikijados lūpomis paskelbė, jog tai darą bu
vę buožės, eksploatatoriai ir kitoki Rusijos priešai, kuriuos rei
kia sunaikinti. Taigi, ir buvo naikinami žmonės įvairiausiais 
būdais. Be šaudymų, trėmimų ir kalinimų — žmonių daugybė — 
milionai buvo išmarinti badu. Pradėjus gyventojams naikinti 
savo turtą, pats Stalinas įsakė bolševikiniams agentams ir ofi
cialiems valdininkams padėti gyventojams tai daryti. Pasta
rieji taipogi naikino galvijus, arklius, kiaules, avis ir kit. įskie
pydami jiems mirtinų bakterijų dozes. c 

"Tegul miršta badu, prakeikti šunys, jeigu jie nori" — sa
kė tuomet Stalino ištikimi budeliai, atlikdami tą žiaurųjį dar
bą prieš savo krašto gyventojus. 

Taigi, dabar bolševikai kaltina amerikiečius mėčius iš lėk-

— buvo nužudytas. Naujųjų 
Amžių išvakarėse (1492 m.) 
Kristupas Kolumbas išplaukė 
ieškoti jūros kelio į Indiją, ta
čiau nuklydo pertoli į Vakarus 
ir atrado Ameriką. 

Kranto bruožai 

Indiją reikia lyginti ne su 
atskira tauta ar valstybe, bet 
su ištisu (kontinentu. Ten gy
vena dvi rasės: arijai ir negroi 
dai. Indijoj kalbama 13 kalbų, 
iš kurių 9 priklauso indoeuro
piečių kalbų kamienui, o 4 Ii-
— — — — — — — — — — — — — — — — « — — — _ — _ ^ _ _ _ _ 

Koks akiplėšiškas melas skelb vo knygas kiekvienas atskiras L. ^ d ė s n į k a i mmonSii če_ 
leidėjas daug laiko turi sugaiš
ti techniniam darbui ir daug lė
šų tam panaudoti. Visa tai ga
lima sutaupyti, įsteigus bend
rą platinimo biurą. 

Europoje prie to būk tai jau 
einama, čia pasiekta net dau
giau, negu bendradarbiavimo — 
PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos ir Didž. Britanijos Lietu
vių Sąjungos leidyklos susijun
gė į vieną bendrą leidyklą "Ben 
driją". Reikia tikėtis, kad ne
trukus pasiseks susitarti ir su 
kitomis leidyklomis dėl bendro 
platinimo biuro {steigimo. 
Leidyklos "Bendrija" darbai 
DBLS leidyklos "Nida" išleis

toji G. Onvell knyga "Gyvulių 
Ūkis" platinama jau jungtinės 
Vokietijos ir Anglijos lietuvių 
bendruomenių leidyklos "Bend
rija". 

Leidykla "Bendrija" rengiasi 
išleisti vokiečių kalba A. Vytuvų mirtinas bakterijas Korėjoje. Žinoma, tokią melagystę te 

galėjo sugalvoti toks žmogus, kuris pats Ui yra daręs. Jis tik | ^ ° ™ ^ 1 J % ~ 2 * ~ 2 5 
panaudojo kiek kitokesnį būdą, kad nekiltų kekių nors reflek
sijų iš anų laikų... 

TEBETCPČIOJAMA PRIEŠ MELO SKLEIDIMUS 
Taigi, pakalbėjom truputį apie pačią didžiąją "melo žu

vį" — Staliną. Tačiau, argi trūksta melagysčių, tik gal kiek 
švelnesnių, visame šio meto pasaulyje, ypač politikoj ir diplo
matijoj. Toli gražu, šiame atvejuje krizės nėra. Kas šiandien 
daugiau meluoja ir koliojasi — netgi didvyriu skaitomas. Žiū
rėkime, Višinskis Jungtinių Tautų posėdžiuose: nesuspės kiek 
nors pajudėti, ką nors pasakyti arba kam nors šypsnį padova
noti — spauda rašys apie tai visą savaitę. Kodėl? Už tai, kad 
jis moka akiplėšiškai meluoti ir kolioti kitus... 

Tiesa, ir iš seniau buvo sakoma, jog diplomatija — tai man
dagus melas. Tačiau senesniais laikais, nors diplomatai ir me
luodavo, klastingai saldžialiežuviaudavo — niekad nepridary
davo žmonijai tokios milžiniškos skriaudos, neužkraudavo to
kiam žmonių skaičiui vergijos pančių, kiek tokių eibių pridary
ta nūdieniam pasauly. Juk žinome gerai, kad šiandieną milionai 
žmonių yra išvyta iš savo gimtųjų kraštų ir negali į juos su
grįžti dėl siautėjančių tuose kraštuose žiaurių okupantų, milio
nai žmonių kenčia kančias ir badą Sibiro konclageriuose arba 
bolševikiniuose kalėjimuose, milionai dar šiaip taip vegetuoja 
savo pavergtuose kraštuose, bet ir jų dienos suskaitytos. Ta
čiau norisi paklausti, ar užsimena kada nors diplomatai, suva
žiavę į JT posėdžius, apie šią baisią šiandieninio pasaulio tra
gediją? Arba ne, arba labai mažai. Ir ligi šiol Višinskis diplo
matams dar tebėra herojumi.. Tai vis melagysčių ir "vynioji-
mo į vatą" pasekmės. Pasaulis murkdosi ir gal dar ilgai murk
dysią melagystės klane. Prajiys AlSėnas 

dė". Leidykla taip pat tariasi 
su rašytoju Barausku - Barėnu 
dėl jo originalios kūrybos raštų 
išleidimo. Tariamasi su juo ir 
dėl vertimų iš anglų kalbos, nes 
norima išleisti lietuvių kalba ir 
vertingiausių anglų literatūros 
veikalų. 

MEM) TRIUMFAS 
PLB Vokietijos Krašto Val

dybos informacinis "^biuletenis 
rašo: 

Akiplėšišku melo triumfu te
galima pavadinti "Tiesos" Nr. 
261 paskelbto straipsnio "Le
nininės — stalininės nacionali
nės politikos triumfas" mintis. 
Jame tarp kitko, rašoma: 

"Rusijos tautų teisių .dekla
racijoje, pasirašytoje V. L Le
nino Ir J. V. Stalino, buvo pa
skelbti pagrindiniai Tarybų 
valstybės nacionalinės politikos 
principai: Rusijos tautų lygy
bė ir suverenumas; Rusijos tau
tų teisė į laisvą apsisprendimą 
iki pat atsiskyrimo ir savaran
kiškos valstybės sudarymo". | tųjų. 

naikina didelius gyventojų skai 
čius; štai kodėl bendras Indi
jos gyventojų amžiaus vidur
kis yra 31 metai. Blogas susi
siekimas, technikos ir pramo
nės stoka neleidžia plėstis mo
derniam gyvenimo būdui. Ne
žiūrint to miestai greitai auga, 
t. vad. Kalcutta yra trečias pa
sauly savo didumu miestas su 
virš 6 mil. gyventojų (tik New 
Yorkas ir Londonas yra dides
ni). 

Jogų stebuklai 
Reikia prisiminti, kad pas

kutiniais nepriklausomos Lietu 
vos metais rytminis kvėpavi
mas ir rytminė gimnastika įsi
skverbė ir į Lietuvą; buvo tran 
sliuojama per radijo ir t.t. 

Kas labiausiai stebina ameri
kiečius ir europiečius yra taip 
vadinamoji "jogų technika", ku 
ri remiasi rytminiu kvėpavimu, 
psichiniu valios užgrūdinimu ir 
autosugestija. Kiekvienas iš sa 
vo patyrimo žino, kad kvėpa
vimo procesas gali būti regu
liuojamas nuosava valia. Jogos 
šioje srityje yra pažengę daug 
toliau. Jie ne tik gali sulėtinti 
savo kvėpavimą, bet taip pat 
reguliuoti savo širdies plakimą, 
bei eilę kitų kūno procesų. Yra 
jogų, kurie leidžia užkasti save 
po žeme ir išguli palaidoti ke
letą dienų, kartais savaitę ar 
net daugiau. Atkasus, pamažu 
atsigauna. Kūnas padaromas 
visiškai paklusniu valiai, sielos 
pajėgoms. Sugestija ir masinis 
hypnoztizmas yra jų tolimesnie 
ji įrankiai "stebuklams" at
siekti. 

Vienas prancūzų žurnalistas 
pasakojo dalyvavęs seanse, ku
rio metu joga turėjo pereiti per 
milžinišką laužą. Aplinkui di-

išspręsti nacionalinis klausimas idžiulį laužą, kurio karštis jam 

kištų ir šnipų saugo ne tik pa
vergtąsias Rusijos tautas, bet 
ir kiekvieną žmogų, neduodami 
jam net elementariškiausių lais 
vės teisių. Kartu pasityčioji
mui jam sakoma, jog jis turi 
teisės apsispręsti net iki atsi
skyrimo ir savarankiškos vals
tybės sudarymo. 

"Tarybų Sąjunga, — kaip nu
rodoma J. V. Stalino trumpoje 
biografijoje, — buvo įkurta ant 
nepajudinamo seniau carizmo 
engtųjų tautų pasitikėjimo di
džiąja rusų tauta pamato, ant 
tvirto Tarybų šalies tautų drau
gystės pagrindo". 

Šitą "draugystės pagrindą" 
sudarė bolševikų išžudytų pa
vergtųjų tautų milionai, Čekis
tų neapsakomi žiaurumai ir mil 
žiniškos koncentracijos stovyk
los. Dar niekur ir niekuomet 
nebuvo pavartotas smurtas ir 
priespauda tokiu milžinišku mas 
tu, kaip šitos "pasitikėjimo ver
tos didžiosios'" rusų tautos. 

"Mūsų šalis yra naujas tipas 
daugianacionalinės valstybės, 
kurioje vieninteliai teisingai yra 

Iki nepriklausomybės paskel
bimo po II-jo pasaulinio karo 
indus jungė bendra išsilaisvini
mo kova prieš Anglijos kara
lystę. Dabar gi išskiriant ben
drą kultūrą — niekas. Kariniu 
atžvilgiu Indija neturi nei di
desnės kariuomenės, nei moder 
uiųjų ginklų. Tai didžiulis va
kuumas, nepajėgus gintis prieš 
bet kokią agresiją. Turi du reik 
šmingus pliusus: apsupta van
denyno arba kalnų ir antra ne
turi vidinio priešo; komuniz
mas krašte neturi jaučiamos 
įtakos. 

Indiją valdo dešimoji kong
reso partija; jos premjeras 
Pandit Nehru — jos kairiojo 
sparno figūra. Jo vedama po
litika yra palankesnė Maskvai, 
negu laisvajam Vakarų Pasau
liui, tačiau niekas nedrįsta tvir 
tinti, kad Nehru yra prokomu-
nistas. Jis vakarų kultūros žmo 
gfus: studijavo Anglijoj, kalba 
vokiečių ir prancūzų kalbomis, j 

dalyvauja pasaulio filosofų fe
deracijoj ir t.t. 

Realus atsakymas į klausi
mą, kodėl Indija veda Krem
liui palankią politiką, yra 
šis: Indijos politika yra 
silpnojo politika; t. y. reikia 
pataikauti agresingajai pusei, 
kad toji savo smūgius nukreip
tų kitur. Tai Odisėjo diplomati
ja, kuris už savo gudrumą ga
vo Kiklopo pažadėjimą, kad bus 
suėstas- paskutinis. Indija, at
rodo, tikisi, kad Sovietai nustos 
apetito, iki jos eilė ateis... 

Sovietams reikia Indijos su 
jos gyventojų ištekliais. Le
ninas yra eilę kartų pabrėžęs, 
kad pasaulio laimėjimas bus nu 
lemtas gyventojų persvara. Gi 
Raudonoji orbita tik įjungus In 
diją viršija gyventojų skaičiu
mi laisvąjį Vakarų Pasaulį. Di
džioji apsisprendimo ir pasau
linių įvykių raida yra lėta, ta
čiau ji, tarsi juodi debesys, jau 
pradeda supti visą žemės orbi
tą ir jų rutina tuojau bus jau
čiama ir Indijoj. ( 

Teiks pagalba pabėgėliams 
Mus pasiekė kaikurios smulk 

menos apie antrąjį "Bažnyčios 
priespaudoje" (Eglise en det-
resse) kongresą. Jame daly
vavo 150 atstovų iš 18 įvairių 
kraštų. Buvo svarstomi įvai
rūs klausimai, liečia Bažnyčios 
padėtį anapus geležines uždan
gos, jieškant tinkamiausių prie 
monių suteikti pagalbą milio-
nams persekiojamų katalikų. 

Kongrese dalyvavo daug aug 
štų dvasininkų iš sovietų valdo 
mos Europos kraštų, apie 10 
Vakarų Europos vyskupų, visų 
didžiųjų vienuolijų bei Katalikų 
Akcijos atstovai. Kongresas 
nusprendė sustiprinti pagalbos 
teikimą Rytų Europos pabėgė
liams ir organizuoti maldų bei 
aukų sąjūdžius už persekioja
mas tautas. 

Platinkite "Draugą" 

ALBERTO numuša baldų kainas! 
tmonim pmmkajtų Jog būro laikai kada už doleri falima 

pirkti daug daun;au kaip iiandlen! Todėl mum tikrai malonu 
aukoti šiuos bailiu, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, Komis 
kainomis, kurios buvo "anai. gerai* laikatf*. UiaikMa 
I r patikinsite! 

tff l tNĄ 
eoPA 

NAKU 
Sofa-] Miegoj! 

sunkiųjų 
dirbtuvių kas ipalvinfiausia ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metą 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
II pavaizduotų pavyzdžių. 
M aukštesnėmis atramomis. 

! 

AmeTų kainos po '38 
UETOVIS 8TANIJTT KIMKT78, TEOCJA8 
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ir tautų bendradarbiavimo pro
blema. Tačiau tam tikrą laiką 
tarp jų dar buvo likusi faktine 
nelygybė ūkinio ir kultūrinio 
išsivystymo atžvilgiu — cariz
mo engtųjų nacijų daugiaamžio 
ūkinio, politinio ir kultūrinio 
atsilikimo rezultatas. Uždavinys 
buvo likviduoti šią faktinę nely
gybę tautų tarpe". 

Pabaltijo kraštuose rusų bol
ševizmo vadams tikrai buvo pa
sigėrėtinas uždavinys apiplėšti 
šias per dvidešimt nepriklauso
mo gyvenimo metų atkutusias 
tautas iki tokio laipsnio, kad 
jos prilygtų nuskurusių visasą
junginių vergų masei, ši nely
gybė tikrai dar buvo išsilikusi 
tarp jau iš seniau sovietinėje 
vergovėje gyvenusių Sovietų Są 
jungos tautų ir naujai paverg-

buvo gerai jaučiamas, susirinko 
tūkstantinės minios. Staiga mi
nioje pasigirdo ir nuaidėjo žo
dis "jau". Ir iš tikrųjų, šis žur
nalistas mato išeinant baltais 
drabužiais apsivilkusį jogą, ku-
ris.atsistojęs prieš laužą, palin
gavo miniai ir lėtais žingsniais 
lipo augštyn i laužą, iki ugnies 
masės galutinai apsiautė ji. Po 
ilgos minutės iš kitos laužo pu
sės pasirodė beišeinąs iš liepsnų 
joga. Tie patys balti draJbužiai, 
tas pats rimtas veidas, lyg nie
ko nebūtų įvykę... 

Didžiausį tačiau nustebimą 
pergyveno šis prancūzų žurna
listas, kai žiūrėjo į išaiškintas 
filmas. Tas pats laužas, aplin
kui minia, vienok., trūksta jo
gos, kurį jis taip pat filmavo. 
Jis, kaip matosi, taip pat per
gyveno masės psichozę ir, ne-
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Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 
V. P. PIERZYNSKI, Secretary 
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KOOPERATINĖMIS TEMOMIS 
PR. KT1KKYS 

Didelių resursų kraštuose, lams, t a s nesupranta koopera-
k u r pramone agštai pas ta ty ta tinęs minties ir joa idėjų. Kas 
ku r pramone augštai pas ta ty ta būtų, jeigu ir šie namų sta ty-
kapitalas y ra viešpats visų in- tojai imtų vieton geležinių vi-
vesticijų lygiai gamyboje ir nių naudoti medines, vieton da 
prekyboje, lygiai gerybių pas- ryt i langus, darytų duris, s to-
kirstyme, ten kooperatinė idė-' go lentas kaltų ne an t geg-
ja nublanksta prieš privatinę nių, o an t sienų?... Kažin j ką 
bei valstybinę iniciatyvą. Tuo tas namas tada atrodytų pa-
labiau augšto s tandar to kraš- našus, jau nekalbant apie jo 
tuose. patvarumą ir iš viso a r jie ka

da baigtų j j s t a ty t i ? ! Lygiai 
t a s pat ir su kooperacija. Sian-

Tuo tarpu anais Nepriklauso- dieniniame gyvenime žmogus 
mybės laikais mestas šūkis "su-! žmogui nustojo pasitikėjimo, 
kooperatinkime Lietuvą" turėjo ,-jįg nebepasitiki net savo ge-
nepa prasto pasisekimo visame riausiam prieteliui, broliui, žmo 
kraš te ir ne paslaptis, jog n a į t vyrui. Kiekvienas šeimos 
prieš okupacinėm dienom koo- narys atskirai banke tur i sąs-

NAUJAS PREZIDENTAS 

Mestas šūkis 

peracija Lietuvoje vaidino vie
ną žymiausių vaidmenų. 

Ne šio straipsnio tikslas aiš
kinti kooperacijos reikšmę Lie
tuvos ir aplamai kitų kraštų 
ūkiui, bet noriu iškelti tik pa
čią jos idėją, kur i savyje yra 
graži ir kilni. Šiuo metu apie 
kooperaciją rašoma ir kalbama 
kuo mažiausia, tiesiog vengia
ma ją prisiminti, bet užtat vi
sokie "izmai" ir paskutinių lai
kų raustelėjusios laicistinės sro 
vės populiarinamos visu stro
pumui. 

"...nesiekti pelno,., padėti sa-

kaitas, kiekvienas biznierius, 
įmoninlnkas ar valdininkas plė
šia pelną kur ir kiek tik pa
siekti galėdamas. Apie kaimy
nų, ir net ištisų bendruome
nių gerbūvį net nepagalvojama, 
kiekvienas kovoja už save pa
skirai neatsižvelgdamas į prie
mones nei metodus, kad tik 
daugiau sau kišenius prikim-
šus. 

O kodėl gi negalima v'el at
gaivinti tarpusavio pasitikėji
mo, to žmonijos darnumo ir 
sugyvenimo simbolio? 

Reikia tik populiarinti koo-
peravimo mintį, kelti koopera 

Charles R. Sligh, jr. (kairėje), 46 metų, išrinktas National 
Association of Manufacturers prezidentu. Su juo kartu yra buvęs 
prezidentas VVilliam J. Grėde, iŠ Milwaukee, Wisc. (INS) 

vo nariams... steigti kultūrines | c i j o s r e į k šmę pavienių žmonių 
institucijas... rūpintis narių I i r ^ ^ ų santykiuose, 
gerbūviu" kažin kurios s rovės ! 

konstitucijoje rasime panašių, Tik reikia noro 

paragrafų? Kooperacija apima 
visus geros valios individus, 
nežiūrint lyčių, luomo a r politi
nių įsitikinimų. Akcinės bendro 
vės, t restai , koncernai plėsda
mi augštus pelnus pralobsta tik 
kelių a r keliolikos asmenų są-
skaiton, o neretai... bankru-

Yra tam pasiruošusių ir pri
tyrusių žmonių mūsų tarpe, tik 
reikia noro. Nenumokime ran
ka : et, iš to nieko neišeis!... 
Išeis, tik nebūkime abuojus ir 
skeptikai, kaip daugeliu atveju 
jau esame pasidarę. Kad ir tų 
pačių namų sta tybą galima pa

tą. Mums reikia Kooperacijos 
Centro, kuris iš kar to imtų ko
ordinuoti skyrių steigimą, duo, 
tų nurodymų, informuotų ir t.t. 
Pirmiausia reiktų sušaukti koo* 
peratininkų suvažiavimą, o gal
būt anketiniu būdu (jeigu su
važiavimas pasirodytų neįma
nomas) per A. L. B-nės sky
rius, o kur jų nėra - - per t rem
tinių draugijas sužinoti koope
ratininkų ir j iems prijaučiančių 
skaičių, branžą bei kitus pagei
davimus. 

Iš viso turėtų pasisakyti au
toritetingi kooperacijos veikė
jai, kurių nemažas skaičius y ra 
atsidūręs A.J.V., Kanadoje bei 
kituose užjūrio kraštuose. Tik 
neapsiribokime asmeniniais rei
kaliukais ir nepaskęskime tau
tų katile, kaip esame iškilę t au 
tiniu folkloru, lygiai galėtumėm 
būti pavyzdžiu ir kooperatinėje 
srityje. "Maža3 kelmas didelį 
vežimą verčia!", o gal čia ir 

Nauji ženklai Egipte 
I spane Katalikų Žinių Agen

tūra bando atsakyti į klausimą, 
kokios įtakos turės Egipto po-
utinlai pasikeitimai į krikščio
nių gyvenimą šiame krašte. 

Krikščionių Egipte jfra apie 
3 milionai. Monarchijos laikais 
nevisuomet jų laisvės buvo tin
kamai respektuojamos, dėl to 
perversmo atžvilgiu krikščio
nys laikėsi indiferentiškai. 

Naujosios vyriausybės laiky
sena krikščioniškųjų bendruo
menių atžvilgiu pradžioje kėlė 
nemaža susirūpinimo, tačiau 
pastaruoju laiku pastebima ne
abejotinai raminančių ženklų. 
Muzulmonų sąjūdžiai, reikalau
ją visą politinį ir viešąjį gyve
nimą tvarkyt i Korano dvasioje, 
daugiau s r /a ržant krikščioniš
kųjų religijų laisvę, neranda sie 
kiamo pritarimo vyriausybės 
sluogsniuose. Vyriausybės gal
va Naguib nuoširdžiai priėmė 
krikščioniškųjų bendruomenių 

chui. Taip pa t keletą kar tų jis 
y ra padaręs intervenciją pas 
Teisingumo ministerį, kuris 
bandė suvaržyti krikščioniško
sios moterystės teises. 

tuoja ir tada akcininkai nusto- lyginus nesunkiai įvykdyti koo- y r a t a s akstinas, kuris paska-
j a didelių sumų, prieina prie 
bedugnės a r net asmeninės t ra 
gedijos. Kooperatinės bendro
vės bei įmonės bankrutuot i ne
gali, atlikusios savo užduotį na 
rių laisvu susitarimu gali būti 
uždarytos. 

Pelnas neina kurio vieno a r 
an t ro asmens kišenėn, bet įsta
tų tva rka investuojamas į įmo
nės apyvartą a rba kaipo per
teklius grąžinamas atgal pa
tiems nariams dividentų pavi
dalu. Piktnaudojimų yra visur, 
tad ir kooperacijoje pasitaiką 
kaikurie nesklandumai neišplau 
kia iš jos s t ruktūros , bet gry
nai iš blogą valią turinčių as
menų. 

Nenoriu aklai ginti patį koo
peracijos s tatutą , jis turi būti 
taikomas laiko ir vietos sąly
goms, bet idėja nieku būdu ne
sensta ir nesikeičia. 

Ka.s nesupran ta kooperatinės 
minties 

Senoji išeivių ka r t a materia
liniu atžvilgiu stovi tvirtai , tu-

peraciniais pagrindais susidėjus 
keliems a r keliolikai asmenų. 
Namų badas y ra ir bus, nes gy 
ventojų prieauglis didėja. 

Statybos kooperatyvai prieš 
antrąjį karą plačiai buvo prak
tikuojami Skandinavijoje ir tai 
su dideliu pasisekimu. O kodėl 
negalima taikos būdu įsigyti 
automobilius: a ts i radus kelioli
kai asmenų ir mokant kolekty
viai nežymias sumas per t rum
pą laiką būtų įmanoma visiems 
nariams apsirūpinti čia taip rei 
kalinga priemone. Tą patį gali
ma padaryti ir baldų, darbo 
įrankių, sporto priemonių ar 
net įmonių įsigyjime. 

Talkos būdu padaroma mil
žiniški dalykai. Tuo pačiu bū
tų galima populiarinti ir Lietu
vos reikalą: kooperatyvus pa
vadinti lietuviškais vardais, iš
leisti a t i t inkamas brošiūras, net 
knygas, plakatus, atsišaukimus, 
ženklelius. Būtų ver ta pagalvo
ti ir apie kultūrinių įstaigų kū
rimą tais pačiais pagrindais,— 

ri nuosavybes, šeimos aprūp in- ' salės, klubai, lietuviški namai, 

tins prie tautinio solidarumo, I skyrus sekmadienius. 
Ta pačia proga primename, kad 

' Akcinės, pasitikėjimo ir kito 
kios bendrovės (tik ne "lietu 
vių bendrovės", kaip tuoLit ka r ^ 0 V U 3 , '.r P a t s , P a

t
d d r 6 ™ , t a -

to jama per viena N. Anglį- A l e k s a n d " J 0 8 k°PtU p a t n a 
jos lietuvių radijo pusvalandį!) 
tautiniais reikalais maža sielo
jasi, kaikuriuose iš viso sun
kiai atpažįstamas lietuviškas 
kamienas ir vadovaujančių as
menų kilmė. 

Retkarčiais aukojama vienas 
ki tas doleris kultūros labui 
vien visagales reklamos vardu, 
žinoma, čia neturiu galvoje tų 
kilnių armėnų, kurie visur ir 
visada drąsiai eina l.'etuvišku 
keliu. 

Vienybėje — galybė! 

• i " i i • i i • 

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 9:80 vai. vakaro, iš-

prie didesnio tarpusavio sugy
venimo be partinių rietenų, be 
ambicijų ir visokio politinio 
raugo. Kur du stos, visados 
daugiau padarys... , o laikas ir 
t ikrai laikas visiems apie š\ 
svarbų ir išbandytą sąjūdį pa
galvoti. 

• . 

'*'. 

tos, bankuose guli einamosios 
sąskaitos. Daugumas apie koo
peraciją nei negalvoja, o kai
kurie gal būt nėra net girdėję. 
Turi pinigo, nueini krautuvėn 
ir pirk ką sveikas nori. Tuo 
tarpu iš tremtinių tik dalis dar 
įsigijo automobilius, mažesnė 
dalis namus ir mažiausia — 
įmones. Bet kaikurie apie visą 
tai tik pasvajoti gali : gausios 
šeimos, kurio nors liga, mirtis. 
Jie atsit ies po kelių ar net ke
liolikos metų. 

Girdėjau, jog kaikur bando
ma s ta ty t i s namus talkos bū
du, tai labai gražu ir kilnu. Juk 
čia ir y ra ne kas kita, kaip koo 
peracija! Tai y ra geros valios 
žmonių parama vienų kitiems, 
tendradarbiavimas ir pasitikė
j imas. 

Kur n'era pasitikėjimo, ten 
negalima joks bendradarbiavi
m a s ; kas pasitikėjimą išnau
dota savo asmeniškiems tiks-

parkai , prekybos bendrovės. 
Nieko nenustotumėm, o atsiek-
tumėm labai daug. Esu t ikras, 
jog ir senoji kar ta , matydama 
gerus tikslus ir gražius užsimo
jimus mielai stotų į narius, vis
pusiškai paremtų. Kai kas gal 
sakys, kad čia ir taip jau yra 
daug įvairiausių organizacijų, 
klubų, salių, t ad kam dar kurt i 
kažkokią naują organizaciją. 
Taip, yra, bet to dar maža! Koo 
peratyvai (bet kurios rūšies) 
būtų didelis įnašas moraliniu 
ir materialiniu atžvilgiu visai 
bendruomenei. 

t t Mažas kelmas didelį vežimą 
verčia," 

Prieš kurį laiką spaudoje bu
vo minėta apie Kooperacijos 
Banko atkūrimą, sveikintinas 
užsimojimas, tačiau to dar ne
užtenka, jis jei ir bus, tai tik
riausiai Chicagoje, o periferi
jose nuo to nei šilta — nei sal-

ttbeats.. 
as it sw88ps... os it cleani 

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

Youll be Happlet 
w i th • Hoovc i l 

M . I BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St, 

Chicago S, 111. 
Tel. VIctory 2-9542 ir 

CAJumet 5-7287 

Krautuve atidarą nuo !> vąt. ryto iki 
į):3(» vakaro piriuadlouialH ir ketvir
tadieniai*. K.it,a4» vakarais Iki <} v. v. 

Nedeliomią, uždaryta vl«ą dieną. 

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 atekiro primokėjimo. 
Raidynų pavyzažiai siunčiami laiš
ku pareikalavus. 

Šalia 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 0 sval. ryto 
iki 0:30 vai. vakaro — ir lietuvių 
kalba prekybine informacija padės 
Jums išspręsti rūpimą klausimą. 

Su geriausiais šventėms linkėji
mais, 

ARCHER KIMINO OENTUR 
4170 Archer Avenue 

Chicago 32, 111. Blahop 7-1045 
paa^s<W)C&&MWmYni- (tose; 

PATS GERIAUSIAS 
LAIKAS DABAR 

Nusipirkti GERA 
vartotą automobilį 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2345.00 

1951 BUICK Riviera, 
Dynaflow $2245.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 

1951 CHEVROLET 
2 door ' $1595.00 

1951 FORD V-8 
2 door $1545:00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow $1595.00 

1949 BUICK 4 door 
Dynaflovv $1395.00 

1949 BUICK 4 door $1295.00 
1949 PONTIAC "6" 

Club .Coupe $1145.00 I 
1 

1949 DODGE 4 door $895.00 
1948 BUICK 4 door $1045.00 
1948 BUICK 2 door . . $995.00 
1948 CHEVROLET 

Club Coupe $795.00 
1948 OLDSMOBILE 

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

Coupe $595.00 
1947 BUICK 2 door . . $795.00 
1947 BUICK 4 door . . $645.00 
1947 KA1SER 4 door $695.00 
1947 PACKARD 4 door $595.00 
1946 BUICK 4 door . . $625.00 
1946 DE SOTO 

Club Coupe $595.00 
1946 MERCURY 

Club Coupe $545.00 
Turime taip pat didelį 

pasirinkimą naujų BUICK 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
Lfliayette 3-2022 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

IX>YOLOS UNIVERSITETO, 
•«*.A gani/uotas „Draugo" bendra-
i^ruių Klubo, remiant L. Rašyto-
14 dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
r Kit. organizacijoms. Paskaitos 

yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
Otrektoriua: 

Kun. V. BHgdanavlclus, MIO. 
Koordinatorius: 

l'rof. J. A . Zvetlna 
*334 So. Oakley Ą\e., Chicago, I U. 

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

PASKAITOJ TVARKARAŠTIS 

Gruodžio U d. 6 v. 30 mtn. Tėvas 
P . P. Ciniku* skaito tema: dabarti
niai ^am. lietuvių laikraščiai. 

Gruodžio 11 d. 7 v. 30 min. kun. 
K. r.jir.is vadovauja puslapio tvarky
mo pratyboms „Diaugo" spaustuvė
je. 

NUO UZSl&^NGJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIR\J ODOS LIGŲ! 
Tie. kurie kenčia nuo BENŲ AT 

• »ut, ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Ji* 
negali ramiai sfidSti ir naktimi* mle 
goti, nes )>) užaiMenSjUHloB žalzdot 
niežti ir skauda. Kad pa&allntl tą 
nležSjimą. Ir (skaudėjimą, senų at
virų ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DEGULO Ointmont. Jo g y d o m o a 
ypatybSs palengvins Jūsų skaudėji
mą ir. galčsite ramiai miegoti nak 
tj. Vartoklto Jj taipgi nuo skaudžių 
RudcKirnų. Jis taipgi pasalina nlHte-
dmą IIKOS. vadinamos PSOR1A8IS. 
Taipgi paftallna perfi8Jlmą figos, vadi
namos ATHLETE'8 POOT. sustabdo 
Ižiovinlmą odo» ir porplyMmą tarp-
olr&Čių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlūstančlos Ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos Ilgų. L.EGULO 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfttamų i r 
niožinčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.26 ir S3.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir M ii 
waukoe, a r b a a t -
siųskite money orde
ri » — 

LKGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago S4, Ui 

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 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chlcaga. 

Aliejus krosnims ir centraliniui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas. 

Tel. LArayet te 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

SIUVAMOS MASINOS 

RASOM. MARINĖLES 
gaonamo»; r* r,^naiomls solyflromls. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

S O P H i f B A R Č U S 
Iš \V(il S stoties — Banga i:HM' 

PIRMA D. iki PENKTA D. 
8:45 iki 9:»n vai. ryte 

i l ŠIA I >. 8:80 Iki 9:30 ryte 
LIKTI VI&KOK VAKARUS vOS 

i tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. K<M'k\Yl.M, ST. 

i I.I.JIU.I 29. Iii. Ill.inlork 4-241 ' 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
T.ONGINKS, VVlTTNAlElt. Bl'LOVA 
ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
j 2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
Į DARBO VAL.: 9-'J:30 ir 4-8 v. v. 
| S.'SladionlaiH 10-2:30 ir 4-8 v. v. 

lllllllllllllllililiMililllllflif>»:i*UllliiUMi 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Viilrišiiiift, ir 

'•rigaliūna i t£s-Lazauskien$s 
3)30 So. Halsted St. 

Ui. (Alūnu t 5-9339 
Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 
irofMnd. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 
iiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TcL WAlbrook 5-9209 

a pfbfitable reminder 

i 

open a savings uccount 

thismonth . • • ' • : - ' 

Gaukit 4u gerus uždarbiu* kasmet 
U*tikrinkit taupymui apsaugf 
Turėkit f into 

/JI R—*. » 

' .NSJRf 0 V t raučkit m f t • Prlf** kkk Mrtt* 
,UiU aarias 

UNIVERSAt SAVINGS 
AND L0AN ASS0CUTI0N 

IBM SO. HALSTED STREET CHICAGO t, ILLINOIS 
, Telefoną*: HA/marke t 1-202* 

•ilarijoat Pirmadieni*)*, antradieni&if Ir penktadieniais nw> * rrt» 
Iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo % ryte iki 1 vai. vakurq. 

P A R D U O D A M E A N G L I S IR 
PEČIAMS A L I E J Ų 

P E R K R A U S T O M E B A L D U S 
P a t a r n a u j a m e gera i ir pigiai 

STASYS FABIJONĄ* 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

P R E C I Z I N I S T E L E V I Z I J O S IR 
R A D I J O 

APARATŲ T A I S Y M A S 

Sąžiningas Ir garantuotas darbą* 
Aparatai nemokamai paimami tt 

pristatomi i namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 411* So. Franctscti. 

Telef. Y A 7-1000 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTVMUS 
ir įvairiu daiktų perkraustymus 
Taip pat perelunčiatne J užsieni 

pakietoliiis jvalraus maisto. 
Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 
"~ 

STATVBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ v Rimtu 
MEDŽIAGĄ 

•ilUŲlJ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS. Prcz. 
8039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIMA IR PREKIŲ P R l 

STATYMĄ TEIKIAME 
NKMOKAMAI 

RA&TINR ATIDAR*YTA kasdien nur 
8 vai. tyto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais Iki :i vai. vakaro 

Diena Ateis, Kai Būsi linksmas Sutaupęs! 
2flH9h 3? Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietu- m 

viškoje įstaigoje. BRIGHT0N Savings & T ? 
Loan moka 3% pelno ant JŪSŲ sutaupy. 
Kiekviono taupytojo indeliai apdrausti Iki $10,000.00. 

Brighloii Savings and Loan Assii 
4071 Archer Ave. f vakarus nuo Califomla Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrh.ed., An»rąd., Penktad. Ir Seftt. Tretflad. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d 

'< no ryte (Kl 4:K0 p. p. Kctvirtad. 1:00 ryt^ 11:1 8:00 vak. 

1 . 
n i . | l w w i M . t | . i i | ff1" "• < 'm ?•»*>< 

I f 

\ 



1 

Trečiadienis, gruodžio 10, 1952 DIBSNRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETE 
J. KARYS 

Nauji vardai ir kaip juos 
rašyti v 

Veikusi prie "National Com-
mittee for a Free Europe" Pa
tariamoji Lietuvių Grupė (Lith-
uanian Consultative Panel) ga
vo naują vardą — Lietuvos 
Laisvės Komitetas. Tiesa, ang
liškame tekste kiek kitaip skam
ba (Committee for a Free Lith-
uania), tačiau geresnį vertimą 
padaryti vargu ar įmanoma. 

Lietuvos Laisvės Komitetas 
tebepasilieka ta pati institucija, 
kokia buvo ir "Grupe" vadina
ma. Na, ir tie patys žmonės; 
kaip žiūriu — kone visi partinių 
srovių bei grupių savotiški re
prezentantai. Vadovauja p. V. 
Sidzikauskas. 

Adresas: 
COMMITTEE FOR A FREE 

UTHUANIA 

4 West 57th Street, Room 907 
New York 19, N. Y. 

Komitetas dirba! 

Sukviestiems žurnalistams bei 
spaudos atstovams Komitetas 
išdalino parašytą savo veiklos 
pranešimą ir padarė verbalinių 
paaiškinimų. Pasirodo, ta lietu
vių vyrų aštuoniukė (J. Audė
nas, K. Bielinis, B. Nemickas, 
V. Sidzikauskas, M. Tolišius, A. 
Trimakas, Pr. Vainauskas, V. 
Vaitiekūnas) yra įsisukusi į di
delį sūkurį darbų, nemaža nu
veikusi ir daug neplanuojanti 
ateičiai. Iš antros pusės, sunku 
nusikratyti įspūdžio, jog ši lie
tuvių kovos už laisvę celė reiš
kiasi gyvenime lyg ir pertyliai, 
gal kiek lėtokai bei minkštai. 
Na, kol susiranda tikrus kelius 
ir takelius, kiekvienas politiškai 
— visuomeninis organas kiek 
paklaidžioja. Nieko nuostabaus. 
Užtai, kaip susigriebia!... 

toliau, tad progai esant reikia 
viską paskelbti, kas tik įmano
ma, kad ateity bet kurios srities 
tyrinėtojas galėtų rasti duome
nų ir medžiagos. Reikia many
ti, kad LLKomitetas tyrimų ir 
spaudos darban pastatys savo 
gabiausius narius, o šie susiras 
ir reikiamų talkininkų. Tik te
nai, mano supratimu, jau nede
rėtų eiti partinio "pento" linija; 
ten reikia susikaupti ties viena 
vienintele idėja: esu lietuvis, o 
mano darbai — Lietuvai. 

Naudokimės Lietuvos 
Konsulatais 

Mūsų konsulatai Amerikoje 
veikia kaip ir seniau. Jie turi 
visas teises ginti Lietuvos pilie
čių interesus įstaigose ir teis
muose. New Yorko General Kon
sulatas yra išsibylinėjęs apie 
100,000 dol. ir laukia galimybės 
juos įteikti teisėtiems paveldė
tojams. Kitas sumas seka. 

Lietuvos piliečiai JAV. ir ki
tur turėtų laikyti pilietine savo 
pareiga išsiimti L. Konsulate 
lietuviškąjį pasą. 

Brooklyn, N. Y. 
Literatūros ir dainos popietė 

S. m. lapkričio 29 d. Angelų 
Karalienės parapijos salėse įvy 
kęs senimo ir jaunimo pobūvis 
buvo pradėtas eilėraščiais, ku
riuos padeklamavo Salvinija 
Gevilaitė, Regina Kulytė ir Lai
ma Vasiliauskaitė; tai sudarė 
efektingą įvadą literatūros bei 
dainos vakarui, sutelkusiam 
daug viešnių ir svečių. 

K l e i n a s kun. N. Pakalnis 
prabilo jautriu žodžiu apie ne
paprastą mokytojų pasiaukoji
mą ir tėvų komiteto pastangas 

Iš šalies atrodo, jog mūsų išlaikyti lietuvybės dvasią jau-
vadinamieji VEIKSNIAI ar tik nuomenėje. V. Sidzikauskas, 
ne iki vieno bus užsikrėtę per
temptu atsargumu, lengvu pa
lankesnių kieno nors frazių pa
stiprinimu (nors jos tikrumoje 
tuščių tuščiausios!), stačiai ki-
nietiškomis mandagumo manie
romis. Tuo tarpu Paryžiaus 
mergaičių tonu nemanoma mūsų 
skausmo bei troškimų tiksliai 
išreikšti! Mes — kovojanti tau
ta, tiksliau — kovojančios už gy
vybę tautos išblaškyti, pasiryžę 
niekad nepasiduoti, kariai, 
diplomatai (išskyrus diplomą-!vys
tus), bet kariai. Kaip mes gali-i Rašytojas S. Zobarskas pa-
me pažeisti priešą nors ir stip- Į skaitė įdomų fragmentą apie 

sveikindamas Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Vliko vardu, lin
kėjo išugdyti jaunąją kartą at
statomo ios Lietuvos kūrybai. 

Dainos, kūrybinio žodžio 
ir šokių pynė 

Solistė Vincė Jonuskaitė, jau 
ir Lietuvoje nuolat rėmusi mo
kyklų parengimus, padainavo 
keletą dainų, nukeldama viešnių 

N e i b e i sve™V mintis į savąją tė-

White Plains, N. Y. 
Lietuvių Bendruomenės veikla 

Lapkričio 29 d. vakarui Ani
ceta Mažeikienė meniškai tau
tinės spalvos kaspinais išpuošė 
šokių salę. Prie durų buvo 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 

Į vakarą atsilankė ne tik vie
tiniai, bet dar atvyko/iš Port-
chester ir Stampfppr įpylinkių 
lietuvių. Whiteplainiškiai dėko
ja už atsilankymą ir taip pat, no 
riai sutiko jų rengiamus pasi
linksminimus lankyti. Džiugu, 
kad ir su kaimyninėmis apylin
kėmis eina sklandus bendradar
biavimas. 

B. Slipikas, norėdamas paį
vairinti šokių vakarą, nutarė 
nupirkti dovaną. Kosmetikos 
parduotuvės savininkė Mrs. Rev 
son, sužinojusi kuriam tikslui 
perkama ta dovana, padovanojo 
kražią pintinę šventi pritaikin
tų įvairių kosmetikos rinkinių 
komplektą už daugiau $36 ver
tės. Už šią brangią ir gražią 
dovaną ir už prielankumą lietu
viams reiškiame Mrs. Revson 
nuoširdžiausią padėką. 

Šią dovaną daug kas norėjo 
gauti, bet ji burtų keliu teko 
p. Petrui Jakelaičiui. 

Lietuviškų šokių vakare šoko 
visi: seni ir jauni. 

Šis vakaras ne tik padengė iš 
laidas, bet dar davė ir pelno. 
Esame dėkingi už šio vakaro 
surengimą ir tvarkingą prave-
dimą valdybai, rengėjams ir 
ypač daug pasidarbavusioms 
Alberto VVhite, Petro ir Jurgio 
Mažeikų, Antano Kečionio ir 
Stanislovo Dailydėno šeimoms, 
kurios savo patyrimu ir plačia 
visuomenine pažintimi davė pa
grindą VVhite Plains L. B. Apy
linkei sutvirtėti. Už pasiaukoji
mą Lietuvių Bendruomenės la
bui reiškiame jiems didžiausią 
padėką. J . U. 

Bubulis ir Dundulis Chicagoje 
jiešjcantiems mūsų dailininko duoti ir ankstybesnę Lietuvą, o 

JUOZAS PRUNSKIS 

Lietuviškojo scenos meno }š-1 baigiasi laimingai — trijų porų 
siilgę chieagiečiai praeitą šeš- j vedybomis, visos moteriškos iš-
tadienį galėjo pasidžiaugti su- teka, tik seniaji pasilieka "už-

pečky". Veikale iškeliamas žmo-si rinkę į Lietuvių Teatro spek
taklį Hamilton parko teatro sa
lėje. Čia buvo statoma premje
ra mūsų mieste — Bubulis ir 
Dundulis, kaip programoje pa- spindulį tiesia, taip kiekvienas 
žymima — linksmas trijų veiks- norim gyventi dviese. — 
mų nutikimas. Režisavo pats au- Čia glūdi pasaulinio darnaus 

modernizmas nebus prie širdies, 
bet jame yra gausiai lietuviškų 
motyvų, antra, galbūt scenos ap
švietimas nevisai pritaikytas di 
desniems pastatymams. Dailinin 
kas šiuo metu dirba vitražų sri
tyje. Ir scenos abiejose pusėse 
buvo po vitražą nuo lubų iki 

torius Ant. Rūkas, talkinamas 
padėjėjo A. Mirono. 

Veikalas sukurtas tremtyje 
1946 metais (baigtas rašyti sau
sio 17 d.). Vaizduojama lietuviš
ko kaimo buitis: du geri kaimy
nai Bubulis (A. Brinką) ir Dun
dulis (J. Kelečius) susipyksta 
dėl bičių spiečiaus. Jų gi vaikai 
Radasta (J. Nivinskaitė) ir Do
bilas (K. Gandrimas) — mylisi. 
Radastai piršlys Tarulis (V. 
Petrauskas), tėvo Bubulio pade
damas, bando įpirštį "kūtvėlą" 
viengungį šaltekšnį (P. Mačys). 
Piršlys stengiasi patenkinti vil
tis ir norinčių ištekėti Bubulio 
šeimininkės Rožės (St. Kielaitė) 
ir našlės Augulės (O. Petravi
čiūtės). Viengungis Girdžius (G. 
Velička) susipykusių kaimynų 
vaikams padeda į tėvų bitynus 
pastatyti po naują avilį, — pa
galiau jie sutaikomi ir viskas 

laiku nėra surištas, jis gali vaiz-

Jr 

—— 

riausiais savo ginklais, jei kiek
vieno jų pavartojimo būdą de
šimt kartų "dailinsime", iki 
gausis rafinuotai gražus "šū
vis", bet ,be garso ir efekto? Jei 
mes baisios tikrovės pavaizda-1 r m [ų eilėraščių, 
vimui būtinus žodžius vyniosime1 

dviejų jaunų žmonių susitikimą 
nacinėje Vokietijoje ir jų per
gyvenimus po kapituliacijos. 
Jaun. kūrėjas R. Kisielius da
vė porą humoreskų ir keletą ly-

šilkan, niekad nesušuksime lais
vajam pasauliui tikro įspėjamo-

Omaha, Nebr. 
Pabėgęs meilužis 

Teatro mėgėjų grupė suren
gė pramogą prieš Adventą. Bu
vo suvaidinta komedija "Pabė
gęs meilužis". Veikiančiuosius 
asmenis sudarė: J. Agurkis, I. 
Šarkaitė, J. Povilaitienė, M. 
Pratkelienė ir Dagilis. Jie žiū
rovams sudarė gerą įspūdį ir 
pasigėrėjimą jų įsijaustose ro
lėse. Režisūra buvo atlikta Kau 
no Jaunimo Teatro aktoriaus 
Dagilio. Pasirodo, kad lietuviai 
mėgsta tokias programas ir jas 
gausiai lanko. 

Išvyksta 
Skautų vyčių "Dariaus — Gi

rėno" būrelio pavaduotojas Vik 
toras Arlauskas išvyksta Dėdė? 
Šamo tarnybon. Taip pat arti
nasi išvykimo dienos "Šarūno" 
draugovės draugininkui Gedui 
Drazdžiui ir adjutantui Romui 
Nelsui. Tokie išvykimai neša 

sprogus ir automobiliui atsimu-
šus į medį. Patsai J. Kaributas 
"Draugo" korespondentą keliais 
atvejais yra painformavęs, kad 
paduodant nelaimės priežastis 
įvyko netikslumų. Jų būta ki
tokių. 

Įdomi byla 
Amerikiečių įsakymu, vokie

čiai areštavo Robertą Harmsą, 
kurio advokatas sukėlė aliar
mą, kad Vokietijoj kilęs kaž
koks skandalas ginklavimosi 
srity ir kad kariniai organai 
norį tai paslėpti ir dėl to įsa
kė areštuoti Harmsą, kad rei
kalas neišvystų dienos šviesos. 
Tuo tarpu Harms kaltinamas 
tik spekuliavimu vokiečių mar
kėmis. Prancūzai irgi įsivėlė į 
tą bylą ir areštavo Harmso v ir 
šininką Robertą Bowen, kurį 
kaitina turint slaptų informa
cijų, liečiančių Vakarų gyni
mą, kad jis tas informacijas 
gavęs neteisėtu keliu ir neturįs 
teisės jų turėti. Visas reikalas 
kvepia plataus masto skandalu. 

WlSB 

— Lenkų Istorin s Institutas. 
Po ilgesnės pertraukos Rcmoje g r a f i k a s . Lietuvoje buvo padą 
vėl pradėjo veikti Lenkų lstori-1 r ę g š k i c u s Skirgailos dekoraci 
nis Institutas. Atidarymo iškil- j o m S j foet užėjus bolševikams pa
rnešė dalyvavo Lenkijos amba- statymas nebuvo įvykdytas. Tai 
sadorius prie šv. Sosto Papee gį — cįa dailininko pirmas de-
ir įvairių lenkų organizacijų at- biutas, ir nusisekęs debiutas. Ži-
stovai. noma, klasikinio meno linijų be-

giškasai linkimas, išreikštas žo- J grindų. Praktiškai — čia jie rei-
džiais: ; kiamai užpildė tuštumą. Ar jie 

Kaip žvaigždė į žvaigždę buvo būtini meniškai scenos vi
sumai sudaryti, šiame klausime 
Skoniai gali skirtis. 

Kostiumus su dideliu atsida-
bendravimo idėja, kuri pabrė-lvimu pasiuvo E. Veličkienė, pa-
žiama paskutiniais veikalo žo-!gal dail. Petravičiaus eskizus, 
džiais: i Aišku, kad jie nevaizduoja da-

— Lai gieda paukščiai šakose, barties mūsų kaimo, gal daugiau 
lai žydi margos lankos, lai viso A. Mickevičiaus laikų žmones, 
svieto širdyse didžiulė meilė bet iš kitos pusės - - veikalas su 
trankos. — 

Taigi, komedija — su laimin
ga užbaiga ir didaktine mintimi, 
lietuviškų nuotaikų ir, matyt, 
kad ji žiūrovams patinka, jei vei 
kalas tremtyje buvo pastatytas 
gal kokius keliasdešimts kartų, 
jei buvo kartotas Kanadoje ir su 
pasisekimu praėjo Chicagoje. 

Aktoriai — daugumoje jau 
mums pažįstami,* kituose spek
takliuose laurus skynę scenos 
„vilkai", jei tas žodis kiek pa
vaizduoja jų patyrimą, drąsą 
scenoje, įsijautimą į savo vaid
menį, puikų tariamų žodžių pa
lydėjimą apskaičiuota vaidyba, 
tiesiog gyvenimą scenoje. Savo 
vaidmens išgyvenime stiprūs bu
vo ir vyrai, ir moterys, bet žiū
rovai gal visdėlto pirmenybę ati
duotų moteriškosioms. St. Kie
laitė — jauna aktorė, o parodo 
daug talento. Su šiuo vaidinimu 
ji išaugo į stiprias aktores. Iš
tekėti apsalusią našlę puikiai 
vaizdavo patyrusi vaidintoja O. 
Petravičiūtė. Visiems pažįsta
mas I. Nivinskaitės talentas, tik 
kažkodėl ji šiuo kartu iš bendros 
vaidintojų visumos kiek išsisky
rė savo „Annoj Christie" matytu 
stiliumi. Kas buvo puiku ten, ne
būtinai reikėjo atspindėti čia. 

Jonas Kelečius stipriai pasi
rodė. Pajėgūs — Brinką, Gan
drimas, Velička, Mačys. Piršlys 
Vacys Petrauskas dar lyg nau
jas mūsų scenoje, bet medžiaga 
gera. Gal tik žiūrovams kaikur 
matėsi perdaug šaržuotumo, „vei 
kia, kaip į kokius rėmus įstaty
ti", pratarė kažkas. Mačiusieji 
tremtyje pastatymus su Kačins
ku ir Palubinsku, aniems pirme
nybę atiduoda, o visdėlto ir 
šis pastatymas buvo mielas ir 
puikus. 

Dekoracijos ir kostiumai — 
parodė mūsų dailininko Vikto
ro Petravičiaus talentą. Jis 
mums daugiau žinomas, kaip 

kostiumuose lietuviškų motyvų 
jieškota. 

Publikos buvo tarp 500 ir 600. 
Daugiausia tremties lietuvių, 
bet buvo ir vietinių. Kiek girdė
ti, šiuo pastatymu išlaidos nebus 
dar apmokėtos. Numatoma Šį 
spektaklį dar pakartoti, ir jis 
vertas kartojimo. Ateityje, vi
siškai be nuostolio spektakliui, 
viengungis Girdžius (G. Velič
ka) galėtų apleisti kaikuriuos 
dviprasmiškus posakius, kurių 
Vokietijos pastatyme nebuvę 
tiek pastebėta. Tai perpigi sce
nos priemonė. 

Apskritai — pastatymas įdo
mus ir mes turime likti dėkingi 
autoriui ir režisoriui Antanui 
Rūkui už duotą savą, lietuviškos 
dvasios veikalą. — 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldas, ašldyt uvus, porins, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą 

R0OSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 8-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarai* lkl 9:10 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet 

tf 
Išėjo iš Spaudos — 

S Ū N U S P A L A I D Ū N A S 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku-Vietoj 

1,000,000 
D O L E R I Ų 

tik 
2 DOLERIAI 

pas F. J. Sheen prieš pora sa
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

t 
Rašykite „DRAUGUI" 

2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III. J 
TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS Dt TAISYMAS 

1n M M Į C0« 
II H (guaUfled englneers' ser vic+) 

3120 5. Halsted Street - DAnube 6-68ST 

• 

Operetės choras, šiuo metu 
bene st priausias visoje New | s k a u t a m s sunkumus jų organi 

zaciniam gyvenimui, o papildy
mai taip greitai neįmanomi. 

Sta tyta 
Po uždarymo šv. Antano pa

rapijos mokyklos paaiškėjo, kad 

jo šūkio: "Klausykite! Issmau-iYorko apylinkėje, ved. nepails 
ge pavergtuosius, jie griebs įritančio dirigento M. Liuberskio, 
už jūsų koserių!..." galingai sudainavo keletą tlai-

Sių priekaištų (mūsų veiks- nų. 
niams) pailiustravimui medžią- j a u r L mergaičių grupė, va-
gos rasite kiekviename tinginy- d o v a u j a m a m o k y t . j . Matulaitie !

 b u s
 J statemia š a l i a šių pastatų 

nės, pašoko porą tautinių šo- n a u j i *e* ių k]^]ų [r keiuvių 

kių akompanuojant akordeonu k a m b a r i ų n a m a a . B u v o v a r ž y . "Pabaigai mažutė staigmenė
lė: LLKomitetas yra sumez- R. Kisieliui. tynės ir jų rezultatai paskelbti, gęs ryšį su Izraeliu. Izraelio 
valstybės prezidentui Ch(aimui) 1 Solistei akompanavo pianistė būtent — tas visas pastatas kai 
VVeizmanui mirus, LLKomitetas J. Rajauskaitė. Programą gra-inuos $134,000. Kun. J. Jusevi-
Izraelio tautai per Izraelio dėle- žiai pravedė R. Kisielius, 
gaeiją prie Jungtinių Tautų pa- y ^ ^ f k jvuironyi™ 
reiškė užuojautą ir gavo nuo-
girdžiu, padėką". (Iš LLK pra
nešimo spaudai). 

Kas jau čia per ryšys, kas 
jau čia per staigmenėlė ar lai
mėjimas... 

Tyrimu ir Spautlos Tarnyba 

Europos Laisvės Komiteto įs
taigoje veikia Tyrimu ir Spau
dos Tarnyba. LLKomitetas ten 
turi ir savo skyrių. Ką, jau ką, 
bet šitą punktą reikėtų išnaudo-
ei iki pačios augštutinės ribos! 
Mes nežinom, kaip kas dėstysis 

Po meninės dalies pirmoje sa 
lėjc šokių metu grojo Adomo 
Jczavito orkestras; gausių šo
kių eilėje artimiausias poras su 
gretino rožių valsas. Antroje 
salėje veikė bufetas, būriai šne
kučiavosi prie stalų, traukė su
tartines, o visiems pritarė akor 
deonistas. Prie dovanų stalų 
nuolat suk nosi būreliai smal
suolių, nekantriai laukdami lai
mėjimų. 

R* K. 

čius su savo parapiečiais turi 
didelių rūpesčių ir sunkumų, 
nes kasa yra tuščia. Klm. 

Rochester, N. Y. 
l'a-tiKslMii.iuus 

Spalio 22 d. dienraštyje 
'Drauge" buvo įdėta korespon

dencija ryšium su prieš kiek lai 
ko buvusia nela me važiuojant 
automobiliu. Toje nelaimėje 
daugiausia nukentėjo Juozas 
Kaributas. Ten pažymėta, kad 
nelaimė įvyko Alfonso Dziakono 
vairuojamos mašinos padangai 

^ : 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
JIIHIJ kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų. 

Pradėkite 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 PELN4 ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. AHTH0MY SAVINGS & L0AN ASS'N. 
1447 So. I!llh Coiirt. Tel. TOlvnhall 8-8181, Cicero, 111. 

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
TURTAS SIKKIA $5,800,000.00 

^ 

yf 

Dovanodami dabartinę 

SCHENLEY 
•. . jūs1 žinote, kad duodate 

skaniausią degtinę 
per daugelį metų! 

P.S, ( . u o l o j " - dOUUIŲ <l< /( |i 
bu ekstrų moki\s<m 

B l E N D E D W H I S K E Y 8 6 P R O O r . 65% GRAI N NEUTRAL S P I R I T S . 
1 SCHENLEY DISfRIBUTORS, INC., NEW YORK, NEW YORK 

'•ST£jJsreJSirQJsrtaJSKHJSB"HJBBrmflH5rHJ 

SEGHETTI TRAVEL i UH1 AU 
?45I 80. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 Ir 7» 

K E L I O N E S : 

LfcKTIJVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
ParApiname bfle|ua, vienbučius Ir sutvarkomo visus su kėllono sur) .. 
dulykiis. TURIM K I-I KTU VIV SKYRIŲ. Pildome afldevitu*. Kelione* 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvai* taip Ir laivais, tat busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokėsite brangiau Ir Išvengsiu laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei J geležinkelio stotį ar aerodromą, nes 
«<HA 1*1 atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

— — • — — - — . — » — . f»;l|ĮIHį,l ipl 

' 
/ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffiCAOO. ILLINOIS Trečiadienis, gruodžio 10, 1952 

DIDELE NAUJIENA 
SENIEMS IN NAUJIEMS 

ATEIVIAMS!!! 
Jau išėjo laukiamas, linksmas, 

jvairus, turiningas 
PELfiDOS KALENDORIUS 

19&3 METŲ. 
Jame telpa daug šaržų, iliustraci
jų, juokų ir Stalino raudonasis 
kampelis. 128 nal. kaina tik $1.20. 

Geriausios Kalėdines dovanot*: 
HAUFO PASAKOS I ir H dalis, 

210 psl. Kaina $2.75. ANDERSO
NO PASAKOS, 210 psl. kaina $2. 
A. Vilainis, ŽEMAIČIŲ 2EMAJK, 
132 psl. kaina $1.50. Išėjo jau 9 
numeris Pelėdos, o Kalėdinis išei
na šio mėn. 20 d. 

Užsiprenumeravę Pelėdą 1953 
metams ir prisiuntė $4.00 gaus 
Pelėdos Kalendorių dovanai. 

Adresuokite: 
P 1*1 L R I ) A , 

3163 So. Halsted St. 
Chicago 8, 111. 

CLASSIFIED AND HELP WANTĖD ADVERTISEMENTS 
PROGOS OPPRTUN1TIES 

RFttF.NT'rt KIMMV IR KILIMAMI/ 
VAl/YRliA 

Nori susisiekti s« VYrU «U*lf turi 
patyrimą so veneciškom užuolai
doms, gardynaln ir užvalkalais. Pul
ki proga t inkamam asmeniui. 

4lftS W. Montronc A ve. 
arba Saukite- KIMare ft-3811 

įsigykite šia puikią mąstymo knygą dabar! 
Kun. Dr. J. Vaitkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

Mąstymai kiekvienai dienai 
nuo priešgavenio iki 2 sekra. 
po Velykų. 

Kieti gražus viršeliai, 

543 pusi., kaina 5 dol. 
-

Užsakymus siųskite: 
"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Ave., Chicago, III. 

To give a regai air to any cot-
tume — neckiaces, bracelets, 
earringt, pins and ringą Irom 
our Empresa Collection. 
Intricately designed pieces that 
look likę hcirlooms—in flawed-
emerald, ruby or aapphire 
tones. Frora $3.00 to $12.00 

VOOUi 

Ar norite gerą patarimą apie 
pirkimą kalėdinės 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
mi... tai dovanėlė geros kokybės 
"jewelry" 

AUTO BODV SHOP 
Pilnai Įrengta dirbtuve1 Ir medžiagos. 
Gerai einas biznis, Jsigyvenes. Priei
nama nuoma, gera nutartis. Nepa-

X I prasta proga, t inkamam asmeniui 
1 Nebrangiai, $2.2r>(). Nori skubiai par

duoti del kitų interesų. • 

Kilu u . l iake St. 
NI vada 8-0394 

ItflHT VALYKLA 

nu 3 kamb. užpakaly, pilnai apstaty
ti. Nuoma $66. Garu apftild. Gera 
nuomos sutartis. Ideali vieta llUVCjui. 
Apleidžia miestų, nori skubiai par
duoti, nebrangiai, $1,760. 

8LB9 N. Honore, 
IJncoln 0-2107 

Valykla ir siuvykla jskaitant didelj 
Hoffrnan „pres'a"; gerai einas biz
nis; fjeras jrenglmaa; prieinama nuo
mų: Rera sutartis; pulki proga siu
vėjui; ideališka porui: parduoda llR 
$1,200 skubiam pardavimui -— ap
leidžiu miestą. 

8510 Ko. U'nllmv St. 
I,Afn><ite .1-1023 

* S P į ^ A L I ^ ^ f t V FNfi f l j "pROOA""" 

Sofa ir kčde- $12. 9 x 1 2 kil imas $4.96 
ir apmušimai — Išvalymus atlieka
mas patyrusių darbininkų Jusu na
muose, taip pat jstaiKose, klubuose. 
Geriausios grindų lavaskavlmas. Pai
mame ir pristatome visur mieste Ir 
priemiesčių apylinkėse. Nemokami 
apskaičiavimai. 
RFGFNT'S 1 IRS \V. M mitrose Ave. 

gaukite: Klldaro 5-3811 

"DRAUGAS" AOENCY 

55 K. YVashington St. 

Tel. DEafborn St. 
Į 

2834 So. Oakley „Ave. 
Tel. Vlrglnia 7-664(^-7-6641 

BBBla 

HELP WANTKD — VYRAI 

ĮDOMIOS KNYGOS 

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 
{mokėti, skolą mokėti po $1.00 
kas savaitę ateinančiuose metuo
se. Kuogražiausi laikrodžiai pa
saulyje! Jų naujausi fasonai juos 
t ikra i p a t e n k i n s . . . j ų k u k l i o s ka i 
n o s t ikra i j u m i s p a t e n k i n s . T a d 
užeikite, apžiūrėkite daugybę nuo
stabių dovanų pas Jos. F. Budrik, 
Inc. Visos atsižymi augšta koky
be ir žemom kainom. Jei norite 
pradžiuginti savo mylimąją ar 
mylimąjį su kuo nors nepaprastu, 
atvykite pas Jos. F. Budrik, Inc., 
3241 South Halsted Street, Sian-

2mones ir Žvėrys 
Kunigo pergyvenimai vokiečių 

koncentracijos stovykloje 1943-
1945 m. 

Parašė 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, Laika* 
(Argentina) 

„Knygą skaitydamas ir versda
mas puslapį po puslapio, susipa
žįsti su gyvais žmonėmis, jų cha
rakteriais, drebėdamas degi smal
sumu...". 
Pr. Alšėnas, T. Žiburiai, 1952.1.17 

„Knyga man labai patiko. Tai 
vertingas kūrinys. IS 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 

2884 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

papuošalų! Dovanos dien. 

TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ SPALVOTŲ KALĖDINIŲ 
atvirukų su lietuviškais pasveikinimais po 5<- ir } Qc 

_____ 

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

TeL VIOTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7287 

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 

ĮSIGYKITE ĮDOMI* KNYG-f. 

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 
2SS4 So, Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 

Jei turite parduoti ar linuomo-
ti. pasiskelbkite smulkiu skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefono: Vlrglnia 7-6640. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
ne* jis yra pladanslal skaitoma* 

atuvlu dienrašti*, o skelbtum 
kaliu* yra prieinama visiem*. 

4tf ) l M*A 

MEN F0R 
• FAOTOItV WORK 
• b i a m ? ASHITMllIiY 
• AND M \( HiNi ; OPFRATORS 
Permanent. l">ay work. DP's welcom* 

GEPHART MFG C0. 
1020 \ \ . A<UvmM St. 

1 . 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo, švarios dirbtuvės — darbi
ninkų įvertinimo? Nfums reika
linga. 
• SHEAR OPERATORS 
• PRESS OPERATORS 
• SPOT YVELDERS 
• FOLDERS 
Kompanija užmoka ligoninę, apdrau-
dų., pensijos planas. Tremtiniai kvie
čiami. Turi kulbetl ir suprasti ang
liškai. Ateikite: 

ADVERTISING METAL 
DISPLAY CORP. 

MIC. STICKMNO 

4620 W. 19th Cicero, 111. 
Šaukite: BIshop 2-1242 

L O O K H E R E ! 
IP YOU ARE A 

• M ACHINIST 
• Ml l l W K h . l l T 
• WIRE TINNER 
• CRANK OPERATOR 

I L S O N 
STEEL & WIRE C0. 

4840 So. Western Ave. 
LAFAYETTE 8-1221 

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

• HOSPITALTZATION 
• PD. VAO. AND 
• PEN8ION. 

We wlll conslder trainlng Wire 
Drawers and Tlnners 

Are you interested in a steady 
job and good pay? 

R0GERS CARTAGE C0. 
offers you both: Experienced 

double bottora 
DIESEL DRIVERS preferred. 

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

1099 INDIANAPOLIS Blvd. 
Robey, Ind. 

KNOX STEEL & WIRE CO. 
siūlo jums nuolatini darbą, šva 
rioje dirbtuvėje, kur darbinin
kai įvertinami. 

• WIRE DRAVVERS 
• HELPERS 

Patyrimas nebūtinas, išmokysi
me sąžiningus darbininkus. Gau 
sūs priedai darbininkams. 

Kreiptis 4630 YV. 53rd S t 

ĮDOMIOS KNYGOS 

Nauja PetronSlSs OrintaitSs 
knyga legenda 

" V I L I G A I L J * " 
iSejo U spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus medžio 
rčžiniais. Kaina $1.20. 

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

CHICAGO 8, tLL. 

/HELP WANTED — VYRAI 

Turime nuolatinį darbą gabiems 
vyrams dirbti 

KEPYKLOS BENDROVĖJE 
Patyrimas nebūtinas, išmoky
sime sąžiningus darbininkus. 
Geros darbo sąlygos, Švari dirb
tuve. Pradinis atlyginimas $1.50 
į vai., plius „bonus" už naktinį 
darbą. Kreiptis: 

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

Naa.ta Vyt i s Nemunėlio knyga 
LIETUVAI TĖVYNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. VIJelklo iiiu.siracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siųskite 

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

OMeago 8. Illinois 

^ « 4 V 1 H G S 

KALĖDOMS IR KNYGA 

labai tinkama dovana vaikams 
A UKSO KIRVIS — gražiausios ir 
{domiausios 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. 

Chicago 8, Iii 
•; 

• 

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

Mums reikalinga: 

• STEEL WAREHOUSE 
HELPERS 

Nereikalingas patyrimas. Mes 
išmokysime sąžiningus darbi
ninkus. 

• SHEET SHEAR MEN 
Naktinis darbas. 10% premium 
Pilna darbininkų priedų pro
grama įskaitant ,,Bonus" planą. 
Proga daryti pažangą nuolati
niams vyrams. Tremtiniai kvie
čiami. Ateikite: 

2602 West 16th St. 

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

5 day — 40 hour week 
Good working conditions. 

PILSEN PARK BREWING C0 
8049 W. 26th Street 

. BĮ. 7-9502 

OXY — ACETYLENE 
TORCH MEN 

EXPBJRIKNCEP IN CUTTING 
SCKAP IKON AND 
KAILKOAM EOmpĄTENT 
GOOD HTART1NG KALA R Y WITH 
PIKCE VV.ORK INCIONTIVE 
LIFE INSURANCE AND N 
HOSIMTAIi BENEFITS 
M ODE R N IM.ANT WITH 
MODERN r A C I U T l E B . 

ANTHONY CONTRACTING 
CO. 

300 W. 87th Street 

HELP WANTED — MOTERYS 

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

Stenografe-Mašininkė 
Patyriml, bet priimsime Ir mokytą 
baigusia mokykla. Malonios darbo 
sąlygos, Jvalrlos pareigos. f» dienas 
sav. Gausūs priedai. Ateikite arba 
laukite asmenlftkam pasikalbėjimui 

M r. Briggs 

GENERAL FINANCE CORP. 
2114 W. 63nl 

I I I 1 L 4-0700 

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

• ASSEMBLERS 
• PRESS OPERATORS 
• SPOT WELDER8 

Geros darbo sąlygos, pilna dar
bininkams priedų programa js
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. 

4 6 2 0 XV. 19th Cicero. III. 
MR. RTICKIilNO 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar jūs esate susidomėję nuo
latiniu darbu su užtikrinta atei
tim? 

MA&ININKfi 
Bendro Įstaigos Darbo 

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

KEdzie 3-3303 

Ar domitės nuolatiniu darbu, Svario
je dirbtuvėje kur darbininkai yra 
įvertinami? 

MUMS REIKTA: 

• TOOL MAKERS 

• TOOL ROOM MACHINISTS 
Geras atlyginimas .geriems vyrams. 
Gausūs priedai. Priimsime gabius 
P.P. Reikia suprasti ir kalbėti ang
liškai. Kreiptis — 

Facs Products, Inc. 
20.10 South Wabash Ave. 

R E I K A L I N G A S 
DUONOS ItVEftlOTOJAS IR 

PARDAVIMAS 
Pardavinėti ir pristatyti duona. Ge
ras atlyginimas plius komisas — 
„commlsslon". 

K r e i p t i s — 

PIVARONAS B A K E R Y 

4622 S. Marshfteld Ave. 

Reikalingas 
ASSISTANT SHIPPING CLERK 

(Prekių Išsiuntimui) 
Ir O L E A N - U P MAN (valymui) 

Reikia kalbėti ir suprasti angliškai. 
5 dienų, 36 vai. savaite. 

Nuolatinis darbas. 
VAN SCHAACK PREMIUM 

CORP. 
310 W. AVashington Street 

Ar Jūs" domitės pantovfu darbu 
su saugia ateitimi? 

Mums reikia pajėgiančios 
STENtKJRAPHEK — TVPIST 

Patyrusios, bet bus priimama Ir pa
mokyta „Graduante". Malonios dar
bo sąlygos, Jvalrlos pareigos, proga 
parodyti savo gabumus. Jeigu Jfls 
norite karjeros daugiau negu darbo, 
tada skambinkite šiandien asmeniš
kam pasikalbėjimui. 

CELANESE CORP. 0F 
AMERICA 

MERC'HANDISE M ART. 
\VHltehaU 4-.->:tOr> 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitimi? 

Mes turime gerą darbą 
TYPIST — 

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

pasikalbėjimui. 
M0LAND BROS. 
4108 \V. 52nd Plare 

REllance 5-2255 

Here is a permanent position 
for a capable 

TYPIST — CLERK 
Some experience desirable. Pleas-
and v/orking conditions. Diversi-
fied duties. Chance to use your 
own initiative. 5J4 day week, libe-
ral benefits. Apply or phone — 

PEARS0N INDUSTRIAL 
STEEL TREATING C0. 

5757 W. OGDEN AVE. 
TOwnhalI 3-2902 Klsliop 2-1757 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už-
tikrinta ateit im? 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS 

turi keletą vietų tuojau dei 

TYPISTS - CLERKS 
Pageidauja patyrusių, bet Ims bud
rias naujai pradedančias. Malonios 
darbo sąlygos, jvalrlos pareigos. Gau
sūs priedai. .Sąžiningoms darbinin
kėms progra progresuoti. Sutarimui 
skambinkite— — 

DIckens 2-9000 
Ext. 44 

Ar jOs ieškot pastovaus darbo su pul 
kiomls sąlygomis, ir darbininko Jver-
tinimu. Mums reikia 2-jų sugebančių 

TYPISTS — GENERAL Cl iERKS 
Patyrusiu, bet bus priimamos ir ga
bios pradedančios. Įvairios pareigos, 
gaus; priedai — 6 dienos savaitėje. 
Skambinkite ar pamatykit Mr. Klein 

TH0MAS & BETTS C0. 
411 SO. SANGAMON 

Telef. MD 6-4780 

Nuolatinis darbas gabiai 
SEKRETOREI - Iii IIAI/tl R L I 

Patyrusi arba lAmokyta baigusi mo
kyklų; malonios darbo sąlygos; Įvai
rios pareigos. ,,Vienos mergaites" 
rastine. Ateikite arba saukite Mr. 
Coliu tarp 1-4 po pietų. 

SPECIALTY FOOO PACKING & 
IMPORTING OO* 

2100 So. (Morgan HA 1-1411 

PARDUODAMA 

ISNUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. Halsted St. 

Išnuomojamas kambarys vienam as
meniui — vyrui ar moteriai. Apžiū
rėti gal ima bet kuomet. 

1820 S. Halsted st. 
(2-as augštas) 

REAL ESTATE 

Help Fight TB 

Gerai pastatytas senesnis namas 
Willmette. Mažas butas 2-me augšte 
arba galima naudotis kaip 3 mieg. 
kamb. namų. Karštu oru apšild., 
kampinis sklypas 6 4 x 8 7 ; žemi mo
kesčiai, nebrangiai apšildomas. Kaip 
tik geras atremontavimul d€l pasi
pelnymo, šaukite savininką — 

GReenleaf 5-4874 

Merrill apylinkėj — 73rd; „Sun Par-
lor" 6 butu; 6 kamb. kiekvienos 
su uždarom verandom užpakalyje. 
4 autom, mūrinis garažas; koklių vo
nios; moderniška kanalizacija; garais 
— stokerlu apšild.; 1 butas tuščias. 

Ar jau turite įsigiję "Sūduvos" 
išleistą visiems žinotiną, ypač 
naujai atvykusiems lietuviams 

INFORMACIJA APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINĮ APRŪPINIMĄ? 

Jei dar neturite, tai pasKUbekit! 

Leidinys labai patogus, kiše
ninio formato. 

Siame Infirmacianiame lei
dinyje be kalendariumo jdetas 
plati informacija apie Jungti
nių Amerikos Valstybių fede-
rallnj socialini aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšaliu registraciją, jvairus 
adresai* pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

Užsakymus su pinigais siųs* 
kitę: "DRAUGAS", 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, HL 

VPtown 8-1700 

Nesenai išėjusi Kun. P. 
Klrvelalčlo paruošta maldaknygR 

J A U N U O L I Ų M A U D O S 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pa.sra.1 Jrlftlmą: 

11.00; $1.30 Ir f l . 5 0 
Uisakymus sn pinigais siųskite: 

"DRAUGAS 
2884 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. Ui. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JI KITIEMS. 

Buy Christmas Seals 
Jei turu* parduoti ar ISuuomo 

M, pasiskelbkite smulkiy skelMmv 
skyriuje. Skelbimą galite perduoto 
telefonu: Vlrglnia 7-86441. 

• 
ELECTRONIC C0MP0NENTS CORP. 
Siūlo Jums nuolatini darbą, Svarią dirbtuve 

ir darbininkų įvertinimą 
MERGAITĖS — MOTERYS 

•> 

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

2655 VVest 19th Street 
v 

7:30 ryto iki 6:00 vak. įskaitant šeštadienius. 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą" i 

http://WKh.ll
file:///VHltehaU
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Negrokim laisves smuiku vieni tyruose 

Liet. Bendruomenes Apygarda Chicagoje pradeda darbą 
Naujųjų ir senųjų Amerikos 

lietuvių ilgos suolų eiles praeitą 
sekmadienį prisipildė Lietuvių 
Auditorijoje, Chicagoje. 

nes 
Vyko Lietuvos Bcndruome 
s pirmas iškilmingas p o s ė d i s > n k > "^'organizavusiam A 

Atidarymo žodį pasakė P. Gau-1 P y g a r d o 3 Bendruomenės komi 
čys, primindamas, kad jau atė- t e t u l * e r o v^°' 
jo laikas ne kalbėti ir tartis, o 
dirbti. Bendruomenė savo dar
bą daugiausiai koncentruos kul 
tūrinėje srityje. 

Prie garbės stalo buvo kons. 
dr. P. Daužvardis ir atstovau
jantieji centrines organizacijas. 
L. Simutis, J. Vilkaitis, A. Ru
dis, Kleiva, A. Olis, Grybienė, 
M. Mackevičius, dr. P. Jonikas, 
dr. G. Valančius, dr. Jonas Ba-
jerčius, Blinstrubas. 

Uniformuoti lietuviai jūrų 
skautai įnešė Lietuvos ir Ame
rikos vėliavas. Vadovaujant N. 
Gudauskienei buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Vie
ton negalėjusio atvykti prel. 
Urbos, invokaciją paskaitė kun. 
A. Valančius. 

Loko atstovas J. Vilkaitis nu 
pasakojo, kad po dviejų anks-

kiu „Lietuviais esame užgimę, 
lietuviais turime ir būt".. Lie
tuvių bendruomenė buvo nuo 
seniau. JAV bendruomenė iš
ugdė 120 parapijų, sukūrė mo
kyklas, ligonines, išugdė vers
lininkų ir praskynė kelią lie
tuviams į ūkinį, politinį ir kul
tūrinį gyvenimą. Amerikos lie
tuviai finansavo pirmąsias lais
vės siekiančios Lietuvo3 dele
gacijas, vykstančias į užsienį. 
Dabar visos lietuvių grupos su-

Susirinkimas plojimu sutiko i s ijUngė bendram darbui. JAV 
sveikinimo telegramą iš Lietu- bendruomene sukėlė daugiau 

SIS VAIKAS BjffVO PAKLYDĘS 

tybesnių bandymų (Pasaulio 
Lietuvių Sąjunga) dabar vyk
domas daugiau vilčių Žadąs visų 
lietuvių organizavimas į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę. 

vių Bendruomenės Centro Vo
kietijoje. 

Kons. dr. P. Daužvardis svei
kino Bendruomenės organizato
rius. Priminė, kad žmogaus tau 

kaip milioną dolerių tremtinių 
globai ir tūkstančius jų įkurdi
no. Mums reikia organizuotai su 
judėti, kad kuo mažiausiai nu-
trupėtų lietuvių nuo mūsų^.lie-

tybė, jo lietuviškas kraujas - tuviSko bendruomenės kūno. 
Lietuvi, į kurį kraštą benuvyk-
tum, nepabėgsi nuo savo lietu
viško kraujo, lietuviškos širdies. 
Bendruomenės suorganizavi-

nepakeičiama. Svarbu, kad visi 
išliktų sąmoningi lietuviai. Bū
dami laisvėje jei nekovotume 
dėl Lietuvos laisvės, bjauriai 
apsamanotume. Jei norime bū
ti lietuviais, turime būti sąmo
ningais ir organizuotais lietu
viais. Organizmas progresuoja, 
jeigu jis dirba. Jei ne — jis 
atrofuojasi. Visose srityse dir
bant susidarys lyg hipnotizmas, 
kurs lyg magnetas įtrauks vi
sus. 

L. šimutis pradėjo kalbą šū-

J/ ' ' ' "• m' ' " "^v 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS! 

4 H* l 

2,000 setų! Daugiau negu du šimtai tūkstančiu dolerių 
vertes televizijos prekių parduodama žemiausiomis visame 
krašte kainomis pas Budriką.' 1953 m. modeliai: Dumont, 
Philco, RCA-Victor, Admiral, Zenith, General Electric, 
Magnavox ir kitoki. 

Labai gražus mahogany console televizijos 

setas su dideliu paveikslu už J - | 2 0 * 0 0 

Už 121/2 coliu setą jūs mokėsite tiktai $ 6 8 - ^ 0 
16 colių paveikslas televizijos setas už $ 9 9 - 0 0 
17 colių paveikslas console TV setas tik už $ " | " 7 3 . 0 0 
i! colio paveikslas TV setas už $ 1 8 8 . 0 0 
Labai gražus 21 colio console, mahogany 

kabinetas, — su viskuo UŽ $ 2 8 8 - 0 0 

Jūs gausite T. V. kėdę dykai. Įmokėti tik 10'/,, 
Lietuviškos kalėdinės atvirutės su lietuviškais 
pasveikinimais po 5 C i r P° 10c> gaunamos pas 

. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMKT 5-7237 

Krautuvė atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 

Nedėliomis uždaryta visą dieną 
Fas Budrika *azo ir elektros bllos užmokamos be jokių ekstra 

mokesčių. Gaunama American Express Money Orders 

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

= i 

mas nelikviduos nei Alto, nei 
Balfo. Bendruomenei yra pla
tūs horizontai kultūros, lietu
vybės išlaikymo srityje. 

Antanas Olis savo ir savo 
grupes vardu sveikino L. Bend
ruomenes darbo pradžią Chica
goje. Visų Am. Liet. organi
zacijų uždavinys yra padėti at
statyti Liet. nepriklausomybę. 
Kad mūsų darbas JAV būtų 
sėkmingesnis, reikia prisiderin
ti prie šio krašto nuotaikų, ku
rios yra palankios visų tautų 
laisvei. Prisiderinant prie vi
suotinio Am. laisvės rūpesčio 
galima laimėti visą Ameriką 
Liet. laisvės reikalui. Mes ne-
grokim savo laisvės smuiko vie
ni tyruose. 

Inž. A. Rudis Lith. Chamber 
of Commerce pirmininkas sakė, 
kad Liet. Bendruomenė yra 
Chicagoje jau šimtametė. Jis 
nesutinka, kad šiandien yra L. 
B. krikštynos, bet jos ilgos veik 
los vainikavimas. Sveikindamas 
tolimesnius* L. B. darbus linki 
pakankamo dėirtesio atkreipti į 
organizuotą ekonominę veiklą. 

Petronėlė Grybienė, „Sanda
ros" atstovė, linkėjo nuošir-

Alex Schneider, 4y2 metų, guli lovoje išvargęs, nes jis 16 valandų 
klajojo paklydęs miške. Prie jo sėdi tėvas. (INS) 

to Maželio foto nuotraukomis 
iš New Yorke buvusios jo pa-
rodos. 

Opera per televiziją 
Gruodžio 11 d. Metropolitan 

Opera duos "Carmen" spektak
lį, kuris bus matomas specialiu 
televizijos tinklu tik į atitinka
mus kaikurių miestų kino teat> 
rus. Žiūrovai už paprastą kino 
kainą galės stebėti tiesioginį 
vaidinimą iš New Yorko sce
nos. 

— Kiek būna gaisrų? JAV 
kasdien būna apie 1,800 gaisrų. 

TKLEVIZIJOS, RADIO 
FONOGRAFAI 

IR 

"Aidų" gruodžio men. nr. 
Paskutinis šių metų "Aidų" 

numeris (gruodžio mėn.) pasi
rodė lapkričio pabaigoje, pasi
puošęs kalėdiniu viršeliu. Turi
nyje randame Juozo Brazaičio 
straipsnį apie dvi karalystes* — 
Kristaus ir apsaulio, paimtas 
visuomeniniu požiūriu. Pulk. J. 
Andrius pateikia įdomią studiją 
apie kunigaikščio Radvilos Lie
tuvos žemėlapį,' kuris yra pir
mas mūsų tautos istorijoje, pa
grįstas astronominiais matavi
mais bei vietų nuotraukomis. 
Studija byloja apie Lietuvos 
garbingą praeitį ir jos įnašą J 
bendrą žmonijos kultūrą. Prof. 
A. Maceina nagrinėja A. Bara
nausko "Giesmininko pasikalbė 
jimą su Lietuva", kur išryškina 

Dr. Jonas Bajerčius pranešė, m a s poeto pašaukimo kilnu-

Su Mackevičiaus kalba ' o-
ficialioji dalis buvo baigta. Dr. 
Bajerčius pranešė apie Kalėdi
nę vaikų veiklą šiais metais ir 
prasidėjo meninė dertis*. P. Mo
tiekaitienė išpildė šiuos kūri
nius, akompanuojant Kučiūnui: 

„Oi laukiau laukiau šventos 
dienelės", „Tušti paliktieji na
mai" — štarkos, „Gėlės iš šie
no" — JOkubėnp „Suvalkiečių 
liaudies daina". 

P. Pakštas liaudies rageliu 
pagrojo: piemenėlio raudą, Lie
tuva brangi. 

Iz. Motiekaitiene padainavo: 
Ariją iš operos Butterfly, mu
zika Pucini „Laisvės varpas". 

Susirinkimo dalyviai P.L.B. 
veiklos' pradžiai suaukojo 56 
dol. 50 centų.. 

kad 20-21 d. gruodžio Chica-
gos L. B. ruošia visos Chica-
gos liet. vaikams eglutę su tur
tinga programa. Šio parengimo 
tikslas — sustiprinti lietuvybę 
priaugančioje kietoje. 

Susirinkimo pirmininkas P-
Gaučys paskelbė, kad P. L. B. 
Chicagos valdybą sudaro šie as-

džios veiklos šioje galingoje or menys: Povilas Gaučys, Mečys, r 

mas tautos gyvenime. Juozas 
Alaušius svarsto dabarties vi
suomenines problemas, ilgiau 
sustodamas prie Liet. Bendruo
menės klausimo. Grožinės lite
ratūros šiam numesiui duoda 
A:. Vaičiulaitis, K. Bradūnas, 
L. Andriekus. 

Apžvalginė dalis apima lite
ratūrą, kur kalbama apie nau-

G E K A N U O L A I D A 
Garantija — . Išsimokė jimai 

APARATŲ SUTAIKYMAS 
dirbtuvSso ir namuose atliekamas 

j>rityru8Lų inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

iL-DAinfl. 
UjlTCLCVISIOn 
Csales - service) 
3I20S. Halsted - DA-6-6887 

ADOLFAS YVA1N A t .'SKIS 
Gyveno 2C00 W. GlHt St. 

' Tol. Okvyhill 6-7335 
JvflrS pruod. S d.. 1952, 8:30 

vai. ryto, Hiilunkc» 62 m. amž. 
.Girna I,i<luvoj<-. Kilo i. Kau 

no apskričio, Krakių parapijos, 
KJlnkigalių kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Kazimiera (SirvidaltS), 
tryfi dukterys: Heien, žentas 
Bruno Būry, I/orraine ir 1X)~ 
lores, sesuo Stella Hchultz, Jos 
Kūnus l")r. Adam Sohultz, se
sers • sūnus Anthony Lember-
Kas ir Jo žmona, dvi svogerkos: 
Marijona Juotkus, Jos vyras 
Kazimieras ir Stefanija Masai-
tls, Jo vyrae Izidoras ir seimą, 
ftvogeris Juozapas Sirvidas ir 
Jo žmona, kiti gimines, drau
gai ir -pažįstami. 

Lietuvojo liko dvi seserys^ 
KmillJa ir Julija ir jų šeimos. 

Priklauso American I,<-gion 
Peoples Gas Post Nr. 336, ir 
Chicagos liietuvių Draugijai. 

K ūnas pašarvotas Mažeikos 
Ir Kvaps koplyčioje, 6845 So. 
Westcrrt Ave. 

^Laidotuves jvyks penktadienį, 
gruod. 12 d... 1$ koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydytas į Gimimo 
•Paneigs 8vč. parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionles sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, 
y.eniai. SCKUO ir kiti gimines. 

laidotuvių direktoriai Mažei
ka ir Evans. Tel. RE 7-8600 

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

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO'ILL 

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

ganizacijoje. Sumanymas su
jungti viso pasaulio lietuvius y-
ra labai sunkus, dėlto reikalin
ga dideles ištvermes. 

Mečys Mackevičius suminėjo, 
kad P.L.B. organizavimas iki 
šiol labai sunkiai sekėsi. Buvo 
daug skepticizmo ir dar jis nė
ra visai išnykęs. Jis linkėjo su
siorganizuoti taip, kad nereiktų 
reo^rganizuotis. Be to čia negali 
būti srovių dominavimo. Šios 
org. tikslai yra nedalomi. Čia 
tegul dominuoja tik darbingu-
mas. 

Ligšioline Am. liet. veikla yra 
jau didele padaryta. Čia mes 
atvažiavę radom antrą tėvynę. 

Reikia į šią veiklą įtraukti 
jaunimą, iš kurių būtų galima 
tikėtis tokių vadų, kaip Šimu
tis, Olis, Grigaitis. 
— » — 

M M i B M H M M i 

Mackevičius, Blįnstrubas, Gry-'jąjį Nobelio premijos Jaureatą 
bienė, Liutkus, dr. J. Bajerčius, 
dr. Gr. Valančius. 

* . Teisininkų kongresas. Ne
seniai Romoje pasibaigė ketvir
tasis italų katalikų teisininkų 
tautinis kongresas, kurio pro
gramoje buvo svarstomos eko
nominės laisvės ir žemės refor
mos problemos. 

Francois Mauriac ir E. Zola, 
knygų recenzijas, religinį ir vi
suomeninį skyrių. Religiniame 
skyriuje kun. dr. J. Gutauskas 
tiria vaikų, psichologiją, o vi
suomeniniame — A. Maceina 
gvildena bažnytinių ir civilinių 
jungtuvių problemą. 

Numeris iliustruotas religi
niais meno kūriniais ir Vytau-

Johii F. Euileikis 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

T R \ 8 MODERKIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 ir B l s h o p 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Tele fonas B l s h o p 7-9719 
AMU U LA N CE DIENA IR NAKTĮ 

• 

MAGDBLENA IR ANTANAS LEMBERGAI dėl 

ADOLFO VAlHAUSKO 
mirties, reiškia užuojautą . ^ 

2MONAI IR DUKTERIMS IR SESEREI 
STELLAI SCHCLTZ'IENEI 

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

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jflsų namu. 

I A. A. 
SIMEONAS KAVOLUS 

Gyveno U33 S. 49th Court. 
Cicero, 111. 

Muč gruod. S), 1952, 5:2R val| 
ryto sulaukęs 74 m. amžiaus. 

OlmS Lietuvoje. Kilo JS Kv-
žlų parapijos, Kavolių kalino. 

Amerikoje Iftgyvono 60 m. 
I*asillko dideliame nuliūdimo 

ilu sūnils: Simeonas, marti Jo-
sephlno, dvi antikės - - Jouuno 
ir Dorotliy ir sūnus Jonas, inar 
tl Helen ir anOkfi Geraldlne. 
Hosuo Ona VultikaltlenC su ftol-
ma, kiti glmin6s, draugai Ir pa
žįstami. 

Priklausė Kareiviu, Draug. 
Kūnas pašarvotas Antano 

Tetkaus kopi., 1410 8. '50 Ave. 
la idotuves Jvyks šeštadieni, 

gruodžio 18 d., ifi koplyčiom 
8:80 vai. ryto bus atlydfitas | 
Sv. Antano parapijos bažnyčia, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionles siela. Po , 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, ĮMuivios, A-
utlkčs ir kiti giminės. 

Laidotuvių, direktorius Anta
nas Petkus. Tel. TO 3-2109 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— savininko — 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 Wesl l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Plano Pasirinkimas Miesto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavi
mas y r a / telkiamas 
diena ir n a k t J. Rei
kale šaukite 
mus. Jt* 

Mos turime koplyčias 
Itoseinndo dalyse I r 
v i s o s c ('hieagou ir 
tuojau* patar-
naujam. 

• • » - • . - . 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 28rd PLACE TeL Vir inis 7-6672 
10756 S. MIGIIIGAN AVK PUHiuan 5-1270 

. PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STKKKI' Tel. SReley 3-5711 

L I E T U V I Š K A I S T A I O A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS to^m: 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 501h AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-100S 

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

Telephone YArds 7-1911 
| . • . • į - -• . - • - - . . , - • - • . . . - . - ,, ,„ - • T II - ITII ' I .1 * - • • • • • • • II II ..!_ UJ 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MIC 1IKJAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS . 
3307 S. m i l A M C A AVE. , TeL V Ardu 7-3401 

J U R G | S F R U D M | | | " 

3319 ii. UTDAN1CA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 8. CALIFORNIA AVE. Tel. l.Alayetle 3-3572 
_ _ ~ L E 0 | | A R D A S - j j - U E R S K | s 
1646 Wi;sT 46th STREET Tel. YArde 7-0781 

' / .»*''•'* 

' 
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A DIBNRAftTIS DRAUGAS, CmCAGO, JLLINOIS 
3 C 

Trečiadienis, gruodžio 10, 1052 

X tlungt. Amerikos Valsty
bių Air Force nori turėti kva 
lifikuotų kalbos specialistų, ku 
rie yra susiinteresavę tapti The 
Air Force Reserve nariais. Kal
bos specialistais gali būti vyrai 
ir moterys, veteranai ir nevote 
ranai, nuo 18 iki 44 amžiaus 
Priimtieji gaus specialų lavini
mą, kai pasiliks neaktyvioje 
tarnyboje ir bus jiems apmo 
karna už lankymą lavinimo kur 
sų ir galės užimti rfugštesne vk 
tą. Aplikantai turi būti JAV pi 
liečiat arba pareiškę norą būt 
piliečiais, privalo mokėti gera 
užsienio kalbą ir neturi turėt 
1-H draft klasifikacijos. Su Aii 
Force pareigūnais galite pasi 
kalbėti Williams Building, 9-ta-
me augšte, 205 W. Monroe, Chi 
cago, Illinois, nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. gruodžio 12 ir 
13 d. (šį penktadienį ir šešta
dienį). 

X Dr. Jurgis Starkus, buvęs 
Lietuvoje Alytaus apskrities 
gydytojas, dabar gyvenąs Chi-
cagoje, 1908 S. Troy Str., iš
laikė gydytojams nustatytus 
egzaminus ir įgijo teisę verstis 
laisva gydytojo praktika Illi
nois valstybėje. Girdėti, kad 
daktaras ir toliau mano pasi
likti Chicagoje. Tai ypatingai 
džiugina ne vien Alytiškius, bet 
ir tuos mūsų tautiečius, kurie, 
gyvendami Vokietijoje, turėjo 
malonios progos pasinaudoti dr. 
Starkaus su jam įprastu uolu
mu ir rūpestingumu teikiama 
medicinos pagalba. 

X DanutS Stankaityte, jau
na dainininkė, sukėlusi nemažo suomenirų darbą, yra Mokyto-
susidomėjimo savo balsiniais da j jų Sąjungos ir Brighton Parko 
viniais, pasirodys Aleksandro j Lit. klasės Komiteto valdybose. 

X Išraiškos šokio Studija 
smarkiai ruošiasi kalėdiniam 
spektakliui ir vaikų eglutei, ku
ri įvyks š. m. gruodžio 20 ir 21 
dienomis Lietuvių Auditorijoje. 
Studijai vadovauja Liucija Gri-
gali finai te-La/auskieiiė ir Aldo
na Valeišaitč. 

X tilena Adomaityte Ir Vlr-
ginia Nausėdaitė šeštadienio va 
karą, dirbdamos iki antros va
landos nakties, puikiai paruošė 
Iv, Jurgio sodalicijos prieška
lėdinių vaišių stalą, su skaniais 
kepiniais. 

X Aleksandra Židonienė už 
kelctos dienų žada sugrįžti iš 
Mercy ligoninės, kur jai buvo 
padaryta operacija. Nors ligo
nė yra vyresnio amžiaus ir jai 
jau padaryta aštunta operaci
ja, ji jaučiasi gerai. : 

X V. Petrlkonis yra vienas 
š daugiausia besirūpinančių 
Srighton Parko Balfo reikalais, 
lis taip pat yra skautų rėmė

jas ir skautų konkursui pasky
rė $5.00 vertės dovaną. 

X Vitas Karkus atskrido iš 
Australijos su šeima: žmona 
Liza, sūnus Arūnas, 5 metų ir 
dukrelė, 3 metų. Kelionėje per 
San Francisco jie praleido dvi 
dieni. Vito tėvas Jonas Barkus 
gyvena 7324 So. Campbell ave., 
Chicago, UI. 

X Agnės Gilienė Švenčių pro 
ga misionieriams paskyrė $70, 
seselėms slaugančioms raupsuo 
tuosius Jamaikoje $10 ir lietu
vei misionierei Peru valstybėje 
$10. 

X A. Makaras, Marcellus, 
Mich., „Draugui" rašo: „širdin
gai dėkoju už gražius Kalėdi
nius atvirukus ir malonų patar
navimą, nepamirštant ir ma
nęs". 

X O. MeiluvienS, dirbanti vi-

SVEIKINAS1 SU DARBININKAIS 
CHICAGOS ŽINIOS 

įieško dviejų dingusių 

Martin Durkin, būsimasis Darbo ministeris, sveikinasi su 
darbininkais. (INS) 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE ypatingą mokytojų ir Tėvų Ko-

mitetb pasiaukojimą lietuvybės 
išlaikymo bare. V. Sidzikaus-

jvyks gruodžio 14 d., s e k m a - . . . . „ . .„,_._ 
AiLt % „Qi ~ „ A « L I » Vo * • * Pasakytoje kalboje iškele 

Areštavo narkotikų 
pardavėjus 

Chicago jo areštuoti šeši vy
rai, centrinės figūros narkotikų 
prekyboje. Mūsų mieste veikiąs 
Biuras Kovai su Narkotikų Pre 
kybą juos sekė apie metus lai
ko. Biuro vadovas R. Artis 
spaudai pareiškė, kad prie tų 
stambios nelegalios prekybos 
vadų išaiškinimo dirbo apie 30 
detektyvų. Norėdami susekti 
narleotikų prekybos centrą de
tektyvai bepirkdami heroiną ir 
kitus narkotikus mokėdavo po 
$500 ir net iki $4,500 už vieną I 
pirkini) Iš viso- taip išleista 
$30,000, bet pagaliau centri
nius kaltininkus pavyko suras
ti. Areštuoti yra šie: F. Pani-
terras, 26 m., 2956 S. VVallace; 
A. Annerino, S0 m., 464 W. 28 
pi.; B. Allurczzi, 35 m. savinin 

Nuo sekmadienio pradingo 
du vaikai Chicago je: Joana Pe-
terson, 6 m., ir Edvardas Ro-
senstiel, 3 m. Paskutiniu kartu 

KAS, KĄ IR KUR 
— ftiandien vakare Holly-

wood Inn svetainėje įvyksta la
bai svarbus Suvalkiečių Draugi 
jos susirinkimas. Bus renkama 
nauja valdyba. Draugijos na
riai kviečiami būtinai dalyvauti, 

jie buvo matyti beža.dž.ą Ro- N i r S k i m e , 
senstielių namų kieme. Mokslei' 
viai jieško jų aplinkiniuose lau- Į — Federacijos apskrities su-
kuose ir miškuose. Buvo atga- ' sirinkimas. Organizacijų, sky-
benti treniruoti šunys, kurie jų 
pėdsakus atsekė iki prūdo. 
Greer mokyklos naras pagrindi 
nai išjieško prūdą, nes yra įta
rimas, kad vaikai galėjo nu
skęsti. . 

Taisys Chicagos gatves 
Prie Miesto Tarybos sudary

tas Susisiekimo ir Viešojo Sau
gumo komitetas priėmė ketve
rių metų programą — pataisyti 
Chicagos gatves.- Tam reikalui 

kas tavernosTesaniios sankry-l " M a t o m a išleisti $36,524,000. 
žoje 35 gatvės ir Welles; J. Di J a u l 9 5 3 m - t o m i s l e S o m i s n u -

— Lietuvių katalikų seimelis 

dieni, 2 vai. p.p. Angelų Ka . 
. . . . f , - . « nepaprastos svarbos reikalą iš-

ralienes parapijos salėje, So. Į.[., . „ / 
auklėti jaunąją kartą lietuvy-

Kučiūno vadovaujamos operos 
studijos spektaklyje gruodžio 
mėn. 14 d. International House. 
D. Stankaityte vaidybiniai pa
ruošė Lietuvos Operos solistė 
Aliodija Dičiutė. Stankaityte mi 
nėtam spektaklyje atliks ne
lengvą Leonoros partiją operos 
La Forza del Destino ištrauko
je, kurioje, be to, dalyvaus Jo
nas Vaznelbi ir Chicago Lietu
vių Vyrų choras. 

X Juozas Baltramonaitis, 
16-tos gatvės gyventojas, 1951 
m. pabaigoje išvyko savanoriu 
į JAV kariuomenę. Po apmoky
mo 8 mėn. išbuvo Korėjos fron 
te. Rašė laiškuose, kad Ame
rikos kariuomenė fronte pavyz
dingai viskuo aprūpinta. Dabar 
perkeltas tolimesnei Karo tar
nybai į Japoniją. 

X Dom. Dapkų, gyv. 3251 
So. Union Ave., beeinantį anksti 
rytą į darbą, didmiestyje užga
vo beskubantis taxi, kuris skau 
džiai sužeidė jam strėnas. D. 
Dapkus dabar gydomas Šv. Lu
ko ligoninėje. Daktarai nusta
tė, kad kaulų lūžimų nėra, ta
čiau, kaip senesnio amžiaus 
(apie 60 m.) žmogus, greit 

dirbti negalės. 

X Ona Krikščiūnienė, Augš-
tesniosios Lituanistikos Mokyk 
los istorijos dėstytoja sunkiai 
serga. Praėjusią savaitę jai bu
vo padarytos dvi labai sunkios 
operacijos. Ligonė sveiksta Sv. 
Antano ligoninėje, rūpestingoje 
dr. Z. Danilevičiaus priežiūroje. 
Mokykloje ją pavaduoja istori
ke A. Rūgytė. 

X Ona Bakutiene švenčių 
proga Maristėms vienuolėms, 
kurios slaugo raupsuotuosius 
Jamaikos saloje, pasiuntė $5 ir 
lietuvaitei seselei — šv. Jėzaus 
Širdies Marijai — besidarbuo
jančiai Peru misijose — taipgi 
$5. 

Skautų konkursui paskyrė dQ-
vaną. 

X A n t Jucevičius, Canalport 
Ave. prieš du metus pašauk
tas atlikti kariškos tarnybos, 
jau grįžo namo, į Chicagą, ir 
čia vėl užėmė savo seną po
licijos tarnybą. 

X Dalia Bebas, Kansas Ci
ty , Mo., „Draugo" Administra
cijai rašo: „Siųsdama $1.00 už 
atvirukus, noriu pastebėti, kad 
Kalėdiniai atvirukai šiais me
tais yra nepaprastai „gražiai iš 
leisti ir dėkoju už prisiuntimą". 

X Juozą* Vembrė, So. Bos
ton, „Draugui", rašo: „Reiškiu 
padėką už taip gražius Kalėdi
nius atvirukus. Didžiai vertin
tas Tamstų darbas". 

4th ir Roebling St., kampas, 
Brooklyn, N. Y. Paskaitą skai
tys prof. J. Brazaitis. Bus 
sprendžiami svarbūs New Yor-
ko lietuvių katalikų organizaci
niai reikalai. Visos New Yorko 
ir jo apylinkės lietuvių katali
kiškos draugijos kviečiamos iš 
anksto išrinkti atstovus į sei
meli. 

— Prof. J. Brazaitis kalbėjo 
per radiją. Literatūros ir dai
nos vakaras, rengtas lapkričio 
29 d. Angelų Karalienės parap. 
salėse, Brooklyn, N. Y., gražiai 
pasisekė. 

Prof. J. Brazaitis literatūros 
bei dainos vakaro proga kalbė
jo per J. Ginkaus radiją, iškel
damas parapinėje mokykloje li
tuanistikos mokymo reikšmę, 
kurios išlaikymui buvo skirtas 
šio parengimo pelnas. Kleb. 
kun. N. Pakalnis, atsilankęs 1 
vakarą, ta rė žodį, pabrėždamas 

bes dvasioje, kuri taps atstato
mosios Lietuvos kuriamoji pa
jėga. 

— Baigiama bažnyčios sta
tyba, šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčios Brockton, 
Mass., statyba eina prie galo. 
Bokštas jau užbaigtas, atlie
kami vidaus tinkavimo darbai. 
Jei Dievas duos ir sąlygos ne
pasikeis, tai, pagal klebono 
kun. Strakausko pareiškimą, 
už mėnesio monteliečiai po 40 
metų laukimo įžengs į naują, 
erdvią bažnyčią. 

Bažnyčios atidaryme daly
vaus pats Bostono arkivysku
pas Cushing ir laikys pontifi-
kalines šv. Mišias. 

Gruodžio 31 d. šv. Kazimiero 
parapija parap. svetainėj ren
gia tradicinį Naujų 1953 metų 
sutikimą. Visas gausimas pel
nas eis naujos bažnyčios užbai
gimui. 

i 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
—Apgaunantis vaizdas. Pran 

cūzijos sostinės 
dažnai krinta į akis šio miesto 
žmonių pripildytos bažnyčios, 
ypatingai sekmadienių priešpie 
čio valandomis. Tačiau vaizdas 
yra apgaunantis. Pagal nese
niai prancūzų spaudos agentū
ros AFAR paskelbtus statisti
nius davinius, surinktus trijose 
didžiosiose Paryžiaus parapijo
se : Saint-Germain, Saint-Sul-

X F. Sereičikas, visuomeni-.p į c e jį S a i n t . S e V e r i n , buvo kon 
ninkas ir didelis skautų rėme-, s t a t u o t a > k a d j o s e tik 2Q proc. 
jas, yra skautų tėvų komiteto 
iždininkas. 

gyventojų yra praktikuoją; iŠ 
250,000 gyventojų šeštose į?en-

X Edvardas Eringis, Chica- kioliktoje Paryžiaus sektoriaus 
gos Lietuvių Tarybos vice-pir- parapijose praktikuojančių yra 
mininkas, susirgo ir gydosi Ii- tik apie 29,000 t. y. 12 proc. 
goninėje. Yra sektorių, kuriuose prakti

kuojančių nuošimtis nusileidžia 

— Pasiaukojo Marijos šir-
lankytojams džiai. Ekvadoro respublikos vi

ceprezidentas, dalyvaujant 25,-
(R)0 tikinčiųjų miniai, atnauji
no šio krašto paaukojimą Ne
kalčiausiajai Marijos Širdžiai. 
Ekvadoras buvo pats pirmasis, 
kuris jau 1874 m. iškilmingai 
pasiaukojo švč. Jėzaus širdžiai. 
Jis taip pat pirma kitų tautų 
atliko pasiaukojimo Nekalčiau
siajai Marijos Širdžiai aktą, vyk 
dydamas 1892 m. Tautos Kon
greso padarytą nutarimą. To
kiu būdu šio krašto pasiaukoji
mas įvyko 20 metų anksčiau, 
negu Fatimoj apsireiškusi Die
vo Motina reikalavo tautų pa
siaukojimo jos Nekalč. Širdžiai. 

Caro, 35 m., 730 W. 25 pi.; J. 
Cordavana, 30 m., 482 W. 28 
pi. ir P. Gusni, 25 m., 616 W. 
26 gatvė. 

-

Jei vyras muša žmoną 
Illinois augščiausias teismas 

išaiškino, kad jeigu vyras mu
ša žmoną ji turi teisę kelti by< 
lą, reikalaudama nuostolių at
lyginimo. Teisėjas J. Miner Chi
cagoje palaikė jieškinį Marga
ritos Dubickas, 39 m. amžiaus, 
gyvenančios 831 Wilson ave., 
kuri pareikalavo iš savo vyro, 
prekybininko, $50,000 nuostolių^ 
atlyginimo. Vyras ją mušdamas 
dar prieš išsiskyrimą išlaužė 
jai tris šonkaulius. , 

• 

Visam amžiui kalejiman 
Chicagos teisėjas W. Lind-

sap nubaudė kriminalistą W. 
Brown, 26 m. amžiaus, gyvenu
sį 4807 Dorchcster, už nuskriau 
dimą moterų. Už vieną nusikal
timą jis gavo bausmę — kalė
jimą visam amžiui, o už antrą 
— 40 metų kalėjimo. Turės pra 
eiti nemažiau 20 metų, kol jis, 
jei gerai elgsis, galės paduoti 
prašymą už užstatą išleisti jį 
iš kalėjimo. 

Mažųjų džiaugsmui 
Susisiekimo klubas gruodžio 

20 d. surinks 100 vargingesnių
jų šiaurinėj Chicagos daly gy
venančių vaikų ir juos autobu
su atgabens į savo būstinę Pal-
mer viešbuty, kur juos apdo
vanos drabužiais, žaisleliais ir 
kitomis gėrybėmis. 

matoma pataisyti 53 gatves, 
kaip einančias per miesto cent
rą Adams, Clark, La Salle, Ma-
dison, Monroe ir VVashington 
Iki 1957 metų numatoma pa
taisyti net 140 gatvių, susisie
kimo arterijų. Didžio ji,dalis lė
šų bus gauta iš mokesčių už 
benziną ir dar bus užtraukta 
paskola. 

Priesaika, kad ne 
komunistai 

Chicagos Butų Komisija nu
tarė, kad visi, kurie gyvena 
miesto pastatytose butų kolo
nijose, o tokių nuomininkų y-
ra apie 9,000, turės prisiekti, 

rių atstovai ir veikėjai neuž
mirškite, kad Amerikos Lietu
vių Katalikų Federacijos Chi
cagos apskrities mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį 
gruodžio 11 d. 8 vai. vakare L. 
Vyčių salėj. 

— Monika Kripkauskienė Ir 
Antanas Pe&kys padainuos ir 
suvaidins vieną gražiausių mei
lės scenų operos Bohema I veik 
smo ištraukoje A. Kučiūno va
dovaujamos operos studijos 
spektaklyje, kuris įvyks š. m. 
gruodžio mėn. 14 d. 3 v. p.p. 
International House, 1414 E. 
59th Street. 

— Kalėdų Eglute ir didžiulė 
vaikų šventė ruošiama Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
St. Išraiškos Šokio Studija, va
dovaujama A. Valeišaitės ir L. 
Lazauskienės, išpildys meninę 
programą, kurioje bus šokių 
suita „Kalėdų Naktis" ir trijų 
veiksmų pasaka „Snieguolė ir 
Septyni Nykštukai". Programą 
išpildys studijos mokiniai-moki-
nės. Didžiojoje salėje bus puoš
ni kalėdinė eglutė, o po progra
mos Kalėdų Senelis padalins vi
siems atsilankiusiems vaikams 
dovanėlių, ši didžiulė vaikų ka-

kad jie nepriklauso priešvalsty- l s d i n S š v e n ^ m^ gruodžio 20 
binėms organizacijoms, kaip ko d- (šeštadienį) 6" vai. vakare, 

l i r gruodžio 21 d. (sekmadienį) 

X Petras Vareika buvo už 
pultas plėšikų prie 33 Place ir 

iki 7,5 ir net iki 6 proc. Vi 
dutiniškai Paryžiaus praktikuo 

Lituanica ave. Jis neteko bran- j a n č i ų ^ . ^ s k a i č i u s 8 V y r u o 

gaus laikrodžio ir pinigų. | .& ^ 1 Q y l g p r o ( J v i 8 f t ^ 

X Oną Stankūnienė buvo at
vykusi į'Chicagą iš Glenbenlah, 
Wisc, ir praleido keletą dienų 
pas sūnų. 

— pastebi minėta agentūra — 
verčia susimąstyti ir atitinka
mai veikti. 

> 
Persekiojami katalikai 

X Chicagos Lietuvių Vyrų' skautai. Komunistinis Čekoslo-
choras skautiško jaunimo kon-1 vakijos radijas katalikus skau-
kursui paskyrė $15. 

X Sktn. J. Grigaliūniene, jos 
sūnaus gimtadienio proga, pa
skyrė skautų konkursui $5. 

X Juozas Spaitis, 3261 S. 
Halsted, Bridgeport Biznierių 
Sąjungos išrinktas iždininku. \ blaškytos, o jų vadai areštuoti; 

X Kostas Joška, Detroit, 8 iš jų Prahos liaudies teismo 
Mich., pareiškė pasitenkinimą, buvo nuteisti nuo 8 iki 25 metų 
Kalėdiniais atvirukais. i kalėjimo. 

tus laiko ne kuo kitu, kaip tik 
Amerikos penktąja kolona. 
Prieš keletą savaičių jis bru
taliai puolė skautų sąjūdžio stei 
gėjus, ypatingai Lordą Baden 
Powellį. Žodžius, cleja, sekė ir 
darbai. Skautų grupės buvo iš-

— Rado 222 svarus aukso. 
Naujoje Gvinėjoje, Lae vieto
vėje š. m. vasarą nukrito ke
leivinis lėktuvas. Nelaimės me
tu šeši keleiviai žuvo . Cesibrau 
nant sunkvežimiais per džiung
les prie nelaimės vietos ir ski
nant kelią, netikėtai buvo ras
ta keli aukso gabalai — 222 sva 
rai, kurių vertė įkainuojama 
40,000 svarų sterlingų (apie 
100,000 dolerių). Auksą rado 
vienos Brisbane bendrovės šo
feris. 

— Sutvarkė 5,000 šeimų. Ka 
rališkajai Komisijai, studijuo
jančiai divorsų problemas Ang
lijoje ir rengiančiai šiuo klausi
mu parlamentui pranešimą, Sko 
tijos katalikų delegacija įteikė 
pareiškimą, kuriame išdėsto ka 
talikų pažiūras į moterystę ir 
jos ryšio nesuardomumą. Kaip 
žinoma, Anglijoj veikia „Kata
likų moterystės reikalais pata
rimų tarnyba", kuri per 5 pa
skutinius metus jgalėjo sėkmin
gai sutvarkyti apie 5,000 šeimų. 
Į ją kreipiasi ne tik Didž. Bri
tanijos, bet taip pat ir kitų 
Commonwealth'o kraštų kata
likai. 

— Komunistinė „laisvė". Pil
zeno komunistinis teismas nese 
niai pasmerkė mokytoją Vosi-
kovą 16 metų kalėjimo už tai, 
kad ši išdrįso jai patikėtiems 
mokiniams duoti keletą religi
jos pamokų. 

munistų. 

Lėles ligoniukams 
Oak Parko moterų klubas 

jau 40-ti metai parūpina lėlių 
ir kitų dovanėlių vaikams, gydo 
mięms Cook apskrities ligoni
nėje. Pernai metais jos paruo
šė 600 paketėlių, šiemet nori
ma tą skaičių pralenkti. 

Nukrito nuo trečio augšto 
Begesindamas gaisrą 616 Bar 

ry gatvėje ugniagesys L. Nel-
son, '45 m., nukrito nuo* trečio 
augšto ir nugabentas į ligoninę. 
Iš degančio namo ugniagesiai 
išvedė arti 20 žmonių. Gaisras 
padarė apie $15,000 nuostolių. 

Keramikos paroda 
Gruodžio 10 d. Nelson Gale

rijoje, 109 E. Oak Str., Chica
goje atidaroma F. VVildenhaino 
keramikos ir Gertrūdos Quast-
ler drožinių paroda. 

4 vai. po pietų L. Auditorijos 
didžiojoje salėje. 

— Skautų konkursas. Chica
gos skautiško jaunimo konkur
sas įvyksta gruodžio mėn. 14 
d. 3 vai. Dariaus-Girėno salėje 
4416-20 So. VVestern Ave. Jame 
dalyvauja: Bridgeport, Bright
on, Marąuette Park ir Town of 
Lake skautai-ės. Konkurso me
tu iš gautų eksponatų bus su
rengta paroda. Čia bus galima 
pamatyti gražius rankdarbius, 
piešinius, pasiklausyti savos kū 
rybos rašinėlių, dainų, dekla
macijų, o taip pat išgirsti skam 
binant pianinu ir grojant įvai
riais kitais muzikos instrumen
tais. 

Konkurso pabaigoje laimėto
jams bus įteiktos premijos, ku
rias paskyrė įvairios organiza
cijos ir atskiri asmenys. Kon
kursas organizuojamas Lietu
vos prisiminimui ir į jį laukia
ma atsilankant visą Chicagos 
visuomenę. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
Kiekvienas žmogus turėtu atliekamos nuo pragyvenimo pinigu 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, valkų mokslui įsigijimu] namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas Jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis, 
rradfk taupyti šiandieni 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
AND 1 0 A N ASSOCIA7IOM 
2202 W. Cormok ftd. • Chicogo 8, A. 
JOMN1 KAZAMMJSKĄ& h** •fH VI pJUi 7-7149 

t* $10.000 by P .S .LLC 

namuose nesun-

— Austrijos Krikščioniškųjų 
Sindikatu 60 metu sukaktis,• " r " — " ' . . . . A ėj ' u »*i ii * ivonoertas 
Austrijos sostinėje buvo įskil-

i . J A * -4 « k u padaryti, nupirkus Kale 
mingai paminėta Austrijos J T ? , .!, , , , , , . , 
Krikščioniškųjų Sindikatų 60 d o m s U e t U V I Š k ų P l o k Š t e l n l ' k U 

metų sukaktis. Iškilmėse daly-

ERDVI IB PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ė 

vavo kancleris Figl ir daug ki
tų žymių asmenų. 

rįas gausite pas J. Karvelį, 
324d S. Halsted St., Chicago 8, 
111. Tel. DA 6-1136. 

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

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