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Dideli nesutarimai 
čekų emigracijoje 

Tarp Čekoslovakijos emigran
tų jau ne nuo šiandien eina vi
dinės kovos tarp vadinamosios 
„Benešo grupės", kuri atstovau
ja prieškarinei nedalomai Čeko
slovakijai, ir visos eilės kitų gru
pių, kaip gen. Prohakn, siekian-;į i n j režimą, 
čio gerai sugyventi su Sudetų Ukrainiečiai prie to centro dė 

Ukrainiečius lipdo prie rusų centro 
Europos ukrainiečiai ikšiol priešinosi, Amerikos uk

rainiečiai išvyko jų perkalbėti 
NEW YORK, gruodž. 17. — Centrinė ukrainiečių organizacija 

Amerikoje nutarė patarti Europoje esančioms ukrainiečių tremti
nių organizacijoms dėtis prie antibolševikinės kovos centro, jun
giančio Rusijoje esančių tautų jėgas kovai prieš dabartinį sovie-

vokiečiais ir kitomis mažumo
mis, slovakų, vengrų, vokiečių ir 
ukrainiečių. Pastarosios grupės 
Vokietijoje sudarė „Buvusios 
Čekoslovakijos tautų ir tautinių 
grupių organizacijų atstovų ko
mitetą", kuris paskelbė ilgą de
klaraciją. Čia pateikiame trum
pą tos deklaracijos būdingesnių 
teigimų santrauką. 

„Laisvosios Č e koslovakijos 
Taryba" (tai ir esanti faktiškai 
toji BeneŠo grupė), įsteigta 1949 
metais, šį pavasarį persitvarkiu
si Vašingtone kartu su naujai 

tis ikšiol nenorėjo, nes juo nepa
sitikėjo — įtarė sieksiant „ne
dalomos Rusijos". Visos ukrai
niečių politinės grupės siekia be-
korapromisinės Ukrainos nepri
klausomybės, o didžrusiai teigia, 
kad pirma reikia Rusiją išlais
vinti, o paskui jau plebiscitais 
bus galima išaiškinti ar Ukraina 
ir kitos Rusijos sritys bus nepri
klausomos valstybės ar Rusijos 
dalys su plačia autonomija. 

JAV ukrainiečių delegacija iš 
vyko į Vokietiją savo nutarimo 
piršti po to, kai išsiaiškino su 

įsteigtu ^Reprezentantų ansamb ! Rusijos tautoms laisvinti ameri-
liu", klastingai prisistatė Ame
rikos ir kitų kraštų valdžioms 
bei visuomenei lyg Čekoslovaki
jos konstitucinė ir teisėta atsto
vybė. Pasirašiusieji deklaraciją 
ginčija toms institucijoms teisę 
vadintis Čekoslovakijos respubli
kos ar jos tautų atstovybe. Esą, 
visiems žinomas faktas, kad dau 
gumas tų asmenų, kurie sudarą 
aną atstovybę, esą atsakingi už 
tai, kad pokarinė Čekoslovakija 
atiteko komunistams. 

Toliau deklaracijoje išryški
nami atskiri momentai. Laisvo
sios Čekoslovakijos Taryba savo 
politinį mandatą esanti gavusi 
bendradarbiaudama po 1945 m. 
su komunistais, su kuriais tą Ta
rybą sudarančios partijos 1945 
m. buvo sudariusios „liaudies 

kiečių komitetu (privati ameri 
kiečių organizacija), kad šis ne
remia „nedalomos Rusijos" idė
jos. Bavarijos Miunchene šiomis 
dienomis įvyks visų ukrainiečių 
organizacijų atstovų susirinki
mas, kuriame Amerikos ukrai
niečių delegacija, prof. Dobrians 
kio vadovaujama, patieks savo 

Sutvarkė vadovybę 
Viduržemio jūroje 

PARYŽIUS, gruodžio 17. 

motyvus už reikalą ir ukrainie
čiams dėtis į šį rudenį sudarytą 
antibolševikinės kovas koordi
nuojantį centrą. 

Kadangi ukrainiečių tautinė 
taryba laiko save net egziline 
Ukrainos vyriausybe, tai atsto
vus į antibolševikinį centrą, pa
gal amerikiečių ukrainiečių iš
dirbtą planą, siųstų ne atskiros 
ukrainiečių organizacijos tiesio
giniai, bet visos susitarusios su
darytų vieną delegaciją — komi
tetą, kuris antibolševikiniame 
centre rūpintųsi ukrainiečių pro
blemomis. 

Ike aptarė ir 
Europos reikalus 

NEW YORK, gruodž. 17. — 
Prieš galutinai apsisprendžiant 
ką daryti Korėjoje, gen. Eisen-
howeris grįžo prie Europos rei
kalų, jiems pašventęs vieną dar
bo dieną po grįžimo iš Korėjos. 

Prancūzai pavarysią Tuniso bejų 
Neduodąs prancūzams parašo jau suplanuotas refor

mas įteisinti 
TUNIS, gruodž. 17. — Prancūzijos generalinis rezidentas Tu

nise išvyko Paryžiun su pasiūlymu pašalinti nuo sosto Tuniso bejų 
už atsisakymą bendradarbiauti įgyvendinant naujas reformas. 

Tokį pasiūlymą rezidentas nu
taręs padaryt po to, kai bėjus at 
šaukęs pažadą pasirašyti du dek
retus, kurių vienas smeigia rink
tas miestų, o kitas—rinktas aps-

P. Korėjos kariuomene turi mažą kavalerijos dalinį, kurį naudoja 
žvalgybos reikalams fronto užnugaryje. (INS) 

Kinam a, kad derybų nebus 

Pavergtųjų reikalai 
Paryžiaus mitinge 
PARYŽIUS, gruodž. 17. — 

kričių tarybas. Tai yra pirma čia Wagramo salėje Pavergtie-
reforma, perduodanti vietos gy- šiems Kraštams Ginti Sąjunga, 
ventojams savo miestų ir kito-, minėdama savo veiklos 5 metų 
kių administracinių vienetų tvar sukaktį, suruošė didžiulį viešą 
kymą. 

Tautinis Neo-Destour sąjūdis 
mitingą, per kurį tiek visa eilė 
prancūzų parlamento narių ir 

bandė riaušėmis priversti pran- v e i k ėJU. t i e k tremtinių politikų 
cūzus viską atiduoti vietiniams v ė l P a k ė l ė b a l s a u ž Pavergtuo 
tvarkyti, bet prancūzai teigia, 
kad vietiniai dar nesugebės to 

sius kraštus. Po Sąjungos pir
mininko parlamento nario Ro-

darbo atlikti ir todėl vietiniais * e r d e S a i v r e atidaromojo žo-

Europines problemas gvilden
ti jam padėjo McCloy, neseniai 
pasitraukus iš augštojo komisa-

- Atlanto pakto taryba patvir- r o P * ,, x . . ' , ." 
i.i t r j / .- • , mas pagalbos užsieniams admi-tino Viduržemio juros laivynų 7* „ „, . - . , ^ , , . , i - ^ u i nistratonus H. Stassen. Visuose vadovybes struktūrą ir tuo bai- . , , . , . , , _ . , , J . . T A T , A i posėdžiuose dalyvavo ir būsima-gė du metu trukusi JAV — An- \ t , , , . » « » « . . . , . . - „ x. . sis valstybės sekretorius Foster gilios ginčą. Surasta si kompro- _̂  „ -i .. . . 

r i x i5 •*• i A » i „ Dulles. Pasitarimų centre būvu 

Jungtines Tautos ką nors tars tik po Eisenhowerio in
auguracijos. — Be laisvos repatriacijoj pripažinimo 

paliaubų derybos nebus dabar atnaujintos 
NEW YORK, gruodž. 17. — Kinijos prašymas tuojau atnau

jinti nutrauktas derybas dėl Korėjos karo paliaubų įvykdymo ne
bus patenkintas, komunistam neįteikus naujo pasiūlymo belaisvių 
pasikeitimo reikalu. 

Kinijai oficialiai atmetus JT —'.—7T". 7 ! — ! 
primtą vadinamą Indijos planą,' P™cipimų klausimų yra atsisa-
JT visuotinio susirinkimo pirmi- | k y m a s P r i evartinės belaisvių re-
ninkas, Kanados užsienio reikalų P a ^ n a c i J 0 S 

ministras, Pearson buvo sukvie 
tęs vakarines delegacijas pasi 

Jungtinėse Tautose susidaręs 
įspūdis, kad reikės apsiprasti su 

tart i ką toliau daryti. Susidarė' m i n t i m i » *>* komunistai Korė-
. įspūdis, kad iki*Eis«nbowerio >*» karo nenori likviduoti. Toks 

misine išeitis: anglų admirolas V o k l e t i j k u r i a i E l g e n h o w e . inauguracijos Jungtinių Tautų' P a t ' t u**u t> t i k i n i m a s yra ir 
lordas Mountbatten, tiesioginiai 
priklausydamas gen. Ridgway, 

frontą" po to, kai tradicinės po
litinės partijos buvo likviduotos. L 
Tariamais slovakų atstovais Ta
ryboje pastatę visai nereikšmin-

ris turi daug daugiau simpatijų 
rūpinsis susisiekimo apsauga ™*» Prancūzijai. Teigiama, jog 

i ««i Eisenhowens duosiąs suprasti 

gas moteris ir kitas tarybininkų 
gimines. Taryboje nesimatą buv. 
Čekoslovakijos mažumų atsto
vų: Sudetų ir Karpatų vokiečių, 
vengrų, lenkų. Užtat Taryboje 
atstovaujama „Karpatų Ukrai
na", taigi, toji provincija, kurią 
Laisvosios Čekoslovakijos Tary
bos vadai savo laiku patys ati
davė Sovietų Sąjungai ir jos gy
ventojus išdavė bolševikiniam 
terorui. Patys LCT nariai daly
vavę brutaliame Sudetų vokie
čių ir vengrų trėmime, čekų bei 
slovakų tautų pavergime ir sa
varankiškos Slovakijos respubli
kos sunaikinime. Esą, plačiai ži
nomas faktas, kad buv. Čekoslo
vakijos nečekų tautos ir dauge
lis pačių čekų nebenori, kad Če
koslovakija, išlaisvinta, atsikur
tų savo prieškariniu pavidalu. 
Toms tautoms turi būti sudary
tas galimumas laisvai ir demo-

Prancūzi jos vadovybei visais bū-o JAV laivynas pasiliks adm. 
Carney vadovybėje; kiek reikės * į " į j a ? ^ ^ t S ^ L \. . kieti ją i Europos bendruomenę laivyno paramos tiesiogiai karo A*7 . ,x •* • i * . „ i ir Atlanto paktą neišeis } nau-veiksmus pietų Europoje parem- , x. . _ r _ .. . _. e

 x . ,. , dą pačiai Prancūzijai. Dar šian-
ti, tos operacijos paliekamos , / r _ . , J . . 

vardu oficialaus žodžio nebus. 
Iki to maždaug laiko numatytos 
ir Kalėdų atostogos. 

Senosios JAV administracijos 

D. D. Eisenhowerio pareiškime, 
jog komunistų Korėjoje neįti
kins joki žodžiai — ten reikia 
tik darbų. Iš tos pareiškimo vie
tos daroma išvada, kad Eisenho-

žodisvakar pasakytas: jokio kom W e r i s p a tenkins P. Korėjos pre-
promiso dėl davimo teisės belais- 2 i d e n t 0 i r k a r o v a d ų p r a š y m ą 
viams pasirinkti repatriaciją a r t p r a d ė t i k a r i a u t i ir užimti visą 

amerikiečio adm. Carney vado
vybėje, nes jis yra ir pietų Euro
pos gynimo grupės vyriausias 
vadas. 

Blogiau būsią su gen. Ridg-
way prašymu patvirtinti naujas 
karines statybas, kurioms pa
prašyta 1953 metams 428 mil. 
dol. Prasitariama, kad patys 
skubiausi projektai bus patvir
tinti, o kiti turėsią palaukti nau 
jo posėdžio, kuris jau įvyks nau
jai administracijai Amerikoje 
įsikūrus ir jos politinei linijai pa 
aiškėjus. 

Dar vienas kampas 
Azijoje rūgsta 

NEW DELHI, gruodž. 17. — 
Afganistano ambasadorius Indi-

kratiškai pasisakyti dėl savo joje skelbia, kad tarp Pakistano 
ateities. Gale išreiškiamas ap- karių ir Pakistano šiaurės va-
gailestavimas, kad amerikiečių karų provincijos giminių tos pro 
„Laisvosios Europos" organiza- vincijos sostinėje Peševare vyks-
cija, kuri kovoja už pavergtų Ry ta kovos, kurios jo vyriausybei 
tų ir Vidurio Europos tautų iš
laisvinimą, esanti tokių netikrų 
atstovybių suklaidinta. Be to, 
pasisakoma už Vidurio Europos 

sudarančios kaikurio rūpesčio. 
Pakistano įgula Peševare ne 

tik šiaip jau trukdanti Pathano 
giminėms daryti politinius susi-

naują tvarką tautų apsisprendi- rinkimus, bet net juos puldinė-
mo pagrindais. 

Deklaraciją pasirašė čekų tau
tinis komitetas (gen. L. Prcha-
la, Dr. Kari. Locher), Sudetų 
vokiečių interesams ginti darbo 
komitetas (Dr. Rolf Lodgmann 
von Aue, Richard Reitzner, Hans 
Schuetz), Slovakų išlaisvinimo 
komitetas (Dr. Pokorny), Slo
vakijos Karpatų vokiečių ben
druomenė (A. Birkner), Čeko
slovakijos vengrų tautinis komi
tetas (Dr. Olsvas Kazmer, Be
lą Szilassy), Karpatų ukrainie
čių atstovybė Vakarų Europoje 
(Nehola) ir Karpatų Rutenijos 
unija Clevelande (Charles Hol-
ky) . 

janti lėktuvais ir mėtanti bom
bas. 

Pakistanas tuos dalykus nei
gia, bet nesigina, kad imtasi bau 
džiamųjų veiksmų prieš Afga
nistano agentus, ateinančius pas 
tas gimines agitacijos ir neramu 
mų kėlimo tikslais. 

Minimoji sritis prie Pakistano 
- Afganistano sienos jau senokai 
nerami, nes kažkas gundo tas 
laukines Pathano gimines atsi-

dien Dean Acheson turi apie tai 
pasakyti Prancūzijos užsienio 
reikalų ministrui Schumanui, 
kai susirinks tuo reikalu J spe
cialų posėdį ir anglų Edenui da
lyvaujant. 

Krito dar viena 
McCarthy auka 

WASHINGTON, gruodž. 17. 
— Valdininkų lojalumo tikrini
mo centrinė komisija svarstė 
dviejų sen. McCarthy pultų val
dininkų bylas ir rado, kad vienas 
atleistinas, o kitas patikimas. 
Abudu yra turėję reikalų su Ki
nijos reikalais. 

Patar ta atleisti iš tarnybos 
diplomatą John Caster Vincent, 
dabar konsulą Tanžyre, seniau 
tvarkiusį Tolim. Rytų skyrių 
valstybės departamente. PARYŽIUS, gruodž. 17.--čia 
Nušvarintas nuo McCarthv kai n e s e m a i l ^ 0 Europinio Sąju 

.. . . . . . f . džio Centro ir Rytų Europos Ko-
tinimų d.plomatas Dav.es, kurisl m i s i j o s i d i u ^ 0 p o , ^ , P o 
dabar yra augštojo komisaro Vo- . „ , T . . . . ^ 
, . , . . , . ? ,... . , sėdžiuose Lietuvai atstovavo dr. 

ją atmesti. Jei komunistai tebe
silaiko prievartinės repatriaci
jos principo, tai Panmunjon de
rybos nebus atnaujintos. JT ka
ro vadovybė yra pasirengusi tuo 
jau siųsti savo delegaciją į Pan-
munjom, jei gaus pranešimą, 
kad sutinkama derėtis JT rezo
liucijos ar jau seniau komunistų 
delegacijai įteiktų pasiūlymų pa
grindu. Atnaujinti sutinkama de 
rybas ir tada, jei komunistai 
įteiks savo naujus pasiūlymus, 
iš kurių bus galima padaryti iš
vadą, kad galima padaryti pa
liaubas garbingomis sąlygomis. 

Po oficialaus JAV pareiškimo 
pridėjo žodį ir anglai su prancū
zais : rems JAV Korėjoje princi
piniais klausimais. Vienas tokių 

Praplėtė teises 

kieti joje įstaigos politiniame sky 
riuje. 

Priekaištas Italijai 
BELGRADAS, gruodž. 17. — 

Paryžiuje Nato posėdžiams vyks 
tant, Tito spauda ypatins^i uolu
mu kelia sujungtų Turkijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos kari
nių pajėgų galybę ir pabrėžia, 
kad Jugoslavijos vyriausybė tu
ri jėgų gintis ir nori su kitais 
bendradarbiauti, nors ir nėra įsi
pareigojusi jokiais paktais. 

Bet, teigia laikraštis „Politi
ka", Italija bando sėti nesantai 

skirti nuo Pakistano ir įkurti ne-j ką Balkanuose, suardyti pradėtą 
priklausomą Pushtoonistano vai Jugoslavijos — Turkijos — Grai 
stybę. Pakistano vyriausybė ne-! kijos bendradarbiavimą ir izo-
ramumų kaltę visada prikiša Af-į liuoti Jugoslaviją. Italija norin-
ganistanui. Iš tikrųjų gi ten, tur ti dominuoti rytinį Viduržemio 
būt, vyriausi, kaltininkai 
Maskvos agentai. 

yra jūros galą, bet iš tikrųjų netu
rinti su kuo. 

S. Bačkis, o Estijai — A. Rei, 
atvykęs iš Stockholmo. Šių posė
džių metu buvo pravesta komisi
jos reorganizacija, šioji komisi
ja įgijo juridinę, finansinę ir po
litinę autonomiją ir veiks sava
rankiškai. Su Europiniu Sąjū
džiu bus palaikomi santykiai 
kiek galint glaudesni. 

Komisijai dabar pirmininkau
ja R. Law, D. Britanijos parla
mento narys konservatorius. 
Gen. sekretorium išrinktas Da-
vid Kelly, buvusis D. Britanijos 
ambasadorius Maskvoje. Spiri
tus movens komisijoje lieka — 
maj. Beddington Behrens. 

Posėdžiuose buvo apsvarstyta 
komisijos darbo programa atei
tyje ir susipažinta su tuo, kas 
buvo padaryta Specialiosios Eu
ropos Tarybos komisijos egzilų 
ir pavergtųjų kraštų reikalato. 

Korėją. 

Gamtos nelaimes 
LIVORNO, gruodž. 17. — 

JAV laivyno laivas - šaldytuvas 
su kalakutais Austrijoje ir Ita
lijoje esantiems kariams audros 

i buvo užmestas ant pakrantės 
uolų prie pat Livorno uosto ir 
trūko pusiau. Audra ir lietus 
kiek aprimo, vyksta įgulos gel
bėjimas. Nesą pavojaus įgulai 
žūti. 

Filipinuose, 125 mylių atstu
me į pietryčius nuo Manilos, po
žeminė upė užtvindė aukso ka
syklą. Žuvo 56 darbininkai. 

Stiprus kosmotron 
UPTON, N. Y., gruodž. 17. — 

Brookhaven National Laborato
ries, viename iš Atominės Ener
gijos Komisijos tyrimų centrų, 
paleistas darban didžiulis kos-
motronas, didžiausias pasaulyje 
atomo' skaldytojas. Įrankis (mil
žiniškas magnetas) sveria 2,200 
tonų ir turi 75 pėdų skersmenį. 

Šitoji mašina skaldo atomus 
daug smarkiau, negu ikšiol tu
rėti atomo skaldytojai. Tikimasi, 
kad toks atomo skaldymo proce
sas padės išaiškinti kas laiko su
sikabinusius atomo branduolius 
ir patirti daugiau atomo paslap
čių. 

Korėjos fronte 
SEOULAS, gruodž. 17. — Ko

munistų puolimai Seoulą den
giančių kalvų grandinėje žymiai 
atslūgo. Nepasisekė bandymai 
prasilaužti nė prie Kumhwa, nė 
prie Chonvon, nė prie Yongchon. 

Pažymėtina, kad visus priešo 
puolimus atrėmė P. Korėjos ka
riuomenė, amerikiečių aviacijos 
ir siunkiųjų ginklų remiama. 
Priešo pusėje puolimą vykdė ki
nai — 

paremtą administracinę struktū 
rą reikia pamažu įgyvendinti. 
Sąjūdis atsisakė derybų ir pra
dėjo viską boikotuoti, tikėdama
sis, kad Jungtinės Tautos įsi
terps tarp jų Jr prancūzų, paskir-
damos specialią tarpininkavimo 
komisiją. 

Jungtinės Tautos komisijos 
nepaskyrė, tik paragino abi pu
ses derėtis. Bejaus nudelsimas 
„dėl ligos" pasirašyti rinktų sa
vivaldybių įvedimo dekretus yra, 
spėjama, paskutinis bandymas 
laimėti laiko. Jis, tikimasi, pasi
rinks vidurio kelią — prašys iš 
prancūzų daugiau, negu jie da
bar siūlo, ir patars nacionalis
tam pasitenkinti tuo, ką dabar 
galima gauti. Bet tokiu keliu Tu 
nišas nueis tik tada, jeigu jo no
minalinis valdovas turės pakan
kamai energijos ir išminties pa
imti Tuniso reikalus į savo ran
kas. 

John B. Dunlop, vyriausias 
mokesčių rinkėjas, iš nuo po
litikų malones priklausomos 
vietos pereina į politikų nepa
liečiamą Texas>»Oklahoma a-
pygardos mokesčių įstaigą. 
Respublikonai pyksta, kad de
mokratas vėl gerai įsikūrė. 

(INS) 

džio gen. sekret. Fr. de Romain-
ville padarė išsamų pranešimą. 
Rusų vardu kalbą pasakė A. Sto-
lypinas, baltų kraštų — Min. E. 
Turauskas, Centro Europos 
Krikščionių Demokratų Unijos 
jaunimo sekcijos — jos vicepir
mininkas latvis G. Vozolinskis 
lenkų — E. Bobrovskis, rumunų 
— E. Titoano, bulgarų — Dr. 
Rindovas, vengrų — de Nemes-
tothy, albanų — Bogoja, čeko-
slovakų — Ernestas, iš prancū
zų — Guy Foulon, P. Andre, R. 
Bichot, J. Donais, M. Faure, E. 
Pozet, G. Rion ir kt. Jų kalbose 
buvo nušviesta pavergtųjų kraš
tų padėtis ir apeliuojama į lais
vąjį pasaulį, kad juo skubiau bū
tų ateita bolševikų naikinamoms 
tautoms į pagalbą. 

Po pirmininko kalbos buvo pri 
imta rezoliucija, kuri : 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad 
komunistinė tironija yra baisiau 
šias pavojus, kuris pasauliui ka
daise grėsė; 

2. nurodo 1 biaurų Prahos 
„sprendimą", iš naujo parodan
tį, kad bolševizmas yra žmonių 
giminės priešas; 

3. pareiškia šventai, kad ne
bus tikros taikos tol, kol komu
nistinio jungo prislėgtos tautos 
neatgaus laisvės; 

4. mano, kad nebereikia iš 
naujo kreiptis į aukštąsias tarp
tautines instancijas, į kurias jau 
kreipėsi 5 metus iš eilės, bet šian 
dien reikia kreiptis į Prancūzi
jos darbininkijos elitą, kuriam 
tenka kilnus uždavinys — ap
šviesti savo krašto tas darbinin
kų mases, kurios dar nenori ti
kėti, kad komunistinė propagan
da yra be išimties pagrįsta siste
mingu melu. i 

Kalendorius 
Gruodžio 17 d.: šv. Lozorius. 

Metų ketvirtis. Senovės: Manti-
gaila ir Laila. 

Gruodžio 18 d.: šv. Rufas. Se
novės: Gotvila ir Audrona. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Šiandien Paryžiuje susitinka atskirame posėdyje JAV, D. 

Britanijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai. Amerikietis 
ir anglas spaus prancūzą kuo greičiausiai ratifikuoti Vokietijos 
taikos sutartį ir Europos armijos kūrimo paktą, kad būtų galima 
pradėti organizuoti V. Vokietijos kariuomenę. 

— Eisenhotoerio būstinėje esą ženklų, kad jo pasimatymas su 
gen. MacArthuru įvyks šią savaitę. Viskas jau esą sutvarkyta 
pasimatymui, tik dar neskelbiama susitikimo vieta ir laikas. 

— Federalinis jury Washingtone vakar rado, kad prof. Owen 
Lattimore, didysis sen. McCarthy taikinys, pakaltintinas melavęs 
po priesaika, kai gynėsi senato vidaus saugumo komisijoje nuo 
priekaištų, jog tarnavęs komunistam. Sen. McCarthy teigė, kad 
Lattimore savo laiku buvo vyriausias Sovietų Rusijos agentas 
Amerikoje. 

— Prez. Trumanas vakar paskyrė buv. kainų kontrolės direk
torių DiSaUe ekonominiu stabilizatoriumi, vietoj nuo sausio 1 d. 
iš tų pareigų pasitraukiančio Roger Putnam. 

— Persijai pasiūlyta duoti 100 mil. dol, jei sutiks sutvarkyti 
su anglų naftos bendrove reikalus taip, kaip to reikalauja seni biz
nieriški papročiai ir tuojau sudarys sąlygas naftai į pasaulio rin
kas plaukti. Nauji pasiūlymai vakar aptarti Paryžiuje ir bus per
duoti Persijai per JAV ambasadorių, nes Anglija atstovo Persijoje 
nebeturi. 

— Pralaimėję Tuniso ir Maroko bylą JT visuotiniame susirin
kime, skundų sponsoriai žada keltis į Saugumo Tarybą. 

• 
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i»K>«v •<<»" »»**>*- AJL*AKS VALATKAIT1S, 

Adresas : 2115 W. 50th St., Chicago 9, Illinois. 

LSB Vyriausiojo Skautininko Sveikinimas 
Broliai Skautai! Skautų Ordinas prez. 

š ta i vėl vargingon žemėn nu- l i u m a n u i 
žengia meilė, kurią pasitinka- j Q r a i kų Skautų Brolijos Vy-
me atvertomis širdimis. Kūui- r į a u 8 į a s Skautininkas D. Alexa-
kėlis Jėzus atneša mums naują t o g Baltuose Rūmuose įteikė 
atgimimą, kaip pneš daugelį p r e z j | . * Trumanui Sidabrinio 
metų kenčiančiai žmonijai. J is p e n i k s o (Silver Phoenix) ordi-
mus paguos, suUiprins skaistes n ^ ( augščiausią Graikijos skau-
nio rytojaus viltimi ir suteiks tų g a r b ė s ženklą. Kitas graikų 
stiprybės ateities darbams. skautų vadovas ir Graikijos am 

Šį šventą Kūčių vakarą kai- basados pareigūnas įteikė prez. 
bėkime tikrąja širdžių kalba, H Trumanui brangų suveny-
kuria yra meilė, nes Meilė gi- r ą Graikijos Partenono mar-
mė ,kad parodytų mums tikrą- m o r o g abalą . Dabartinis JAV 
jį gyvenimo kelią į Amžinąją prezidentas šiuo metu yra Boys 
Šviesą. Būkime ta t Meilės — tScouts of America garbės pirmi 
Didžiojo mūsų Šefo - Kris taus runkas, o sekančiais metais šios 
skautais, būkime Jo žygio P e r | pareigos at i teks gen. b . Eisen-
pasaulį žvalgais. Jo vedami, hovveriui, kuris y ra didelis skau 
dar atkakliau dirbkime, kad į tų bičiulis, 
grįžtų laisvės dienos mūsų bran 

.mimumimiumuii 
v 

S V E I K I N I M A I 
Visa*, brangiąs 'as se e.» h 

mieluosius brolius, visur ir vl-
mose postoviuose, nuo maŽUui-
Aių iki didžiausių, širdingai svei
kina Kūdikėlio Jėzaus Gimimo 
Dienoje ir linki laimingų Nau-
jįjjų Metų 

Chicago* "LITUANiCOS" 
Tunto Vadija 

SVEIKINIMAI IŠ KORĖJOS 
FRONTO 

L.nksmų Šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujų me f Chicago* 
dkautams-ėms linki 

S. v. v. si. Vikt. Kizlaitis, 
Korėjos frontas 

lunuuuiiiiiiuiuiuh 

SKAUTŲ RftMEJAI 
CLEVELANDE 

Lapkričio pabaigoje buvo 
akautų tėvų ir rėmėjų būrelio 
s iu rinkimas. Šis būrelis pasi
reiškė labai efektyvia talka Cle-
velando skautų ir skaučių vie-
tininkijų darbuose. Buvo su
rinkta daugiau $1,000, už ku
riuos skautams-ėms nupirktay 
stovyklinis inventorius. Susi
rinkime svarstyt i tolimesnės 
skautų veiklos rėmimo reikalai, 
kaip būklo suradimas, stovykla 
vietės įsigij mas ir pn. 

K! VYTIS SENJORŲ AINIAI 
Ateinantį sckma&fenį,' gruo-' 

džio 21 d. 1 vai. p.p., Hollyvvood 
svetainės patalj&ae, 2417 W. 
J n 1 / S i I . 

tienos kepsnius, slyvas, kriaušes Of, Antanas Rudokas . 0 ; D 
bei ki tus skanėstus ; rodydamas 

4u 

pavyzdį, tikėjosi pamėgdžioji
mo iš bezdžionukės pusės. Po ke-

rd. "Str., svarbiam reikalui liu- savaičių gorilai vis dar trū
ko 15 svarų iki normalaus svo
rio, direktorius gi per tą laiką 
priaugo 10 svarų. — Ar thur 
Lansing in The American Ma
gazine. 

giajai Lietuvai. Ugdykime sie
los ir kūno jėgas, miklinkime 
protus ,kad .laikui atėjus., bū 
tume verti stoti į vietą tų, ku- i 

CICERIšKIŲ VL:KLA 

Cicero skau t a ięr skautės lei
džia sieninį savaitinį laikraštėlį 

riuos Tėvynėje praretino baisu
sis priešas. 

Būkime 1953 metais geresni, 
kaip 1952-raisiais buvome! 
Broliai vadovai, skautininkai ir 

dvasios vadovai! 

Mindaugo Žvalgas", kurį reda
g u o j a v. si. V. Rūbas. Laikraš-
itėlis gausiai paveiksluotas. 

Neseniai Cicero skautus-es 
aplankė raudonųjų iš Kinijos iš
t r emtas milijonierius skautas 
kun. Perkamas, išgyvenęs ten 

Tauta mums patikėjo auklė t i ' 20 metų. J is gana įdomiai nu-
skaisčiausią savo žiedą ir vii- pasakojo kinų gyvenimą ir pa
tį lietuvišką atžalyną. Tai ro(\c gražių kinų rankdarbių, 
sunkus ir a tsakingas darbas, \ Lapkričio 29 d. Cicero skau-
reikalaująs daug pasišventimo, tai-ės suruošė vakarą. Buvo su 
Sunkus, nes darbo sąlygos la- vaidintas P. Enskaičio veikalas 
bai kietos ir atsakingos ,nes "Mes augam tau, Lietuva, tė-
Pasaulio Kūrėjas ir Lietuva* lau vyne". Programoje buvo tauti-
kia, kad mūsų auklėjamieji iš- n į a į šokiai, skudučiai ir kt. Va-
augtų dorais žmonėmis ir są- karas labai gerai pasisekė, 
moningais lietuviais. Ciceriškiai džiaugiasi, kad 

Dėkoju Jums visiems už pa- gerb. kun. I. Albavičius, Kreivė 
rodytą aukos dvasią ir energi- nas, Rūbienė, Balutis, Iešmąn-
ją, už tas visas skautams nau- tas ir kiti y ra jų tikri bičiuliai, 
dingas sueigas, iškylas ir sto- kurie jiems daug padeda, 
vykias. Šie metai buvo t ikrai Sktn 2. Juškevičienė skaut iš 
našūs. Tebūnie 1953-tieji dar kai veiklai pagyvinti ruošia kon 
našesni. Tik dirbk.me ištver- kursą. Sesė Neringa 
migai, t ikėdami skautybės dva
sinėmis vertybėmis, visuomet PAS STUDENTUS SK A U T U S; 
būdami pavyzdžiu jaunesnie- B o s t o n o A k a d < s k a u t ų Sąjū-
siems, nesigailėdami nei laiko, d ž i o s k y r i u g t u r ė j 0 g a u s į ą d a l y . 
nei sveikatos. Mūsų kovos lau- v i a i g g u e i g ą R a m i n t a Mantau-
kas jaunųjų širdys, kuriose t a i t ė f k a i t ė p a s n e k ė s į a p i e l i e . 
Grož.o ir Gėrio pergalė y ra mū t u v i ų t a u U n U s šokius ir taut . 
sų didysis laimėjimas ir geriau- | l i e t u v a i č i ų drabužius. Perrink
sią dovana g m t a j a i Žemei. | t a s k y r i a u s valdyba, kurią da-

Gerb. skautų tėvai, bičiuliai Ir bar sudaro : pirm. A. Treinys, 
rėmėjai! jsekret. R. Mantautai tė ir ižd. 

K. Nenortas . Ateinančių metų 
Jum.: vertinti ir spręsti, ką p r a d ž i o J € B o s t o n o A s s s k y r i u s 

gero nuveikė šiais metais Lietu- n u m a t o s u r e n g t i n u o t a i k i n g ą 
vos Skautų Brolija. N o n ų ti- v a k a r a 

keti, kad skautų vadovai padėjo 
visas pas tangas , kad Jūsų sū- S E S I Ų D f t M E S I U I 

nūs gautų viską geriausio, ką 
gali duoti skautiškoji auklėjimo Ketvirtadienį, gruodžio 18 d., 
mokykla. Kad ateinantieji m e - , 7 v a l - v a k - P s- A - Motiejūnaitės 

SKAUTŲ PAŠTO ŽENKLAS 

Daugiau 15,000 įvairių tautų 
skautų prie Greystones, 20 my
lių nuo Sydney, Australijoje, š. 
m. gruodžio 30 d. 1953 m. 
sausio 9 dienomis suskris į 
Pan-Pacifiko Jamborę. Ta pro
ga Australijos pašto departa
mentas išleidžia specialų trijų 
ir pusės pensų pašto ženklą. 
Jame yra skauto atvaizdas euka 
liptų fone ir į rašas : "Pan-Pa-
cific Scout Jamboree 1952 — 
53". Ženklas y ra rausvai rudos 
spalvos. 

Šioje Jamboreeje ruošiasi da
lyvauti ir Sydney vietininkijos 
lietuviai skautai . Jų dalyvavi
mas ir t inkamas Lietuvos re-
prezentavimas bus užtikrintas, 
jei mes iš čia j iems nusiųsime 
vieną kitą dolerį paramos. Be 
abejo, geriesiems savo rėmė
jams, jų paraginti , liet. skautai 
atsiųs ir viršpaminėtų pašto 
ženklų. 

Aukos s.ųstinos oro paš tu 
Sydney liet. skautų vietininkijos 
iždininkui — Alg. Bučinskui, 
82 Flinders St.. Darl inghurst , 
N. S. W., Australia. 

Išr inkta nauja būrelio val
dyba: pirm. Bartkus , vicepirm. 
Gaižutis ,sekret. Mockus, ižd. 
Jokubauskienė ir narys Bru
žas. 

SKAUTAMS VYČIAMS 

Visi JAV Rajono sk. vyčių 
vienetų vadovai ir ' pavieniai 
sk. vyčiai yra raginami neatidė 
liejant pasisakyti dėl prityr. 
skauto vyčio programos. Nuo
mones ir pasiūlymus reikia tuo
jau siųsti JAV Rajono Skautų 
Vyčių Skyriaus vedėjui psktn. 
V. A. Mantautui; SJ, West Ba-
den College, West Badcn 
spr ings , Ind. Visa medžiaga 
netrukus bus perduota LSB Va-
dijai. Programos projektų va-
r i jantus sk. vyčiai ras leidnėly-
je "Skautų Vyčių Sąskrydžio 
Darbai". 

turu . pir. , svarciam reiKaiu 
aptar t i šaukiama Chicagos sky 
riaus senjorų sueiga.. 
K! Vytis Ch cagos SU. Valdyba 

Direktorius ir bczd&ionė 
Kai Clevelando Zoologijos so

de maža gorilukė prarado ape
titą, susirūpinęs sodo ..direkto
rius kiekvieną dieną lipdavo į 
jos narvą ir priešais "baby go-
rilla" valgydavo bananus, jau-

— Seniausias graikas. Kre
tos saloje mirė graikas Cons-
tatine Midagis, 115 metų. Ma
noma, jog jis buvęs seniausias 
žmogus Graikijoje. 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 

^ 

Tikrina akis; pritaiko akinio*. 
keičia stiklu* ir rčniuA. 

4701 S. Damen Ave., Chicago, Iii 
gaukite — VA. 7-7881 

Priima: vakarais 6 Iki 9, s>fttad 
10 ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad 

tik sunitams 

Tel. ofiso CIJ. 4-0268, re*. Y A. 7-«8t» 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHlHLTIGfi 

14146 Ko. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-8 ir 6:30-8:80 p. p. 

Treč. ir fiešt. 1-4 p. p. 
Re*. 4420 S*.. Talman Ave. 

Slojo Bendrovėje, kur 
JŪSŲ kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų. 

Pradekite naujus 1953. metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus . . . 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• N E Š G E t t £ P E L N 4 ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vel 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. ANTH0HY SAVIMGS & L0AM ASS'N. 
1447 So, 40th Court. Tel. TOwnhall 3-8131, Cicero, 111. 

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

Tel. ofiso YA. 7-0654, ręst MI 8-2881' 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augStas) 

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

Jau iixjc Augustaitytės-Vaičiū
nienės naujausias eilėraščių rinki
nys — 

„Žvaigždėtos Naktys" 
Šiuose eilėraščiuose kiekvienas 

skaitytojas ras užfiksuotus savo 
sielos išgyvenimus, jautriausius 
savo sielos virpėjimus. Prieš skai
dytojo akis, gyvai atsistos mūsų 
tautos nedalia, mūsų tautos vil
tys j laisvę.' Visu savo ryškumu 
bei rimtumu, skaitytojui pasirodys 
Cicero šventovės Marija, stovinti 
ant akmenio basa ir t.t. 

126 pitfJ. Kaina $1.00 
Užsakymus 'Tu pinigais siųsti; 

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

CHICAGO 8, 111. 

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUV1V BENDROVĖS 
K R A U T U V Ė 

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

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

. • 

tai būtų da r vaisingesnį, kviečiu 
.Jus į glaudesnę talką. Vado
vai be Jūsų pagalbos, be Jūsų 
patarimo dažnais atvejais būna 
bejėgiai. Padėkite, prašau, 
jiems, pa tarki te , paremkite, 
kad mūsų visų bendras darbas 
auklėjant ir išlaikant jaunimą 
:;avajai tauta i būtų sėkminges
nis. 

Be Jūsų šiltos paramos ne
būtume turėję šių metų gyvo 
veikimo vienetuose, puikių va
saros iškylų ir stovyklų, skau
tiškos spaudos. Dėkoju Jums, 
mielieji bičiuliai, t ikėdamasis, 
kad ir 1953 metais Jūsų nuošir
di pa rama lydės mūsų skiltis, 
draugoves ir tuntus . 

B u d ė k i m e ! 
STP. KAIRYS, 

Lietuvos Skautu Brolijos 
Vyriausiasis Skautininkas 

bute, 4316 So. Fairfield Ave., 
šaukiamas Aušros Vartų" tunto 
vadijos ir draugininkių posėdis. 
Prašau visas ceses dalyvauti. 

Tuiituiiiikė 

Help Fight TB 
^gmmm,,^ 

Buy Christmas Seals 

Dovanodami dabartinę 

SCHENLEY 
. . . jūs žinote, kad duodate 

skaniausią degtinę 
per daugelį metų! 

P.K. Oraltoja dovanu deiėje 
be ekstra mokesčio 

B l E N D l D W H I S K t Y 8 b P R 0 0 F . 6b% GRAIN NEUTRAt SPIRI TS. 
* SCHfcNLEY DISIRIBUTORS, INC., NEVY YORK, NEW YORK > 

Tel. ofiso HK. 4-«tn»», re* l'K. H-733* 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYD^OOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kumpas Marųuette Ild. ir Halsted St. 

Vai.: T—i? kasdiena, seštad. 3—5, 
T e l : Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

IVI. ofiso VI. 7-0588. rez. lti-:. 7-7868 
DR. BIEZfiS 

GYDYTOJAS IR» CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Sestad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Ke/id. 3241 \V. ttflth PLACU 

• i , 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutartlt-s 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-8626 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Avs. 

(prie Colitornla Avo.. Siaury t kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 

Seštad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus seštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susiturima 

Reakl.: 10838 So. U u b a ^ i Ave. 

"Vel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(8peo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 756 We*t 85th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir (5:30—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais l—4 vai. 
ltev. 3947 S. 1 .RIKltALD AVF« 

. i i i . M , • i i . 4 

Tel. ofiso F l 3-0000, buto CO t-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broathvay 
MKI.HOSi; PAItK, IIJIJ. 

(l>r. W. V. Norak ofiso) 
V8l. 6:30-9 vai, vak., JSHkyruS sekm. 
1 I T n . , i . . n. i 

Ofiso GRovehlll 6-40ŽO 
Rezidencijos Hl l l top 6-1560 . 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Kd. 

V A L 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir Aefttad. pagal RutartJ 

Mbkites "Drauge" 

Platinkite "Draugą" 
• 

Tel. ofiso PU. 6-8838. rez. RK. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečlfcd. ir šešt. uždaryta 
' • - ^ — — ~ — ^ » M I MII .1 — •—•• . • • — — . • • • • • • IMUI -II - • 

ORovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

suHltarlma išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 S o . 4 9 t h Ct . . C icero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak 
Šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v. v 

Hutas IH'A'2 So. 40tti Ct. 

Telefonas REllance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIfcJTUVI8 GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

i 

Tel. ofiso ir buto OLyniptc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

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

Hutas 1004 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

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

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 We»t 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir seštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 We»t 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šoštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pajcal susitarimu. 
Tel. Ofis. LA 1-4310; Rez. OR 7-8315 

Tel. ofiso GU. 6-6399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 AVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

V A L 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. Ir šešt. 2—4 p. p. Stlkm. u?.«l;ii 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
saujas adresas: 4255 W. 63rd St 

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rezld. tt<ef. GRovehlll 6-0617 

Vaandoft: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir seštad. pagal sutarti 

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

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

Jei neatsilieps viršmtnSt' telefonai, 
saukite Mltluay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELlteA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chlriirKlne* 11#OH 
DR. E. TALLAT-KELP&A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p.. šešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-005» Re*.: RO 2-2:i87 
Jei neatsiliepia Saukit Clmtral 6-2294 

Tel. ofiso III.. 4-2123, rez. PR. 6-848* 

DR> V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bpeo. chirurginės ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 
Telefonas DAnube 0-1125 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150 

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

Trečiad. ir Seštad. pagal sutartį 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 6000 8. Artesiau Ave. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—8 v. v. 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 7l»t Street 
(pvlo california Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kaadien nuo l 
iki 4 Ir mio 7 iki 9 v. v. geštad. nuo 
2 Iki-4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Husltarimul skamb. OHo. 6-»321, 
jot n0qta11tWms \'inopnn«g fi-S9>>0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS VR CHIRURGAS 

2216 We8t 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
V A R P S 7 • 7 7 9 

Telefonas OLvmpio 2-4276 

DR. P. ATK06IUNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4iHh Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-8 p.p 

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

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputi J rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 YVest 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehlll 6-6785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonai GRovehlll 6-S64I 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

JĖ Į h f e Tel. Y Arda 7-1829 
M K T Pritaiko akinius 
H w Kre*vM akl* 
^ ^ ^ P P P * Ištaiso 

Oflaai ir akinių dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

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

«>ftso telefonas Vlrglnla 7-lHK* 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad.. ketvirtad-, 
penktad. 9:30—12; 1:10—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, seštad. 9:80 lkl 

12: t:30 iki 3 vai. po pietij 
CAnal t-OSta IMatt IMd« 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

l'i Ismlino valandos pagal sutarti. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Proapect 6-2635 

• . 

• 
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Ar rusiškas genijus 
bolševikiškas? 

ei. OOBIS 
"Drauge" buvo straipsnis 

lelijas, kaip politinis kovos įrankis 
PRANYS AL&ftttAS 

kalti ir apgalvoti pranešimai 
Kiek vėliau panašion tarny-

Redakcija straipsniu* taiso savo nuožiūra. rTesunaudotų straipsniu ne
saugo, juos grąžina tik 11 anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turini | apie SOViet.nj p a n s l a v i z m ą . J a -
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos garus prašymą. 

Mirties bausmę įvykdžius 
IŠVADOS 

me norėta pasakyti, kad ir gi
liausi rusų piotai pasisakę už 
bolševizmą ir sovietinį pansla
vizmą, kad Stalinas tęsiąs ca-
ristinį rusų imperializmo kur
są. 

Rusų genijai tiesiog prana
šiškai nusakė, kuo pasibaigs 
Vakarų ateizmas, štai Chomia-

gai giriasi, jog per darvinisti-
nę evoliuciją ir mokslo pažan-

Gruodžio 16 d. prasidėjo Čekoslovakijos komunistų parti
jos konferencija. Jos programoje numatytas vienintelis dar
botvarkės klausimas: išrinkti partijos* centrinį komitetą.^ Iš 
tiesų ten bus patarti būdai naujam valymui ir žemės ūkio 
kolektyvizacijai. 

Aišku, kad ši konferencija bus paženklinta vienuolikos pa
kartųjų mirtimi, kurių dešimt žydai, vienas Vladimir Clemen- Į gą žmogus tapsiąs lyg dievaitis 
tis "antisemitas". i Augančiame Vakarų religiniame 

Kodėl žydai šį kartą buvo paliesti? Juk 1948 - 49 m. ! indiferentizme Chomiakov matė 
Maskva siuntė žydus į naująją jos koloniją — Čekoslovakiją, paslėptą neapykantą Dievui ir 
Juk ne kas kita, bet Maskvos kontroliuojama Čekoslovakija 'moralybei, kas turi sukelti at
buvo ginklų tiekėja Palestinai, kuri šiomis dienomis nutraukė j virą žmogaus maištą prieš savo 
santykius su buvusiu geradariu ir dabartiniu budeliu. Juk ne j Sutvėrėją, todėl jis pasisakė už 
kur kitur, bet tame krašte žydai turėjo nemažesnės įtakos už pilną Rusijos izoliaciją nuo pū-
bolševikų emisarą Jakob Berman Lenkijoje. Bet tat buvo anuo- vančios Vakarų minties, iš ku 
met. Maskva teikė Palestinai ginklus. Ji tikėjosi, kad Jeru
zalė bus jos talkininkė. 

Ludvig Frejkos užsienio prekybos klastingoji politika, už-
perkant mašinas JAV, nuėjo vėjais, nes dalis užpirktųjų maši
nų tebeguli amerikiečių sandėliuose. Čekoslovakijos bandymas 
būti tarpininku tarp Vakarų ir Rytų liko neįgyvendinama sva
jone. Tuo metu krašto ūkis atsidūrė suirutėje. Užsienio po
litikoje reikėjo aiškiai persiorientuoti, nes Palestina pasirinko 
kelią į Vakarus. Kremlius pasviro remti arabus. Arabai daug 
kur kovoja su vakariečiais. Visa tai reikalavo aukų išpirkti 
ne vien Gottwaldo "orumą", bet ir Maskvos klystkelių pasek
mes. Tos aukos yra įspėjimo ženklu ūkininkams, valstybinės 
prekybos administracijai, eilei kitų pareigūnų ir darbininkų 
sąjungoms. 

MAISTO TRŪKUMAS 

Teigiama, jog žymiausią vie
tą politinėj kovoj radijas užėmė 
tik 2-rojo Pasaulinio Karo me
tu. Ligi to laiko radijas tarp
tautinės propagandos arenoj 
ypatingai didelio vaidmens ne
vaidino. Jis buvo skiltas dau
giau "naminiams" tikslams. Gi 
šiuo metu, ypač po nelemtojo 
2-rojo Karo, kuris, kaip mato
me, ruošiasi pagimdyti ir 3-čią-
jį, be to, prasidėjus piktam 
"flirtui" tarp .1AV ir Sovietų 
Sąjungos, radijas, kaip politi
nės kovos įrankis, jau visiškai 
įgavo "tarptautinio piliečio'' 
teises. 

Jeigu kalbėti apie pirmykš
čius laikus, tai, tektų pripažin
ti, jog radiją, kaip propagandos 

kov (miręs 1860 m.) įspėja Va- j i r agitacijos įrankį, pirmieji į 
karų pasaulį, kad jis neteista-' įkinkė savo tikslų tarnybon 

fcį pavasarį šveicaras stebėtojas rašė, kad miestelėnai te
gali gauti tik du trečdalius jiems reikalingo maisto. Vėliau
siomis žiniomis-, maisto trūkumas dar padidėjęs. Rugpjūčio 
mėn. vyriausybė aiškino, kad įvežamasis maistas pabrangęs ke
turis kartus. Vyriausybė neseniai nustatė kainas cukraus kg 
800 kronų, t. y. 16 dol., riebalų kg - 20 dol. Oficialios maisto 
normos rudeniop dar sumažintos. Nežiūrint, kaip vyriausybė 
beaiškintų maisto trūkumą ir tas nepaprastas kainas, gyven
tojai žino tikrą priežastj: iš Čekoslovakijos vis didėjantį mais
to išvežimą į Sovietų Sąjungą. Ar kitaip vyksta Lietuvoje? 
Juk ir Lietuvoje gyvenama pusbadžiu. 

Remiantis Sovietų Sąjungos — Čekoslovakijos prekybos 
sutartimi, sudaryta š. m. balandžio 5 d., 68.2% viso išvežimo 
atitenka Maskvai. Tačiau čekoslovakiškame penkmečio plane 
kalbama, kad čekai teišvežė tik 45rf visų gėrybių pastaraisiais 
mėnesiais. Štai kodėl Maskvos agentai ir čekiškos kolonijos 
valdovas Gottwald jieškojo ir tyko atleidimo ožių. Maskva ne
patenkinta sutarties netesėjimais - neužtektinu gėrybių išve
žimu, o Gottwald — negali būti patenkintas nuolatiniu gyven
tojų bruzdėjimu dėl esamo skurdo. Aišku, jie dabar jau negali 
kal t in t i "kap i ta l i s tų , imper ia l i s tų" , ka i k i e k v i e n a k r a u t u v ė l ė y r a 
valstybės žinioje, o tik valstybės tarnautojus, ūkininkus ir pa
galiau darbininkus, kad jie būdami alkanais nepagamįna užtek
tinai gėrybių sovietams. 

PIKTOJI VILYČIA — ŪKININKAMS 
Sovietų kolonijose, nors ir japonai kolonialinėje Mandžiū-

rijoje taip žiauriai nesielgė, kaip "išlaisvintojai", įgyvendinta 
vadinama žemės reforma .paliekant 50 ha ūkininkų nuosavy
bėje. Ūkininkų tiekimas nėra pakankamas, nors daugiau 2 mil. 
sudėtų yra svetur išsiųsta. "Kaltininkais" tegali būti tik ūki
ninkai, kurie neturi galimybės įgyti naujų įrankių, mašinų, trą
šų ir kitų reikmenų, būtinų žemės ūkyje. Ūkininkai nejučio
mis priversti spekuliuoti, kad juodoje biržoje įgyjus kas jiems 
būtina. Ir štai tūlas Bacilek "Rude Pravo" rašė rugpjūčio 9 d.: 
"...valstybės saugumas paskyrė komisarus saugoti ūkininkų veik
lai, kad būtų sunaikintas kiekvienas liaudies kenkėjas. Tie ko
misarai turi išstudijuoti kiekvieno ūkininko patikimumą..." Ir 
netrukus kiekviename kaime atsirado saugumo agentai, lydimi 
ginkluotų vyrų būrių. Ir vėl prabyla "Rude Pravo", bet jau 
grėsmingai: "Mūsų saugumo milicija turi sunaikinti kiekvieną 
kenkėją ar amerikiečių kapitalistų suokalbininką". Tai buvo 
atgarsys maskviškio nepasitenkinimo, nes šiais metais jau tris 
kartus įspėjo dėl netesėjimo gamybinio plano. Kominformo or
gane Gottwaldas įspėja: mes turime sekti Staliną, sunaikinti 
visus kenkėjus. Šios konferencijos uždavinys pasiruošti bude
lio veiksmą atlikti. Aukos žinomos — pirmiausia ūkininkai, o 
vėliau darbininkai. Gediminas Galva 

I r a n o p a d ė t i s 
Irano gyvenimo įvykiai, atrodo, eina Stalinui naudinga kryp

timi. Valstybė visai netoli bankroto. Vadovybė, pasirodo, esan
ti bejėgė. Kariuomenė, kuri niekuomet nebuvo stipri, dabar visat 
nedaug reikšmės beturi. Ji net komunistiniu elementu yra pri
vaišinama. Tas elementas veržiasi ir i visas kitas to krašto sri
tis. Pavojai kraštui dideli. Vakarų demokratijos rimtai turėtų 
susirūpinti strateginiai labai svarbios pozicijos — Irano gelbė
jimu. Prarasti tą kraštą, reikštų labai daug. 

rios tegali kilti baisiausia tiro
nija. 

Dostojevskį (miręs 1881 m.) 
taip pat nepasitikėjo humanis
tiniu Vakarų pasaulio optimiz
mu. Jis rašė, kad moderniškas 
žmogus palaipsniui degraduoja 
Dievišką Paveikslą savyje iki 
jis galutinai įkris į blogio be
dugnę ir terorizuos savo aukas. 
Naujieji tironai bus bedieviški: 
"Jie keikia Dievą, Kuris juos 
šaukia. Jie negali be neapykan 
tos pažvelgti į gyvąjį Dievą ir 
jie rėkia, kad gyvybės Dievas 
turįs būti sunaikintas". Dosto
jevskį tikėjo, kad šitie moder
niški barbarai atsiras iš Rusi
jos ir jų lyderis pasipūtęs pa
sakysiąs" : " Na, draugai, sūdau 
žyti šitą santvarką į gabalus, 
pasiųsti velniop logaritmus ir 
gyventi pagal mūsų kvailą va
lią". Dostojevskis pranašavo 
revoliuciją, vadovaujamą maiš
tininkų prieš Dievą, kurie ne
ves žmonių į taiką ir į gerovę, 
o tik j verguvę ir priespaudą. 
Jis net iš anksto savo genialioj 
vizijoj nusakė, kad Rusijos re
voliucionieriai, norėdami paleng 
vinti savo būklę "bus priversti 
laiks nuo laiko pakurstyti, kad 
viena piliečių grupė būtų išžu
dyta kitos piliečių grupės". 
1 8 7 7 m. j i s s a v o d i e n o r a š t y j e 

parašė: "Man atrodo, kad šis 
šimtmetis senajai Europai baig
sis kažkuo kolosališku, tokiu 
baisumu ir tokiu atkaklumu, 
jog pasikeis žemės veidas". 

Solovjov (miręs 1900 m.) ra
gino Rusiją nesimokyti ateizmo 
iš Vakarų pasaulio. K. Mane, 
ateistinio komunizmo filosofas, 
ateizmą paėmė iš vokiečių filo
sofų Hėgelio ir Feuerbacho, tai
gi K. Marx yra vakarietis ir jo 
filosofija atremta j vakarie
čius — Hėgelį ir Feuerbachą, 
o tai ir buvo pagrindinė prie
žastis, dėl ko rusų genijai ne
pasitikėjo Vakarų kultūra. So
lovjov numatė, kad jo tėvynė 
pagimdys Antikristą socialisto 
pavidalu; tas Antikristas skelbs 
taiką ir gerovę, bet neš karą 
ir verguve. 

Tipingi rusų genijai, kaipo 
rusiškos minties reiškėjai, nėra 
nei bolševikai, nei pagaliau im
perialistai. Rusų genijai geriau 
suprato, negu Vakarų, ko gali
ma laukti iš ateizmo ir ateis
tinio socializmo. Komunizmas 
yra tarptautinis reiškinys, o ru-

bolševikai. Tiesa, jie (bolševi
kai) giriasi išradę veik visus 
svarbiausius pasaulyje išradi
mus. Tačiau tie pasigyrimai — 
tėra tik jų akiplėšiškos propa
gandos ir melo padarinys. Ta
čiau propagandos — nors melu 
ir klasta paremtos — didiej 
meisteriai yra sovietai. Taigi, ir 
eterio bangas jie pirmieji pa
naudojo laisvojo pasaulio akims 
muilinti. 

Viena iš stipriausių radijo 
stočių 

Po bolševikinės revoliucijos, 
kada tas didysis kolosas — Ru
sija ir jos aneksuotieji kraštai 
tebeliepsnojo naminio karo ug
nyje, kada sovietinė valdžia 
dar nebuvo pripažinta nei vie
nos valstybės, Maskva nukrei
pė savo žvilgsnį radijo krypti
mi. Radijo bangomis sovietinė 
vyriausybė pirmiausia ir krei
pėsi į užsienio valstybes, prašy-
damosi pripažinimo. 

Tuometinis Sovietų užs. rei
kalų komisaras Čičėrinas radi
jo keliu pasiuntė notas visiems 
kraštams, siūlydamasis su tais 
kraštais užmegsti diplomatinius 
santykius. 

Taip pat ir tuo pačiu keliu 
Maskvos komunistų partija krei 
pėsi į Vakarų darbininkus ir 
"valstiečius", prašydami, kad 
pastarieji visais galimais bū-

bon įsikinkė radiją ir anglai. Ir 
jie, per savo radijo stotį BBC 
(British Broadcasting Corpora
tion), pradėjo davinėti praneši
mus daugelio pasaulio valsty
bių kalbomis. Britų radijas, ga-
Įima sakyti, tik tiek buvo skir
tingas pranešimuose nuo bolše
vikų ir nacių, kad jis stengda-
vosi perduoti žinias kiek galint 
objektyvesnėj šviesoj. Gi anų 
radijo programos, be abejonės, 
buvo paremtos tik melu ir klas
ta. 

A n g l a i la ikės i t o k i o s n u o m o 
nės, jog teisingos radijo žinios 
sveikai galvojančiam žmogui 
yra pačios maloniausios ir la
biausiai mėgiamos. BBC prane
šimai — netgi karsčiausio karo 
sūkuryje — neturėjo agresyvi-
nio charakterio. Britai, būdami 
iš prigimties saltakraujai žmo
nės, netgi tais atvejais pajėg
davo daryti šaltus ir apgalvo
tus pranešimus per radiją, ka
da jų sostinė — Londonas per-
kentėdavo itin sunkius naciškų
jų "V" antpuolius. 

Šiuo metu britiškoji radijo 
stotis BBC perduoda programas 
veik visų kraštų kalbomis, ku
rie šiandien randasi už "geleži
nės uždangos". Rusų kalba pra
nešimai per BBC radiją pradėti 
1946 m. kovo mėn. ir perduoda
mi tris kartus į dieną po pus
valandį. Perduodamos žinios, 
trumpi referatai, spaudos trum
putė apžvalga ir duodama tru
putį muzikos. 

Ilgiausias programas BBC tu
ri kasdien vokiečių kalba. Jos 
užima po 4 su puse valandos į 
dieną. Iš programinio laiko 1 
vai. 15 m. skiriama Rytų Vo
kietijai. 

Amerikos balsas 
JAV radijo stotis "Voice of 

America" oficialiai priklauso 
Valstybės Departamento žiniai. 
Toji stotis kitų kraštų kalbomis 
pranešimus pradėjo perdavinėti 
2-rojo Pasaulinio karo metu. 
Paskutiniaisiais metais toji sto
tis yra žymiai pertvarkyta ir 
šiuo laiku perdavinėja progra
mas, berods, 25 kalbomis. Pro-
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dais paremtų revoliucinę Sovie-1 gramos daugiausia skiriamos 
tų Sąjungos vyriausybę ir dary
tų intervenciją į savų kraštų 
valdžias, kad ji būtų kuogrei-
čiau pripažinta. Tam reikalui 
Maskvoje labai greitai buvo į-
rengta viena iš stipriausių pa
saulyje radijo stočių, kuri buvo 
Kominterno žinioje. 

Iš Maskvos radijo stoties ir 
buvo pradėta stipriausia komu
nistinė propaganda, kuri buvo 
vedama įvairiausiomis pasaulio 
kalbomis. Maskvos radijo stotis 
nuo to laiko — net ligi šių die
nų — kaskart vis* tobulinama, 
pertvarkoma ir stiprinama. Tam 
reikalui bolševikai pinigų nesi
gaili, nes žino, kad tas darbas 

apsimoka"... Kremliaus žinio 

kraštams, esantiems už "gele
žinės uždangos". Tai contra-
ginklas prieš bolševikų propa
gandą. 

Silpniausia radijo stoties 
"Voice of America" pusė, sako
ma, yra toji, kad programose 
neįsijaučiama į europietiška 
dvasią. Programos dažnai už
kemšamos amerikietiško sti
liaus problemomis, problemėlė
mis, kurios europiečiui dažnai 
nieko nepasako ir esti neįdo
mios. 

Turi panašios paskirties ra 
dijo stotį ir Kanada. Tai — i 
CBC (Canadian Broadcasting" 
Corporation). Deja, užsieninei 
programa toje stotyje dar labai 

4T\H- *• j-J * x- xr i silpnai sutvarkyta. Kanadiš-je esanti radijo stotis Maskvo- . . . ,.. . .. , , 
je, ga.ima saUyti, buvo * t * » ^ į S t S ' l S S S f S . ' 
ra visų bolševikinių stočių ta
rytum motina. 

Padidėjo radijo tinklas 
Šiuo metu bolševikams tar

naujančių radijo stočių tinklas 
ypatingai padidėjo. Visų vals
tybių radijo stotys, kurios šiuo 
metu bolševikų okupuotos, nū
dien tegroja tokius maršus, 
kokius Kremlius padiktuoja. 

Lenkijos, Čekoslovakijos, Ry
tų Vokietijos, Bulgarijos, Ven
grijos, Albanijos, Kinijos ir ki
tų kraštų radijas, įvairiausio
mis kalbomis, teskelbia tokias 
mintis, kurios esti Maskvoje 
"nušlifuotos"... 

Antrieji po bolševikais radijo 
.bangomis propagandistai, pasi-

sų tauta yra pirmoji jo auka. rddė> b e s ą v o k i s k i e j i n £ i a i > 
Rusai yra tokie pat bolševizmo 
vergai, kaip ir Stalino satelitai, 
ir rusų liaudis nemažiau laukia 
laisvės, kaip ir po karo paverg
tos tautos. 

vokiečių, ispanų, portugalų, 
italų, olandų, švedų, danų, nor
vegų, suomių ir, paskutiniu lai
ku, ukrainiečių. 

Vatikano radijas 
Vatikano radijas taipogi per

duoda trumpus pranešimus vi
sa eile svetimų kalbų. Žinios — 
daugiausia katalikinio ir religiš
ko charekterio. Dažnai per
transliuojamos pamaldos. Vati
kanas perduoda žinias visiems 
kraštams, esantiems po bolševi
kine okupa ija. 

Fašistiniais laikais (nacių 
(Nukelta į 4 psl.) 

(Tęsinys) 
Namuose greitai kilo suirutė, nes ėmė ruoštis vestuvėms. Ui* 

1 sakus padavė, o pačiam vidurdienyje ant papuošto arklio pasirodė 
| Jozupas, pečius ir skrybėlės kraštus kaspinais apsikarstęs. Jam, 
sėdin&am balne, motina įteikė ilgą svočių sąrašą, kurie turėjo 
būti pakviesti vestuvėms, o Marikę pasiuntė vestuvinio gėrimo pa* 
duoti. 

Kai jinai tik pakėlė prie jo stiklą, Jozupas taip godžiai Čiupo 
už jo, kad Marikė net negalėjo rankos atplėšti. Jisai laikė ją ir 
tarė: 

— Kai aš išjosiu, ir tu turėsi vykti su manim kartu, ir jau iki 
pasaulio pabaigos laisva negrįši. 

Marikė išsigandusi tarė: 
— Tada būtumei blogas kvieslys vestuvėsna. 
Jisai išgėrė ir nulėkė šuoliais, o jinai iki vakaro jautė degant 

jo rankas. 
Buvo kaip tik avižų vežimo ir pirmųjų arimų laikas, bet abu 

darbus turėjo atidėti, nes namuose buvo galybės užsiėmimų. Kai
me žmonės stebėjosi ir kalbėjo: 

— Dar toks trumpas laikas, kai Marikė tuose namuose. Ne
jaugi abu jau anksčiau buvo susiuostę? 

Laimė, kad senis nepatyrė, kad jo toks elgesys davė visai 
priešingus vaisius, kokių jis troško, nes jį būtų ištikęs stabas. Ju-
ris, tačiau, sužinojo. Jozupas jam viską peranksti pakišo. Nora 
tikrumoje buvo niekai, jis ėmė labiau ir labiau rūpintis ir galvojo: 

— Ar nelaimės jau prasideda? 
Marikė, priešingai, ramino jį ir kalbėjo: 
— Jei du žmonės mylisi, jiems nėra jokių nelaimių. Dievas 

su jais. 
Dabar ji vėl buvo visai tvarkoje, ir kai slaptai Jurį apsikabin

davo, pamiršdavo viską, net ir tai, kad prieš trumpą laiką buvo 
apimta tokios didelės baimės. Dirbo už tris, o puodai, kibirai, pė
dai ir visa kita, ką ji tik sugriebdavo, kaip žaislai skrisdavo pro 
jos rankas. 

O Juris tinginiavo. Marikė galėjo kažin ką kalbėti, jis savo 
darbą tik perpus atlikdavo, ir jeigu nebūtų laimingai pasitaikę 
pasamdyti lažininką, kas žino, ar avižos nebūtų supuvusios. Dai
niau ir dažniau jis eidavo prie Marių. Tokiu laiku, kai nei vienas, 
turįs ūkį, apie žvejojimą ir pagalvoti negalėjo, jis ten triūsėsi ryte 
ir vakare. 

Prasidėjo ankstyvojo rudens lietūs, ir jis nuo pamario dažnai 
grįždavo peršlapęs iki kaulų. Tačiau tinkle nieko nesimatydavo. 
Jam rūpėjo tik namuose nebūti. Marikė bučiavo abi jo rankas ir 
kalbėjo: 

— Juri, Juri, tau nieks nieko nepadarys. — Bet ir tas nedaug 
gelbėjo. 

Vieną rytą pūtė stiprus „Aulaukis", pietvakarys, kurio žve
jai labai nemėgsta, o ypač jei dar prisideda lietus. Kai Marikė 
žvilgterėjo laukan, pagalvojo: „Na, šiandien tikrai bus nevažia
vęs". Bet pusryčiams niekur jo negalėjo surasti, nei kieme, nei 
laukuose. Toks buvo pasidaręs Juris. Atėjo priešpiečiai, ir Ma
rikė mąstė: 

— Dėl Dievo, kur gi Juris? 
O kai ir pietums jo nebuvo, ir kai motina taip pat ėmė bai

mintis, ji ilgiau neišlaikė, pašoko rtuo valgio, išbėgo ir pasileido 
į pamarį. 

Jau per pievas bėgdama pastebėjo, kad tai nebuvo vėjas, tai 
buvo audra. Lietus gręžėsi per rūbus, kaip kruša. 

Pastogės durys blaškėsi atdaros, o valties nebuvo. Mariose 
nieko negalėjai matyti, nes lietaus debesys slinko visai žemai virš 
vandens, gi pakrančio bangos mušėsi taip augštai, jog atrodė, 
suės kiekvieną, kas prieis per arti. Nendrės rėkė, lyg žmogaus 
balsą įgavusios. 

Visos kitos valtys buvo toli patrauktos, kad bangos jų nepa
siektų, ir Marikė mąstė pati viena: 

— Aš turiu išplaukti, turiu jį pasitikti. 
Vos tik vieną iš jų prisistūmė prie vandens, bangos taip šėrė 

į šoną, kad valtis beveik skiauture aukštyn atsistojo. Tada pama
tė, kad jos noras buvo gryna beprotybė, ir kad gali tik galą gauti. 
Ji puolė šlapiam smėly ant kelių, kaip seniau prieš savo lovą, ir 
manė malda galėsianti priversti Jurį grįžti. Bet iš debesų valtis 
neišniro, ir joks balsas nešūktelėjo: „Aš čia!" 

Taip, ji išgirdo balsą! Visai staiga suskambėjo jai tiesiai 
į ausį tardamas: 

— Ką tu darai ? — Ir tai buvo Jozupo balsas. 
Jinai pamiršo viską, ką nešiojosi prieš jį širdyje, pakėlė su

dėtas rankas ir maldavo, kad plauktų su ja. Jai vienai esą persun-
ku, tačiau abu kartu galėtų jį surasti. Jozupas paklausė: 

— Nuo kada jo nėra? 
— Nuo ankstaus ryto, — atsakė ji. 
Jis tik nusijuokė ir prabilo: 
— Tai jis jau seniai sėdi sausumoje, galas žino, kur pasislė

pęs. 
Bet Marikė netikėjo, o jis tęsė: 

(Bus daugiau) 
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• Užsakymas telefonu jums 

tiek pat kainuos, perkant do-
Tuo įrankiu jie ypatingai plačiai vanas Kalėdoms. Jei neturite 
pradėjo naudotis 2-rojo Pašau- l a i k o u ž e i t i > paskambinkite DA 
linio Karo metu. Jie pravesdavo 6 . n 3 6 j Karveliui, 3249 So. 
programas įvairiausiomis pa- H a l f l t e d s t C h i 8 m 
šaulio kalbomis. 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley A ve. CHICAGO 8, ILL. Tei. YArds 7-S278 Ir 7 f 

KELIONISi 

LĖKTUVAIS, GELE2INKE-
1J AIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname btletus, viešbučius Ir sutvarkome visus so kelione 
dalykus. TURIME LIETUVIU SKYRIŲ. Pildome aftdevitus. Keliones 
planuokite 15 anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite bUetus 
lėktuvais taip Ir laivais, tai būsite tikri, kasi tikrai gauMite vietas, 
darni blletus pas mus nemokėsite brangiau Ir išvengsite laiko 
dymo, nes nereikės lankytis nei į geležinkelio stoti ar aerodromą, aes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 
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ką turi žinoti <i| 
T. B A L C 

Keliasdešimt atvejų, kada 
tautiečiai kreipėsi į mane jų d 
naujai pirktų laikrodžių taisy- h 
mo reikalu, parodė, kad tik apie r 
16% iš jų užmokėjo normalią 
rinkos kainą, tuo tarpu likusieji 
84ro permokėjo 30 100%. 

Pagaliau paskutinis prieš ke
lias dienas įvykęs atsitikimas, 
kur už paprastą $30 vertės laik 
rodį, pirktą didelėj prekyboj, 
užmokėta $84.00, privertė ma
ne griebtis plunksnos, kad bent 
dalinai apsaugojus visuomenę' , 
nuo tokio nežmoniško lupikavi
mo ir tuo pačiu besiruošian
tiems pirkti laikrodį duoti bent 
apytikrį atsakymą, koks laikro
dis geriausias. 

Kadangi retas pardavėjas su
tiks jums atidarinėti laikro
džius ir, antra, jūs patys ne
įgudusią akimi maža ką galė
site susivokti apie laikrodžio 
kokybę pasistengsiu jums pa-L. 
dėti susivokti tūkstantinėse laik 
rodžių rūšyse pagal jų išorę ir , 
pavadinimą. j . 

Iš 104 šveicarų fabrikų, ga- •-
minančių daugiau 5,000 įvairių 
rūšių laikrodžių ir 10 vietinių '<, • 
fabrikų, gaminančių 212 įvai-' •, 
rios rūšies laikrodžių, apytik-
riai 8 5 ' ' rinkoje esančių laik- •», 
rodžių yra šveicarų gamybom, , , 
todėl šiuo savo rašiniu paliesiu ,„ 
tik šveicariškuosius laikrodžius. ^ 

Kaip arsikrti 

Kaip atskirti šveiea/'škos ga- ^k 
mybos laikrodžius nuo vietinės * u 

gamybos laikrodžių? m c 

kit 
; mc 
so 

Radijas, kaip politines 
kovos įrankis 

(Atkelta iš o psl.) 
pavyzdžiu) smarkią p ropagandą 1 ^ 
varydavo ir Romos radijas prieš \&K 

kapitalistus ir "plutokratus". ; tui 
Po karo Romos radijo stoties 
balsas buvo kiek susilpnintas, vis 
bet ir dabar daromi pranešimai va< 
Sovietų Sąjungos ir jos satelitų ku 
gyventojams. Į dieną skiriama , ) a ; 
po 1 valandą. vlXi 

Į tautas už "geležinės uždan- : 
gos" dar perduodami pranešimai 
tų kraštų kalbomis iš Pary-

yr< žiaus. Madrido, Atėnų, Ankaros L, 
ir kitur. Kaikuriomis kalbomis. 

T .* 

i'sti programos ir iš Teherano. J 

Liuksemburgo, Tel-Avivo ir ki- * ' 
tur. d i d 

Be to, panašioj tarnyboj dar M* 
yra radijo stotis "Free Europe", fal 
kurios pilnutinis tikslas — ar- f.k 
Gausia kova prieš bolševizmą.. vai 
Tai, esą, bene, geriausia anti- ilii 
komunistinė kovotoja. | 

Taigi, bolševikai jau beveik <jvj 
pradeda prarasti radijo propa- jaj] 
pandos monopolį. Veiksmas iš-i^jG 
kaukia ataveiksnį ir Sovietams 
jau tenka ypatingai skaitytis 
su tuo faktoriumi. Iš tikrųjų-
jiems tas reiškinys ir kelia ne-
maža rūpesčio. Ne be reikalo 
Sovietų Sąjungoj ir okupuotuo
se bei satelitiniuose kraštuose! n 

yra įvesta mirties bausmė už: čia 
'kapitalistų radijo klausimą"... i bet 
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FOR YOURSELF 

Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbk i t gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 

V. P. PlURZYNSKl, Secretary 

msimb CONTI 
SAVINGS aml H M 

1559 SOUTH PAULINA ST. 
:N 
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pie laikrodžius 
HCNAS 

Visi vietinės gamybos laikro
džiai, iš kurių apie pusė yra 
kišeniniai, turi be išimties už
rašytą fabriko pavadinimą, ku-
-ių kaip anksčiau minėjau yn* | 
L0: ELGIN, HAMILTON, IL. 
LINOIS, VVALTHAM, ROCK-
^ORD, SET THOMAS, STAN
DARD, SOUuMH BEND, HAMP-
)EN ir CROVVN. 

i 

HAMPDEN fabrikas yra vie-
tintelis iš vietinių fabrikų, ku
ls mažesnio formato laikro- ; 

ižiams vartoja šveicarų FON- ! 
'AINMELON, ETA ir A. 
ICHILD modelius. ' 

Kiek sunkesnis dalykas iŠ ( 

likrodžio išorės nustatyti švei- . 
ariškų laikrodžių fabriko pa-
adlnimą ir modelio numerį. 

Trijų rūšių 

Tam tikslui šveicariškus laik 
;>džius reiktų skirti į tris rū- j 
s. ( 
Pirmoji rūšis tai fabrikai, A 

urie gam'na tik savo užpaten-jc 
lotus laikrodžių modelius, be į 
;imties rašo savo fabriko pa- r 
adinimą ant laikrodžio ir įle
idžia kokiam nors kitam fab- t 
kui ar laikrodžių bendrovei jų i r 
Lodellų gaminti ir kitu vardu į 
'eisti. Šiai grupei priklauso, r 
ONGINES, OMEGA, CYMA, | a 
rAVANNES), ZEN1TH, TIS- L 
DT, GRUEN, BUREN ir kt. 

Antroji rūšis tai fabrikai ar r 
desnės laikrodžių bendrovės, 
irios šalia savo gaminamų \ 
odelių, pagal perleistas teises, a 

•mina ar vartoja pagamintus *• 
tų fabrikų populiariuosius -
odelius, ftiai grupei priklau* t* 

VVITTNAUER, BULOVA^LE ; 

3ULTRĖ, GLYCYNE, ir kt. 
os rūšies laikrodžiai taip pat 
ri užrašytą pavadinimą. 
Trečiajai grupei priklausytų 
>i kiti š imtus įvairiausių pa-
dinimų turintieji laikrodžiai, 
iriuos gaminantieji fabrikai 
gal atskirų mažesnių bendro-
ų užsakymus išleidžia juos | 
ii.iais vardais. Žymesnės šios I 
upės laikrodžių bendrovės ! 
a šios: BENRUS, CLINTON,! 
ONENS, HELBROS, SEK- i 
\ND, PARKER, GIRAR13 
<3RREGEAUX ir kt., kurios1 

ižiumoj atstovauja FONTAIN I 
KLON, A. SCHILD ir ETA \ 
brikų gaminius. Šių trijų fab j 
tų laikrodžiai didžiumoj ats'co 
ujami ir antroj grupėj išvar-
titų bendrovių. 
Kokybės atžvilgiu pirmosios 
i grupės yra geresnės rūšies 
ikrodžiai ir vidutiniai, gi tre-
>ji. grupė, kur tūkstantinėse 
i k rodžių rūšyse šalia labai ge-
laikrodžių, galima rasti puoš 

ij ir visai menkos vertės laik-
džių. 
LONGINES yra vieni iš ge-
iausių laikrodžių, ne tik pla
ti paplitę Amerikos rinkoje, 
t ne vienam girdėti ir iš Ne-

i ASSOCIATION 
YArds 7-0145 6 
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priklausomos Lietuvos laikų, 
j Jų gerumo paslaptis glūdi ne 
vien jų struktūroj ir kruopščiam 
'atskirų dalių apdirbime, bet 
svarbiausia žaliavos patvarume. 
Keliolika metų tinkamai varto
ti ir užlaikyti šie laikrodžiai be
maž neturi padilimo žymių ir 
daugiausia judesių darančių da
lių susibraižymų. 

Užtarnautai šie laikrodžiai 
tarptautinėse parodose laimėję 
10 didžiųjų premijų ir 28 aukso 
medaiiuls. Neauksinių kaina pra
dedant $71.50 iki $90.00. 

OMEGA laikrodžiai, muma 
gerai žinomi iš Lietuvos laikų, 
yra augštos kokybės laikrodžiai, 
tik dėl neaiškių priežasčių Amt* 
rikos rinkoj nepopuliarūs ir to-
iėl jaučiamas didelis trūkumas 
jiems reikalingų pataisymui da I 
lių. Jų kaina (ne auksinių) 
50 — 100 dol. 

CYMA (TAVANNES) ZE-
WTH, TISSOT. Apie šiuos laik 
rodžius galima piajsaky^i tas 
:)at, kas pasakyta apie OME-
]}A. Jų kainos 40 120 dol. 
\uksinių nuo 60 dol. ir augš-
iiau. 

GRUEN laikrodžiai Amerikos 
inkoj gana plačiai paplitę. Tai 
vienintelė šveicariškų laikrodžių 
•ūšis, turinti daugiau 300 įval-
ių modelių. Jų kainos nuo 25 j 
k i 90 dol. Savaime supranta
mi, šalia menkos vertės jūs ra
itė ir labai gerų šios rūšies i 
aikrodžių. 

BUREN pigesnės rūšies laik-
odžiai. Jų kaina 25 60 dol. 

YVITNAUER laikrodžiai yra 
o pačio LONGINES fabriko iš 
ugštos kokybės žaliavos gamin 
i didžiumoj FONTAINMELON, i 

IRASTIS DRAUGAS, CHICAG 

. |A. SCHILD ir ETA laikrodži 
i modeliai. Dėl to šių laikrodži1 

kainos yra augštesnės už kit 
laikrodžių bendrovių tuos po 
čius modelius. Šią laikrodži 
rūšį galima pavadinti LONG1 

INES II. šių laikrodžių kainoj 
i 37.50 — 71.50 dol. 

BULOVĄ. Viena iš populia 
riaušių laikrodžių bendrovių 
kuri iš 194 modelių turi 36 sa 
vo gamybos modelius; kurie tii 
rumoje yra tie patys FONTAIN 
MELON, A. SCHILD ir ETA 
fabrikų modeliai su nežymiais 
pakeitimais. 

Ši bendrovė užkariavo Ame
rikos rinką ne vien dėl to, kad 
išmetė ir meta didžiules sumas 
reklamai, bet reikia pripažinti, 
kad ji sugebėjo parinkti ne tik 

I gerus šveicarų laikrodžių mode
lius, bet ir gražias harmoningas 
laikrodžių išviršines formas. Ji 
galima pripažinti viena iš pa* 
žangiausių laikrodžių bendro-
vių, tobulinančių ne tik laikro> 
džių kokybę, bet ir jieškančla 
naujų išviršinių patrauklių for« 
mų. 

Šių laikrodžių kainos 30 -
70 dol. Auksinių 70 — 450 dol. 

Kainų skirtumai 

Pilnumoje aprašyti, kaip nu
s ta ty t i laikrodžio vertę iš jo iš
orės yra neįmanoma, nes kaip 
matote, ir gerieji LONGINES, 

!wiTTNAŲER, BULOVĄ ir ki
tų laikrodžių atskiri modeliai 
turi didžiulį skirtumą kainose. 
Bet jums jau bus aišku, kad už 
kokį nors "ALPHA" vandeniui 
saugų 17 akmenų, atimagnetinj 
laikrodį iš jūsų negali būti paim 
ta 84 dol., nes jo tikroji rinkos 

mm, INC. 
Street, Chicago 8, IIL, 
ATIDARĄ KAS VAKARĄ 

< ' " » * " < • •• • • IIĮĮlffll' ••'"! • . •>'" '!P?"H" i 
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kaina yra apie 30 dol. Taip j 
bus aišku, kad už 30 — 40 c 
siūlomas su LONGINES pa 
šu laikrodis, nėra tikras LC 
GINĘS, kurių pradinės kaii 
daugiau 70 dol. 

Patartina būti atsargiems 
taip dažnai išpardavimuose r< 
lamuojamais 17 akmenų, van< 
niui ir dūžiui saugiais laiki 
džiais, kurie didžiumoj yra ] 
gražinti menkaverčiai rosko] 
(pin lever), kurie dedami į vi 
deniui saugią dėžutę tikslu r 
slėpti jų palyginamai storą f< 
mą. Šie laikrodžiai gali būti 
pažinti iš palyginamai garsą 
šnabždančio ėjimo. Bemaž 
sados jie turi centrinę sekun 
nę rodyklę. 

Perkant geresnės rūšies lai 
rodžius patariama žiūrėti, k 
laikrodis turėtų savo atpaži 
mo kortelę, ant kurios, ša 
laikrodžio numerio, modelio r 
merio, akmenų skaičiaus, y 
parašyta ir kaina, kuri turi a 
tikti ant dėžutės išstatytai k 
nai. 

Visos čia mano dėl vietos s1 
kos paviršutiniai suminėtos h 
rodžių rūšys, kainos ir išvir 
niai požymiai tikiu palengvi 
bent apytikriai nustatyti tiki 

I ją laikrodžio vertę. 

Pasninkauti tai kopti mi 
jėgų kopėčiomis. Tuo keliu a 
dengiami jėgų šaltiniai, diev 
ki šaltiniai, iš kurių jėga at 
na į mus, kaip muzika, mus p 
pildo kaip balzamas, atima 
mūsų mūsiškius sunkumus 
mus iškelia augščiau mūsų ] 
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KALĖDOMS IR KNYGA 
labai tinkama * dovana vaikan 

AUKSO KIRVIS — gražiausios 
įdomiausios lietuviškos pasak 
Knygoj apie 30 paveikslų, 224 p 

Kaina $2.50. 

Rinktines mflsų žmonių pa*ak 

Gaunama Draugo Administraci. 
ir pas knygininkus. 

D R A U G A S 
2334 So. Oakiey Ave. 

Chicago 8, 111. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATpME 
VISORIŲ RfJftl V 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER C(X 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tcl. VIctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PREKIŲ Pi 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien n 
K vai. lyto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 3 vai. vaka 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografiįi 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio 
Inc. 

EDVARDAS J. ULIS. Sav 

4068 flrcher flveune 
Telefonas VIrginia 7-241 

i r B T c v i * 
SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

r ^ 
VISKO UŽTEKTINAI -

Kaltins, ašldytuvus, pečius, si 
Kilimus, raiiio, televizij 

/ fmos kainos, lengvi išmok 

• V UL- <«\ 

2810 W. KO. 
Atidarą pirinadli'iuo )i 1 
Atdara sekmadti-imus- n 

^s 

MW> >1W 

P 

GatiVtl 

Turėki 

UNIVERSA 
AND L0AN 

18M SO. HALSTED STRK1 
Telefonas: H 

VfchntftJ! Pirmadieniais, antnM 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtac 
Tre^iadieniaai uidaryla neiUdu 

* W ' f l ^ 
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SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

RAŠOM. MAŠINĖLES 
gaunamoH geriausiomis sąlyga 

ARCHER SIUVIMO CEN 
4170 S. Archer BIshop 7 

Perka, taiso, eh'ktrifikuojii 

TADO BAL6IUN0 
PRECIZIŠKAS LAIKROD2 

T A I S Y M A S 
LONOINES. WITTNAUER. U\'\ 
ir kt. šveicariški laikrodžiai t 

ž«!inotnis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. Y A 7-
DARKO VAI/,: 9-2:30 ir 4-8 
Šeštadieniais 10-2:80 ir 4-8 
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NUO U£ShS*,NEJUSIX 

Skaudančių Zaiz< 
IE ATVIE\J ODOS LIGI 

T4*, kurie kenčia nuo S E N r 
VIRi; ir 8KAUDŽIŲ ŽAIZD1, 
kiegali ramiai sfidfiti ir naktimis 
noti. n<>8 J>> už.dHenGjusios ž« 
niežti ir skauda. Kad paftalin 
ni. žCjima ir skaudėjimą senų 
vlrų ir skaudančių žaizdij. užd 
DF/iULO Ointmont. Jo g y d o 
ypatybes palengvins jūsų «kav 
ma ir galfislte ramiai miegoti 
t). Vartokite ji taipgi nuo ska 
nudegimu. Jis taipgi pasalina t 
iirną ligoS. vadinamos PSORI 
Taipgi paAnlina peršėjimą ligos, 
narnos ATHLETE'S POOT. susi 
džiovinimų odos ir perplysima 
plrščių. Jis yra t inkamas vai tot 
džiūstančio* ir suskilusios odos 
.ra gota gyduole nuo visų lsvti 
o<ios ligų. LEOULO 
Olntmeht sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perStamų 1 r 
niežinčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas p<> Tr> et., 
$1.2fi ir *3.60. Pirki
te vaistines*' Chicago 
ir apylmke.se Ir M ii 
waukt-e, a r b a a t -
siųskite monoy ordo-

II. 
I.ICM.ti , Department D 

1 561H W. Kddy St.t Chicago 8 
MLIhnrry 5-3694 

•le) turite imrduotl ar išm 
ti, pasiskelbkite smulkiu skel 

[81 skyriuje. Skelbimą galite pei 
- g j g telefonu: VIrginia 7-6640. 

A K A I Š T A I G A 

to^^: 

LA'*'* 

METKIEWICZ 

— TU0JAUS PRISTATOMI 
skalbiamas mušiu is, lovas, matikei 
i jos setus, vaikučiams baldus, 
•kejiniai. Turime didelj pasirinkinią 

Mes Pagaminame Baldus i 
Pagal J Ū S Ų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITUR 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu Krautuve 

KiSKVEI/T RDM Tel. SE 3-471 
k< t vi i 't;<oi«iiiin vak rais IKI 9:&*> 

m 11 iki 4:30 vai popiet 

ofitable remin'dęr" 

o savinas acept 

this month 

it du geru* uždarbius ks^mH 
rinkit taupymui Af>saug% 
ui piaifu kai reikia 

m I I • Pri4e%f( kUk »*r1t* 

i SAVINGS 
ASSOCIATION 

OET CHICAGO S. ILUNOH 
SAymarket 1-202H 

ftfieniait ir penktnffî iij>!« mv> t nrti 
idieniais nuo 9 ryte iki 8 vai vaLan 
liemaj* nua 9 vai ryto iki S vaL p a 
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Kas yra Los Angeles kardinolas? 
"Ar tai t iesa? Ar tai oficia- ! Mclntyre. Jo įvesdinimo proga 

lus da lykas?" klaupė anksty- ,buvęs viršininkas kard. Spell-
vą lapkričio 29 d. rytą Los An- man jį apibūdino kaip žmogų 
gėles arkivyskupas J. Francis realistą ir kar tu kaip didelį ide-
A. Mclntyre, išgirdės radijo alistą. "Aš žinau" kalbėjo 
pranešimą apie savo pakėlimą Kardinolas, — "kad jūs savo 
j kardinolus. Pirmajam repor- dosniomis ir kilniomis širdimis 
teriui, atskubėjusiam į jo rezi- pamilsite šį labai nužemintos ir 
denciją, pasakė: "Esu visiškoj kilnios širdies kunigą", 
tamsoj" . Net rukus po to iš R o j p Q r ^ n e p U n u g L Q S A n _ 

ATSILANKfis DEPARTAMENTE Yorke, turinčiame 8 mil. gyven
tojų, yra 3,500,000 telefonų. 

mos buvo gauta telegrama, ku- geles arkivyskupijos valdymo 
rioje dalykas buvo oficialiai pa- m c t u g n a u j a s l s Kardinolas žmo-
tvir t intas. Po to sekė su kard. g į g k a i ? a l v o j a n t p a d a r ė g t c b u k . 
Spellman telefoninis pasikalbėji ^ J i s a į d a u g U m n ę g u d u k a r _ 
mas, kurio turinys nėra žino- , t u p a d i d i n o m o k y k i u tinklą, pa-
m a s * j s ta tė ir praplėtė keliolika ligo-

Pitna vargo jaunystė. . . jninių ir- prieglaudų, įkūrė ke-
. . . . .. ' liasdešimt naujų parapijų, pa-

Naujasis Kardinolas savo gi-! r
J * . p \ . J * ' F . J , . , .. s ta tė kanceliarijos rūmus ir 

mimu yra nevvyorkictis, ki lme ; „ •* J -.n * daug bažnyčių. Tik ką pradėta 
škotas. J am esant 10 metų i rt \ * • w - •• 

statyti moderniškiausia Mažoji 
mirė motina, o po trijų metų .. . . , . 

,., i j Kunigų Seminania ,kun kai-
Mclntyre tėvas liko invalidu.! ^ J . J . . . nuoa apie porą milionų dolerių. 
Turėdamas 13 metų pradėjo 

be paskelbė, jog keturiuose vie 
šbučiuoso imigrantai nesumo 

Taipgi kr inta J akis, kad k g j e 2 4 ,000 svarų sterlingų. Ne 
Maskvos gyventojai mažai tetų 
ri j iems būtinų kasdienio gyve 
nimo reikmenims patenkinti įs 

sumokėjusieji nuomos norėta iš 
varyti iš viešbučių. Dėlto buvo 

Ezra Taft Banson, iš Salt 
Lake City, numatytas žemės 
ūkio sekretoriumi, kalba po 
atsilankymo departamente 

(INS) 

Maskvos telefonai 
Per paskutinius dešimtį me-

taigų: telefonų knygoje t ė ra į-. s u s i r 6 ™ m u « u Policija. 
registruota 16 universalinių 
krautuvių, viena automobilių 
prekybos įstaiga, 84 knygynai. 
8 radijo taisymo įmonės, 130 
vaistinių (tuo tarpu vien t ik 
New Yorko Manhattan turi apie 
1,300 vaistinių) ir tik 26 baldų 
parduotuvės. 

Iš telefonų knygos matyti , 
kad Maskva yra Rusijos kultū
rinis centras. Joje y ra 200 laik
raščių, ir žurnalų, 40 muzėjų, 
200 tyrimų įstaigų, apie 500 
mokyklų. 

Maskvos telefonų abonentai 
perspėjami, kad jei per 9 die
nas po termino nesumokės nus
ta ty to mokesčio, telefonas bus 
išjungtas. Knygoje pasakyta, 
kad leidžiami pasikalbėjimai 
t a rp miestų bet kokia kalba, ir 

P 

PATS GERIAUSIAS 
LAIKAS DABAR 

Nusipirkti GEM 
vartotą automobili 

1951 BUICK 4 door 
Dyhaflow $2345.00 

1951 BUICK Riviera, 
Dynaflovv $2245.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 

1951 CHEVROLET 
2 door $1595.00 

įstaigoje 
damas 3 dol. į savaitę atlygi
nimo. Vėliau jis tapo H. L. 
Horton & Co. žymiu valdinin
ku. Atliekamu nuo darbo lai
ku mokėsi stenografijos, skai
čiavimo ir sąskaitybos. Vaka
rais lankė Ncw Yorko miesto 
kolegiją ir Kolumbijos Univer
sitetą. Esant 28 metų amžiaus, 

sios policijos. 

atleistos nuo mokesčių. Ir tik 1951 metų ir išleista t ik šiemet, • simas, a r t a paslaptis bus iš 
'trečiu sykiu balsuojant bu v.) pa bet visgi — tai jau naujiena. J laikoma nuo MVD, nuo slapto 
siektas laimėjimas, kurį ga rb i : - Jos teišspausdinta 25,000 eg-
gai pelnė naujasis Kard inola i zempliorių miestui, turinčiam 

Nežiūrint 66 metų amžiaus, 5 milionus gyventojų. I r ji par- Pasunkėjus ekonominiam 
Kardinolas atrodo daug jaunes- duodama po 18 rublių (oficialiu gyvenimui. Melbourno (Austrą 
nis, pilnas judrumo, moka visus | k u r s u $4.50). Ii joje) priemiesčiuose yra kele-j 
užimti ir būti visiem? meilus i r i Chicaga mažesnė už Maskvą j t a s viešbučių, kuriuose gyvena Į 
draugiškus. Aktyviai dalyvau- o tur i telefonų knygą 2,128 pus-1 atvykę iš Anglijos imigrantai I 
ja miesto veikime, dažnai kai- lapių. Maskvos telefonų knyga', Pas taruoįu metu, pasunkėjusi įam buvo pasiūlyta anKse.au , . . . .. . . , "° J. . . . . 
ba visuomenes susirinkimuose, i beveik t r i s kar t mažesne — te- į ekonominiam gyvenimui, britai 

minėtos kompanijos dalininko ^ ^ 8 0 c i a l m i a : s i f p o l i t i n i a i s ! t ur i 800 puslapių. Bolševikai la- imigrantai atsisakė mokėti už 
klausimais. Todėl j am tapus j kai bijosi, kad kas jų knygos kambarius ir maistą. Vyriausy-
Kardinolu, šią ž in ią ' spauda ir | nepanaudotų špionažo t ikslams 

1951 FORD V-8 
2 door . . . . . . $1515.00 

vieta, kas j j b:, tų padarę 
bai turt ingu žmogumi 

la-

dėl to jų telefonų knygoje duo
ti telefonai 400 fabrikų, bet ne
pažymėti jų adresai. Neduodami 

Nuo Wall Street prie altoriau* visuomenė labai palankiai pri-
Mirus Mclntyre t t \ u i . dėl ku- ėmė. Los Angeles miesto val-

rio išlaikymo ir gydymo j i s a i d / b a , g^z tan t j am is Romos, :
 l J . J ^ . 

*J J . c . . , , . adresai nei svarbiųjų valstybi-
nių jstaigų, nei part i jos centri
nių būstinių. Valstybės Saugu-

sunkiai dirbo, jo gyvenime įvy- organizuoja triumfališką jo pa 
ko lužs . Jisai mele pelningą sitikimą. Yra numatytas net 

TELEVIZIJOS, RADIO IR 

FONOGRAFAI 
G E R A N U O L A I D A 

Garanti ja — Išsimokėsimai 

APARATU SUTAISYMAS 

(lirbtuvČHH ir r imuose at l iekamas, 
prityrusių inžinierių. Sj^žininKaa Ir j 
g-eraa patarnavimas garantuot.au. 

Limus. 

Wall Street Mfcnio vi.tą v: jslo- .specialus lėktuvas Kardinolo ke ; m^ s l a p t o s i o s p o l i c l j o S i v a l s t y 

jo ] Kate Iros K>1egij Kunigų Lionei } Romą. j b 6 s p i a n a v i r n o komisijos nei te-
• nMM>* k l ! ' Naujojo Kardinolo santykiai su ! l o f o n a i nepaduodami. 

idamas kunigyste lietuviai* Nėra į t raukta telefonų nei 
Jaunas is , kunigas buvo i Stalino, * j i Molotovo. Gal jie 

pilnas uolumo i. didelių suge- Pirmą kartą šių e lučių auto- b ū t ų p a s į e k i a m i numeriu K6-
bė jmų. Po dvirju metu kun. riui su naujuoju Kardinolu te- 15-11, kurs y ra Komunistų par-
Meintviv tapo New Yorko ar- k susitikti 1948 m. lietuvių pa- tijos centrinio komiteto. Nors 
kivyskupijos vicekancleriu ir rapijos senosios vietos perda- Maskva turi 5 mil. gyventojų 
karJ . Kayes namų ekonomu, vimo reikalai--. Dėl tam tikrų ir y ra Rusijos administracinis, j 3 1 2 0 S Ha l s t ed m D A - 6 - 6 8 8 7 
1940 m* t tis jisai buvo kon-ek- aplinkyb ų šis susitikimas buvo kultūrinis, ūkmis politinis cen-
ruotas tituliaiiniu vyskupu, o .'•;>:. .s ir nepalankus. Tačiau t ras , tame mieste tėra 75,000 
po metu pakeltas j arkivysku- dalykams bręstant , viskas k e i-! telefonų Įregistruotų abonentų 
pus ir buvo paskir tas Nevv Yor- Lesi -erojon pusėn. Jeigu šian- knygoje. Tuo gi tarpu Ncw 

arkivyskupijos pagclbnvn- d"-:t Los Angeles lietuviai turi j 

LDflina 
DlTCLcvision 
(sales- service) 

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 

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 N A S H "600" 

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

Club Coupe $595.00 
1946 MERCURY 

Club Coupe $545.00 
Turime taip pat didelį 

pasirinkimą naujų BUICK 
# 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAiayette 3-2022 

ko 
ku. "Aš nieko svarbaus nauja bažnyčią, sale ir pakenčia 
daręs, neatsiklausdamas jo I'a- mi\ kleboniją, p i rmausią turi-
tarimo. Ir niekas neįvyko prie- mc būti dėkingi mūsų naujam 
šingai jo pat tumiu. Ji ai yra Kardinolui. Jisai suteikė gero-
nuostabus, kaip žmogus, kaip mis sąlygomis parapijai pasko-
kuni jas iv kaip vyskupas" la. moraliai parėmė visuose 
yra pasakęs kard. Spellman f", ntuoso, pa ts dalyvavo baž-
apie naująjį Los Angeles kardi- nyeios pašvent'nime, pasakyda-
n,,lą nvn; p'.lną pagyrimų kalbą lie

t in iams ir mūsų kenčiančiai Tė
vynei. B:> to Jisai pažadėjo ir 
at itvje letuvių reikalų nepa-
m r t ir visada įuo- tureli sa-

wt!!. J > \ t.' itileko New Yor
ko arkivyskupe )V. pa1 -'1" n.akui i 
Tit. arkivyskupui J. Francis A. 

i l / r . An* v''^ 
mirė pu 1.1 įsis 

I >s Ar/:elei; arkivysku >a Cant 

I . Nevv 
19! S metais 

S 0 P H I E BARČUS 
% 

Iš \V(JHS Kloties — Nuimti l»t« 
IMKMAIt. iki PKNKTAD. 

8: lr> iki 0:80 vai. rytp 
ftKftTAD. H.'M) iki 0:80 ryto 

lilKI'l "VISUOS VAKARI'SUOS 
Iš tos pat st(»ti«s IMKMAl>li:\IO į 

vakaro nuo 7 iki H \al. 

RRDI0 PR0GRRMR 
71J!I SO. |{(H'k\Vi:i,li Si'. 

i'lilcugu -iy. UI. lir.ailook 4-3413 
»- ' - ^ ^ ^ ^ ^ J Į ^ • ' , ' • ' '---į 

turnaiisi.kos \rtsti1«ias 

iA>M)lA)* l M \ h K S I l n n > . 

oi »rgHni7.u(»'a.-i L r a u g o " bendra-
i a r b i ų klubo, m n i a n i L f tašyto 
\4 dr- jai , SkautamH, /vizi t ininkams 
•r kit. or -a iv / .ac i joms. Paskai tof 
JT-H ska i tomos ir diskusi jos vvks 
i.. iiet ir JŲ k'ilbn 
I ) i rek tonu« 

\o širdyje. Todėl Los Angelei 
ievini kvitu su visa arkivys

kupija jungiasi j bendrą džiaugi 
mji ;i maUU? už savo Didjjj Oc-
rad i r ) r Ganytoją. 

Padaubictls 

t ' lRKITK APSĄ ( G O S BONU^ 

^ ^ ^ ^ > ~ - ••'itf^įgį*- •-.•^^^į? • 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. \ uleisaites ir 

GrigaliūnaltSs-Lazauskiento 

3130 So. Halsted St. 
Tel. CAIumet 5-9339 

l'i linui nu mokiniui: pirmai!., antrad., 
Ireciad. Ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 
l̂ .---- --^g^«s-' '-^«*^\^ --^^^^e-- -ttĮ^įj*--- - ^ag^gįs' 

ALBKRTS numuša baldų kainas! 
toionėt p«M»koji.., įom buvo laikai kada u i doleri galima buv» 

pirkti daug duuf»ati ka:p liandien! Todėl murai tikrai malonu pa-
) )H, Wurlų Vainaa n^imanoroa padvigubinti, iiomia 

Uieikita i i a a d k a pa« 
•ukot) tim* bal į m, kuriu Vainaa neįmanoma 
kainoinia, kuno« bi»vo " i r s u <«Tai« laikiuV* 
ir į t i k i n s i t'-' 

tor* 
MAJKT| U>VA 

Sofa-Lova Mî jmMmtii 
Sukenatruota tt KUVKIUJ^ fpynM>kU« 

•tnt puikaus darbo rėmų. KarinkU M 
dirbtuvių kas «palvingiauma įr praktii-
%iftusia JUM turėsite dau« daug metų 
džiaugsmo ir uatog\uiio, nupirkę vieną 
U pavaizduotų \wvynihu Soffja-U>vo» 
m aukiteanftnii atramemia. 

ijrirnivis 8TÂ a.KY KiMKtrs, VFnwA8 

Ab<*^n karnom po J O S . M 
Nerėkia ImokftU v O 

4JFURNITURE& 
r APPLIANCES 

2311 ROOSEVELT ROAD „ ^ ^ t ^ A v . . 
Atdara k«>d«cn H iki b, puiuad. ir ketv. vak. Sekmadienį 11 r. iki f 

Kun. V H»i:«fauHv1eiu-
Koordinatoriui 

M l i 

Prof. J. A. /.v«»iir»H 
23:ii .Ni. OaUIi.v A \ e . , Chit»*go, Ui 

1'askairoM vykqta antradieniai* '• 
ir ketvirlndieniais AuŠro«p Vartų ! 
parapijos mokykloje, prie „Drau- į 
go" nuo (i v. 30 m. iki 8 vai. 30 m. | 
vakaro. 

PASKAIUJ TVAHKAKAftTlS 
i ; t>i|o<l/i(i i ̂  <l •'. v' '" nuo M 

l , | i | . l . V a l f ' M t I M I . k > H ' i t' I I I . ' I " 1 

i n o i i-.t IUJU raf tm\a. 

l ,n io '1?. |n ' '. •! I. i. i . " PlilI). I i i t l 
luto darbi; užbaigimas, pažymėjimu. 
, daiiminaa u premijų jtrlkunaa ' ° 
ĮIOIUIZO konkurso I i iiii'Mojams l'a 
Ž.J mfJimuH isdno.. Loyoloa universl-
i.iaM ir mos įteil . uiUveraltelo vtue- i 
pi-'-isideutat) 

TAUPYKiTE S A U G I A I IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kvirčiainr lietuviui pasidėti »avo UIU|/OUIIU puugu» > Chica«a ^avintę* aud Loan Association, kuri yra proporcionaliai virna U 

•markiausiai augancii/ taupymo įstaigų visoj ChicaKOJ. Pas raus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 hy an 
Vgemy oi ihr llnited Staics Government. 

Chieago Savinas mviri 28 ingiai kaip taukiai ii pelningai tfikia vUicmi teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji 'A anksto nepriiada, b*-.* 
• U4<l - '4i»i<»k» st iksu d u i d r n d \ | 

Mfisi, I ŪKTAS JilEKlA Ak II DKSIMTIES MIUJONŲ CK)LERIU ($10,000,000.001 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
h><4 South Western Ave. Chicago 

I O H N P A K K L , P r e s i d e n t 
Phone GRovehiii 6-7575 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA vai<tndon: Firnmdicm^is nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo f) iki 4 
po pirty. KetvirMdiemais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, Se&udieniaii 
nuo 9 ryto iki 2 po piety. 

— — • 

" — • » — - • -•* * - . • - • . .-^•^^»•<•• 

•' >•> 

KALEDU DOVANAS 
Galite pirkti su pasitikėjimu iš Budriko krautuves, 3241 S. 
Halsted St. Atidarą kožną vakarą iki 9:30 P . M. Atidarą 
ir nedeldicniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vakare iki Kalėdų. 

Eina preinventoriaus išpardavimas. Sutaupysite nuo 2 0 % 
iki 4 0 % procento. Jūsų kredi tas yra geras, galite pradėti 
mokėti kitą metą be jokių nuošimčių ir be užprašymo. 

LECTRIC MACHINE 

Siuvamos elektrikines mašinos po 
Skalbiamos mašinos po 
Prosinamos mašinos mangliai po 
Rašomos mašinėles — Royal, po . 
Spinet mažiučiai pianai po 

$89-$Q 
$69-50 * »ukš. 

$89-50 
$69-50 

.00 

Televizijos setai po $ - | 20-00 i r a u k š * 
Manicure set, kaip an t paveikslo, už 9 8 c 
Minkštos paduškaites i»o Q g ( 

Smoking Stands po $ " | . 2 5 i r a u k š -
24 šmotų Stanless Silver Setas už $ 4 - 9 5 
Lėles po $ 1 . 5 0 P« $ 3 - 0 0 i r P° $ 5 - 0 0 
Vaikams vežimėliai po $ 3 - 5 0 i r a u k š * 

Daugelio visokių vaikams žaislų kainos numažintos 
Klektrikiniai šaldytuvai po $ - | 48-00 
Klektrikiniai dulkių valytuvai po $29-00 
Klektrikiniai Manketai po $29-00 
Gražios an t stalo lempos po $ 5 * 0 0 
Lempos — aslines, po J *| Ji Sfl 

Dlnette Setai $3950' $59-50 " $89-50 

.2 šmotų Parlor Setai po . 

$98.50 
3 šmotų miegamojo . . 

kambario setai $ Q g . S 0 
7 šmotų Dining Koom Setai po J - i Ji g flfl 

Naujieji radi jos pagauna Europos s tot is 
Lietuviškos spalvuotos kalėdinės a tvirutes po 5c ir 10c. 

Imant daugiau — pigiau 

Jos, F. Sudrik, i fc r t-1< 
3241 South Halsted Street 

Tel. VIctory 2-9542 ir CAlmnet 5-7237 

BudtiKo Kadio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakai\ą. nuo 6:00 
Iki 7 vai. vakare Ig WHFC vadio 8totle«. 14f>0 kilocycles. 

^ : f 
- ~- ~ -

http://anKse.au
http://garantuot.au
file://i:/IO
file:///wvynihu
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffiCAGO, DLUKOlg 
1 I I I I .iii'.i-J: 

Trečiadienis, fniodžio 1?, 1952 
**m =s= 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Milwaukee, Wis. 

Lietuviai visus sužavėjo 

Tarptautinio Inst i tuto pastan 
gomis buvo surengtas t au tu 
pasirodymas. Milvvaukee lietu
viai šiame pasirodyme irgi daly 
vavo pasikvietus raciniečius, ku 
i\e mielai talkininkauja, jei kur 
yra reikalas popularinti lietuvių 
vardą. 

šiais metais, pagal Tarptau
tinio Insti tuto pageidavimą, 

Rochester, N. Y. 
Paskai ta apie bites 

š. m. gruodžio 7 d. įvyko mė
nesinis Rochesterio ateitininkų 
susirinkimas. Pagrindinė, disku 
sinė susirinkimo tema — "Bi
tininkystė". 

Štai per salę a tvyksta pa
grindinis dienos kalbėtojas kun. 
klebonas Jonas Bakšys, rankoje 
nešinas keletą balto popierio 
lakštų ir medaus puodą. Klebo-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
• M H B M a a H M i M H I 9, K M I M « 4 i » i » • » • • * — • . , » . » » .• • • l lMMI ĮĮaiHfc* » « • ! « ! » » • « • * « m H n • t i « » f II i • | n | « i I »,» « I » » I » I » • • mum « i » » » » , « . « • ' • « • • • • • m mtttmM • « » ! » • • » • • . mm • - • • • • • w>*mijjmmsmmmumiH&&M&&t 

•o DRAUGAS" AGENCY 
55 E. Washington St. 

Tel. DEarborn St. 
2884 So. Oakley Ave. 

Te). VIrginia 7-6640-7-6641 

PROGOS OPPRTUN1TIE8 

milvvaukiečiai su raciniečiais i nas šį kar tą tylus, giliai susi-
bendromis jėgomis pavaizdavo 
lietuviškų Sekminių papročius, 
kurių motu jaunimas linksmin-

kaupęs. Deda lakštus — kal
bos santrauką ir medų an t sta
lo. Stalo maldą praveda dva-

damasis šoka, dainuoja, puošia šios vadas kun. Domininkas 
gyvenamus namus žalumynais, Mockevičius. Nariai ir svečiai 
o mergaitės pagal senovės lietu- pradeda gardžiai užkandžiauti: 
vių papročius buria savo ateitį, j ragauja medų ir geria kavą. Ty-
mesdamos nupintus vainikus ' la... Tik jaunučių energija lai-
upėn, — ar tais metais turės kas nuo laiko veržiasi skardaus 
laimės ištekėti, 

šokius paruošė Vindašius. 
juoko formoje. 

Stalo vedėjos agr. O. Pupi-
Reik a pripažinti, kad jis ne tik-: ninkienės pakviestas, skaistaus 
tai sugeba labai gražiai kitus veido ir žydintis baltas, lyg žy-
išmokyti, bet ir pats meistriš- dinti pavasarį obelis, stojasi 
kai šoka. Mihvaukee lietuviška kun. klebonas ir pradeda pa-
kolonija džiaugiasi, turėdama! skaitą. Kalba apie bites ir me-
tokią gerą ir gabią meninę jė
gą-

Sekminių papročius surežisa
vo ir dainoms vadovavo Pr . Tu-

dų. Paskai tai klebonas labai 
stipriai pasiruošęs. Medžiaga 
labai gausi. Pradžioje kalba 
apie bičių šeimos santvarką, 

rūta. Dainos nuskambėjo ge- cheminę medaus sudėtį. Vėliau 
rai, darniai. Kada lietuvių gru- ; pereina prie bitininkystės išsi-
pė, atlikusi savo programą, I dėstymo globalinėje plotmėje ir 
ėjo su daina "Eisim broleliai j paskutinėje kalbos dalyje nusi-
namo...", publika gausiais plo-įleidžia į bitininkystės istoriją ir 
jimais lietuvius palydėjo. Lai-i mitologiją. Cia klebonas ke
ke šio pasirodymo, be taut inių ' liauja po Šiaurės Ameriką, Ma-
šokių, buvo sudainuota "Pasi- lajus, Indiją, Balkanus, Maroką. 
sėjau žalią rūtą" — Neimonto Ir iškelia, kad Balkanų medaus 
ir "Palankėj . . ." — St. Šimkaus. 
Meninės programos vadovą Mil 
waukee muzėjaus direktoriaus 

kokybė praneša visų kitų minė
tų kraštų medų. Sumini vi='ą 
eilę Graikijos mokslininkų, ku-

pavaduotoja Mrs. Quade pasvei- j rie naudodami šv. Ambrozijaus 
kino ir pasidžiaugė gražiu prog Į gėrimą (medus su pienu) kaip 
ramos parengimu, pageidavo | maistą, gyveno nuo 100 iki 150 
kada nors daugiau matyt i gry- {metų. 
nai lietuviškų dainų ir šokių - | Kalbos pabaigoje klebonas 

RK(1EXTS K U J M V »R RII.IMftL.IV 
VALYKLA 

Nori susisiekti su vyru kuria turi 
patyrimą su veneciškom užuolai
doms, gardynala ir užvalkalais. Pui
ki protra t inkamam asmeniui. 

4153 YV. Montros© Ave. 
arba saukite- Ii f įdaro .V.18II 

Valykla Ir siuvykla Įskaitant dUl<-l) 
Hoffman ..pres'a": Kerai einas l»i/.-
nls; geras Įrengimas; prieinama nuo
ma; gera sutartis; pulki proga siu
vėjui: ideališka porai; parduoda už 
$1,200 skubiam pardavimui — ap
leidžia miestą. 

3 M 0 No. VVallaer st. 
LAfuyetto S-1023 

RESTORANAS 
Gerai einąs biznis labai Judrioje a-
pylinkPje. Pilnai jr^ngtas. moderniš
kai. Kartu ir „barbecue plt". Ideali 
vieta specialybėms. žema nuoma, 
gera sutartis. Nebrangiai, $2,600. h?l 
kjt.u interesu nori skubiai parduot!. 

(1348 S. Evans 
KFrmood r. u.-u.. 

MSslno pietvakarių biznio rajone; 2 
vyrų krautuv?; daro dldelj klekj biz
nio: visi moderniški įrengimui; že
ma nuoma; garu apftlld.: gera sutar
tis; turi parduoti priežastis liga. 
Pamatykito j vertinimui. 

5838 So. Redsle A \e . 
HEmlock 4-3898 

GROSERNfi IR MfcSOS KRAITl 'Vf t 
2 Vg kiiml). butas užpakaly. Didele a-
pyvarta. Jslgyvenęs biznis, žema nuo
ma, gera sutartis. Ideali vieta porai. 
Pamate įvertinsite, Dėl silpnos svei
katos nori skubiai parduoti, teisingai 
įkainuota. 

3023 E. 83rd Str<>et 
SOutli Clilengo s-m-.nl 

TAVERNA, RESTORANAS IR 
GAZO STOTIS — SU NAMU 

Gyvenamos patalpos užpakaly. Visi 
modernus {rengimai, {steigta prieS 
20 m. ..Limited eounty llcenso". 2!"> 
mylios į pietvakarius nuo Chlcagos. 

TeL Lemont 569 

HELP WANTED — VYRAI 

CAKE BAKER 
Nuolatinis darbas; geras a t* 
lyginimas; darbas dienomis. 

SIEOAN BAKERY 
2208 East 71 Street 

MIdway 3-0500 

TOOL& 
DIE MAKERS 

fRAFT 
MANUFACTURINC, 

COMPANY 
3949 W. Schubert ftve. 

Jei JioAkote nuolatinio darbo. Sva
riojo dirbtuvėje kur dari>ininkal yra 
įvertinami, tad 

GENERAL MOTORS 
Corp. 

( T R I T K As OOAC1I DIVIRION) 
turi jums tokį darbą 

EXPERIENCED TRUCK 
MECHANICS 

( P A T Y R I HI'NKVRŽIMTi; 
MECHANIKAI) 

Goriausias atlyginimas, geriems dar
bininkams. Visi darbininku priedai, 
kartu apmokami .šventadieniai, atos
togos ir ..group Insurance" - - drau
dimas. Gera proga kruopštiems vy
rams. Kreiptis Mr. Rrotlley. 

1700 W. Pershing Rd. 

/HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS 

Ar domlt l s nuolatiniu darbu, Svario
je dirbtuvPJe kur darbininkai yra 
[vertinami? 

MUMS REIKIA: 

• TOOL MAKERS 

• TOOL ROOM MACHINIST8 

Geras atlyginimas geriems vyrams. 
Gausus priedai. Priimsime gabius 
D.P. Peikia suprasti Ir kalbėti ang
liškai. Kreiptis — 

Facs Products, Inc. 
2630 South \Vnbasli Ave. 

SVVITCHMEN 
Needed by 

SANTA P E RAILVVAY 

Experienccd 18—50 years 
Inexperienced 18—36 years 

Apply 
3611 VVest 38th St. 

(38th & Central Park) 
Train Master 's Office 

Mr. Prank Ward 

Ar dornltča nuolatlinlu darbu? 

GATEVVAY 
TRANSPORTATION CO. 

TURI KELETĄ VIRTŲ 
MAšININKflM-TYPISTS 

Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos. Imsime budrias naujai pra
dedančias dirbti. Dirbkite arti na
mų, sutaupykite keliones laiką, ir 1S-
laldas. Kreiptis asmeniškai ar te
lefonu pas Mr. Sullllvan — 

2023 S. Morgan 

IIH>MI(>8 KNYGOS 

mėgstanti lietuviškas ji labai 
dainas. 

Be šios programos, lietuviai 
turėjo gana gražiai sutvarkytą 
ir skoningai išdėstytų ekspo
natų parodą, kurios vadovu bu
vo V. Balčiūnas. Paroda savo 
gražiu eksponatų parinkimu, jų 
išdėstymu atkreipė amerikiečių 
foto reporterių dėmesį. Kelių 
žarnalų reporteriai ją fotogra
favo ir prašė, kad nuot raukas 
leistų patalpinti į žurnalus. 
Leista ,nes norėta, kad lietuviš
kos meno vertybės būtų mato
mos ir platesnės visuomenės. 
Jiems patiko medžio drožinys 
"Vargo Mokykla". Pagal dro-
žinj V. Tolmačienė su savo duk
rele, abi taut iniais drabužiais 
aps rengusios, pavaizdavo na
tūralią "Vargo mokyklą", kuri 
buvo patalpinta žurnale. 

Kad paroda taip gražiai pavy 
ko, lietuvių grupė turėtų būti 
dėkinga V. Balčiūnui, dail. Vai
tiekūnui, Mickevičienei, kurie 
tvarkydami įdėjo daug sielos 
ir meninių sugebėjimų. 

Rengiant auditorijoj pasiro
dymą, daug tr iūso ir darbo įdė
jo M. Torganienė, Pr . Mickevi
čius, J. Grimskis, A. Oberaitis, 
Pr. Turūta , Vindašienė, Vinda
šius, š i l ingas ir kiti. P r . 

siūlo bendromis jėgomis pirkti 
žemės sklypą ir užveisti bity
ną. 

Antruoju kalbėtoju keliasi 
mūsų brangus svečias agr. J. 
Pupininkas, kuris kalba apie Lie 
tuvos bitininkystę, pradėdamas 
nuo Lietuvos įsikūrimo pradžios 
ir chronologiškai žengia šimt
metis po šimtmečio per neiš
brendamus Lietuvos miškus, per 
dreves .pilnas medaus ir bičių. 
Medžioja kartelėmis, virvėmis, 
ba?l ;ais ir jiešmais medaus bei 
bičių priešus lokius. Nušvie
čia Lietuvos ekonominį gerbūvį 
paremtą medaus prekyba. 

Susirinkime dalyvavusieji gy
dytojai nušviečia medaus vaid
menį šių dienų medicinoie. 

Po diskusijų seka Diepholzo 
lietuvių gimnazijos rėmėjams 
diplomų įteikimas. įteikia kuo
pos pirmininkas dr. VI. Lelevi-
čius. 

Didelis dėkui kun. klebonui 
J. Bakšiui, agr. J. Pupininkui ir 
svečiams. V-ba 

Los Angeles 
Kalbės J . Grish 

AR JAU TURITE 

SAN MICHELE KNYGOS 
n DALI? 

Si knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

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

Tai knyga, kurią neužtenka per
skaityti tik vieną kartą! 

Kaina 2.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

„DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. 111. 

G E N E R A L FACTORY WORK 

Day or evening shifts. No ex-

perience required. Good s ta r t -

ing rate . Liberal employee be-

nefits. Apply Personnel Office. 

CONTINENTAL CAN CO. 

3815 S. Ashland Ave. 

ORDER F I L L E R S 

Perm. Day and night shift 

$1.35 Vž s ta r t ing r a t e and night 
bonus. Group ins. & Hospitali-
zation. Mušt speak and read 
English. Apply in person. 

OSCAR MAYER & CO. 
1241 No. Sedgwick S t 

REAL ESTATE 

Savininkas parduoda ant kam
po 68-tos ir Komensky sklypą 
5 7 V 2 x l 2 5 . Parduoda už $5,000 
skubiam pardavimui. 

Stanley Janis 
3736 So. Sacramento 

LAfayet te 3-6662 

Lietuvos Karininkų Draugija 
ruošia paskaitą gruodžio 21 d. 
12:30 p. p. Šv. Kazimiero para-

Čekoslovakijos diplomatas pi jos svetainėje. Juozas J. 
nusižudė laive. Ladislaw Bro- Grish, buvęs chieagietis, paaiš-
zek, 44 metų, Čekoslovakijos kins apie Sočiai Security apdrau 
diplomatas, gr įždamas namo lai das ir kalbės pajamų mokesčio 
vu iš Urugvajaus , nusižudė. klausimu. Visi kviečiami. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
Kiekviena* žmogci* turfttg atliekamu* nuo pragyvenimo pinigu* 
tanpytl kas -tavattc. 
laapyrf reikia: tenafcvei. vaiky tnokaiuL (atgijimai namo, auto
mobilio, atostogoms, vostavftms, krikštynoms ir kitiems reikalam* 
Kas turi snsftanpea pinigu* t*« tanMa*! «aage*ni* Ir lalmineeanh 
tradftk tauovtt fttandlou, 

MUTUAL F e d e r a 1 SAVINGS 
A N O I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Garma* fct • Chicogo 8, WL 
JOMM JL KAZANAUSKĄSt rVt*> • ? • ! VI iffcįB 7-774* 

to SlO.OOO by P . J L L C . 

BMHHU 

N E P R A L E I S K I T E PROGOS: 
Patarnavimu* nemokamai 

"DRAUGAS1 — goriausias lietuvių 
dienraštis, metams tik 9 dol., pusm 
94.60. 

"K. K. LAIVAS" — labai įdomu* 
religines ir tautinės minties savait
raštis. 1 metams tik 2 dol. 1 Merrill apylinkėj — 73rd; „Sun Par-

"THI'J MARIAN" — mSnesinlf l o r " • b u t u : 6 kamb. kiekvienas 
puoSnus anglu kalboje lfieinas žurna- I * u uždarom verandom užpakalyje, 
las, metams 2 dol. autom, mūrinis araražas: kokliu vo-

Gerai pastatytas senesnis namas 
Wlllmette. Mažas butas 2-me augste 
arba gal ima naudotis kaip 8 mieg. 
kamb. narna. Karštu oru apSild., 
kampinis sklypas 6 4 x 8 7 : žemi mo
kesčiai, nebrangiai apšildomas. Kaip 
tik geras atremontavtmui d61 pasi
pelnymo. Saukite savininką — 

GReenleaf 5-4874 

Šiuos ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratą kiekvieną sekmadieni "Mū
šos" spaudos kioske prie Sv. Kry
žiaus bažnyčios Tovvn of Lako lietu
vių kolonijoje, šių laikraščių atsto
vas išuuos jums pakvitavimus. 

f ' -*••-

• l m m l 

« M S m - ! jmTBm^fH. ijS&BVVii-i •«molmW'Hift 

l 'KAM St.MAS 

• „ — - 1 - — . , - , — » 

autom, mūrinis garažas; kokliu vo 
nios; moderniška kanalizacija; garais 
— stokeriu apšild.; 1 butas tuščias. 

UPtown 8-1700 

PRADĖKITE 
N A U J U S M E T U S 
SU NAUJU DARBU! 

J. T. RYERSON & SON 
SIŪLO JUMS 

NuolatlnJ darbą, švarią dirbtuvę, dar
bininkų jvortinimą. 

MUMS REIKALINGA 
• STEEL WAREHOUSE 

H E L P E R S 
Nereikalingas patyrimas. MWi išmo
kysime sąžiningus darbininkus. 

• S H E E T SUKAK MEN 
Naktinis darbas 10% premium 

Pilna darbininkų priedų programa, 
Įskaitant ,,bonus" planą. Proga da
ryti pažanga nuolatiniams vyrams. 
Ateiviai kviečiami. Turi suprasti ang
liškai. 

ATEIKITE — 

2602 West 16th St. 
Ar Jieškotc nuolatinio darbo, švario
je dirbtuvėje kur darbininkai yra )-
vertinami. 

MUMS REIKALINGI 

DU PATYRI „PORTERIAI" 
Vidutinis atlyginimas IGG.OO, 40 vai., 
6 dienų savaite. Gausūs priedai dar
bininkams. Geros darbo sąlygos. 

REIKALINGAS 

M0ULDER & DIVIDER MAN 
Imsime D. P. Reikia kalb5ti bent 
kiek angliškai. Geri darbai kruopš
t iems darbininkams. Kreiptis — 

JOHN'S BAKE SHOP 
653 W. 83rd St. 

G1RLS 
18 to 30 years of age 
Learn Interesting 

BINDERY WORK 
S t a r t i n g R a t e s 

8 a. m . t o 4 p . m . s h i f t 
P a y s $1.06 t o s t a r t 

4 p . m . t o 12 m i d n i g h t sh i f t 
p a y s $1.17 t o s t a r t 

12 m i d n i g h t t o 8 a. m . s h i f t 
p a y s $1.22 t o s t a r t 

t i m e a n d one ha l f f o r 
S a t u r d a y s 

W e e k l y b o n u s c a n i n e r e a s e 
e a r n i n g s 10*>4to 1 5 % 

Good t r a h s p o r t a t i o n 

C a f e t e r i a in P l a n t 

A p p l y 

R. R. DONNELLEY 
& SONS, CO. 

2128 Calumet Avenue 
* • • • ' • " - " • ' ' — • • . « • • — — i i . . . . i. . _ . 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

HELP WANTED — MOTERY* 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateit im? Turime vie
tą gabiai 

MAftININKEI-TYPIST 

Pageidaujama patyrusi, bet im
sime budrią naujai pradedančią. 
Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. 5 dienų sav. Gau
sūs priedai. Kreipkitės šiandien 
ir pasikalbėkite apie savo atei
ti pas 

T H E PITTSBURG TESTING 

LABORATORY 

411 N. La SaOe S t 

f*ia yra nuolatinis darbas gabiai 
STRNO.— TRLEFONO CENTRINČR 

OPERATORIAI 
Patyrusi, bet priimsime ir gabią pra
dedančia. Malonios darbo sąlygos, 
jvairtos pareigos. 5 dionas navatteje; 
gausūs priedai. Ateikite 

COOPER CARTON CORP. 
4S4S So. Ashland Ave. 

FR. 6-1400 

I8NUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. Halsted St. 

Išnuomojamas 4 kamb. neap-
s ta ty tas butas. 

5022 S. Wolcott St. 

SKELBKITĖS "DPJUJGE"! 
HELP WANTED — FEMALE 

r ^ 
Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

HOME INSURANCE CO. 
TURI KELETĄ VIETŲ DEL 

• TYPISTS 
• FILE CLERKS 

• STENOGRAPHERS 

^ 

Pageidaujame patyrusių, bet imsime budrias naujai pradedan
čias dirbti. Malonios darbo sąlygos, įvairios pareigos. 5 dienu 
savaite. 7 vai. dieną, 8:45 iki 4:45. Moderni raštinė. Puiki „Wo-
men's lounge", ir valgykla. Gausūs priedai darbininkams. Proga 
naudoti jūsų iniciatyvą. Kreiptis asmeniškai arba šaukite Mr. 
Enfield ir pasitarkite apie jūsų ateitį pas — 

HOME INSURANCE CO. 
175 W. Jackson Blvd. IIArrison 7-0630 4 

f 

\ 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu darbu, maloniom apylinkėm, 
darbininkų įvertinimu? Mes turime keletą vietų — 

STENOGRAFftMS 

Patyrusioms, bet priimsime ir gabias pradedančias darbą; ma
lonios darbo sąlygos, įvairios pareigos. Proga vartoti savo ga
bumus. 5 dienas savaitėj. Gausūs priedai. Ateikite šiandien ir 
pakalbėkite apie savo ateitį su 

GODERINCINERATOR 
407 South Dearborn St. 

:f*h 

HELP WANTED — VYRAI 

r^ 

HELP WANTED — MOTERYS 

i 

Pardavimui: Dvi krautuves, karStu 
vand. apSltd., 2 butai — vienas 6 
kamb., antras 3 kamb., 2 autom, ga
ražas, vlrS $200 į m6n. pajamų. Kai
na $17,000. 

24S6 8. Oalcley Ave. 

Parduoda dSl silpnos sveikatos. 

I'F.RKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL VVAIbrook 5-9209 

Hketbtift "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausia.* skaitom** 

fttuvlu dienrašti*, o •kelblmv ; niais' 
Kaina yra prieinam* vi^ten* 

8459 W. 78rd Place dabar yra tik 
užbaigiama kampinis 4 kamb., 2 
miegam. Mūrinis "ranoh"; spaustu 
oru aliejum apSild. Kaina $12,760. 

Atdara apžiūrėjimui bet kada. 
HEmlock 4-9222 

CALUMET P A R K E naujas 4 H 
kamb. 2 miegam, mūrinis namas su 
"breezeway" ir prijungtu 1H autom, 
garažu. 2 natūralūs židiniai. Spaustu 
oru aliejum apSild.; Ištisas rūsys; 
kaina $18,600. Pietvakariuose ant 
kampo 126-tos ir Ada. Atdara ap
žiūrėjimui nuo 10 vai. ryto iki B v. 
po plotu šeštadieniais ir sekmadie-

HEmlock 4-9222. 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana 
• • • T 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
t im? 

BOWMAN DAIRY CO. 
Turi at idarymą gabiai 

BENDRO ĮSTAIGOS DARBO 
TARNAUTOJAI 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, įskai tant mašin
raštį ir diktavimą.' Patyrusi , bet 
priimsime ir mokytą baigusią 
mokyklą. Gausūs priedai. Šauki 
te Mr. Kemper 

SUperior 7-6800 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta atei t im? Turime vie
tą gabiai 

BUHALTEREI-
BOOKKEEPER 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, proga naudoti sa
vo iniciatyvą, 5 dienų savaite. 
Gausūs priedai. Geras atlygini
mas. Kreiptis — 

J I F F Y METAL PRODUCTS 
5025 W. Lake St. 

^ : 

Cia y r a n u o l a t i n i s d a r b a s — Svari d irbtuve — darb in inkų 
įvertinimas. MUMS REIKALINGA: 
PRESSMAN 

FOR MILLER — 2 Colors, 27x41 (su patyrimu) 
O F F S E T PRESSMAN 
FOR VVEBENDORFER 22x29 and EBCO 22x34 (su patyri
mu). Taip pat jaunas vyras for Shipping Room. Sutvarkyti po-
pierą, išsiųsti, priimti — išmokysime sąžiningą jauną vyrą. Gau
sūs, priedai. Nuolatinis. Ateikite arba šaukite Mr. J. BaUli. 

THE SCHENKER CO. 
2301 Wabansia ARmltage 6-1600 

^ , 

# 

f 
SWITCHMEN 

N E E D E D BY 

SANTA FE R A M A Y 
Experienced 18-50 years. Inexperienced 18-35 years. Apply 

3611 West 38th St. 
(38th & Central P a r k ) Train Master 's Office. 

MR. FRANK WARD 

SWITCHMEN 
x N E E D E D BY ' 

ILLINOIS NORTHERN RAILWAY CO. 
EXPERIENCED UP TO 50 YEARS OF AGE 

APPLY — MR. KELLY 
2610 South Westcm Ave. 

http://RII.IMftL.IV
http://-m-.nl
file:///Vnbasli
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ŽMONĖMS PAVOJINGOS GYVULIU LIGOS -
DR. A. VALIUŠKIS, Middlebury, Ind. ' '" 

Kasdieniniame gyvenime dažnai: sierzinimo stadija, o seka trečioji 
neįvertiname didelio pavojaus i stadija ir mirtis nuo kvėpavimo 
sveikatai, kurį sudaro žmogui ser 
gantieji naminiai gyvuliai. Tarpe 
gausybės gyvulių ligų ne maža 
dalis sudaro pavojų jomis apsi-
kresti ir žmogui. Kadangi tos rū
šies užkrečiamomis ligomis serga 
didieji ir mažieji žmogaus ketur
kojai draugai, tai šis pavojus gra
so ne tik kaimo, bet ir miesto gy
ventojams. Su malonumu glos
toma, švelnaus kailelio savininkė, 
rainoji katele ir metinio suvažia
vimo Čikagoje dalyviai, iki patai
kavimo draugiški šunės yra pa
vojingi ligų platintojai, jei tin
kamai nesisaugome su jais ben
draudami. Išvengimui apsikrėti-
mo pavojaus ir sėkmingesnei ko
vai su naminių gyvulių ligomis 
verta arčiau susipažinti su gyvu
lių ligomis. Pirmoje eilėje trum
pai panagrinėsime užkrečiamas 
gyvulių ligas, kuriomis apsikrečia 
žmogus. 

2mogui pavojingos gyvulių li
gos yra sekančios: pasiutimas 
(rabies), raudonligė (erysipelas), 
leptospirozė (leptospirosis), mie-į 
go liga (sleeping sickness), juod
ligė (anthrax), trichinozė (trichi-
nosis), karvių tešmens uždegimas 
(mastitis), kiaulių gripas (svvine 
influenza), brucelozė (brucellb-
sis), tuberkuiozė (tuberculosis), 

timo ligos atvejais, beveik lygiai 
tarpe šunų, raguočių ir šeškų. 
Tais pačiais- metais užregistruotas 
1 žmcnių pasiutimo ligos atvejis 
toje valstybėje. 

Siaurės Dakotoje 1931 rn. (iki 
XII. 15.) užregistruota 103 pa-

NESUPRANTA ANGLIŠKAI 
A. V. 

organų paralyžiaus. Ypač pavo
jinga ramioji pasiutimo forma, 
kuri ryškiųjų išorinių ligos žy
mių neparodo. Paralyžius prasi
deda galvos ir kaklo raumenyse, 
buo nebegali sukramtyti maisto 
ir praryti vanuens, arba tuos 
veiksmus atlieka labai sunkiai; 
apatinis žandikaulis kabo, negali 
susičiaupti. Savininkas galvoja, 
kad šuo paspringo kaulu ir rizi
kuoja pavojumi pats susirgti, 
tarpe apkrėstų seilių jieškodamas 
kaulo, kur jo visai nėra. 

Nuo ap8ikrėtimo iki ligos pasi
reiškimo laikas (inkubacinis pe
riodas) svyruoja: šunės, avys iri 
kiauies 3—b" savaitės, kartais pil
nai išsivysto tik per 6 mėn., o 
yra atskirų atvejų, kurie užtrun
ka 1 metus; arkliai ir karvės 4-8 
sav. Taip pat ligos pradžia pri
klauso nuo įkandimo vietos, t. y. 
kaip toli centrinė nervų sistema 
nuo viruso įėjimo vietos, jo kon
centracijos bei žaizdos dydžio. 
Pavojingiausi įkandimai pas žmo
nes yra galvoje ir rankose. Liga 
paprastai tęsiasi apie 5 dienas ir 
beveik visi atvejai baigiasi mirti
mi. Įtartiną šunį reikia laikyti sa- P o n e Redaktoriau, 
vaite izoliuotą; jei po to laiko U-l J ū s ų laikraštyje patalpintoji 
ga nepasireiškia, šuo neserga. I korespondencija (š. v\. lapkričio 

psitakozė (psittacosis), pažandės L A ^ a u ^ Priemonės. Susirgę: m ė n 26 d. nr. 278) apie DLO 
(glanders) bei įvairios odos ligos _ ^ n e L : _ ~ ~ V ^ susirinkimą sukėlė abejo-
(ringworm e tc ) . 

Pasiutimas 
Apie šią baisią ligą bei jos pli

timą pasiutusio šuns įkandimo 
keliu žinių turime iš gilios seno
vės — Galų ir Aristotelio laikų, 
300 m. pr. Kr. Šiais laikais, deja, 

- Veršis persiedė kukurūzų Pareiškus man savo nusiste- ^ W a l o j e e i l ė j e 

tT /nTk nTnamTnluTy* L " , ' 6 ^ falimai g r ° l č l a u f v / ' b ė J i m * t o k i u ^ P e r k e t u f T gerai išmokyti gimtąją kalbą, 
^ t £ » i i T t o m ^ Z l f \ i tltG> ~ S k a m b ' n a 7 ™ ^ - f ™ * 8 8 a V 0 g l ^ ° S 1 ° S k a l " kurios dėka jie supras ir žinos 

bos rangovas Dovydas B a n t r e - b o s išlaikymu, plačių pečių 8 a y o t i k r ą j ą į i l m ę ^ i š m o k s m y . 
gėris. , "kontraktor ius" atsake, kad jis l ė t į s a y o t ė y y n ę > g e r b s į r s a y o 

baigė rangovas iš Middlebury, t a suklupusius, tėvus. Vaikas 
R. R. No. 1. j imlus, kalbas j is greitai ir ne-

Savaime suprantama, jis te i - | sunkiai išmoksta, t ad nei kiek 
sus. Kas myli savo vaikus, j nenukentės jo ateities reikalai, 
t rokš ta jiems gražios ateities, | kaip nenukentėjo namų sta tyto

jo — ūkininko B., rašančio če
kius iš storos knygos, biznis. 

laukinių. Pasiutimo liga siautė 
Siaurės Centrinėse Valstybėse: 
\Visconsine, Minesotoje, Šiaurės 
Dakotoje, Pietų Dakotoje ir Ne-
braskoje, kurioje prieš tai ši ligo 
buvo išnaikinta. 

(Iš "Vet. Med." 1952 m. 
bal., rugp. mėn.) 

— o —-
— JAV turi tiek pasiutimo li

gos atvejų, kiek, gal būt, nei vie
nas kitas kraštas pasaulyje — 
pasakė Dr. H. W. Schoening, U.S. 
B. A. I. pareigūnas metiniame 
Amerikos veterinarijos gydytojų 
suvažiavime Atlantic City 1952 
metais. 

— o — 
Pranešama, kad pasiutimo liga 

išnaikinta Prancūzijoje; gal būt, 
įvedus griežtas sveikatos apsau
gos taisykles, tačiau gali būti ir 
viruso susilpnėjimo pasėkos. 

(Iš "Journal cf the AVMA", 
1952 m. spalio mėn.) 

Paėmęs vaistus ir reikalingus labai stebėtųsi priešingu atveju. 
instrumentus, išsiskubinu B. 
ūkin. Įvedu guminę žarną per 
gerklę veršio pilvan ir pašalinu 
žalingas dujas. Netoliese visą 
laiką smalsiai stebi du paaug
liai savininko vaikai ; jų papra
šau atnešti man iš mašinos dė
žutę sU vaistais, kurie turės ap
saugoti veršį nuo tolimesnės du
jų gamybos viduriuose. Vai

šėmis, po sunkia gyvenimo naš-
— Ar jūsų vaikų ateičiai ne-

1 pakenks vėlesnis anglų kalbos 
išmokimas ? — klausiu toliau 
dvigubo verslo atstovą. 

— Nepakenkė man, esu tik
ras, nepakenks ir jiems, kalbų 
mokėjimas t ik pagelbsti, kaip 
visose srityse, ta ip ir biznyje— 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PKRKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų perkraustymus 

Taip pat pe r s iunč iame | užslenj 
pakletSliua J^alraus mais to 

Kre ip t i s : 
2 5 5 4 S O . H A L S T E D S T R E E T 

Tel . DAirube 6 -3245 

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

P E R K R A U S T O M E B A L D U S 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

LAIŠKAS REDAKCIJAI 

kams nei iš vietos nesijudinant, PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
įsikiša tėvas : -, k RADIJO 

— Jie angliškai nesupranta, 
sakyk jiems vokiškai. 

•«— Kada atvykote į Ameriką? 
— paklausiu. 

— Mano senelis jau čia gimė 
bet mano tėvo senelis atvyko iš 
Lotaringijos, o jo žmona iš Švei
carijos. 

izm 

liai. Taip pat sutinkamos abi for 
mos: "furiškoji" ir paralytinė, 
pastaroji dažniau. Inkubacinis pe
riodas daugiau svyruoja negu pas 
gyvulius. JAV per metus pasitai
ko apie 8 žmonių susirgimai. Pir
miausia reikia saugotis apsikrėti-

, mo, bet įvykus nelaimei arba tik 
pasiutimo atvejų yra daugiau, ne- I i U r t i n a m j k a n d i m u i > r e i k i a n e a t i -
gu anose tolimose praeities dic- d d l i o j a n t 8 k i epyti8. Pasteuro skie-
nose. 

mus, kaip pasiutimu sergą gyvu-1 n i ų g a l n e v i e n tįk dėl paties ko 

Nors pasiutimo ligoje pirmau-

respondento išsireiškimo, bet ir 
dėl pačios lietuvių grupės laiky
senos American Council of Na-
tionalities veikloje. To pasėkoje, 
matomai, buvo parašytas "Drau
ge" ir vedamasis "Nuolaida ir 
kompromisas" (š. m. gruod. 2 d. 
nr. 282). 

Tikrai džiugu, kad taip gražiai 
reaguota palietus tokį jautrų 
mums Vilniaus klausimą. Imant pais Jono Baptisto Jupille išgel 

na^aulvTė b ė J i m u s n u o pasiutimo yra vienas į "vien"korespondencijos tekstą rai 
š L B B I ZZ kTtės P karvės ! iŠ dramatiškiausių įvykių medici- į d ė rai(fen toks reagavimas visai 

nos istorijoje. Pradedant Pasteuru suprantamas. Tačiau esmėje rei-
dabar yra įvairiausių skiepų nuo , k a l a s n £ r a dar toks tragiškas, 
pasiutimo, kurie daugeliu atvejų ! American Council of Nationalities 

arkliai, mulai, avys. ožkos, kiau
lės, vilkai, lapės, hienos, šeškai, 
beždžionės, stirnos, antilopės, kup
ranugariai, meškos, elniai, vove
rys, kiškiai, kralikai, žiurkės, pe
lės, barsukai, šernai, pelėdos, va
nagai, viščiukai, balandžiai, gand
rai ir kiti gyvuliai bei paukščiai. 
Žolėdžiai gyvuliai serga rečiau. 
Taip pat liga yra labai pavojinga 
žmogui. 

padeda žmogui ir gyvuliui. Pa
siutimo liga sudaro daug rūpes
čio (nes ir draugiškai ranką lai
žantis šunelis, prieš ligos pasi-

veikloje dalyvauja 11 tautų atsto
vai amerikiečiai. Kadangi daugu
mos jųjų kilmės kraštai šiandieną 
yra anapus geležines uždangos, 

reiškimą, gali apkrėsti), išlaidų į {ai j i e pUniairnekaip kiti supran 
ir klapato profilaktiniame (skie- l t a šventą reikalą kovoti su ko-
pais) gydyme, pagaliau baimės munizmu ir tos kovos svarbą. Ne
susirgti. JAV yra labai toli nu- j paslaptis, kad tarp tos 11 tautų 
žengusios kovoje su gyvulių ligo- y r a žymiai daugiau teritorinių 

ginčų, o ne vien paminėtasis mū 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas tr garantuotas darbą* 
Aparatai nemokamai paimami ii 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—lO v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto-—10 v. vak. 
M RIMKUS, 411H So. Francisco. 

Telef. Y A 7-1099 

f 

sų ginčas su lenkais dėl Vilniaus, j 
Pasiutimas yra ak utinis infek- mis. Nepaprastai dideles pinigų 

cinis smegenų uždegimas, kurio sumos skiriamos įvairiems tyri-
sukėlėjas yra ultramikrorkopinis mams, brangūs ir geriausi vais- Taigi dėl tos visos grandinės ga 
virusas. Šis virusas labai mėgsta tai gaminami. Todėl daugelio ligų ijmų teritorinių ginčų ir buvo ruo- į 

pavojus yia pašalintas. Tačiau šiant konstituciją įvestas punktas ; 
apie pa3iutim;> ligą to negalima nekaltinti šion organizacijos re-
pasakyti, ji dar per daug plačiai rmioso ginčytinų teritorialinių 
š i a m e k r a š t o r e i š k i a s i . J e i š i u o k l a u s i m ų , n e s , v i e n a , š i o r g a n i z a -
metu turimos žinios ir priemonės cija yra ne tam reikalui sukurta, 
būtų panaudotos, tai pasiutimo 0, antra, šiuo metu, atrodo, dar 
ligą nesunkiai būtų galima išnai- ! ne laikas pyktis dėl atskiros, nors 
kinti. Po I Pas. Karo pasiutimas įr labai brangios ploto dalies, ka-

nervų audinį, vystosi nervų celė 
se. Per žaizdą patekęs j nervų 
galūnes jis keliauja jutimo ner
vais per nugaros smegenis į cen
trinę nervų sistemą galvoje, kur 
iššaukiamas smegenų uždegimas, 
suardoma sąmonė ir baigiasi mir
timi. 

Marijos apsireiškimų Fatimn j * 
1917 metaJb aprašymas 
128 pusi. Ivataa $1.00 

Užsakymus su pinigais siuskit* 

"DBAI1GAS" 
2334 So. Oafoey Av©., 

Chtcago H, I1L 
Užsakytos KnyK'>* siuiuttaino* u*o>i 

Apsikrėtimas. Apie 90''< žmo-' plačiai siautė Centrinėje Europo-
nių pasiutimo atveju kaltininkai je, bet panaudojus sanitarines 
yra šunės. Taip pat yra apsikrė- priemones ir griežtą kontrolę, pa
tinau ir nuo kitų sergančių gy- skutiniame dešimtmetyje sekan-
vulių. Pasiutusio šunies seilėse , tieji kraštai buvo laisvi nuo šios 
virusas randamas ne tik ligos i baisios ligos: Didžioji Britanija, 
metu, bet 7 dienos prieš simpto- Airija, Danija, Norvegija, Švedija, 
mų pasirodymą. Seilėms patekus Olandija; taip pat Australija ir 
į mažesnę ar didesnę žaizdą Havajai. Paskutiniu metu nebe
įvyksta apsikrėtimas. Per nesu- j pasirodė Belgijoje ir Šveicarijoje, 
žeistą odą virusas negali patekti Ir J. V. neatidėliojant turi eiti 
į audinį. Įkandimai per rūbus nė
ra taip pavojingi, tuo tarpu į vei
dą, kaklą bei nuogas rankas yra 

prie šios nelaimės pašalinimo, kad 
tūkstančiams žmonių nebereikėtų 
baimėje imti injekcijas prieš pa

pą vojingiausi, nes tos vietos be Į siutimo ligą. Teko sutikti gražios 
kitko yra arčiausiai centrinės privačios iniciatyvos kovoje prieš 
nervų sistemos. Apsikrėtimai pasiutimą, bet tai tik lašas jūro-
įvyksta dideliuose miestuose ir 
tolimiausiuose provincijos pa
kraščiuose. Pavojus yra visur ir 

je. Ir šioje srityje pagalbon turi 
ateiti įstatymas. Kadangi šuo yra 
vienas iš didžiausių pasiutimo pla-

visuomet. Labai klaidinga nuo- tintojų, tai nuo jo reikėtų ir pra 
mone yra paplitusi, kad pasiūti- i dėti. Pirmiausia visi šunes turi 
mas siaučia taip vadinamose \ būti paskiepyti nuo pasiutimo. Jei 
"šuns dienose" vasarą, karščių ; šuo reikalingas, naudingas ir my-
metu. Tikrumoje daugiau šios U- limas, jo išlaikymui daug ištai
gos atvejų pasitaiko žiemą ir pa-1 dų skiriama, tai turėtų užtekti Ir 
vasari, bet atskiri susirgimai su- , jo paskiepijimui. 
tinkami kiekvienu metų laiku ir — o — 
įvairiose klimato sąlygose. Klausimas: Suo, kuris tuo mo-

l&orinės ligos žymes. Pasiutimo tu nerodė jokių kliniškų pasiuti-
ligoje yra skiriamos 3 stadijos: ' mo ligos ženklų, įkando vaikui į 
pirminė (prodromaline), susierzi- Į veidą. Savininko pranešimu šuo 
nimo ir paralyžius. Pirmoje sta- buvo paskiepytas viena injekcija 
dijoje ligos ženklai labai svyruo- i prieš 6 mėn. Ar vaikui turi būti 
ja tarp0; atskirų gyvulių, todėl naudojamas Pasteuro gydymo 
labai dažnai pastebėti tegali tik j metodas? 
tie, kurie gerai pažįsta gyvulio i Atsakymas: Kadangi šuo turė-
būdą. Žmoguje ši stadija dažnai ! jo imunitetą, tai jo seilėse viruso 
vadinama susirūpinimo, nes ligo- Į nebuvo. Tačiau atsakymas papil
ius jaučiasi neramiai ir rūpestin- : domas, kad viena injekcija ne 
gai. Gyvuliai slepiasi, vengia žmo- \ kiekvienas šuo įgauna imunitetą, 
nių. Antrosios stadijos metu gy- ; Jeigu šuo būtų paskiepytas 3-mis 
vullai yra labai pavojingi: palie- injekcijomis 10 dienų tarpais, tai 
ka namus, keliauja į nežinomas, būtų galima pripažinti imunitetą 
vietas, puola ir kanda pakeliui 
sutiktuosius, susijaudinę ir agre
syvūs. Pririšii bei uždaryti kram
to grandines, narvo metalinius 
virbus. Išsilaužia dantis, susi-
kramto lūpas, liežuvį. Iš burnos 
eina putos ir kruvinomis seilėmis 
suteršia artimiausią aplinkumą. 
Dažnai ryja medžio ar akmenų 
gabalus, ėda savo išmatas. Lau
kiniu balsu kaukia, bet skausmui, 
atrodo, nejautrūs. Po to seka pa
ralyžiaus periodas, kuris papras
tai tęsiasi neilgiau kelių valandų, 
retai virš 48 vai. prieš mirtį. Iš
orines pasiutimo ligos Žymės la
bai svyruoja tarpe skirtingų gy
vulių rūšių ir net tos pačios gi
minės atskirų individų. Kai ku
riuose ligoniuose nepastebima su-

ribotam laikui. 
Kl.: Suo, kuris nerodo pasiuti

mo ligos ženklų, įkando vaikui į 
veidą. Ar reikia vaikui duoti tuo
jau imuniteto injekcijas, ypatin
gai kada jos yra brangios ir vai
kas nemėgsta? 

Ats.: Kadangi virusas apkrės
to šuns seilėse būna jau 5 dienos 
prieš kliniškų ligos simptomų pa
sirodymą, žaizda veide yra arti 
nuo centrinės nervų sistemos, tb-
doi patariama tuojau vaiką gy
dyti. Jeigu po 10 dienų nuo įkan
dimo šuo nerodo ligos ženklų, 
gydymas gali būti nutrauktas. 
(Iš "Vet. Med.", 1952 m. vas. m.) 

— o — 
1951 m. Iowa valstybėje buvo 

užregistruota 404 gyvulių pasiu-

da daugumos toj organizacijoj 
dalyvaujančių narių visa jų kil
mės krašto teritorija yra paverg
ta žiauriausio istorijoje okupanto. 
Vilniaus klausimas koresponden
cijoje paminėtas tik kaip pavyz
dys, kurių kaip žinome, Europoje 
yra begales pradedant anglų 
valdoma Airijos dalimi, Saaro 
kraštu ir baigiant Dardanelų 
klausimu. Tad ir American 
Councel of Nationalities veikėjai, 
atrodo, tikliai pasielgė įsivesdami 
tokį punktą savo konstitucijoj dėl 
šiuo metu turimų daug didesnių 
uždavinių. Kai komunizmo siau
bas bus sunaikintas, tai šios or
ganizacijos tolimesnis egzistavi
mas gal nebebus ir reikalingas. 

Kiek liečia Detroito lietuvių at
stovus šioj organizacijoj — jais 
galima pilnai pasitikėti. Jie yra 
pažįstami ne vien Detroitui ir dėl 
jų patriotiškumo galvos laužyti 
tikrai nereikia. Jie puikiai su
pranta "Ei pasauli, mes be Vil
niaus nenurimls!" žodžių prasmę, 
atsimena šios giesmės gaidą ir, 
neabejoju, puikiai nujaučia laiką, 
kada, kur ir kam šią giesmę rei
kia galingai užtraukti su viso pa
saulio gyvais lietuviais. Kad jie 
šioj organizacijoj, ir tai šiuo me
tu, nereikalauja iš pirmo nutikto 
lenko, kad jis grąžintų mums Vil
nių, tai tą, manyčiau, daro dėl to, 
kadangi žino, kad tas pats lenkas 
šiuo metu dar nei savo Lenkijos 
neturi ir jos pasiimti dar negali. 
Bet tas dar nereiškia, kad jau 
padarytas kompromisas ar nuolai
da (ir tai labai žalinga mums) 
mūsų amžinosios sostinės Vilniaus 
nenaudai. Ne kitaip, manau, gal
vojo ir minėto susirinkimo daly
viai, balsavimo būdu išreikšdami 
jiems pasitikėjimą ir todiau tęsti 
kovą su komunizmu American 
Councel of Nationalities organi
zacijos rėmuose. Faktas, kad len
kai Vilniaus mums negrąžino, bet 
tas dar nereiškia, kad mes jį 
jiems jau atidavėme, ar tą ren
giamės padaryti. 

Tikiuosi, kad šis paaiškiulmas 
išsklaidys tolimesnes abejones ir 
nuramins tuos, kurie, remdamiesi 
nuogu Vilnių liečiančiu korespon
dencijos sakiniu, turėjo pagrindo 
suabejoti ir DLO Centro ir Ame
rican Councel of Nationalities lie
tuvių grupės užimtosios pozicijos 
tikslumu. 

V. Cižauskas 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 
DUOKITE J Į KITIEMS 

SKELBKITES "DRAUGE' 

A. A-

STASYS RUGEVIČIUS 
Gyveno M4'J S. 4Sth Coilrt, 

Cicero, 111. 

MlrS gruod. IG d. 15152. 8 
vai. ryto, su laukė* 50 m. amfc. 

GlmB Lietuvoje. Kilo Iš K a u 
no apskr ič io , fteredžlaus valsč., 
Jokavel tų ka imo . 

Amer iko je l igyveno :? m. 
Pasil iko didel iame nul iūdimo 

d u k t ė Aldona' , 'du Avogevlai Vlk 
to ras Mikulskis nu - ftelma Ir 
P e t r a s Kerftpyla su ftelma, l<iti 
gimines, d r auga i ir pažįs tami. 

K ū n a s pa ša rvo t a s P e t k a u s 
koplyčioje, 141-0 8. 5oth A'vo., 
Cicero, III. 

Laidotuves . j vyks penktaU.. 
gruod. 19 d,, is koplyčios 8:130 
vai. ryto b u i a t lydStas j 8v. 
An tano parap i jos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedul ingos p a m a l 
dos už veilonles siela. Po pa
maldų bus nu lydė tas J 8V. Ka
zimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gintinos, d r a u g u s ir pažjs tanius 
dalyvaut i ftloso laldotuvSse. 

Nul iūdę : įnikto, švoger la l Ir 
kiti g iminės. 

Laidotuvių d i rek to r ius Anta
nas Pe tkus . Tel. TO 3-2100 

MYKOLAS LAZAUSKAS 

Gyveno 7933 H. Perry A v c 

Mito gruod. 16, 1952. 7:15 
vai. ryto, su laukęs sonatves. 

Gimė Lietuvoje. Kilo is Pa
nevėžio apskr ič io , Ramygalos 
parapi jos , Klebonų kaimo. 

Amerikojo Išgyveno 47 m. 

Pasi l iko didel iame nul iūdimo 
žmona Seimą (Poč iu l iuna i t e ) . 
t rys duk t e ry s : Alice Urbanskas , 
žentas Krank, Bernlce Lamsar -
ges, žentas Benedlct, ir Annc 
I ta th, žentas John . Penki a n ū 
kai. Gimines A n t a n a s Pečiul iū-
nas svi šeima, kiti giminės, 
d raugu i ir pažjstumi. 

K ū n a s bus paša rvo tas 7 vai. 
vak. treč. , Bukausko koplyčio
je. 10821 S. Mlch lgan A ve. 

Ui idotuvčs Jvyks šeštadienį, 
gruod. 20 d., iš koplyčios 8:3<t 
Viii! r y t o " Pus ;. t ly«let;is i Sv. 
Juozapo pa rap . bažnyčia, ku
rioje Įvyks gedul ingos pama l 
dos už veilonles siela. Po pa
maldų bus nu lydė tas J šv. Ka
zimiero kapines . 

Nuoširdžiai kvieč iame visus: 
gimines, d r a u g u s ir paž į s t amus 
da lyvaut i šiose, la idotuvėse. 

Nul iūdę: ftmoiui. Dukterys, 
/ .entai ir Anūkai. 

Laidotuvių d i rek to r ius L. 
kauskas . Tel. CO 4-2228. 

Bu-

PRADEK TAUPYTI PAS.. . 

I D L A N D S A V 1 N G S 
ANI) LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chicago 32, III. 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SįSKAITfl APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 
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ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S. 5ūth AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO' ILL 

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
TOtvnhall 3 2109 

A. A. 
BERTHA ĖATON 

MARCIN 
Gyveno Iif>:?7 S. Spauld ing Avo. 

Mirė gruod. I r>, 1962, ryto, 
s u l a u k u s W\ m. amžiaus . 

( l imo ChleaRo. III. 
Pasi l iko didel iame nul iūdimo 

vyras Claromont , sūnus Donald, 
mot ina Teofilą Marein. brolis 
Kdvvard Marein. dvi seserys: 
Victorla Kaz lousk i ir l 'hyll ts 
Art is Ir JIĮ šeimos, kit i gimines, 
d r auga i ir pažjstami. 

Ki inas paša rvo tas Kity Kruse 
koplyč.. 5652 S. Ashland Ave. 

Laidotuves jvyks ketvl r tad . , 
gruodžio IS d., ift koplyčios 
8:45 vai. ryto bus a t lydė ta j 
tft. David's pa rap i jos bažnyčią, 
kur ioje jvyks gedul ingos pa
maldos už veliones siela- Po 
pamaldų bus nu lydė ta j šv. K a 
zimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, d r a u g u s Ir paž į s t amus 
da lyvaut i .šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Vyras, Sūnus, Moti
na, Itrolis Ir Seserys. 

"•Laidotuvių d i rek to r ius Kav 
Krusr . Tol. RKpubllo 7-<K)77 

John F. Eudeikfc 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLY0IO8 

4605-07 South Hermitage Avenu* 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Calilornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AM1U1LANCK DIENA IR NAKTĮ 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
Sšmktti 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

• 

>rmem-

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
<«« savininko — 

Si. Casimir Monument 
Company 

8914 Wttst 11 Itfi Straet 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DldžiauMas Paminklams 
Ptann, Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

Ambulansų patarnavi
mas y r a telkiamas 
dienų Ir n H k I Į. K«i-
kale šaukite 
m iis. 

Mew turime koplyčia* 
Ko < lando dalyse 1 r 
v i H o s e Chicatc**1 

tuojaua patar-
naujam. 

n 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 \Vest 23nl PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 \Veat I8th STREET Tel. SEeley S-571J 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

POVILAS ). RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 

Telepkone YArds 7-1911 
18th STREET 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
I0S21 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 H. LnUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 6. LITUANICA AVE, Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE u. Tel. LAfayette 8-3678 

inrriii*mr*aff-'ff"ii 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1«4(» VVKST mo, STUK 1 I Tel. Y Ardu 7-0181 

• iv- »; 

file:///Visconsine
file:///Vest
file:///Veat


• 

mSįmmast M 
— • • • — •tt. 
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Trečiadieni*, gruodžio 17, 1952 
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X Dievo-Apvaizdos parapijos 

Balfo 91 skyrius užbaigė dra-
buiiu ir avalynės vajų. Kun. 
A. C. Martinkus, parapijos kle
bonas, palengvino pravesti va
jų, paskatindamas žmones baž
nyčioje, kad atjaustų likusius 
lietuvius Vokietijoje. Prie dra
bužių surinkimo daugiausia pri 
sidejo Vera Oalnaitis, Pranė 
Ivanauskienė, Cecilija Lupeikie-
nė. Juozas Sonor ir Kazys Vi-
deckis pristatė surinktus dra
bužius j centrinį sandėlį Rose-
lande. šiemet avalynes ir dra
bužių surinkta 1162 svarai. Bal 
fo 91 skyriaus valdyba prisi
dėjusiems prie drabužių vajaus 
pravedimo ir visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja. 

X Dr. J. J. Simonaitis, turįs 
gydytojo ofisą 4255 Vv. 63rd 
S t , buvo išvykęs į New Or-
leans, La., Tulane Universite
tą pagilinti širdies ligų studijas. 
Vakar jau grįžo Chicagon ir 
vėl priiminėja pacientus, kaip 
paprastai. 

X Elzbieta LankauskienS, sa 
vo krautuvėje „Elizabeth Lin-
gerie Shop", 1904 So., Cicero 
A ve., Kalėdų šventėms yra pa
rūpinusi įvairių žiemos sezonui 
rūbų — moterims ir vaikams. 
Jos krautuvėje galima gauti ir 
šiaip smulkesnių dalykų tinka
mų Kalėdų dovanoms. 

X Verkite su mumis, šitokia 
antrašte straipsnelį įsidėjo JAV 
pranciškonų laikraštis „The 
Companion" Nr. 12. Jame ci
tuoja lietuvių laišką popiežiui, 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

- r Žinomųjų Lietuvių leidi
niui jau surinkta daug ir ver
tingos medžiagos. Atsakymų o-
riginalai, gavus asmenišką kiek 
vieno sutikimą, bus perduoti Pa 
šaulio Lietuvių Archyvui. Su ar 
chyvo tvarkytoju p. Liulevičiu* 
mi tuo reikalu jau susitarta. 
Medžiagos rinkimas dar tebe
vyksta. Leidėjai prašo skubinti 
siųsti atsakymus. 

— Kun. prof. St. Yla kalbėjo 
gruodžio 14 d. ateitininkų su
sirinkime VVaterbury, Conn. 
Taip pat kalbėjo VVaterburio 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės pirm. dr. P. Vileišis ir J. 
Valaitis. Susirinkimą atidarė 
pirm. Juozas Gelumbauskas. 

„Amerikos Balsas" gruo
džio 10 d. perdavė pasikalbėji
mą su Birute Novickiene — pir 
mąja moterim, baigusia naujai 
įkurtą Lietuvos universitetą 
Kaune. 

Dr. Vytautas Avižonis 

— M. Geliinis, Mažosios Lie
tuvos Tarybos narys, jau atvy
ko į Rentlingeną ir Mažosios 
Lietuvos Tarybos prezidiumo su 
Vliku susitarimu pradėjo eiti 
vietoj M. Brako Vliko Vykdo
moje Taryb. Maž. Liet. Tary
bos atstovo, Informacijos Tar
nybos ir Bendrinių Reikalų Tar 
nybos valdytojo pareigas. 

ARGENTINOJ 
Už Lietuvos laisve... Argen

tinos Liet. Bendruomenė užmez 
gė glaudų bendradarbiavimą su 
latviais ir estais, gyv. Argenti
noje, kovoj už Lietuvos ir viso 
Pabaltijo laisvę. Šį reikalą veda 
tarybos pirmininkas prof. D. 
Gruodis. 

—Lietuvių klube jsikurė Arg. 
Lietuvių Bendruomenės Bue
nos Aires apylinke. \ valdybą 
išrinkti: inž. A. Morkūnas, P. 
Ožinskis, VI. Malėlaitė, N. Ka
tinas, K. Paulauskas ir A. Sruo 
ga. Revizijos komisiją sudaro: 

Trumpai iš visur 
~- Nurodymai tėvams. Eger 

(Vengrijoj) arkivyskupas Sa-
pich neseniai paskelbtame gany 
tojiniame laiške davė nurody
mų religijos mokymui mokyk
lose ir bažnyčiose. Kaip žino
ma, Vengrijos komunistai vi
somis priemonėmis stengiasi 

GHICAGOS ŽINIOS 
Viltis motinoms 

Chicagoje įvyko moterų ligų 
gydytojų suvažiavimas. Jame 
buvo nustatyta, kad viena iš 
penkių motinų praranda savo 
kudikj dar' prieš gimimą, kad 
ir labai saugodamasi. Tačiau 

KAS, KĄ IR KUR 
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spausti tėvus, kad šie neleistų I sydy tojai tvirtina, kad dabar 
savo vaikus mokytis religijos, medicina tiek pažengusi, jog 

net ir praradusi prieš savo va
lią 5 ar 6* dar negimusius kūdi
kius, motina galės susilaukti 
šeimos padidėjimo. 

Keis rinkimų tvarką 
Naujai sudarytoji Cook aps

krities rinkimų taryba svarsto 
ligšiolinj rinkimų įstatymą, nu
matydama kaikuriuos pakeiti 

\ B; Survila, J. Petrulevičiūtė ir 
New York valstybės Compen- | I g R a d z e v i c i u s . Dabar Argen-
sation Board nutarimu pripa-1 U n o j e v e į k i a š e š i o s Argentinos 
žintas akių, nosies ir gerklės Ii- L B apylinkės, 
gų specialistu. 

— New York ateitininkai ir 
šiais metais rengia Naujų Metų 
sutikimą Ateitininkų Ramovėje 
— Angelų Karalienės parapijos 
salėje. 

VOKIETIJOJ 
— „Ir mes esame Europa". 

Gruodžio mėn. Berlyno radijo 
stotys NWDR duoda 4 trans- ro valdyba įgaliojo L. Kanėaus 

— Buv. konsulo J. Skinkio 
komediją „Pavogtoji sužadėti
ne" Dainos ansamblio choristė 
E. Runimienė išvertė į ispanų 
kalbą ir ją Susivienijimo Lietu
vių Argentinoj artistai gražiai 
suvaidino Berrise. 

— Tautos archyvui medžia
gą rinkti Argentinoje LB cent-

liacijas, pavadintas „Ir mes e 
šame Europa". Transliacijos 
skirtos Pabaltijo valstybėms, 
Lenkijai, Rytų Vokietijai ir Bal 
kanams. šių transliacijų tikslas 
— priminti tų tautų ir valsty-

kuriame mūsų pavergti broliai b i ų U k i m a s [r l i u o t i į l a i s v 0 . 
nusako savo kruviną kančią, 
laukia užuojautos ir pagalbos. 

X Naujieji profesionalai. C. 
R.D.A. žurnalas paskelbė sąra
šą vaistininkų, kurie išlaikė Illi
nois valstybinius egzaminus ir 
gavo R. Ph. teisę. Sąraše ran
dame šiuos vaistininkus: Zita 
L. Baubkus, Joseph J. Venc
kus, Joan M. Crist (Krikščiu-

jo pasaulio sąžinę, kad padėtų 
kovoti už laisvę ir nepriklauso
mybės atstatymą. Transliaci
jos pradėtos gruodžio 7 d. es
tų rašytojo Schaperio kalba a- Į menesį. 
pie Pabaltijo valstybes. 

— Cpl. Pranas Cinkus, bai
gęs tarnybą JAV armijoj Vo
kietijoj, gruodžio pradžioj išvy

ką. Medžiagą tikrins Argenti
nos LB tarybos pirmininkas 
prof. D. Gruodis. 

DANIJA 
— Kas mSnesį leis biuletenį. 

Prie Dragsbecko stovyklos pa
stato statymo taip pat prisidė
jo ir lietuviai. Danijos Lietuvių 
Bendruomenė ateityje savo ži
nių biuletenį numato leisti kas 

. ko atgal į Ameriką, kur mano 
naitė), ir John A. Totulis. Apie | a t o s t o g ų ir Kalėdų šven-

I tes praleisti pas savuosius. Bu-
| damas armijoj turėjo progos ap 

tai praneša V. Petrauskas, vais 
tininkas, ir sveikina kolegas. 

KOLUMBIJOJ 
— J. Narutavičiene, gyv. Ko

lumbijoje, Cali mieste, tarp aš
tuonių lietuvių surinko 110 pe-
zų auką Diepholzo gimnazijai. 
Už tuos pinigus jau išsiųstas 
centnerinis švendrių cukraus, 

X Walter Maneikis, De Paul ' lankyti Paryžių, Romą ir ki- riešutų, šokolado ir kavos siun 
U-to profesorius, yra parašęs 
romaną The Golden Land. Ro
mane vaizduoja lietuvių imi
grantų vargus, besikuriant šio
je „aukso šalyje". Autorius jicft 
ko veikalui leidėjo. W. Manei
kis yra chicagietis: čia gimęs, 
augęs ir išsimokslinęs. 

X Tėv. Alb. B. Rutkauskas, 

tas įdomesnes vietoves. tinys. 

Žinios iš okup. Lietuvos 
Komunistai šmeižia ame- mą Vilniuje lapkričio 28 d. bū-

rikiečius ir apgaudinėja paverg 
tuosius. Amerikiečiai per Lietu
vos radijus Vilniuje, Kaune ir 

O. P., „Draugo" bendradarbis, | Klaipėdoje, taip pat lietuvių ko-
pora metu gyvenęs ir pastora- mumstų spaudą tebepuolam, ir 

• • v \xr ui ir r\ n toliau. Kom. propaganda, aiš-
cnoj dirbęs VVashmgton, D. C , ~ * ,-f ,, i* *; 
. . . x i - ;xwi , kmdama, kodėl negali susitarti 
jau keletas savaičių kaip iškei- * " u _\ 6 

A „u.,; del Korėjos, nurodo, kad „ame-tas \ naują vietą misijų darbui, i ? . . J * \ * 
Jo adresas: Rev. A. B. R u t . , k i e č i a i veidmainiškiausiai skel 
kauskas, O. P. St. Margaret's b i a« ™ b e l a l s v i a i n e n o n *&Ū' 
Rectory, Boyce, La. X Dr. Petras Brazis, po trum 
pų atostogų, į kurias buvo iš
vykęs su visa savo šeima, jau 
sugrįžo ir priiminėja ligonius 
nustatytomis valandomis savo 
naujame ofise, 2434 W. 71st 
Str. 

X &j trečiadieni, penktadienį 
Ir Šeštadienį yra ketvirtis metų. 
Tai yra pasniko ir susilaikymo 
dienos, tačiau trečiadienį ir še
štadienį leista vieną kartą val
gyti su mėsa. 

X S t Vyšniauskas, Cicero, 
IU„ rašo „Draugui", kad kalėdi
niai atvirukai gražūs ir taria 
nuoširdų lietuvišką ačiū. 

X Aniceta Stropus, Chicago, 
111., dėkoja „Draugui" už kalė
dinius atvirukus, kurie yra gra
žūs. 

Tai netiesa. Juos sulaiko ame
rikiečiai. Imperialistai nenori 
laikytis Ženevos konvencijos, 
kurią 1949 m. pasirašė tiek ang 
lai, tiek amerikiečiai ir kuria 
visi karo belaisviai privalo būti 
grąžinti į savo kilmės kraštus... 
Humaniško elgimosi skelbėjai 
slapta išvežė į Ameriką 1,600 
belaisvių, kad per juos išmė
gintų atominės bombos veiki
mą žmogui. Amerikiečiai sude
gino gyvus 800 belaisvių bemė
gindami naujus liepsnosvai
džius. Bankininkai iki šiol iš 
Korėjos konflikto pelni 23 mi-
liardus dolerių. Amerikos mili-
taristai ruošia naujus žudikų ir 
smurtininkų kadrus sukelti nau 
joms avantiūroms pasaulyje". 
Ir panašiais bolševikiniais argu 
mentais. * _ 

— Keista prof. J. Matulio 
kalba. Per taikos gynėjų plenu-

dingą kalbą pasakė LTSR 
Mokslo Akademijos „preziden
tas" prof. J. Matulis, pažymė
damas, jog, esą, Sov. Sąjungoj 
viskas daroma taikai. Lietuva, 
girdi, dabar paversta „industri
ne — kolūkine šalimi... Lietu
voje pramonė bus padvigubin
ta, lietuvių tauta yra be galo 
ištikima didžiajam vadui ir ne
sileis suvedžiojama. „Jei užpuls 
agresoriai, lietuvių tauta gin
sis". Keista prof. Matulio kal
ba. Argi jis nežino, kad dabar 
lietuvių tauta kovoja prieš Mas 
kvos agresiją, kurią įi įvyk
dė 1941 m. birželio mėn. 

— Lietuvos miškas vežamas 
į Rusiją. Vilniaus radijo pareiš
kimu, Šiaulių miškų kombinato 
kolektyvas iškirto daugiau, ne
gu buvo numatyta planu, 1000 
kūb. m. miško medžiagos, ku
rią visą išsiuntė į „draugiškas 
respublikas". Draugiškosios res 
publikos, atsilygindamos už tai, 
miško kirtimo punktus aprūpi
no auto kranais ir sunkveži
miais, kad kirstų ir vežtų dar 
sparčiau. Tiktai Bubiuose stovi 
20 sunkvežimių, kiekvienu me
tu paruoštų vežti į Rusiją nai
kinamą Lietuvos mišką... 

Aalia mokyklos bažnyčiose yra 
leidžiama mokyti tik tuos vai
kus, kurie rengiasi išpažinčiai, 
komunijai ar sutvirtinimo sa
kramentui. Arkivyskupas Sa-
pich skatina savo kunigus iš
plėsti kiek galint religijos mo
kymą sekmadieniais j bažnyčią 
susirenkantiems vaikams, o tė
vams duoda nurodymų, kaip re 
ligines tiesas, turi perduoti sa
vo vaikams. 

— Katalikų socialine savaitė. 
Portugalijoje Bragos mieste ne 
seniai įvyko Portugalijos kata
likų socialinė savaitė, kurioje 
buvo studijuojamos auklėjimo 
problemos. Jo šventenybės įga
liotinis valstybės sekretoriate 
Msgr. Montini ta proga Portu
galijos socialinių savaičių pir
mininkui popiežiaus Pijaus XII 
vardu parašė laišką, kuriame 
tarp kitko sakoma: „Tikrasis 
mūsų laikų auklėjimas turi bū
ti pilnas, jis neturi ribotis nei 
vien tik mokymu, nei vien tik 
religiniu formavimu, bet priva
lo apimti net tinkamą fizinį, 
socialinį, civilinį ir politinį auk
lėjimą. 

— Vienybė principų srityje. 
Milano arkivyskupas kardinolas 
Schusteris, kalbėdamas Katali
kų Akcijos vyrų suvažiavime pa 
brėžė, kad pagrindinis Katali
kų Akcijos tikslas yra apašta
lavimas. Dalyvaudami sociali
niame gyvenime ir politinėje 
veikloje — priminė kardinolas 
— katalikai turi neužmiršti, 
kad principuose reikia išlaikyti 
vienybę („Iri necessariis uni
tas") ir jungti visas jėgas Baž
nyčios ir Tėvynės gynimui. 

— Radijo Federacija. Tauti
nis Kolumbijos katalikų radijo 
kongresas, vadovaujamas šio 
krašto Vyskupo Primo, nutarė 
steigti Kolumbijos Katalikų Ra 
dijo Federaciją, kuriai priklau
sys 40 radijo stočių su 293 sa
vaitinėmis programos valando
mis. Tokiu nutarimu yra labai 
patenkinti kaimyninės Ekvado
ro respublikos katalikai, nes jų 
radijo programos yra daugu
moje protestantų įtakoj. 

— Laisvės ir lygybės princi
pai. Tarptautinis katalikų sąjū
dis,' siekiąs pagerinti kitų rasių 
žmonių gyvenimo sąlygas, šiuo 
laiku veikia 21 JAV mieste. Ne 
trukus bus įsteigta dar 50 pa- sikaltimai. Policija į tai atkrei-
našių centrų. Sąjūdžio sekreto- pė dėmesį ir augštieji pareigū
nus neseniai padarė pranešimą nai pažadėjo dėti visas pastan-
apie pastangas kovoje už negrų gas, kad tos landynės būtų lik-
pagrindines laisves ir lygybę viduotos. 

Sunkios dienos girtiems 
vairuotojams 

Vienas parinktas valstybės 
prokuroro Gutknechto padėjė
jas pradėjo atkaklų karą prieš 
neblaivius vairuotojus Chicago
je. Tam parinktas J. Geroulis. 
Jis jau suspėjo 8 girtus vairuo
tojus nubausti po $100 ir mė
nesiui atimti jų šoferio leidi
mus. 

įieško dingusių vaikų 

mus. Numatoma pakelti rinki-
mų pareigūnų atlyginimą it k a n t * ** b ū t v» «»*• •*»• u
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$15 j $25 į dieną; jei kanclida- v i s o s P ^ a n g o s ir v.sas darbas 
būtų apmokamas, tai siektų gal 
netoli miliono dolerių. Iki šiol 
vaikų dar nepavyko surasti. 

tui nėra opozicijos, dėl jo nei 
nebūtų balsuojama; rinkimų tei 
sėjas norima leisti pasirinkti ir 
ne iš savo valsčiaus ir t.t. 

Naujas kelias 
Dabar Michigano bangos ga

li užtvindyti pietinį pakrantės 
kelią: jau pravesta nauja lini
ja nuo 39 iki 47 gatvės, iškel
ta, atokiau nuo vandens, 
dviems automobilių eilėms va
žiuoti į abi pusi. Bus vartoja
ma, kaip tik pagrindinė linija 
paliai ežerą bus apsemta, kas 
anksčiau gana dažnai pasitaiky 
davo. 

Sudegė 4 mažamečiai 
Haywoodų šeimoje įvyko šiur 

pi tragedija. Pats tėvas — šei 
mą pametęs. Motina buvo išė
jusi dirbti. Penki vaikai 1-5 me
tų amžiaus buvo palikti vieni. 
Bežaisdami su uždegtu popierių 
mi padegė namus ir keturi mir-

Dariaus-Girėno vienetas 
271 American Legion auxiliary 
gruodžio 17 d. 7:30 vai. vak. 
šaukia susirinkimą Dariaus-Gi
rėno salėje, 4416 So. VVestern 
ave. Kalėdų senelis atsilankys. 
Narės norinčios aukoti cigare
čių ar kitų dalykų — galite J-
teikti Mrs. Paulinė Prankus, 
826 W. 34th Str., ir Mrs. Mary 
Kareiva, 3237 So. Lituanica 
ave. karo taip pat vykdomas ei* 
garečių vajus karo veteranams, 

Su'dideliu pasišventimu žmo-' esantiems ligoninėse. Prašome 
nes jieško dingusių vaikų: Joa- visų paramos. Galite paskam-
nos Petersen, 6 m., ir Edvardo, binti vajaus komiteto vedėjai 
Rosenstiel, 3 m. Kai išlavintieji Mrs. Bruno Prankus tel. YArds 
šunys atsekė jų pėdsakus iki 17-8727 arba į Dariaus-Girėno 
netoliese buvusio prūdo, pasi- i namą LAfayette 3-8484. 
ryžta išpumpuoti vandenį jieš-

— Seserų Razimieriečlų Rė
mėjų Dr-jos susirinkimas šau
kiamas gruodžio 21 d. 2 vai. 
p.p. Akademijoje. Visų rėmėjų 
skyrių prašome dalyvauti susi
rinkime. Bus renkama valdyba 
ir sudarysime veikimo planus 
1953 metams. 

Rado negyvą automobily 
Harry Triher, 47 m., gyv. 

2515 N. Talman ave., buvo ras 
tas garaže, negyvas savo auto
mobily. Greičiausia jis bus nu-
troškęs nuo pavojingų automo
bilio dūmų. Jis susipyko su žmo 
na ir kaip išėjo, negrįžo 

Daug laiškų ir siuntinių 
Per pirmas dvi gruodžio mė

nesio savaites iš Chicagos buvo 
išsiųsta 93,378,341 pirmos kla
sės pašto tarifo dalykų (laiš
kų) ir 2,416,545 siuntinių mai
šai. 

Didele Swifto apyvarta 
Per praeitus savo gamybos 

metus Swifto skerdyklos par
davė savo produktų už $2,592,-
630,543, turėdamos pelno $21,-
698,417; pelnas bus paskirsty-tinai sudegė, o vyriausias, pen

kerių su puse metų — pabėgo, tas po $3.66 už akciją (Šerą) 
Seimą gyveno 1650 W. 13 Str., 
Chicagoje. 
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Traukinys užmušė tris 
Trys jauni chieagiečiai: R. 

Meyer, 19 m., M. Harvan, 18 
m., G. Ciunga, 21 m., buvo už
mušti, kai traukinys smogė į jų 
automobilį apie 25 mylios į va
karus nuo Racine. Buvo sužeis
ta Harvano sesuo 19 metų. Va
žiavo du automobiliai aplankyti 
vieną ūkininkų šeimą. Pirmasis 
dar spėjo pervažiuoti, bet jau 
pastebėjo atlekiantį traukinį ir 
signalizavo antrajam sustoti, 
bet šie to nepastebėjo ir ant 
bėgių užvažiavo kaip tik tuo 
laiku, kai, priartėjo traukinys. 

Likviduos landynes 
Chicago Daily Tribūne iškėlė, 

kad šiame mieste yra visokių I 
landynių, kur girtaujama, gemb 
liuojama ir atliekama kiti nu-

Sueme antrą įtartiną 
Chicagos policija su dideliu at 

kaklumu jieško bandito, kurs 
grasindamas peiliu nuskriau
džia mergaites ir moteris ir jas 
sužeidžia. Jau suimtas antras 
įtartinas jaunuolis, kurs su sa
vimi turėjo paslėptą peilį. 

Policija dirba 
Gaudydama jauną banditą, 

kurs peiliu grasindamas užpul
dinėja moteris, policija jau iš
tardė 40 įtartinų asmenų Chi
cagoje. 

Eglute ir širdis 
H. Englund, 61 m., taisė eg

lutę. Netikėtai gavo širdies ata
ką ir čia pat mirė. Gyveno 7138 
Evans, Chicagoje. 

A. Nausėdienė, pirm. 

— Moterų Sąjungos 48-ta 
kuopa, Cicero, M., priešmetinia 
me susirinkime vienbalsiai nu
tarė surengti sausio 11 d. vak. 
„bingo party" šv. Antano para
pijos svetainėje. Komisiją susi
daro: Petronėlė Zakarienė, Ag 
nietė Stašaitienė ir Teresė Vai
čiūnaitė. Visos narės, kurios da 
lyvavo susirinkime, vienbalsiai 
nutarė pagelbėti ir parduoti ti
kėtus. 

— šiandien 7:30 vai. vak. 
Aušros Vartų par. salėje šau
kiamas Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities susi
rinkimas. Prašome visų skyrių 

valdybas dalyvauti šiame su
sirinkime. 

—Biržėnų klubo nariams pra 
nešame, kad gruodžio mėn. su
eiga, turėjusi įvykti 21 d. prieš 
pat šventes, valdybai nutarus, 
nukeliama į sausio mėnesį 1953 
m. Apie sueigos tikslią datą ir 
vietą pranešime atskirai. Links 
mų švenčių visiems. 

Klubo valdyba 

L I E T U V O S I R K I T Ų 
KRAŠTŲ PAŠTO Ž E N K L A I 

ALBUMAI, KATALOGAI 
Lietuviški kalėdiniai atvirukai. Impor

tuoti vokiški ir vietiniai aukštos koky
bės žaislai, modeliai, vokiškos žirklės. 
Labai žemos kainos. Lietuviška prekyba, 
dipl. ekon. Ričardas Estka, 1635 West 
63rd St., Chicago 36, 111., tel. GRovehUl 
6-9202. 

— šis tas iš JAV prezidentų; 
inauguracijų. Pirmojo preziden
to G. VVashington inauguracijos 
buvo New Yorke, antrojo — J. 
Adamso — Philadelphijoje, o 
tik trečiuoju pradedant JAV 
prezidentu T. Jefferson inau
guracijos iškilmes visuomet 
vyksta JAV sostinėje — "VVash
ington. 

— Kiek dalyvavo rinkimuo
se? Galutinai apskaičiuota, kad 
prezidento rinkimuose, dalyvavo 
61,152,069 asmenys. Gen. Ei-
senhoweris gavo 33,718,528 bal 
sus, Stevensonas 27,190,310, o 
kiti 243,231. 

Trūksta mokytojų 
Gruodžio 29 d. bus egzaminai 

kandidatams, kurie nori dėstyti 
Chicagos augštesnese mokyklo
se. Mokyklų vadovybe, turėda
ma galvoje paduotus prašymus, 
skelbia, kad ir po egzaminų dar 
nebus visos vietos užpildytos. 

Gryni keliai 
Vieškelių administracija pra

neša, kad Chicagos apylinkių 
keliai gryni — neturi nei ledo, 
nei sniego. 

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
jstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3 % 

pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. 

BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASS'N. 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Pirmad., antrad., penktad ir SeSt. I Trečiad. 9 ryto iki 12 v. d. 
9:00 ryto Iki 4:80 p. p. Ketvlrtad. 9 ryto Iki 8 vak. 

REIKIA VARGONININKO 
Aušros Vartų parapijai 

^ . , _ _, w. ... ! Tur i mokėti anglų ir lietuvių - Gyvates mėsa. Barškuoles . . . __ . * .X1 . , 
A_ . . . . . kalbas. Kreiptis asmeniškai \ gyvates mėsa yra laikoma ska-. x , __ M & J

 x r
 J x i i i . kleboną kun. Kuprevičių 

numynu. Yra net fabrikų, ku
rie gamina bar§kuoi?b gyvatSs 
konservus. 

2327 W. 23rd PI. 
nuo 1:00 vai. p.p. iki 9:00 v. v. v. v. lk 

Pakvietimas 
KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTfcS DR-JOS ir L. RAMOVĖS S-GOS 
CHICAGOS SKYRIAI S. m€n. 31 d. 10 v. v. L. AUDITORIJOJE, 

mažoje »aleje, rengia bendrą 

NAUJŲJŲ METU 
sutikimą, į kurį maloniai, prašo atsilankyti narius ir svečius 
linksmai palydėti Senus ir sutikti Naujus, laimingesnius, metus. 
Maloniai prašome užsisakyti staliukus iŠ anksto (pakvietimai ne
bus siuntinėjami). Įėjimas su šampanu $2 asmeniui. Registruotis 
iki 27 d. gruodžio mėn. pas p. Babickienę, tel. VIrginia 7-4723 
ir p. V. Genienę, LIvingaton 8-0420 po 6 v. v. . . . . Rengėjai 

N 


