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VISIEMS NUOTAIKINGŲ ŠVENČIŲ! 
Kristaus nebaigtas darbas 

VYSKUPAS VINCENTAS BR1ZGYS , 

Kalėdų naktis yra taip tur- prieš kurias kovota jau tiek 
tinga atminimais, kad, skaitant šimtmečių. Ne kiekviena žmo-
trumpų Evangelijos žodžių nu- nių karta sugeba savo krikščio-
pasakotus įvykius, nežinia, ku- nišką dvasią perduoti jaunes-
riuo daugiau gėrėtis, kuriuo nėms kartoms. Ne vienos krik-
daugiau graudentis. 

įspūdingi ir mus kasmet iš 
naujo sujaudina šie Evangelijos 
atpasakoti įvykiai: neužjaučian 

ščioniškos tautos jaunesnės 
kartos taip labai skiriasi nuo 
buvusių kartų, kad su ja tenka 
pradėti darbą beveik i§ naujo. 

tis žmonių šaltumas, dideliame Tautos siunčia tūkstančius 
reikale esančios šventosios šei
mos skurdi prieglauda, angelų 
giesmės, piemenų džiaugsmas, 
Išminčių kelionė, Erodo paruoš
ta Betlejaus tragedija, Švento
sios Šeimos tremtis Egipte. Ta
čiau ne juose yra Kalėdų nak
ties esmė ir ne juose Išganyto
jo atėjimo tikslas. Visa tai yra 
tik epizodai iš kelio į tikslą, tik 
prasmingo paveikslo rėmų pa
puošalai. 

Visa atnaujinti Kristuje 
Pats Kristus paaiškino, jog 

jis atėjo pas žmones, kad jie tu
rėtų gyvenimo ir apsčiai turėtų 
(Jono 10,10). Tą Kristaus atė
jimo tikslą vėliau šv. Povilas iš
reiškė kiek kitais žodžiais saky
damas, kad Kristaus atėjimo ir 

savo idealistų vaikų į stabmel 
diskus kraštus ten žmones mo
kyti krikščioniško gyvenimo, o 
jų tėviškėse atgyja ir plinta tos 
pačios stabmeldiškos nedorybės, 
prieš kurias kovoti kitur išėjo 
jų vaikai. 

Ar ne keistai skamba, kad mū
sų laikais Šventasis Tėvas rado 
reikalo viešai priminti ne kam 
kitam, o senų krikščioniškų tau
tų katalikams, kad tėvai ir auk
lėtojai turi savo vaikus ir jau
nimą mokyti krikščioniškos do
rovės tiesų turinio 4r tų tiesų 
pritaikymo praktikos gyveni
me? Kodėl to priminimo reikė
jo? Todėl, kad mūsų laiko daug 
tėvų ir auklėtojų, peraugštai 
vertindami visokius menkaver
čius naujumus, patys pradėjo 

JT, Prancūzija ir Š. Afrika 
JT arabų prašymų neišklausė. — Patarta tartis be tar

pininkų ir Prancūzijai pareikštas pasitikėjimas 
SALOMĖJA NARKELICNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINES TAUTOS. — Didžiulė audra, kuri rinkosi tjes 

Prancūzijos galva šiai atsisakius dalyvauti JT posėdžiuose svars
tant Tuniso ir Maroko klausimus, išsisklaidė švelniose rezoliuci
jose, patariančiose tiesioginius pasitarimus. 

Pareikšta viltis, kad Prancū-

jo apreikštų paslapčių tikslas, m a n y t i j o g j ų ž m o g a u s gyve 
buvo patraukti prie savęs visa, 
kas yra danguje ir žemėje, ir vi
sa atnaujinti (Efez. 1, 10). 

Taip. Kristus atėjo tik tam, 
kad visa prie savęs patrauktų, 
visa atnaujintų, kas amžiams 
bėgant žmonių buvo užmiršta, 
iškreipta. Jis atėjo atnaujinti 
žmoniją, žūstancią savo pačios 
nuodėmėse. Visa, ką jis darė, 
ką kalbėjo, ką po savęs žmo
nėms paliko — visa yra padary
ta tuo vienu tikslu: visa prie sa
vęs patraukti, visa atnaujinti. 
Krikščionybei įgyvendinti ne-
pakanka vienos generacijos 
Panaikinti žmonijoje įsigalė

jusias blogybes Kristaus trum
po žemiško gyvenimo nepakako. 
Nepakako ir jo apaštalų darbo. 
Kristus I r apaštalai spėjo tik 

Garbė Dievui, ramybė" žemėje geros valios žmonėms! 

nimui pakanka ir jaunimą pra
dėjo tik jų mokyti, visai pamir
šę, kad mokėti krikščioniškai 
gyventi yra daug svarbiau, negu 
mokėti visokiomis naujenybė
mis naudotis. Prieš naudojimąsi 
visokia civilizacijos pažanga nei 
Kristus nei jo Vietininkas nieko 
nesako. Tik bloga yra, kad mū
sų laiko daug tėvų ir auklėto
jų, besirūpindami daugeliu, pa
miršo geriausiąją dalį. Mūsų lai
ko rašytojams, menininkams, 
visuomenininkams, politikams 
Šventasis Tėvas rado reikalo 
priminti, kad juos visus įparei
goja krikščioniškos moralės 
reikalavimai ne tik jų privati
niame, šeimyniniame gyvenime, 
bet ir jų kūryboje bei visose jų 
veiklos srityse. Mūsų laikais1 

Apgynė JAV nuo sovietų kaltinimų 
Sovietai reikalavo pasmerkti JAV už "belaisvių žudy
mą". — Sesija pratęsta vieną naktį ir kaltinimas at

mestas 
NEW YORK, gruodžio 23. -— Sovietų atstovui pasisekė vieną 

naktį užtęsti Jungt. Tautų sesiją, bet nepasisekė užlipdyti ant JAV 
kaktos kaltinimą, kad jos žudo Korėjoje karo belaisvius. 

Sesijai sekmadienį besiren
giant skirstytis atostogų iki va
sario 24 d., Sovietų atstovas Gro 
myko netikėtai įteikė pirminin
kui reikalavimą, kad prieš išsi-
skirstant JT visuotinis susirinki
mas dar pasmerktų JAV už „Ki
nijos ir š. Korėjos karo belaisvių 
žudymą". 

.ne retas iš katalikų ir tai jau 
tiesą pasakyti, kelią parodyti, o b u y o i r š 
visa prie tos tiesos patraukti jie 
nespėjo. Jie patys atlankė ne vi
sas tautas, ne visoms tautoms 
Evangeliją paskelbė ir ne visas 
tautas atnaujino Evangelijos t a s š i o rudens savo metinėje 

Kada žmogui ateina turtai? 

U. S. A. Katalikų Episkopą-

tiesų dvasia. Tą darbą pilnai pa
baigti tenka jų sekėjams kitose 
kartose. Praėjo ne vienas šimt
metis sunkaus darbo ir labai 
didelių aukų, kol Kristaus ir 
apaštalų darbo tęsėjai sudie
vintas nedorybes, Mitros, Molo
cho, Bacho, Veneros ir kitais iš
galvotais vardais pavadintas, pa
keitė žmogaus dvasią kilninan-
čiomis šventėmis, kol nedory
bėms grąžino jų tikruosius var
dus, kol jas pakeitė užsidegimu 
siekti žmogaus natūraliam kil
numui tinkančių krikščioniškų 
dorybių. 

Tačiau ne tik senovėje, bet ir 
visais laikais žmogus yra men
kas. Stebimės žydų elgesiu 
prie Sinajo kalno. Užkopė Mozė 
į kalną parnešti savo tautai Die
vo įsakymų. Pirmiau negu jis 
spėjo žemyn nulipti, jo vado
vauti žydai atsiliedino aukso 
veršį, panašų į tuos, kuriuos 
matė Egipte garbinant, ir pasi
statę jį šoko aplink jį, garbin
dami. 

Darbas ii naujo 
Kiek kraujo aukų, kiek darbo 

sudėta tautų sukrikščioninimui. 
O to viso nepaisant net ir tose 
vadinamose senose krikščioniš
kose tautose dar dabar tenka 

konferencijoje apeliuoja į U. S. 
A. katalikų ir visų kitų protus 
primindami, kad gyvenime ir 
ypatingai jaunuomenės auklėji
me reikia daugiau respektuoti 
religiją ir bendrai dorovinį jau
nuomenės auklėjimą. 'Jie rado 
reikalo priminti, kad tautai yra 
didesnis nuostolis netekti do
ros, negu būti kieno nors api
plėšta iš žemiškų turtų. Daugu
ma žmonių jau pamiršo, kad do
rai gyvenančiam ir darbščiam 
žmogui turtai patys ateina, o do
ros netekusi tauta ir pati žūna 
ir jos turtai. 

Pagrindinė Kalėdų mintis 
Jeigu Kristaus Atėjimo šven

tę švestume tik pasaulietiško 
malonumo jieškodami, ar nebū
tų tada mūsų šventė panaši j 
anas stabmeldiškas šventes, ku
rias panaikinti Bažnyčia pakėlė 
tiek aukų ir darbo? Kaip sek
madienio, taip ir kitų krikščio
niškų švenčių paskirtis yra kar
tu ir poilsis ir žmogaus prasi-
blaivymas po darbo, varginan-
čio žmogaus kūną ir dvasią. Ta
čiau svarbiausia visų švenčių, o 
ypatingai Kristaus Gimimo 
šventės prasmė yra jau krikš
čioniškai žmonijai priminti, kad 
dar ne visa žmonija Kristų pa-

JAV delegacija, pavadinusi 
Gromyko pastangas „bjaurios 
propagandos" gabalu, paprašė 
sesiją vieną naktį pratęsti irklau 
simą išrišti balsavimu. 

Savo propagandai Sov. Rusija 
bandė panaudoti gruodžio 14 d. 
Pongam saloje įvykusį komunis
tų civilių internuotųjų-sukilimą, 
kurio metu 82 internuotieji žuvo 
ir 120 sužeisti. Gromyko apie tai 
pripasakojo baisių dalykų ir pri
dėjo, kad čia ir kitur buvę karo 
„belaisvių žudymai" yra tyčios 
darbas, siekiąs įgąsdinti belais
vius, kad jie atsisakytų repatria 
cijos. 

Gromykai atsakė P. Jessup, 
patiekdamas davinius, kad Pon
gam sukilėlių tarpe nebuvo nė 
vieno karo belaisvio, kino ar ko
rėjiečio, bet visi ten uždaryti yra 
šiaurės korėjiečiai civiliai, su
gaudyti P. Korėjoje prie sabota-

traukta, ne visa 30 dvasia at
naujinta, kad dar ne visi moka 
naudotis Išganytojo atėjimu. 
Kristaus Atėjimo šventė yra 
kad mums primintų, jog jo ir no susitarimo su Hitleriu. Ko-

žo darbų. Jų sukilimas buvo su
organizuotas iš oro iv turėjo tiks 
lą būtina* f pr«#tfi 'kraują, kad 
Kinija ir Š. Korėja galėtų leng
viau atmesti JT pasiūlymą dėl 
belaisvių iškeitimo, kuris vie
nas betrukdo padaryti Korėjos 
karo paliaubas. Jessup atkreipė 
dėmesį, kad JT rezoliuciją Kini
ja ir Š. Korėja atmetė kaip tik tą 
dieną, kada apie 4,000 komunis
tų Pongam saloje sąmoningai 
veržėsi iš stovyklos tik tuo tiks
lu, kad būtų pradėta į juos šau
dyti. 

Sovietų pasiūlymas pasmerkti 
JAV ir nubausti kaltininkus at
mestas 45 balsais, 5 sovietų blo
ko rankom pakilus už. 10 

Katyno kaltininkai 
tyčia nuslėpti 

VVASHINGTON, gruodž. 23. 
— Katyno skerdynes tyrusi JAV 
atstovų rūmų komisija surašė 
pranešimą apie surinktus davi
nius ir pridėjo kelias išvadas. 
Pirmoji, jau seniau žinoma, yra 
toji, kad Katyno miške lenkų ka
rininkus ir kitus inteligentus nu 
žudė ne vokiečiai, bet Sov. Ru
sija. 

Antra, JAV vyriausybė labai 
anksti žinojo, kad yra medžiagos 
nusikaltimą Sov. Rusijai priskir 
ti, tačiau sąmoningai apie tai ty
lėjo neva todėl, kad bijojo Stali-

Formozai žadėta 
didesne pagalba 
TAIPEI, gruodž. 23. — JAV 

karo misijos Formozoje šefas 
gen. Chase pareiškė kad 1953 m. 
Chiang karinės pajėgos sulauks 
daugiau Amerikos pagalbos. Ne
norįs pranašauti, bet galįs saky
ti, kad Kinijos kariai 1953 m. jau 
gali kariauti Korėjoje. 

Chiang Kai-shekas ta pat pro
ga pridūrė, kad greit bus baigti 
apmokyti ir suformuoti daliniai, 
kurie pradės Kinijos atkariavi-
mą. 

Chase tą pareiškimą padarė 
po to, kai Korėjoje ilgai tarėsi 
su Eisensoweriu: jam papasako
jo apie Chiang reikalus ir pridė
jo savo pasiūlymus. 

Tuniso ekstremistai 
taikos nenori 

TUNIS, gruodž. 23. — Tuni
so necionalistų partija paskelbė 
boikotuosianti pravedimą savi
valdybių reformos, kurią įteisi
no sultonas savo parašu prancū
zams ultimatumu paspaudus. 
Partijos nusitatymą paskelbė 
mažesnieji dar laisvėje esą va
dai, nes vyriausieji partijos va
dai yra deportuoti į dykumą. 
Tuo tarpu nėra vilties, kad tik 
prancūzų daromos reformos pri
vestų prie įtempimo pašalinimo. 

• BBC žydų kalba transliaci
jas kažkas pradėjo trukdyti. 

zija stengsis ir toliau plėsti Tu
niso ir Maroko gyventojų pagrin 
dines laisves ir ves tuos kraš
tus prie savarankiško valdymo-
si. Tai ir viskas, ko čia per ilgai 
užtrukusias diskusijas pasiekta. 

Visa nelaimė, kad čia buvo di
delis nuomonių susiskaldymas 
dėl to, ar JT buvo kompetentin
gos tokius dalykus svarstyti ar 
ne. Dar šios sesijos pradžioje, 
tik ką po JAV rinkimų Ameri
kon atvykęs Prancūzijos užsie
nių reik. ministeris Schuman pil
naties posėdyje įspėjo, kad ge
riau to klausimo nesiimtų, nes 
tai yra kišimasis į vidaus reika
lus. Prancūzai tikrai išvedė savo 
atstovus iš posėdžių salės, o li
kusieji skundus svarstė patys 
vieni. Dabar išėjus tokiems švel
niems rezultatams, daugelis ap
gailestauja, kad Prancūzija ne
dalyvavo, nes būtų buvę geriau 
viskas išsiaiškinta. 

Tuniso klausimas 
Nuo Casablancos iki Manilos 

laisvę mylinčios tautos rėmė Tu
niso ir Maroko žmonių laisvės 

naciją, kuri šiuo metu esanti Tu
nise ir tuo gresianti pasaulio tal
kai ir saugumui. Jos lygino Tu
niso istoriją su kitų tautų isto
rija, kai buvo einama į nepri
klausomybę, o Prancūzijai jos ro 
dė, kad tai buvo aiškiausias at
siliepimas į jų pačių garsiąją re
voliuciją. 

Tuo tarpu Meksika ir kitos vi
durio kelio nusistatymo valsty
bės visiškai nesijaudino, tarda
mos, jog „reikalas nesąs blogo
se rankose, jei tai kalbama apie 
Prancūziją. Juk ji visais laikais 
buvusi laisvės didžiausia respek-
tuotoja". O Jungtinės Amerikos 
Valstybės, iš vienos pusės re
miančios kiekvieną laisvės pasi
reiškimą, iš kitos pusės nelabai 
norėjo susipykti su Prancūzija, 
kuri šiuo metu yra viena jų stip
riųjų sąjungininkių prieš komu
nizmą. Todėl Philipp Jessup sau 
ramiai ir dėstė: „Mes tikime, 
kad Tuniso tautų siekimas yra 
teisėtas. Mes tikime, kad ir 
Prancūzijos reikalas yra tei
sėtas. Tos abi šalys stovi ant 
krantų Viduržemio jūros, kurios 

. bangos yra liudininkės palengva 
idėjas o tų tautų vardu kalbėjo, *^ ^ civįi izacijos«. Esą, 
per ouu rmi gyventojų atstoyau ^ k o s k u b ė U I g t o r i j a 

yra ma-jančios Arabų — Azijos tautos, 
kurios čia ir pasirūpino tuos abu 
klausimus įtraukti į sesijos die
notvarkę ir abiem atvejais siūlė 
sprendimą. 

Tuniso klausimas, svarstytas 
tuojau po Korėjos, iš komiteto 
pareikalavo devynių posėdžių, 
kurių metu kalbėjo net 41 dele
gatas. Ir tuos posėdžius New Yor 
ke, kaip žinia, akompanavo ne
ramumai Maroke. 

Čia buvo iškelta, įog pranzū-
zai ne tik politiškai pavergė Tu
nisą, su kuriuo savo metu buvo 
pasirašę sutartis kaip su suve
renine valstybe. Praktiškai, esą, 
visi žino, jog jis dabar yra pavir 
tęs žiauriausiai išnaudojama ko
lonija, kurią faktinai valdo pri
vilegijuotieji 140,000 prancūzų. 
Prancūzai palikę tiktai Tuniso 
sultono vardą, o visą valdžią su
ėmę į savo generalinio rezidento 
rankas. Ypač arabų valstybės 
vaizdavo priespaudą ir diskrimi-

kovoti prieš tas pačias ydas,' žino, kad dar ne visa prie jo pa 

apaštalų pradėtą, kitų ligi mūsų 
tesėtą darbą toliau tęsti turime 
mes. Ši mintis Kalėdų šventes 
mums padarys ir džiaugsmingo
mis ir prasmingomis. 

Visiems šias mintis skaitan
tiems iš širdies linkiu prasmin
gų, džiaugsmingų Kristaus Gi
mimo švenčių!!! 

misija tokį nusitatymą griežtai 
pasmerkė, nes jis yra ne tik ne
garbingas, bet nemoralus ir net 
nusikalstamas. 

Trečia, jieškotina priemonių 
patraukti Sov. Rusiją atsakomy
bėn prieš tarptautinį teismą. 

Ketvirta, patartina ištirti pa
našius katynus Korėjoje. 

# 
X 

Sveikiname ir Dėkojame! 
Sveikindami visus skaitytojus, bendradarbius Ir biz

nierius su šventomis Kalėdomis, dėkojame visiems už viso 
keriopą paramą šią kalėdinę laidą išleidžiant. Esame la

bai dėkingi biznieriams ir profesionalams, kurie remdami 
mūsų dienraštį pelno mūsų skaitytoju ir visos lietuviu vi
suomenės paramą. 

'DRAUGO' ADMINISTRACIJA IR REDAKCIJA 
J? 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— JT visuotinio susirinkimo pirmininkas įgaliotas sukviesti 

delegacijas į posėdį nelaukiant vasario 2Ą d. tuo atveju, jei karas 
Korėjoje sustiprėtų arba komunistai pasiūlytų priimtinas paliau
bų sąlygas. 

— Korėjos sausumos frontas vakar buvo visai įšalęs, tik avia
cija tęsė priešo karinio turto centrų naikinimą. Numušti 8 prie
šo lėktuvai. * 

— Rygos radijas pranešė, kad pašalintas iš vicepremjero pa
reigų tūlas Novikov, greičiausiai sulatvintas rusas. Latvijos mi
nisteris pirmininkas turi iš viso 6 pavaduotojus. 

— Vakar Libano vandenyse užėjo ant seklumos Prancūzijos 
keleivinis laivas ir pavojingai palcrypo. Ant laivo yra apie 1000 
keleivių, kurių gelbėti skuba laivai iš Viduržemio jūros. Paskuti
nės nepatikrintos žinios skelbė, kad laivas trūko pusiau. 

— Keturi JAV aviacijos generolai vakar pradėjo tirti Globe-
master katastrofos priežastis. Lėktuvas nukrito Washington vals
tybėje prie Larson bazės ir žuvo atostogų vežami 86 kareiviai. 

— Komunistai surengė tylias demonstracijas prie Sing Sing 
kalėjimo, kur laukia mirties bausmės įvykdymo sovietų šnipai 
Rosenbergai. Prie kalėjimo demonstrantai nebuvo prileisti, tik ant 
kelio leista padėti gėlių. Komunistai nori atkreipti visuomenės 
dėmesį, kad ši pradėtų prašyti Rosenbergams pasigailėjimo. 

— Argentinos prezidentas Peronas paragintas suteikti amnes
tiją politiniams kaliniams. Jo buvusio draugo laiškas tuo reikalu 
leistas atspausdinti laikraščiuose. 

> 

čiusi daug išsipildžiusių sapnų ir 
daug kartumo, pavirtusio saldu
mu. Reikia tik pasitikėjimo vie
nų kitais. 

Maroko reikalai 
Visiškai teisingai čia buvo kai 

bama, kad Maroko klausimas pa
našus į Tuniso klausimą, tik tas 
skirtumas, jog yra kitoks gyven 
tojų skaičius, kitoks plotas ir 
geografinė padėtis. Tik Čia buvo 
sakoma, kad 450,000 prancūzų 
kolonistų išnaudoja vietinius ara 
bus ir berberus. 

Atmesdamos prancūzų vyriau 
sybės pranešimą, kuris buvo ank 
sčiau padarytas apie ekonominę 
pažangą Maroke, arabų ir Azijos 
tau tos reikalavo laisvės maro-
kiečiams recdamiesi net Šventuo 
ju raštu, kad „Ne viena duona 
žmogus yr& gyvas". 

Septyniuose tam klausimui 
skirtuose posėdžiuose kalbėjo 
per 30 delegatų, ypač karštai pa
sisakė arabų ir Azijos tautų vy
rai, tvirtindami, kad čia ne Pran 
cūzijos ir arabų, bet visų Jung
tinių Tautų reikalas. JT turi pa
rodyti, ar jos gali apginti savo 
autoritetą ir pradėti vykdyti 
Chartos joms skirtą misiją. 

Pernai tuo reikalu šeštosios 
sesijos metu diskutuojant, daly
vavo ir pati Prancūzija, nors bu
vo įspėjusi, kad debatai galį su
painioti reikalus, šiemet jos žo
džius pakartojo britai, bet jiems 
nepavyko klausimo atidėti, kaip 
tai prancūzams pavyko pernai. 
Todėl britai su amerikiečiais sa 
vo balsais neparėmė net to švel
naus paraginimo derėtis su ma
rokiečiais. 

Kalendorius 
Gruodžio 23 d.: šv. Viktorija. 

Senovės: Velbutas ir Žibutė. 
Oras Chicagoje 

Stipriai apsiniaukus, bet lie
taus nebesitikima. Temperatūra 
apie 36 laipsnius. 

Saulė teka 7:14, laidžiasi 4:23. 
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Rašo DR. ftL. RftCKUS 

SVEIKATA BRANGIS TURTAS 
4204 ftrcher Rve. Chicago 

KELIONE! VAKARUS 

Sveiki drabužiai 
Drabužiai privalo būti ne tik-

tai gražus, švarūs, madingi, bet 
ir sveiki. Atitinkamam sezonui 
privalo būti atitinkami drabu
žiai. Kas to neboja, savo svei-, 
katą stato pavojun. 

Žieminių drabužių tikslas yra 
apsaugoti kūną nuo šiurpaus 
vėjo, nuo drėgmės ir nuo per
šalimo. Ne visi nusimano apie 
drabužių higieną; vieni dėvi per 
sunkius ir peršiltus drabužius, 
o kiti perplonus ir abeji kandi
datuoja į slogas, pleuritą, bron
chitą, pneumoniją, nefritą ir ki-, 
tokias pavojingas ligas. 

Drabužiai savaimi šilumos ne 
teikia, o tik palaiko kūno šilu
mą, kitaip tariant, neleidžia 
iš mūsų kūno garuojanč ai šilu
mai greitai išgaruoti. Kaip tai? 
Nagi, apvilk akmenį kailiniais, 
o akmuo visvien nesušils. 

Tinkamiausi žiemai drabužiai 
yra Vilnoniai ir muitinimai, pu
riai suverpti ir minkštai išausti. 
Ketai suaustas lininis ar bo-
,'elninis audimas žiemos sezonui 
yra netikęs, nes tinkamai neuž
laiko kūno šilumos. 

Geri marškin ai žiemos metu 
yra svarb au negu paltas (over-
coat). Vilnoniai marškiniai yra 
šilčiausi ir sveikiausi, bet visi 
ž nome, kad šiurkšti vilna "kan
da" odą, nuo ko gali atsirasti 
visokių spuogų ir odos ligų. Tai 
gi sveikatos dėlei patartina pirk 
ti tik m nkščiausios vilnos marš- j 
kinius. Kieno oda yra perjaut-
ri vilnoniam audimui, tai gerai 
darys, jei dėvės po apačia plo
nus bovelnimus marškinius, o 
ant viršaus vilnonius, ir ant pat 
viršaus viršutiniuosius (išeigi
nius). 

Vėjuotoje dienoje, išeinant 
lauk nors vienai tik minutėlei, 
reikia apsisiausti paltu. Ypač 
suprakaitavęs lai to neužsimirš
ta. Šiurpas silpnina kraujo at
sparumą prieš ligas. 

Neturtingi žmonės, ypatingai 
jei turi didelę šeimyną, kaikaca 
yra priversti pirkti apdėvėtas 
drabužius. Verta pasisaugoti, 
kad su senais drabužiais nenusi 
pirktų ligos. Juk nežinia, gal 
tuos drabužius dėvėjo koks džio 
vininkas ar kitokia užkrečia
ma liga žmogus. Nusipirkus se
nus drabužius vien tik "clea-
ners" komerciniu valymu nevi-
suomet galima pasitikėti. To
kius drabužius reikia prieš sau
le išvėdinti ir paskui su karštu 
prosu gerai išprosyti. Ypač 
svarbu išprosyti drabužio pa.mu 
salą, nes ten daugiausia randa-

i mikrobų. Saulės spinduliai u* 

garinis karštis užmuša ligos pe
rus mikrobus. 

Šios kelerios pastabos apie 
aprangos higieniškumą žiemos 
metu yra vertos dėmesio. Rei
kia neužmiršti ,kad daugiausia 
lig*ų prasideda žiemą. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausia J. K. 1) Ar spali
nės kirmėlės viduriuose gali iš
šaukti sk.lvio žaizdas, vėžį ir 
tt. 2) Ir kaip nuo jų apsisaugo
ti? 3) Ar tiesa, kad jas galima 
gauti per rūbus, nešvarius (nc-
dezinfekuotus) indus ir seiles? 

Atsakymas J. K. Tiesiogi 
n.ai tai negali. 2) Kaip apsisau 
goti nuo spalinių kirmėlaičių, 
klausimas yra platokas ir ke
liais bruožais išgvildenti neįma
noma. Svarbiausas apsisaugo
jimo nuo užsikrėtimo kirmėlai
čių kiaušinėliais būdas, tai žmo
nių rankomis čiupinėtų vaisių, 
daržovių ar kitokio maisto ne
valgyti nenuplovus su vandeniu 
ir prieš kiekvieną valgį nusimaz 
goti rankas su muilu bei švariu 
vandeniu. 3) Tai tiesa, jei daik 
tai ar drabužiai buvo naudoja
mi tų, kurie turi spal'.nes kir
mėlaites; bet nesunku yra kon
taminuotus drabužius su karštu 
prosu išprosyti ir užmušti karš 
čiu ne tiktai pačias kirmėlaites, 
bet ir jų perus (kiaušinėlius). 

Atsakymas M. N. Taip, 
tiesa, kad vidurių išpūtimas nuo 
"g^zų" gali dažnai pasireikšti 
pas tuos, kurie turi širdies ligą. 
Kai širdis nepajėgia tinkamai 
kraują pompuoti, tai kraujo 
apytaka skilvyje bei žarnose 
yra bloga, tuomet ir "gezų" apy 
kaita pablogėja ir viduriai iš
pampsta. 

progos bent pamojuoti kėliau- čių prasilenkimo bei sienos for- plavesuojančių Stars and Stri-
jančių link. Bet žiemos metu malumų patikrinimo. Bet ame- pes bei Union Jack vėliavų. Va 
aplinka jau virai niūri. Kartais ;ikiečių, britų ar prancūzų ma-' karų Vokietijos sienos perėji-

Antraštė panaši i Kiplinso ar nai dažytos būdelės išlipęs rau- aplenki kurį maisto sunkvežimį anoms nereikia stovėti eilėje. ,mo postas. Čia viskas yra grei 
Julės Verno pasakojimus, bet donasis karys paprašo dokumen a r pastebi greit pasiliekantį se- Automobilis pastatomas šalike-1 ta ir aplinka švari. Garsus ra-
vieta ir aplinka visiškai skir- tų. Gi kitas rusų puskarininkis novinį rusų autovežimį. Taip lyje ir einama į nedidelį pasta-idijas perduoda paskutines ži-
tinga: kelionė iš Berlyno į va- įdėmiai apžiūri keliaujantį, bet I p8\ kernos metu šiaurės vėjas tą, kur kelionės pažymėjimai nias iš Londono, o ramus, nuo-
karus. Palyginamai neilgas tai neaplenkia ir auto mašinos. Tuo laisvai paliktas siausti autostra vėl tikrinami. Stebėtina, kaip'seklus pranešėjo balsas galuti 
kelio ruožas, bet be jokios abe- j metu kiekvienas keleivis pergy 
jonės tai vienas įdomiausių šių na savotišką neramumą, susi jau 
dienų pasaulio susisiekimo ar- > dinimą, bet tas juk taip supran-
terijų. Berlyno — Helmstedto ; tama. Žvilgsnis krenta ant Mas 
autostrada tarsi koks baltas, j kvos atstovų. Jų pečiai platūs 
stiprus siūlas vingiuoja per so-1 rankos didelės su storais, trum-
vietų valdomą ryt. Vokietijos da | pais pirštais. Jų veidai taipo-
lį. Tai vienintelis legalus kelias, j gi platūs su storokomis, trum-
paliktas laisvosios Berlyno da- pomis nosimis. Akys daugumo 

dos plotuose. tautos atsineša visą savo aplin- nai įtikina, kad ir vėl esama 

lies susisiekimui su vakarine Vo 
kietija. Dėka sąjungininkų žli
bumo bei per didelio pasitikė
jimo žodiniams raudonųjų pa
žadams, šiandien drebama ir bi
joma, kad kurią nors dieną 
Kremlius užsimanys ir uždarys 
tą kelią. O kas tada? Belieka 
tik oro kelias, bet tai jau visai 

je mėlynos, bet nepasitikinčios, 
tiriančios, bet ir baimingos,-šal
tos. Patikrinimas baigiasi. Ka
rys gražina dokumentus, ištie
sia dešinę ranką pagarbai. Dar 
sunkokai vokiškai prataria: 
"Bitte schoen". "Spasiba" — 
atšauni, nemažam ruskelio pasi
tenkinimui. Bet, geriausiai, jei 

nepigus liuksusas, o beto, t a i g a s ir moka daugiau rusiškai, 
dar neskanus prisiminimas Ber-1 geriau jau neišsiduoti... 
lyno oro tilto, kuris kaštavo ne Prieškariniais laikais kiekvie-
vien bilionus dolerių, bet ir žmo \ nas galėjo daryti autostradoje 
nių gyvybes. 

Pažvelkime iš arčiau įšiandien 
dar tebeveikiantį tą įdomųjį 
plentą, pasidalinkime įspūdžiais, 
kuriuos "The New York Times" 
laikraštyje perdavė žurnalistas 
Drew Middleton, kuris savo ke-
! lionę pradėjo iš Zehlendorfo, 
Berlyno priemiesčio. Čia pirma
sis išvykimo ir patikrinimo pos
tas, kurį prižiūri amerikiečių ir 
britų įgulos bei vokiečių mui
tinės atstovai. Cia patikrinam" 
dokumentai, kelionės pažymėji-

,mai ir paslaugūs MP policistai 
I keleiviui įteikia žemėlapį su tiks 
,1111 krypties nurodymu į vaka
rus. Sekantis sustojimas jau 

Į rusų patikrinimo punkte. Auto
mobilis sustabdomas prie medi

ką tik jis norėjo, bet kitaip yra 
šiandien. Ir jei anais laikais. 

Pagaliau, pasiekiamas medi- ką kartu. Juk čia taip be galo 
nis tiltas per Elbę. Jis staty- toli nuo Maskvos, bet čia ir kve 
i&s dar amerikiečių, tuoj po ka- pia ir* atrodo taip, kaip tose 
ro audros, o plieninis, karo aud
rų sugriautas ,dar ir šiandien 

Kijevo, Charkovo ar Stalingra
do aerodromų raštinėse. Oia 

kyšo pusiau iš vandens. Pe» ai jausi ir tipiško rusų tabako kva 
tą tik vienos krypties judėji
mas, tuo būdu, visa kelionė su
lėtinama. Abiejuose tilto ga
luose vokiečiai renka pervažia
vimo mokestį. Praeiviai atkrei
pia dėmesį į amerikinius "gra
žius automobilius". Nebūtų jau 
jie pergražūs, bet jiems atrodo 
tikrai nekasdieniškai, nematy-

pą, matysi dulkių klodus, ir Sta 
liną kabantį ant sienos. Šiuo 
kartu patikrinimą atlieka sovie
tų leitenantas. Jis tiksliai nu-

vakaruose. Dedamas paskutiny 
sis antspaudas ant visų kelionės 
pažymėjimų. "Kaip pavyko ke
lionė?" dar paklausia parei
gūnas. Aišku, paprastai atsa
koma, kad neblogai ir dar stip 
riau užminamas gazo pedalis. 
Kelionė per rusų zoną, per ne
didelį tarpelį geležinės uždan
gos, baigta. Bet ar tai neatro-

kopijuoja jūsų pavardę anglis- do, kad čia buvo keliauta lyg 
kai ir rusiškai. Užpakaly jo sė
di puskarininkis, įsikniaubęs į 
didžiules knygas. Pareigos at
likimas leitenantui užima nema-

per gerai tvarkomą kalėjimą? 
A-is 

tai, prabangiai. Tuoj už Elbės jžai laiko. Jis tikrinasi įvairiose 
vienoje pusėje galima įžvelgti [knygose, suka sau galvą, kol 
Magdeburgą, o pačiam horizon- grąžina paimtus popierius. Ta 
te, prieky, matosi juoduojan- i^a jau galima įsėsti atgal į ma-

<f 

tą kiek daugiau kaip 100 mylių atrodo, daugiau .bedirbančiųjų, 
ruožą galima buvo pervažiuoti | j a u pastebimos eilės sunkveži-
per maždaug pusantros valais 
dos, dabar greitį daboja specia
lūs ryt. vokiečių policijos dali
niai. Kelyje dažnai nematai jo
kių kitų mašinų keietos mylių 
nuotolyje. Bet ir pati kelio ap
linka gana tuštoka. Nedaug 
kas matyti. Daug kur kelias ei
na pro tankius miškus, tuo bū
du uždengiama didesnių plotų 
reginiai. Važiuojant reikia da
boti kelio išsišakojimus, kurie 
veda ar tai į Leipcigą ar Hallę, 
o už tai galinga lengvai atsidur 
ti rusų daboklėje. Vasaros me
tu vaikai pakely parduoda uogų 

šiną ir pasistumti dar 50 yardų 
priekin, prie barjero, kur aar 

kartą reikia parodyti leitenan
to štampuotus dokumentus ir 
paskutinysis raudonasis karys 
pakelia barjerą. Dar keletas 

mių, susirikiavusių ir belaukian žingsnių ir mašina sustoja prie 

čios kalvos. Tai britų zonos ri
ba vak. Vokietijoje. Nuo čia 
ir kelias daugiau naudojamas, 
daugiau judėjimo. Ir laukuose, 

Nori padaryti mylimam asme
niui galimai didesnį kalėdinį 
džiaugsmą, — dovanok jam ra
šomą rašinėlę. Mes siūlome Jums 
SMITH-CORONA su lietuvišku 
ir anglišku raidynu, Remington, 
Royal, Undenoood ir, pagal pa
reikalavimą, kitų firmų. Nieko 
nelaukdami kreipkitės pas 

M. ZABLOCKĄ 
3322 So. Halsted Street 

Chicago 8, Illinois 
CLliffside 4-7160 

nių barakų grupės, o iš raudo-' pintinėles, o kiti nepraleidžia 

<? 

Gyvenk savu gyvenimu, nes 
mirsi sava mirtimi. 

— Lotynų patarlė. 

Margučio paskelbto dainų 
konkurso jury komisija, kuriai 
vadovavo A. Olis, paskyrė dvi 
premijas už dvi naujas dainas. 
Abi premijuotos dainos bus 
pirmą kartą išpildytos gruo
džio 28 d. koncerte, Orchestra 
Hali, 216 S. Michigan Ave. 
Premijuotas dainas išpildys 
ANNA KASKAS ir ALGER-
DAS BRAZIS, palydint Chica
go Simfonijos orkestrui, kurį 
diriguos A. Kučiūnas. Bilietai 
prie įėjimo, arba iš kalno — 
Marguty, 6755 S. VVestern Ave. 

^ 

NAUJAI ATIDARYTA BRIGHTCH* PARKE , 

"KARČIAMA RU2AVA" 
(Nectar Tavern) 

SAV. V. PRANCŪZEVIČIUS ir J. GENDRUOLIS 
Sveikina savo lankytojus ir linki linksmi) Kalėdų 

ir Laimingu Naujųjų Metų! 

Nenusivi ls i te užėję. — Viet iniai i r užsieniniai gėr imai . 

2532 West 47th Street Tel.: Vlrginia 7-2429 
tf 

'• j ~ " 2X 

<F 
NUOŠIRDŽIAI LINKIME 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS 

PAULUS MRDWARE 
2415 W. 69th St. Chicago 29,111. 

PH. HE. 4-5967 

^ 

tf 
# 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
Nuoširdžiai Sveikiname visus mūsų Draugus, Klientus ir 
Pažįstamus ir linkime visiems tikrai laimingų Naujųjų Metų 

J. Kutra ir A. Norkus! Kazys Karazija k Co. 
General Building Coatractor REAL ESTATE — INSURANCE 

PRospect 6-7238 WAlbrook 5-9763 
2405 W. 5lst St., Chicago 32, Illinois 

Vietoje sveikinimo atvirukais aukojame Lituanistikos Institutui $25.00 

^ 

tllerrv Christmas 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
LINKIME 

MOŠŲ SKAlTUNttlEMS KUJENTAMS IR DRAUGAMS 

Sarskis 
taiiirt 

PUIKŪS BALDAI IR 
NAMŲ REIKMENYS 

1748 West 47th Street. Telei. Vlrginia 7-2433 

% 

S U P R E M 
S A V I M aml LOAN ASMATION 

"fca 

1751 WEST 47TH ST. * &/ I 
1INSURED 

K & \ $10 ,000 . .^ 

Phone YARDS 7-3895 

TURTAS APIE $6,600,000.00 

^ \ 3=3= = ^ 
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D R A U G A S 
T H E M T H U A N 1 A N DAILY F R I E N D 

2434 S. Onklcy Avė., Chlcftgo H, III. Tel. Vlrglnla 7-0640) 7-6041; 7-6642 
Entered aa Second-Ciaaa Matt .r March 3 1. 19 1C. at Chicago. IlUnoln 

l 'nder the Aet ot March 3. 1879. 

Member of the rathol lc Pross Ass'n 
Publlshed dally. exe-ept Sunday*. 

by the 
Hthuanian Catholll Pr«w Soclety. 
PRENUMERATA: 
C'hii'agoj Ir Cicero j 
TTitur JAV Ir Kanadoje 
Užsienyje 

SUBSCRtPTtON RATES 
$S.tM) per year outsldo of Ohlco.RO 
$9.00 por ycar In OhlcaRO & .Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Koreign $11.00 per year. 

Metams 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

'•« meVų 
$&.00 
$4.f»o 
I&.C0 

3 mPn.. 
$2.76 
$2.C0 
$3.00 

1 rne'n. 
$1.25 
$1.00 
$1.35 

RIMTIES 
VALANDĖLEI-. 

"Ramybe geros 
valios žmonėms 

kis, o gera valia yra kaip bitelė 
ratuota gyvenimo medum. To
dėl ji jaučia saldumą ir jį tei
kia kitiems gyvenimo nesėkmė
se ir kovose. "Tikėk man, rašo 

JAUNIMU R A M O KONKURSAS 
1. ALT Chicagos skyrius, 35 | 8. RaAinius siųsti šiuo adre-

motų Lietuvos Nepriklausomy-1 su 

n 

Talkos ir bendradarbiavimo jėga 
PRIEAKALfcDINfcS NUOTAIKOS 

Ir šiemet, kaip ir praeityje, siunčiame į savo mielu skaity* 
tojų namus žymiai padidintą kalėdinę dienraščio laidą. Tą ga
lima padaryti ačiū mūsų talkininkams, bendaradrbiams, kurių, 
kaip matote, turime daug. Džiaugiamės, kad mums į talką atė
jo kunigai klebonai, rašytojai, publicistai, "Draugo" specialūs 
bendradarbiai užsienyje, mūsų profesionalai, pramonininkai, biz
nieriai ir kiti. šv. Kalėdų nuotaikomis gyvendami ir glaudžiai 
bendradarbiaudami, atlikome stambų kultūrinį darbą. 

KlfN. K. STEPONAVIČIUS 
Nūdienis žmogus yra pavar-

.kclja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne- g e s . J a m r e i k i a poi l s io . N e t i e k 
saugo, juos grąžina tik is anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turinj JQ k ū n u i , k i e k JO d v a s i a i . Sk l i -
n, atsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymo. | b u s g y v e n i m o t e m p a s , ne s i l i au -

į 'ją karai, kova už gyvenimo ger
būvį jį išvargina. Jam reikia 
ramybės, dvasinio poilsio. 

Dar daugiau ramybės yra iš
siilgę žmonės anapus geležinės 
užtvaros. Kad jie galėti} nor.s 
vieną naktį ramiai išmiegoti, be 
baimės būti enkavedistų pagrob 
ti ir išvežti nesibaigiančiai kan
čiai, koks didelis pohVs būtl4 jų 
dvasiai! Ar jie girdės šiemet 
angelų giesmę, skelbiančią ra
mybę geros valios žmonėms? 
Gal tik sapne jie sapnuos apie 

Ta proga norime priminti, kad, jei tokia nuotaika visada Bernelių šv. Mišias ir apie ka-
gyventume ir visada šitaip talkintume savajai spaudai, visas l ė d i n e s ramybės pažadą. Tai bū 
mūsų religinis, tautinis, kultūrinis, socialinis ir ekonominis gy- t jįems saldus sapnas... 

Ramybės nėra, kur nėra ge-

pagonis Seneka, ir lovoje yra b e s paskelbimo sukakties pro-
dorybei vieta'' (Ep. 78, 20). P a s ' s * ' skelbia lietuviškam jauni-
kalis ir šv. Alfonsas Ligouri sa
vo geriausius kūrinius parašė 
ligos patale. Kiek žmonių ne-
la'rnėse tapo žinomi ir garsūs! 
"Kas žinotų Hektorą (graikų 
tautos didvyrį), klausia Ovidi-
jas, jei Troja būtų'buvusi lai
minga?" (Trist. 5,3,75). 

Gera valia nesiduoda paver-

Lithuanian Council of Chirago 
(Konkurso Komisijai) 

1739 So. Halsted Str., 
CHICAGO 8. ILL. 
ALT ChfcagoH skyrius 

mui nuo 12 16 metų amžiaus, 
gyvenančiam Chieagoje ir jos 
apylinkėse rašinėlio konkursą 
temomis: 

a) JAV gimusiems lietuvių 
kilmės vaikams: "Kodėl aš no
riu pamatyti mano protėvių tė
vynę, laisvąją Lietuvą". 

b) lietuvių a te iv į vaikaius: 

nmunnmmnmmnumummuummm 
Širdingiausi Kalėdų Švenčių 

sveikinimai visiems lietuviams 
ir nuoširdžiausia padėka už JŲ paramą 

praeityje 

čiama bloga, nors tai jai kai- » K a s m a n p a t m k a JAV". 
nuoUų labai brangiai. Koks tvir 
tas mūsų Išganytojas! Mušan
čiam Kaifo tarnui Jis drįsta sa-
kyti: "Jei aš netiesą sakau, įro 

2. Rašinėlis turi būti netrum-
pesnis 200 žodžių ir neilgesnis 
300 žodžių. 

3. Rašinėliai turi būti įteikti 
dyk. kad tai net'esa; jeigu gi ! sprendimo komisijai iki 1953 
tiesą, kam mane muši" (Jo. 18, lmetų s n i l s i o mi.n 2<> dienos. 
23). Kokią drąsą ir tvirtuma. 

ros valios. Erodas prarado ra-
venimas būtų platesnis, vaisingesnis ir pilnesnis. O taip galėqų 
ir turėtų būti. 

Atsižvelgiant į šiandieninę tarptautinę būklę, į didžiuosius m y D e Kalėdų naktį, nes jis pla 
ateistinio komunizmo pavojus krikščioniškai civilizacijai, į skau- n a v o > k a i p n U 2 Udyti Tą, kuris 
džią mūsų tėvų krašto padėtį bei reikalą lietuviams, išblašky- n e š a r a m y D e (plg. Jo. 14,27). 
tiems po viso pasaulio kraštus, išlaikyti savo tautinį potencia- T a J p t } r Stalinas su savo en-
lą, didžioji talka, nuolatinis ir glaudus bendradarbiavimas yra ]<ave(iį s t aį s n e tu r i ramybės, nes stoti jų akivaizdon tas, kuris 

mes matome pas pirmųjų amživ 
krikščionis kurie savo bude
liams drista prisipaž'nti: "Aš 
esu krikščionis", nors tas pri
sipažinimas jiems kainuoja gy-

4. Sprendimas bus paskelbtas 
1953 m. vasar o mėn. 15 d. mi
nint Chieagoje 35 metų Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo dieną ir bus įteiktos dova-

vybę. Argi ne tas pats drąsu- , n o s -
mas ir tvirtumas, lyg žavinti 
šviesa šviečia iš pasilakusių Lie
tuvoje geros valios lietuvių, ku 
rie kenčia kankinamus sučiaup
tomis lūpomis, ir iš partizanų, 
kurie su ginklu kovoja laisvės 
kovą ir neduoda savo valios pa
lenkti stipraus prispaudėjo jė
gai? Kaip galėtjų nerausdamas 

pats būtiniausias dalykas. i r j i e k ė s i n a s i į R a m y b ė s Ka-
Kad prieškalėdinėmis nuotaikomis sutelktas bendradarbia- ralfy. Ne tik jie neturi ramy-

vimas taptų pastovus dalykas reikia mums lietuviams visada bės ir pasidarė bailiai, kurie net 
gyventi Sv. Kalėdų rytą giedamos giesmės "Garbė Dievui augs- s a v o ūselio bijo, bet ir kitiems 
tybėse, o ramybė geros valios žmonėms žemėje" ženkle. Kai vi- jįe a t į m a ramybę ir perduoda 
sus savo darbus ir rūpesčius skirsime Dievo garbei, mūsų dar- t a i k ą yie p a ty S turi baimę. 
bai bus didesni ir jie susilauks Dangaus palaimos. Juo giliau Angelų apgiedota ramybė at-
suprasime Kalėdų šventės prasmę, juo labiau stiprės mūsų va
lia ištverti savo darbuose ir rūpesčiuose iki galo ir pasiekti sa
vo siekiamų tikslų. 

DIDIS REIKALAS 

eina tik tiems, kurie nuoširdžiai 
pripažįsta Kūdikėlio gimimą ir 
Jį pagarbiai priima, kaip savo 
Išganytoją. Ta ir yra kalėdinė 
ramybė, kuri paeina iš to tru-Visi siekiame taikos ir ramybės. Bet to nesulauksime, jei 

žmonėse nebus išugdyta gera valia pilna to žodžio prasme, šitą Pu*10 *ero*iWįW kuri duoda 
geros Valios ugdymo darbą nuo savęs turime pradėti. Kai jos v i e t J* K n s t u i širdyje. Arba pri-
mums nepritruks, sugebėsime tarp savęs sugyventi, turėsime imti Kristų, arba pasilikti am-
ramybę savo šeimose, savo organizacijose, savoj bendruomenėj žinai neramiu. aybės 
įr visoj tautoj. Tai padės apjungti visus lietuvius bendram dar
bui teisingą ir pastovią pasaulio taiką atsteigti, Lietuvą išlais
vinti, visas religinies r tautines brangenybes išlaikyti. 

veda pristaikymo politiką, kuris 
prieš kiekvieną veiksmą savęs 
klausia: "Ką pamanys ar pasa
kys kiti, jei aš šitaip darysiu?" 
Argi dar reikia priminti Apaš
talo žodžius: "Jūs esate bran
giai nupirkti (būtent: Kristaus 

5. Kiekvieno rašinėlio rūšiai 
(a ir b) sk narnos dovanos: už 
geriausiąjį — rankinį laikrodu
ką, antrąjį foto aparatą ir 
trečiąjį — amžinąją plunksną. 

6. Sprendimo nešališkumui už 
tikrinti rašinėlių rašytojai pa
sirašo slapyvardžiu, o atskira
me užklijuotame voke pažymi 
savo vardą, pavardę, gimimo da 
tą, vietą ir adresą, voko viršu
je pažymint slapyvardį. 

7. Siųsdami savo rašinius, ra
šytojai sutinka, kad, tiek lai
mėjusius, tiek nelaimėjusius 
varžybų rašinius ALT Chicagos 

krauju ir gyvybe); nedarykite ;skyrius, savo nuožiūra, gali leis 

piktą manantiems ir 

iš savęs žmonių vergu" (1 Kor. 
7,23). x 

Gera valia yra šviesi valia; 
ji vedama kilnios idėjos. Kilnios 
idėjos yra enargidos šaltiniai, 
jei jos yra mąstomos, pergyve
namos. Todėl sakoma "Idėjos 
valdo pasaulį". Visi šventieji, 

daran- į visi kankiniai, yisv patriotai, vi-
tiems (Iz. 48, 22), nes jie neturi 
geros valios. Gera valia yra ra
mybės sąlyga. 

Ne visi gali būti didelio išsi-
Mes trokštame, kad Šv. Kalėdų ryto nuotaikos ypatingu 

būdu paveiktų į visus tuos, nuo kurių daugiausia pareina pa
vergtųjų tautu išlaisvinimas ir pastovios taikos atsteigimas. To įavinimo, užimti augštas vietas 
paties palinkėtume ir įvairiems lietuvių veiksniams, besirūpl- !f^n,, u^n_om.en

1f3!' . e}. _ 
nantiems Lietuvos išlaisvinimu ir mūsų tautinės gyvybės ifi-
la'kymu. Jiems ypač reikalinga didi talka ir glaudus bendra
darbiavimas, kuris dažnai sušlubuoja ir nuo to nukenčia įvai-1 

rūs lietuvių tautos interesai. 

DAUGIAU GEROS VALIOS 

Reika daugiau geros valios, kad šiandieniniame mūsų tau
tos gyvenime svarbų vaidmenį vaidinąs Vlikas būtų vieninges-
nis ir daugiau ir stipresnės talkos susilauktų. Lygiai to paties 
reikia ir Altui, ir Balfui, ir tiems, kurie visą mūsų bendruomenę 
siekia suorganizuoti lietuvybei išlaikyti ir kultūrinei veiklai ko
ordinuoti. Be geros valios ir lietuvių diplomatų tarpe bei kituo
se veiksniuose nebus darnaus sugyvenimo ir artimesnio bend
radarbiavimo. 

Niekas neabejoja, kad 'šiandien lietuviams reikalinga vie
nybė, nes kitaip nei savo tėvų krašto neišlaisvintume ir patys 
paskęstume svetimose bangose, besiblaškydami po įvairius pa
saulio kraštus. 

» 

Tad tebūnie šios Kalėdos visiems linksmos ir malonios, bet 
tenepraeina jos" tuščiai. Šventės nuotaikos, bendradarbiavimo 
ir dosnumo nuotaikos, gei*ų darbų rėmimo nuotaikos, geros va
lios ugdymas visuose žmonėse nuotaikos tenesibaigia su pirmąja 
pokalėdine diena, bet tepasilieka jos su mumis per ištisą metą. 

si gali būti geros valios, visi ga
li priimti Kūdikėlį, kuris gimė 
šią naktį. 

Nereikia suplakti geros va

ši užsidegėliai. Jie kalba su 
šv. Povilu: "Kristaus meilė ver

ti išspausdinti spaudoje ar leis
ti perskaityti per radiją. 

Amui kask is ir Algerdas 
Brazis, Metropolitan Operos so
listai, dalyvaus su plačiu reper
tuaru muzikos šventėj, kurią 
ruošia Margutis gruodžio 28 d. 
Orchestra Hali rūmuose, ,3:00 
p. p. Bilietai prie įėjimo 216 S 

įg^^-^fftCį 

čia mus" (2 Kbr. 5,14). Kaip Michigan Ave., arba iš kalno-
nesiderina į jų paveikslo rėmus Marguty, 6755 S. Western Ave. 
visi tie, kurie prieš sukilusius 
geidulius bei aistras kapituliuo
ja. Todėl ir Kristus mus ragi
na, pradėjus gerą darbą, nesi
dairyti atgal, bet tęsti iki galo 
(Jo. 15,9-10; Mt. 10,22). Ra-

lios su gero norėjimu. Norėji- mybė ateis turintiems gerą va
rnas yra tuščias dv&pks polė- lią ir joje ištveriantiems. 

^ ~ ? ^ ^ 

Kalėdų Švenčių Proga 
SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KVIEČIAME 

VIENINGAI DIRBTI IR SIEKTI DIDESNIŲ 
LAIMĖJIMŲ MŪSŲ TAUTAI 

Darbininku vienybe 
Mirus seniesiems didžiųjų darbininkų organizacijų — APL 

ir CIO vadams ir belaukiant naujos krašto vyriausybės, daug 
ir plačiai kalbama apie visų darbo unijų apjungimą. Manoma, 
kad dabar atsidaro keliai sujungti AFL ir CIO. Tai pritaria 
ir nauji pirmininkai: George Meany — AFL ir Walter Reuther — 
CIO. Gali būti, kad netrukus juodu paskirs žmones, kurie pra
dėtų pasitarimus. Tokie pasitarimai buvo pradėti prieš porą 
metų, bet jie greit nutrūko. Ir dabar bus rimtesnių susitarimui 
kliūčių. ' 

Kiekvienam pasitarimui, vedančiam prie susitarimo, reika
lingi kompromisai, prie kurių bent tuo tarpu nėra linkusios unijos. 

CIO didžiuojasi savo gausingumu ir pajėgumu, kuomet 
AFL giriasi, ir teisingai, savo amžium ir tradicijomis. Tuo bū
du iš abiejų pusių yra dideli reikalavimai, kurie sunkiai yra 
patenkinami. Taigi, nepaisant pasikeitusių kaikurių aplinkybių, 
vargu tos dvi darbininkų jėgos galės susijungti', nors tai ir la
bai būtų naudinga. AFL ir CIO susijungus, visų darbininkių or
ganizacijų vienybė sustiprėtų. O kad tokia vienybė yra reika
linga, apie tai neabejoja nė vienas šviesesnis darbininkas. 

1933 1953 

LITHUANIAN 
CHAMBER OF COMMERCE 

OF ILLINOIS 
ANTHONY J. RUDIS, P res iden t 

John J. Kazanauskas, Dr. K. Draugelis, Wm. J . Kareiva, 
Vice-Prezidentai 

Y*p 'T. , ' '* '•" '"•".' 

Stanley P . Balzekas 
Stanley Kamensky 
Peter C. Massie 
Joseph M. Mozeris . 
John W. P a c h a n k l s 

D l r e 

B. R. Pietkiewicz 
Joseph P . V a r k a l a 
Alphonse F . Wells 
Vytold C. Yasus 

* 

k t o r i a i 

JOHN B. BRENZA 
Cook County Treasurer 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems IMūsu Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

SUNSHIKE SUPER MART 
P R A N A S ir OLGA PAVILONIAI , Sav. 

10742 So, Michigan Ave. Chicago, 111. 
Pull . 5-0841 
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KALĖDOS LIETUVOJE buvo Svenčiaiyos labai iškilmin
gai. Su Kalėdų šventėmis surišta daug įdomių papročių ir tra
dicijų. Ypatingai Jdomūs Kalėdų švenčių papročiai būdavo se
novėje. Iki šių dienų dar išliko paprotys Kūčių dienoje val
gyti plotkeles. Tą vakarą šeimos galva dalinasi su Šeimos nariais 
plotkelemis ir linki vieni kitiems laimes. 

Kalėdų švenčių proga, noriu su Jumis visais pasidalinti 
džiaugsmu, kurį jaučiu savo širdy, ir leisti Jums pajusti kaip 
labai aš vertinu galimybę palinkėti Jums „Linksmų Kalėdų 
Švenčių!" 

Naujų Metų (1953) angoje, mes apžvelgiame praeitus me
t u s . . . 1952 metais aš įsigijau daug draugų. . . labai daug. 
Tai buvo labai pasekmingi metai. 

Mano „generolas" (ponia Bachunas) ir visi mano bendra
darbiai jungiasi su manim siųsdami Jums geriausių linkėjimų... 
tikėdami, kad 1953 metais galėsime asmeniškai suteikti Jums 
bent truputį džiaugsmo gamtoje. 

LIETUVAI IR LIETUVIAMS Naujieji Metai yra jų̂  pa
sikartojančios vilties sustiprinimas. Belieka būti kantriems, rū
pestingiems ir vieningiems, o visą kitą atneš artimesne ar toli
mesne ateitis! 

J. J. BACHUNAS 
TABOR FARM, 
SODUS, MICHIGAN 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, gruodž. 23, 1952 

: kūnai... Tegu įgriūna devintas 
I pragaro dugnas su visais pek-
i liškais faraonais... 

— Kas atsitiko, kriaučeliau?, 
I —. sukišome visi nosis. 

Kad jau mums atsitiko anuose burokinę nosį, visokiais žo-1 K a s g a i$ j 0 geresnio at-
metuose krajuje per Kalėdas,1 džiais dergti speigus, keiktis i r I sitikti... Bešnekėdamas išbėriau 

KAIP MES KELIAVOME! BERNELIUS... 
ALB. VALENTINAS, Chicago, 111. 

Pasternokas. — Tai tikrai bu« 
vo ne Peludis, bet užkeiktieji 
Abrako pinigai... Kitą sykį ne
būsiu aš durnas — kaip tik pa
matysiu Peludį, taip ir rėšiu į 
akis... 

— Dėl viso ko išsipjaukime — O gal jis turėjo radęs ir 
šermukšnines lazdas, — pasa
kė dčde Matavušas. — Pakely
je gali pasitaikinti dar panašių 
„Kaimynų"... 

Siuvėjas pasakė: 

mano pypkę? O jūs raguoti ir 
uodeguoti kunigaikščiai peklos, 
tuojau atiduokit man mano pyp 
kę! 

Dasikasus mums iki Raganių 
eglyno, eme staiga blaustis mė
nuo ir žvaigždes nustojo savo 
spindėjimo. Pakilo baisi pūga. 

(Nukelta j 5 psl.) 

iš tabokerkos visą taboką į pus 
nį... Tai atsitiko... 

— Tai už tavo melagystes..., 
— nusijuokė dėde. 

Apraudoję tabaką, keliavome 
toliau Šateikių link. Pakliuvo 

tai jau bent atsitiko! Tegu sma- visaip rūstauti. Tik kampinin-
la kur... Pirmiems gaidžiams iš \ kas Juzupas „žąselėje" ejo pats 
viso vieko sodžiuje nugiedojus, \ paskutinis ir kalbėjo poterėlius, 
mes išbruzdėjome į Piemenėlių j į s gyvenime savo matęs daug 
mišias. Dėdė Matavušas, siuvė-| speigų, lietų, darganų ir viso-
jas Pasternokas, kampininkas ^įų nCpagadų. 
Juzapas Kakarieka na, ir aš. i __ V y r a i t s t a b tc lkime ir už- m e t t o k i o s u ž š a i u s į 0 s , vėjo 

Prie kiemo vartelių sustoję ap s i k u r k i m c p y p k e s , _ sukoman- t t 0 8 b a l o s . K r i a u č i u s e j o 

sižvalgėme Naktis buvo tokia Pasternokas. Rasit; .JmJ t a i k a i t i k ž c n ^ 6 a n t 
tyli, kad girdėjome net kaip zui- , .... , axta pu mat., » ' « » » P »» " ^ B 

kiai pakrūmėse alsavo. Dangus ^ atšils nosys... l o d o > t a i ir> t a u k š t , k a l p 18 s a u -
buvo užklotas skaisčiai mėlynu' Sustojome po apsnigta.egle. t u v o a u k š t e ln inkas ! Pribėgę 
kilimu, prisagstytu milionais si- i r č m č m e kai*> v i e n r e l k i a n ^ atkėlėme, o jis vėl kad pra-
dabrinių žvaigždelių. O sneigelis k ^ š t i pypkes. Aplink mus vieš p H u p g k a i p k r u š a : 
siautė visomis savo išgalėmis.! patavo gili, šventa naktis., _ Tegu visi pragaro velniai 
Tik štai staiga kaž kas - - pykšt! Žvaigždes nuo dangaus biro sta y igc> s v i e t o r aganiai, laumės ir 
Dėjlė Matavušas, plumpt, j snie- eiai saujomis. Siuvėjas, veizėda-, geltonsnapiai mane griebia... Te 

X? 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams Ir D raugams 
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go pusnj. 
— Kriskite prie žemės, - - su

šuko jis. -r- Girdite, kad iš armo 
tų šaudo. Taip, kaip turkų ka
re... Veizėkit tik j kurią pusę le
kia kulkos. Cia tau ne iš muš-
kieto... 

Mes visi plumpt, plumpt j pus-
nj ir sukritome. Bet kulkų le
kiant taip ir nesimatė. Paskui 
išaiškėjo, kad ne iš armotų kas 
šaudė, bot tvoros nuo speigelio J 
sproginėjo. Atsikėlėme ir purto
me sniegą nuo skrandų. Šiai}) 
taip pusnyje dar suradome ir siu 
vėjaus Pasternoko skripkelę, ku
rią jis prieš tai buvo ant peties 
užsikabinės. 

mas į birstančias žvaigždes, vis 
nušnekėdavo: 

> 

* — Kad ją kur sausa pelkė, 
pertoli nukrito. Nerasime... 

— O ar galima žvaigždes ras
ti?, — pasiteiravo kampinin
kas Kakarieka, dantimis nuo 
šalčio baisiai kalendamas. 

Žmogau, bijok Dievo. O 

gu šimtas ir devyni perkūnai 
Kalėdų naktį sugriauna... Te
gu viso svieto gaidžiai mane už 
kapoja ir gyvą sulcsa... 

Kas dabar atsitiko, kriau-
ėeliau ? 

— Kas atsitiko?... Pypkės 
dantyse nebėra... 

Tik pusė cibuko tarp ūsų be-
kaip gi nerasi, — aiškino siu- simatė. Virsdamas nukando. Ke 
vėjas. —Tik ne tokią naktį, kai | liaklūpšėiais išvaikščiojome vi-
tiek daug sniego. Sniegas bal 

* VICTOR BALANDA 
E E A L E S T A T E 

3133 So. Halsted S t. Chicago 8, 111. 
DAnubc 6-8859 
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sas pusnis nėra. Tik bulvę 
radome sniege bečirškianeią. 
Dėdė Matavušas pasakė: 

— Vasarą šienaudami gal ir 
atras tavo pypkę... 

Toliau į Piemenėlius kcliavo-

tas, žvaigždės sidabrinės įs
minga pusnin ir nematyti. Ge
riausiai tai rinkti žvaigždes ka
da yra plikšalai. Vieną karta, 
kai jaunas buvau, ėjau pamer-

Septynerius skūrinius ba- ginėti. Einant per Padubysio, me be pypkių. Prie Aluntos liep j 
tus nudėvėjau po turko žemę be skynimus, veizu, teikšt, ir nu- to pamatėme ant kelmo bese-Į 
vandravodamas, kalbėjo Ma-. krito žvaigždė j netolima krū- |dintį žmogų. Arčiau pneję pa-; 
t avušas . - - Je igu šaunant vis ne-i m okšnį. Aš tuoj pribėgau, pa-j žinome kaimyną Peludį. 
būčiau kritęs prie žemės, šian-' sklaidžiau viksvas i/ radau —Tai ko čia dabar sėdi, sku , 
dien jau neičiau su jumis i Pie-, žvaigžde. Įsisegiau kepurėn ir. bėkime j Piemenėlius, — sakė-j 
menėlius... Tik bėda. kad dabar : n o g į užrietęs, nuvandravoiauj me jam. 

caip neprigirdžiu. ! Pagirių sodžium Regėtumėt, vi- Juk žinote, kad dusulį tu- . 
sos merginos ant kaklo puolė, riu. Nebegaliu paeiti 
ir tėvynainės... Visi dideli gas-
padoriai į žentus mane prašė... 

Cia tai jau meluoji, kriau-
eliau, - sukaleno dantimis 

kampininkas Juzupas. 
— Jei aš meluoju, tai tu pa-

simeluok geriau, — atkirto siu-

- O kurgi mūsų didžioji liepa 
dingo iš nakties? apsižval
gęs pratarė kampininkas Ka
karieka. — Vakar dar aiškiai 
mačiau kad buvo... 

Žiūrime, tikrai nebėra didžio
sios liepos. 

— Va, ana, ar nematote, 
parodė pirštu siuvėjas. 

Žiūrime, kad tik pačios vir-t vejas. 

Palikome kaimyną su dusuliu 
ir nuėjome. Nė pusės varsno ne 
nuplukę išgirdome, kaip Pelu
dis nusikvatojo, kad nuskam
bėjo visi, miškai, šilai ir palau
kės. • 

Per vardą visų šventųjų, 
pasakė dėdė. — Argi tai ga-

šūnės šakelės iš pusnies beky- Tai iš ko žvaigždės y i ' ^ č j o būti Peludis. Žmogus, kuris 
šo... Tai priversta sniegelio. padarytos? 

— Ale jau naktelę Dievas da- . - Matai, nė to nežinai, Ju-
vė kaip sidabrą, pasakė dė- Zllpai. Tai kam tu gyveni ant 
dė, uždarydamas g i r g ž d a n č i u s , ^ margo svieto? Žinok, kad 
kiemo vartelius. v i s o s žvaigždės yra padarytos 

Už jaujos prie aptvaro dėdė 

turi dusulį, šitaip gi nesikva-
tos... 

— Jeigu jam būtumėm suda-
vę škaplieriais, tai būtume po 

jau užsimanė pypkę užsikurti. 
O jo pypkė nebot kokia! Prieš 
visus pasaulio karus dar Rygo
je pirkta. Šikšniniu eibuku, mi
singiniu vožtu vėli u ir aitvaro 
galvute. Aitvaro akys raudonos, 
o rageliai juodi. Per ilgų metų 
papsėjimus, kairysis ragas jau 

gerą krūvelę auksinių kišenėn 
sidabro. O Betliejaus | susipylę, — pasakė siuvėjas . ^ 

JUDGE ALFONSE F. VVELLS 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkiu visiems Lietuviams 

ir 

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 

už didelę paramą rinkimuose. 

LINKSMŲ KALĖDŲ 
LAIMINGŲ NAUIŲJŲ METŲ 

Visiems Geradar iams , Rčmejams, 
Bendradarbams ir Klausy to jams 

linki 

LIETUVIŲ KATALIKŲ RADIJO 
VALANDĖLE 

T. Bruno Markaitis, S. I. 
T. Jonas Borevičius, S. J. 

: ^ i 

Nuoširdžiausi Kalėdų Sveikinimai 
visiems lietuviams 

^ 

^ 

i 

JOKANTAS FAMILY 
4138 Archer Ave. Chicago, 111. 

Tel.: Vlrginia 7-9408 
=4 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
NUO 

ANTON Y0C1US 
THE TflILOR and FURRIER 

Cleaning, Dyeing, Pressing and Repairing of Ladies' 
and Gents' Garments 

4200 So. Campbell Ave. Chicago, 111. 

: ^ 

^ 

<F 

, kuri dabar mums kelią rodo Į 
• Šateikius, dar yra paauksuo-! ty 
tais kraštais. Ir nežinok tu man 
lokiu, dalykų! 

Bet iš kur dangus gali imti 
tiek sidabro? Šitoks spiečius 
žvaigždžių. Gal tik Amerikas 

tf 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams i r D r a u g a m s 

4* 
^ 

L ABARAVIČIUS 
Agentas — New York Life Insurance Co. 

7351 S. Western flve. Office Tel. CEntral 6-4868 
Residence Tel. HEmlock 4-3257 

^ SS 
'% 

veik visai nudegęs. Dėdės titna tiek daug sidabro gali turėti 
;.;inis skiltuvas niekaip neįskelia 
geros kibirkšties, o tuo tarpu 
vėl pykšt! Mes vėl, plumpt, 
pusnin. Taip senas kariautojas 
prisakė. Kai jau mes buvome 
atsikėlę, Matavušas, pro nosį iš
pūtęs durnus, sušuko: 

Ar vėl šovė? 
Ir. plumpi, jis visu ūgiu j snie-

Kai išėjome j laukus, niekas 
jau mūsų nebesązdįno, šaudy
dami kaip iš pūškų. 

Tai privalyta sniegelio, nei 
kelio, nei tako nė žymės nesi
mato, padejavo kampininkas 

Tai tau... A menks tave pa 
tį gali auksu atsverti. Bet pa
kliūk tu ten... 

Dėde Matavušas išpūto pro 
nosį dūmus ir pasakė: 

Kriaučeliau, tu jau ėia me 
luoji. Kaip tu galėjai dangaus 
žvaigžde jsisegti kepurėn, kad 
visi mokyti vyrai sako, jog 
žvaigždės yra milionus kartų 
didesnės už žemę. Iv knygos 
apie tai yra išrašytos. 

Ką jau tie mokyti vyrai 
žino..., nusispjovė siuvėjas. 

O knygas rašo tik iš dyko 
buvimo. Geriau tie mokyti vy

t i n k i m e Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Telefonas Vlrginia 7-8578 

"R0CKWELL LOUNGE" 
- DEGTINE 

Chicago, 111 
(JERAS ALUS VYNAS 

4535 Š. Rockwell St. 
LEONAS IR MARY PETKELIAI 

SAVININKAI 

J? \ 

^ « r-.-

j- • * . - . 

y i a... 
Ubagas neatsikvepys laz

da, lokj ko l l Jl "u.įnhj, numojo 
ranka siuvėjas. Kas tas tik 
yra! Ne tokius kolius aš esu 
išvandravojes. Juk neseniai dar 
I ik pirmieji gaidžiai nugiedo
jo. Laiko dar turime. 

Kai išpuškavom* j laukus, 
speigai su vis mus apniko. Prie 

Juzupas. Vargu iki aušros to 
kiu keliu dasipluksime iki Šatei- rai eitų per svietą skrandas 
kių. Bene penkiolika' varsnų i siūdami, kaip aš... 

Siuvėjas išsiėmė iš kišenes 
žalią bulvę ir įsidėjo pypken. 

Tegu sau ir kepa pama
žu. Mat, praalkau jau ir val
gyti. Pypkė yra geru daiktu: 
ir nosį gali atšildyti ir bulve 
iškepti. Mat, siūdamas po svie
tą aš pramokau visokių man
ei rysčių... 

Bet staiga, siuvėjas nutraukė 

BILL K'S LIQU0R STORE 
ANR TAP R00M 

Ki\ SOtlIjII PAULINA STREET 
«^i*o.\'AI iiABi:ivAr, Buvininkni 

*0* «*t w * ° « f c © \ NEPAMIEŠSUTE 

lodės Matavušo žilų ūsų prilipo: savo taikingą kalbą ir prapliu-
• Ivi ilgos ledinė:; žvakės. įeinant po kaip vėjinis malimas: 
jos daužėsi viena i antra ir iš o šėtonai prakeikti, tegu 
mįslingai skambėjo, ii Kalėdų sigriūva šią naktį jūsų praga-
varpeliai. Siuvėjaus Pasternoko ras ir nusilaužkite jūs visi sa-
nosis taip paraudo nuo šalčio, vo ragus ir nagus... Tegu užr 
kad, rodos, koks nelabasis jam, gęsUi jūsų ugnys ir išsilaisto 
būtų ten tok) buroką priplo-j smala... Tegu šią minutę tren-
j^i;. J i , ėma tnnti ausis, aavo| kia lĮ^vynioadešiuils devyni ptir-

patenkiname šim-" % " « V ^ r 0 * P i % * ^ - - I»MKW*««IV 
tu« kitų asmenų, \ « < J į C S C C 
kodėl mes negalėtume ^ ^ ^ ^ J 1 ^ tįį^Ų ir ^ 
t,ateukiuti jflsv? Atvykite ir " ^ ^ - ^ 'G0 ^f/,v, 
duokite prog«)a muma jua įtikinti. """s* 

• -• • — - • «w ***w> « • *m> •+* • • • -m> «•» ^ *m im> «•» m> m* • ^» ^ • m* **• -m< « » ^ » « » « » - ^» ••* «•• « » « m* ^ ^m* •*• *>• •*• « » ^ ^ <m> ^ » *»> 4 

šiai bent keletas įžymesnių bargenų: 
Vokiško ASBACH Uralt $050 
BOHEMIAN KORDS KIMM10L $0.75 
BOHKMIAN KORDS STRAVVBKRRY LIUUKUR . . $6- 7 5 

BOHEMIAN MORELA CHERRY LIQXJEUR $g.50 
PKANCCZIŠKO: 

VICELLE L1QUEUR CORE * $6-M 
MAŽAS BUTELIS $8-5^ 
MARTELL and <HENNESSY $0.00 
OOURVOiSIER $64.r> 
BENEPIKTIlSfAS UOM $8 00 
OOINTREAU $4.»-r) 
BISQUIT .* $0«5O 
MARIE BR1ZAR1) AFRY LiąUblUll $|«00 
Lietuviško KRUPNIKO ir TRIJŲ DEVYNERIŲ • • $į.00 
AV1ECIŲ-IILACKBĘRRY ir VYŠNIŲ likeriai . . . . $3..r>0 

Labai iinmažlntos kainos amerikoniškoms Bomleu, StraigM ir 
kitos rūšies whU»key, pradedant nuo $'̂ .98 ir aukščiau 

^ ^ 

Visiems MŪSŲ Draugams Lietuviams 

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir 

Laimingų ir Sėkmingų Naujųjų Metų 

PEOPlfiS FEDERAL 
NAVINiiS & LOAN ASSOOAIION «1 CHICAGO 

1700 West 2Ut Street 

— M I I aa I I * • > • — i " f\\* • • » • 3}Jiii»iw»Biiii » mm • • • m*m ••'i • 
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bučiuojasi, bei per petį jam moi toje pypkes, belaikąs dantyse 
lingai ploja. Pankui pypkėmis bikandęs seno ožio sudžiovintą 
išmainė. Mat, ponas užsinorėjo uodegą, o siuvėjas Pasterno-
būtinai turėti pypkę su aitvaro 
galvute, todėl dėdei priedo dar 
aukso penkrublinę davė. Vėl gė 
rėme magaryčias, dainavome ir 

kas, smičiaus vietoje, rankoje 
belaikąs maitkaulį. Gi skripke-
lių — kaip nebūta... Žiūrime, 
kokių skanumynų tas ponas 

niekas nematytų, irgi leidomės i Argentinoj. "Jūs panorėjote pa 

Medžiagą siusti šiuo adresu: VYT. RADZIUS, 7031 So Artesian 
Ava, Chicago 29, III. Telefonas REpublic 7-0235 

iš linksmumo net ožiais mike- mums į kišenes bus pridėjęs? 
nome. O ponas tik krauna į ki- Agi — pilnos kišenės konkorė-
šenes mums visokias gėrybes, Į žių ir zuikio žirnių... 

lUMUUiinuiiiiiUHiiUMUimiuiuiiuiuun 
"Iš Ateitininku Gyvenimo" redakcija linki visiems bend

radarbiams, skaitytojams ir visai ateitininkų šeimai plačiame 
pasaulyje džiaugsminga Kalėdų švenčių ir viltingų 1953 metų! 

Visuotinė narių registracija. 
SAS Centro Valdyba seniai pa
sigenda žinių apie savo narius, 

Kronika 
Studijų dienos, kurias ruošia 

Studentų Ateitininkų Sąjunga, ! * akademinę padėtį, net jų gy-
Chicagoje prasideda gruodžio venamąją vietą. Kiekvienas stu 
28 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. i d e n t a s ateitininkas, kuris jau 
New Yorke tokios pat studijų i *>'avo a n k e t * i r d a r nepasiuntė 
dienos prasideda gruodžio 26 C e n t r o v*ldybai, Pavalo tuojau | i r pritykojęs rėžė ponui išilgai 
ir baigiasi gruodžio 28 d. *>at & užpildyti ir pasiųsti nu- j nugaros per juodą švarką. Po-

Naujųjų Metų sutikime, kurį r o d y l u a d r e s u - T a i P P a t k i c k * nas tik cyptelėjo ir pavirto sma 

tik krauna. 
Bet prieina si'jvejas ir sako 

mums tyliai: 
— Vyrai, čia nebegeri popie

riai. Aš pasižiūrėjau per rankš
luosčio kutus ir mačiau, kad 
kampe sėdi žydas ant silkių 
bačkos. Irgi pasižiūrėkite, kad 
ponas neturi nosyje skylučių... 

— Mes čia tuos dalykus pa
tikrinsime, — pasakė dėdė Ma-
tavušas. 

Paskui jis nusišluostė ūsus, 
pasikrapštė pakaušį, iš užu aulo 
dailiai išsitraukė šermukšninę 

i 

— Sudegtų kur su tokiomis 
vaišėmis savo..., - - dejavo kam 
pininkas Kakarieka. 

— Paveizėk savo auksine 
penkrublinę ką priedams ga
vai, — sakome dėdei. 

Išsitraukia iš kišenės, varto 
— ogi, po paties pypkės vožtu-
vėlis... 

— Kad jį kur degutas, tai 
prigavo, — krapštė pakaušį Ma 
tavusas. — O, rodos, auksinės 
širdies žmogus buvo: ir paval
gyti, ir išgerti davė... Bet, mat, 
velnias velniu ir paliks. Tai aš 

namų link. Pasternoko skripkas 
rado piemenys vasarą begany
dami už penkių vprsnų j beržo 
viršūnę įmestas. 

Mielas skaitytojau, jeigu ir 
nekeliausi taip vargingai į Pie
menėlių mišias kaip mes, o tuos 
kelis blokus važiuosi spindin-

nebuvo". Jis daug žada visose 
gyvenimo srityse, o ypatingai 
pagrindinio bendruomenės ele-

sivadinti "Oaze" — kalbėjo 
joms Popiežius. Ir iš tikrųjų 
vargu būtų buvę galima surasti; mento šeimos atnaujinime, 
tinkamesnį vardą. Juo jūs no
rėjote išreikšti savo troškimą, 
savo laisvą pasiryžimą tarnau
ti dieviškojo gyvenimo augimui 
išdegusioje šio pasaulio dyku-

čiu automobiliu, tačiau neimk i moję, tapdamos tais paslaptin-

ruošia Chicagoje studentai atei
tininkai, yra kviečiami dalyvau
ti visi ateitininkai sendraugiai, 
moksleiviai ir jų draugai bei pa
žįstami. 

Moksleivių Ateitininkų S-gos 
Centro Valdybos organizuojami 

vienas narys yra prašomas a 
siųsti adresus tų. kurie jam ži
nomi, kaip priklausą Stud. At-
kų Sąjungai, bet dar neužsirc 
gistravę 

os krūvele, o visi puošnieji sve 
čiai — nuodėguliais. Viskas tik 
suskambėjo sužvangėjo it pra-

kartu tokių, kurie keikiasi ir 
meluoja. Jeigu ir neatsitiks taip 
nrastai kaip mums, bet visgi 
gali automobiliaus padanga 
sprogti... 

Pr-oiežiaus Pijaus XII žodis 
mergaitėms 

Šiomis d;enomis Šv. Tėvas 
audiencijoje priėmė keletą šim
tų mergaičių, priklausančių 
taip vadinamam "Oazės" sąjū
džiui, kuris įsikūrė Romoj 1950 
m. lapkričio 1, Dievo Motinos 

likau be pypkės, o tu kriaučiau Dangun Paėmimo Dogmos pa-
be skripkelių... 

— Per kriaučių viskas ir at
sitiko, — dejavo kampininkas. 
— Eidamas į Bernelius visaip 
meluoja, keikiasi... 

Žmonės klegėdami visais ke

rnas būtinas. 

Kiekvienas 

gare. Prasikrapštę akis žiūrime 
Jūsų bendradabia/i- j kad mes sėdime pačiame raisto liais grįžo jau iš Piemenėlių mi-

'idury ant kelmo. Dėdė, vie- šių, o mes pakrūmėmis, kad 

ateitininkas 
kursai Chicagoje prasideda š. tik skaito, bot ir preu;r.eruoj:i 
m. gruodžio mėn. 29 d. ir bai-|savo žurnalą "Ateitį", 
giasi gruodžio 31 d. visų dalyvių Sekantis "Iš Ateitininkų Gy-
vakaru. Kursuose kviečiami da-, veninio" skyrius išeis tik 1953 
lyvauti ne tik visi moksleiviai m. sausio mėn. 8 d. Medžiagą 
ateitininkai, bet ir ne ateitinin-i šiam numeriui prašome siųsti 
kai, kurie norėtų pažinti ateiti- skyriaus redaktoriui iki sausio 
ninku organizacijos programą, mėn. 5 d. 

Nėra ko sielotis dėl lietuviškos kultūros. 
Ji nenyksta. Vietoj to rašyk laišką Liet. 
knygos klubui Chicagoje ir užsisakyk jos 
knygų. Tada jausiesi prisidėjęs prie lie
tuviškos kultūros kūrimo ir nesėdėsi toks 
rūškanas ir nelaimingas namie. 

LIET. KN. KLUBAS 
2331 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

skelbimo dieną. 
Sąjūdžio narės įsipareigoja 

vesti pilnutinį krikščionišką gy
venimą ir uoliai apaštalauti sa
vo aplinkoje. Šį savo įsiparei
gojimą jos pašvenčia privačiais 
ir laikinais įžadais. Sąjūdis jau 
yra išsiplėtęs keletoje Italijos 
miestų, o taip pat Brazilijoj ir ' ^ 

gaiš, bet tikrais kanalais, pri
pildomais To, kuris yra 'fons 
aquae vivae" — gyvojo van
dens šaltinis, ir drėkinančiais 
dirvas, kurių sausroje įsigalėjo 
mirtis, neleidžianti kilti gyvy
bei". — "Su jūsų sąjūdžiu — 
kalbėjo toliau Šv. Tėvas — Baž
nyčioje iškyla kažkas nauja, ko 
iki šiol tokiu plačiu mastu dar 

Kai Japoniją perduodant aš 
kulbljau, kad pasaulio proble
mas tegalima teologiškai iš
spręsti, daugelis manė, kad aš 
praradau protą. Dabar aš esu 
labiau, kaip tada įsitikinęs apie 
tai, ką anuokart pasakiau. Pa
saulio sunkumai pagrinde yra 
dvasinės rūšies. Ūkio ir polit: 

kos netvarka yra tik pavirk i-
niai ženklai. Visų mūsų sunku
mų šaknis yra religinio tikėji
mo stoka. Kuo anksčiau mes tai 
pamatysime, tuo anksčiau mes 
susilauksime tvarkos ir taikos. 

— Gw. McArthut 

# 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Visiems Savo Kostiumeriams ir Draugams 

SHOP & SAVE 
GROSERNE IR BUČERNE 

LIETUVIU KRAUTUVE 
3428 S. Lituanica Avenue FRontier 6-5114 

; ^ 
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Kaip mes keliavome j bernelius... 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

& 

gim gi tai kad turi skripkeles. 
— Tai, sakome, — kad 

mes skubamo į Bernelius. 
— Tai nieko, sako pone

liai. — Laikas dar ankstyvas 
ir klebonėlis uar tebemiega. Iš-
gersite po burnelę dėl šalčio, o 
paskui mes jus greitai nulakin
kime i Bernelius. Regit, arkliai 
įcri, o ir Šateikiai jau nebe už 
marių. 

Pasikrapštėme pakaušius ir 
einame \ dvarą. Sutiko mus tar
nai juodomis sermėgomis ir nu
žemintai lenkėsi. Nuvilko mums 
skrandas ir šluotražiais nuva-
iė sniegus nuo klumpių. Šviesu 
ir šilta, o stalai net lūžta nuo 
valgių ir munšeinų. Svečių dau
gybė, visi tik spindi, blizga. 

— Sveteliai brangūs, tai iš
gerkime čemeryčių po čierką, 
juk sušalę esate. Prašom į svei 
katą! Prozit!, — ragina pats 
seimininkas, viršun riestais ū-
t;ais ir ožio barzdele. Apsivil
kęs dryžuotom kelnėm, kaip vi
duose dvaruose, o liemenėje auk 
:inis laikrodis su stora grandi
nėle. 

Mes taip po vieną, po vieną— 
žiūrime, Kad jau ir- apkaitome. 
Pas te mokas nusimetė švarkelį 

. „ na, ir čyruoti skripka. Čy-
Kažkas važiuoja Į Berne-

modamas (\,\v dainuoja ir ko-pasakė dėde. — i r . . . ' . , , 
[ . jom trepsi, o avi uai tiK šoka, 

mums bus lengviau provėža Cl-; 
ti. 

Privažiuoja dvariškos rogės, 
i.d vertu kinkyto;. Jose sėdi 

Ne per sprindy nuo nosies ne
begalėjome matyti. Plūkiame 
iki pažastų sniege ir vis vie
toje. Aplink tik giria. Net Bet
liejaus žvaigždė mus> praganė. 

— Vyrai, kažin ar tik nepasi
vėlinsime j Bernelius..., — de
javo dėdė Matavušas, galvą iš 
pusnies iškišęs. . 

— Tegu gaidžiai sukapoja vi
są svietą, tegu varlės užkurkia 
mane negyvai ir tegu visi de
vintojo pragaro dugno velniai 
nusilaužia ragus ir uodegas, bet 
šitaip aš dar nesu keliavęs, — 
keikėsi sniege iki kaklo įklim
pęs siuvėjas Pasternokas. — 
Pragaro velnienės iškratė pus
nių tabokę, o mieliausieji šėto
nai dargi raiti ledu nujojo ir 
pypke... 

Ak tu kriaučiau keikūnai, 
tik per tavo keiksmus mes ) 
šitokias IK pagadas tik ir į-
klimpome, dejavo iš snie
gynų kampininkas Pasternokas, 
h'-t jo paties nesimatė, tik ke
pure... 

Taip mums dideliai bebėda-
vojant, netoliese pasigirdo žvan 
guėių garsai ir arklių prunkš
timas. 

: ^ 

Tilerry Christmas 

Linksmų Šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

LINKIU SAVO KOSTU MKRIAMS, DRAUGAMS 
IK BUDRIKO R A D I J O PROGRAMOS 

KLAUSYTOJAMS 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. Chicago 8, Illinois 

^ : J i 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime 

Visiems Lietuviams, Kostumeriams 
Ir Draugams 

ST. CASIMIR 
MONUMENT 
COMPANY 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo 

šv. Kazimiero Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja HAKOL.D Jti. MJfcXSON, Sav. 

Del Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne Kaina— 

Kreipkitės Prie Mr. Nelson 

Telefonas — CEdarcrest 3-6335 
s? 

J? ^ 

l ius, 

tik linguoja, kad trata visi pa-
1 saliai. O mes su dvarponiu prie 
stalo tik vi<:V.m:\ tik viešime. 

trys poneliai, meškėnų apykak
les pasistatė ir rūko geras pyp-
k'-s. Kogčs sustojo, o poneliai ir 
sako: 

Tai kur jūs dabar keliau-
jate lokią naktį? 

j Barnelius keliaujame, o 
kur gi kitur! 

Tai sėskite, pavėžinsime. 
Sukritome \ rogių galą. Po-

uoliai paleido /.ovada, sniegai j 
šalis švilpia, o iš arklių Šner
vių kibirkštys lekia. Greitai pri
važiavome spindintj dvarą. 

Tai užsukime pas mus su 
šilti, sako poneliai su meš
kenų apykaklėmis. Pas mus 
sią naktį didelis parengimas 
Marčią parvėdlavome. Visko y-
ra prikepta ir privirta... Kriau-
Cius mums pačyruoai polką. Re 

Dėdei Matavušui ir ledai jau 
nuo ūsų nutirpo ir jis visaip 
inandnuiti j-.u pagavo. 

Visus karus esmi išvan-
dravojęs, turko žemėje su po
nybėm paliavojęs..., — giriasi 
jis. 

Mano brolis gyvena tur
kuose, sako dvaru ponelis. 

Tenai jisai valdo didžius dva 
rus. Gal buvai su juo susitikės0 

O kaipgi, sako dėde. • 
Ne kartą visokius brangvynius 
maukėme... 

Gi siuvėjas Pasternokas ėine 
meilikautis prie dvaro ponių, vi
saip mandrauti, nosį riesti, pro 
ūsą spjaudyti, visokia:*, mela
gystes šnekėti ir velėk būtinai 
kuolabiausiai keiktis. O Mata
vušas maukia ėemeryčias, apie 
karus šneka ii' su ponu į ūsus 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Valdyba ir Direktoriai tariame širdingą ačiū visiems mūsų taupytojams ir skolininkams už paramą ir ko-
operaeiją 1952 metų bėgyje. Prašome ir toliau mus remti, patariant draugams pasidėti taupomus pinigus 
i CHICAGO SAVINGS & LQAN ASSOCIATION, kuri daugiau negu 28 metai saugiai ir teisingai teikia lie
tuviams teisingą ir naudingą finansinį patarnavimą. 
CHICAGO SAVINGS yra Marąuette Parke, vienoje gražiausių Chicagos lietuvių kolonijų. Šioje miesto 
dalyje ji yra viena smarkiausiai augančių taupymo bendrovių. Pas mus visų taupomi pinigai yra pilnai 
apdrausti iki $10,000 by ageney of the United States Government. CHICAGO SAVINGS savo taupyto
jams visada išmoka aukštą dividendą. 

Kvi'Tiame atsilankyti ir pamatyti mūsų rast ine išpuoštą Ka

lėdų eglutėmis. Mačiusieji tvirtina, jog tai yra viena puikiausiai 

išpuoštų taupymo bendrovių. 

Mūsų turto yra daugiau negu $10,300,000.00 

Pradedant šeštadieniu, gruodžio 20 dieną., veltui bus duodami 
l'orky Pig bankučiai, saldainiai ir kitokios dovanos vaikams, 
atėjusiems su tėvais. Suaugusieji veltui gaus dovanų, jei atida
rys naują sąskaitą. 

6234 SOUTH WESTERN AVE. CHICAGO 
JOHN PAKEL, President 

IATI0N 
Phone GRovehill 6-7575 

LIETUVIŠKA {STAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vnkaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų. Ket
virtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 p.p. 

• • • • ' • - * . » • — M * 
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Seasons Greetings 
Peace on Earth, Good vvill 

toward mon 

ST. MARGARET 
HOSPITAL 

25 Douglas Ruse l i 2800 

HAMMOND, IND. 

Help Fight TB 

• Daktaras nevažiuoja nura
minti verkiančio vaiko, kuriam 
tėvai nesuspėjo nupirkti Kalė
doms dovarną, bet jį nuramins 
J. Karvelis, 3249 So. Halsted 
St., Chicago 8, 111. Tel. DA 6-
1136. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
DĖMESIO! 

Buy Christmas Seals 
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbtam) 
skyriuje. Skelbimą galite perduos 
telefono: Vlrjrinis 7-6644) 

IftNDOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe naudotis bend
ra virtuve. 

3261 8. Halsted St. 

HELP VVANTED — VYRAI 

REIKALINGAS BUTAS 

šeimai (su dviem mergaitėm) rei
kalingas 4 ar f> kurni), batas. Skam
binkite bet kuomet 

SEeley 8-0J198 

HRANEIlJtfAS 

<? 
Pakvietimas 

= ^ 

\ 

KTNIGAIKšTIENfcS BIRUTĖS DR-JOS ir L. RAMOVĖS S-GOS 
CHICAGOS SKYRIAI š. m*n. 31 d. 10 v. v. L. AUDITORIJOJE, 

mažoje salėje, rengia bendrą 

N A U J Ų J Ų M E T Ų 
sutikimą, j kurį maloniai, prašo atsilankyti narius ir svečius 
linksmai palydėti Senus ir sutikti Naujus, laimingesnius, metus, 
įėjimas su šampanu $2 asmeniui. Registruotis iki 27 d. gruodžio 
pas p. M. Babickiene, VIrginia 7-4723 ir p. V. Genienę, Llvings-
ton 8-0-120 po 6 v.v. Kvietimai nebus suintinėjami. Rengėjai £ 

Jr^ 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Koshimeriams Ir Draugams 

PAKVIETIMAS PAVIEŠĖTI 
PAS METRIKUS 

Ruoškitės aplankyti jūsų val
gių būstinę, kur galėsite para
gauti gardžiausių valgių. Bus 
lietuviškai papuoštas stalas — 
su kiaulės galva ir visais tautiš
kais patiekalais. Taipogi ėia ra
site skilandj, arbatine, medžio
klinę, palendvicą, rūkytų kum
pių įvairių pono S. Vosyliaus 
gamintų dešrų. Trejų rūšių sū
rių. Trejas devynerias, krupni
kui prieskonių. Bruknių, agras
tų, visokių marmaladų ir sun
kų. Bulvinio krakmolo, želetino. 
šližikų, aguonų, silkių. Impor
tuotų baravykų ir vietinių gry
bų. Saldainių, riešutų. Kaimiš
kos grietinės ir sviesto. Duonų, 
barankų ir lašinieėių ir visokių &o«" spaudos kioske prie šv. Kry 
skaniausių valgių. Ir patarna
vimas maloniausias šioj pusėj 

dangaus. 
Būkite mūsų sveėiai! 
Stanislovas ir Marijona 

Metrikai 
ir dukros Judita ir Lorute 

FARM FOOD KRAUTUVĖ 
1804 VVEST 47th STREET 

Tel. YArds 7-8393 

NEPRALEISKITE PROGOS: 
Patarnavimus nemokamai 

"DKAUGĄS — geriausias lietuvių 
iii.'in-.-iSt.tM, metams tik 9 dol., pusm 
$4.60. 

•K. K JLAIVAS" — labai Įdomu* 
religine* ir tautinės minties savait
raštis, metamo tik 2 dol. 

"TMK MAKlAN" — mėnesini* 
puošnus anglu kalboje išeinąs žurna
lus, metamu 2 dol. 

Šluos ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu 

žiuus bažnyčios Tovvn ot l^ake lietu
viu kolonijoje. Siu laikraščių atsto-
a» i SU uos Jumx pakvitavimus. 

*-- ,-tf^^^p^. . - $ ^ ^ ^ 

HYBL TOBACCO CO. 
CHARLES D. HYBL, Savininkas 

VVholesale Dealers in 

CIGARS, TOBACCO, CIGARETTES 

4070 Archer Ave. Chicago, Illinois 
Phone VIrginia 7-3133 

QUICK DELIVERY 
Mes Kalbame Lietuviškai 

^ : yp 
<? 

SVEIKINAM VISUS SfiRININKUS, RĖMĖJUS, IR 
VISUS LIETUVIUS 

SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

Midland Savings and Loan Assn. 
• 

4038 Archer Ave. 
A. SALDUKAS, Secretary 

: ^ 

^ <? 
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MERRY CHRISTMAS 
and a 

HAPPY NEW YEAR 
to Ali of Our 

FRIENDS and MEMBERS 
from 

UNITED PACKING W0RKERS 0F AMERICA 
4859 SOUTH VVABASH AVENUE 

Telephone KEnwood 8-2700 
Harold Nielson — President 

Vnostabu, kai o Kra*aU>m«: uumu 
Viduriu Laisvintais Veikla 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gerą 
maistą 

• Čia ta paslaptis, kurią milijonai 
Įmonių patyrė apie FKEN-A-MINT. 
'ą modernią kramtomą gumą — vW 
lurių laisvlntoją. Taip, todėl F E E N 
A-MINT'O veiklmaa yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lat» 
vintojai pradeda veikti perdaug ank* 
<tl . . . Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvlntojų kiekis su
ardo virškinimą, pašalina avelkatal 
Ir energijai reikalingą maistą . 
>.mogus Jaučiasi »llpnas. pavargęs. 

Bet Švelnus FKEN-A-MINT yra ki 

PRANEŠIMAS 
DRAUGO administracija nujaus 

dama, kad lietuviai nor§s išgarsin-
ti mūsų tautos ir josios sūnų var
dą ir įgyti jiems daug palankumo 
svetimųjų tarpe yra palikusi be pa 
rašų nemažą skaičių lietuvių daili
ninkų paruoštų kalėdinių atviru
čių, šiose kortelėse bus galima pa
gal užsakymą atspausdinti angliš
ki tekstai ir parašai. Lietuvių dai
lininkų paruoštos 8 kortelės su 
angliškais tekstais ir atspausdin
tais siuntėjų vardais kainuos $1, 
100 kortelių kainuos $12.00. Vien 
su angliškais tekstais, be siuntėjų 
vardų 8 kortelių komplektas kai
nuos 70 centų, 100 kortelių $9.00. 

Užsakymai bus priimami iki 
gruodžio mėnesio 1 d. 

Užsakymus prašome siųsti tuo-
jaus: 

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

Chicago, XII. 

DIDELE NAUJIENA 
SENIEMS IR NAUJIEMS 

A T E I V I A M S!!! 
Jau išėjo laukiamas, linksmas, 

oe i sveinuB i- I ^ J N - A - J M I I N T yra KI | !„„:«, . - tnrinlnp-fls P e l ė d o s kalet l -
•oks. Priimtas pagal nurodymus. JI* j * V a l r u s - , . ™ £ n l n g * s r e i e ^ ™ " f " , 
v«lkla daugiausiai apatinėj vidurių 
daly — pašalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
\IINT ir jauskitės gerai, pilni gyvy-
.6s Nuslptrkit FKEN-A-MINT! Kal

von nepakeltos — dar 26n, 60c ir 
U . .( Mli 

Jei jleškote nuolatinio darbo, šva
rioje dirbtuvėje kur darblnlakal yra 
Jvertlnaml, tad 

GENERAl MOTORS 
Corp. 

(TRUCK & COACH DIVT8TON) 
turi Jums tok) darbą 

EXPERIENCED TRUCK 
MECHANICS 

(PATYRĖ SUNKVEŽIMIŲ 
MECHANIKAI) 

Gerinusias atlyginimas, geriems dar
bininkams. Vist darbininkų priedai, 
kartu apmokami šventadieniai, atos
togos lr „group lnsuranee" — drau
dimas. Gera proga kruopštiems vy
rams. Kreiptis Mr. Hratllcy. 

1700 W. Pershing Rd. 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. YVashington St. 

Tel. DEarborn St. 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. VIrginia 7-6640-7-6641 

/HELP V7ANTED — VYRAI 

SVVITCHMEN 
Needed by 

SANTA FE RAILVVAY 

Eiperienced 18—50 years 
Inexperienced 18—35 years 

Apply 
3611 VVest 38th St. 

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

Mr. Frank Ward 
EIGA priverkia pardavimą. Pirkite 

stačiai nuo savininko! Greitas užė
mimas. Tikrai pinigų uždirbimo nuo
savybe. 

Poilsio rojus — apstatytas namas, 
ūkis, vasarnamis prie St. Joseph 
Utver. arti Henton Harbnr; talpnus V i e t ą g a b i a m 
Hi kambarių namas, karštu vandeniu 
apšildomas Taip pat 8 kamb. name
lis 4 kamb namelis valgomasis ir "First piece inspections". Turi 
šokiams salo., daržine, 12 akrų me- . r r 

paikas. Kaina $25,000; būti apsipratęs su "material 

Ar domitės nuolatiniu darbu 
švarioje dirbtuvėje, kur dar
bininkai įvertinami ? Turime 

I N S P E K T O R I U I 

HELP VVANTED — MOTERYS 

Ar Jfis esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtiki Inta ateitim? M*-* tu
rime atidarymą gabiai 

RTENOGRAFF1 
Bendrai raštines darbo tarnautojai 

Patyrusi, bet priimsime gabią pra
dedančia. Moderniška „alr-condi-
tloned" Jstalga. Malonios darbo są
lygos, Jvairlos pareigos. Gausūs prie
dai jskaitant 8 savaites užmokamų 
atostogų ir apdraudos priedų. 5 die
nas 37% vai. sav. 
šaukite asmeniškam 

Ateikite arba 
pasikalbėjimui. 

AMERICAN MUTUAL LIAB. 
I N SI K A M I CO. 

Merohandlse Mart, 
U II 4-0880 

džiuotas parkas. Kaina 
$10,000 Jmokėtl. Mr. Mead, U.S. No. 
81, H. No. 3. N«nton Harbor, Mlch. 
Tel. 5-4775. 

ASSEMBLERS 
ARE YOU HANDY 

VVITH TOOLS? 

We are looking for men to 
train on building coal eutting 
machines, loading machines, 

conveyors and eleetrie 
locomotives 

STEADY DAY WORK 

GOODMAN 
MFG. CO. 

Halsted at 48th Place 
"Goodman is a good place 

to work" 

su 
dispostion". Naktinė pamaina. 
Gausūs priedai. Geras atlygi
nimas. Kreiptis — 

GENERAL LAMINATED 
PRODUCTS 

2857 S. Halsted St. 

PROGOS OPPRTUNITIES 

REAL ESTATE 

I 

K FEEN A MINTAS 
. urnom attmmc CAm uusmm 14H^ 

"Ciaa. 
Sk«ibti» "DRAUGE" apnlmoka, 

nee Jis yra plačiausia' skaitomai) 
etuviiĮ dienraštis, o skelbime 

«alna yra prieinama vMen*. 

dorių* 1953 metų. Jame telpa 
daug šaržų, iliustracijų, juokų ir 
Stalino raudonasis kampelis. 128 
psl. Kaina tik $1-20. 

Geriausios Kalėdines dovanos: 
Haufo pasakos, I ir II dalis, 210 
psl. Kaina $2.75. Andersono pasa
kos, 210 psl. Kaina $2.00. A. Vi-
lainis. Žemaičių žemėje, 132 psl. 
Kaina $1.50. Išėjo jau 9 numeris 
Pelėdos, o Kalėdinis išeina šio 
mėn. 20 d. 

Užsiprenumeravę 

Pamatykite Šitą!!! Jaukus 4 % 
kamb. mflrlniH namas, pilnai padi
dinama pastoge, rūsys, karštu van
deniu apšildomas, žieminiai langai, 
sieteliai. "Klinds", visa kokling vo
nia lr virtuve su "rubber tlle" grin
dimis. Uždaras poreius. šv. Simono 
parapijoje, arti mokyklos, geriausias 
('TA susisiekimas lr pasipirkimas, 
vienas blokas j rytus nuo Callfornl-
jos Katves. Savininkas parduoda už 
$13,500. 6020 S. Fairfleld Ave. Tel. 
GRovehlll 0-5122. 

Edison Park'c 5 kamb. "Gcorgian" namas 
su "knotty pine den" pirmame aukšte; 
gazu apšild.; V/i kokliu vonios ir kok-

P a l ė d ą 1 9 5 3 line kabinctŲ virtuve; 2 autom, garažas; 
m e t a m s ir pr i s iuntė $4 .00 g a u s ^ardynai ir kilimai; savininkas yra ižke 

Produktų, mėsos, sušaldyto maisto krau
tuvė su 1 aukJSto mūriniu pastatu. 5 
kamb., 2 autom, garažas; tuščias sklypas; 
visi nauji įrengimai; gerai einąs biznis; 
turi parduoti dėl ligos arba mainys ant 
6 kamb. namo arba 2 butu. Rašykite: 

BOX 8146 
Gera pietvakarių apylinkė 

TAVERNA ir 3-Jų butu namas. „Li
mited license & no closlng hour 11-
eense $200 yr". Baras, „package 
goods", virtuve, dldelg salė, aliejum 
apšild. DldflS apyvarta. Parduoda 
nebrangiai $35,000. Nori skubiai par
duoti kartu su prekėm. 103rd & Rid-
geland arba šaukite savininką 

Oak LHUII 1440-J- l 

Valykla ir siuvykla jskaitant prosinimo 
mašiną; genai įsteigtas biznis; geroj a-
pylinkėj; puiki proga siuvėjui; nuoma 
$80; apšildoma; gera sutartis; įkainuota 
skubiam pardavimui; turite pamatyti į 
vertinimui savininką. 

FAirfax 4-0319 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? 

BOVVMAN DAIRI CO. 
Turi atidarymą gabiai 

BENDRO ĮSTAIGOS DARBO 
TARNAUTOJAI 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, įskaitant mašin
raštį ir diktavimą. Patyrusi, bet 
priimsime ir mokytą baigusią 
mokyklą. Gausūs priedai, šauki 
te Mr. Kemper 

SUperior 7-6800 

Ar cuomites nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? 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 — 

JIFFY METAL PRODUCTS 
5025 VV. Lake S t 

čia yra nuolatinis darbas gabiai 

BENDRO RASTINES DARBO 
TARNAUTOJAI 

Patyrusi, bet priimsime gabią pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, 
įvairios pareigos. Proga vartoti savo 
gabumus. 

šaukite suistarimui 
VVAbash 2-1254 

PARDUODAMA 

.^TjOfcMr st 
Pelėdos Kalendorių dovanai. 
Adresuokite: 

PELĖDA, 
3158 So. Halsted St. 

Chicago 8, IIL 

\ 

^ 

Sveikinam su linksmom Kalėdom 
ir Laimingais Naujais Metais 

LEADER LAUNDRY 
YArds 7-4800 

Alvais more for y our money 
(Visuomet gausite daugiau ui jūsų pinigus) v # 

*r*n 
J? 

Jr 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Klemensas, Frances ir sūnus Edvardas 
Norkus, sav. 

ECONOMY MEAT MARKET 
2033 S. HALSTED ST. Tefl. CAnal 6-4621 

Residence: 6635 S. Sacramento Ave. Hem. 4-1359 

^ i 

V 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams 

Grocery & Meaf Market 
IGNAS IR MARIJONA IR JŲ SŪNŪS 

STANISLOVAS IR PRANCIŠKUS 
DOBROVOLSKIAI, Sav. 

3735 So. Emerald Ave. YArdsf 7-3597 

ė 
' ^ 
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Š V E N Č I Ų S T A I G M E N A 

Šiandien išėjo iš spaudos J. Grabau-Grabausko nauja knyga 

KELIAS Į PASISEKIMĄ 
Kaip elgtis namie, gatvėje, kelionėje, viešbučiuose, vlefto.se svetainėje 
(restoranuose, kavlnSae, klubuose) , teatre, šveduose, iškilminguose 
pobūviuose, vestuvėse, krikštynose, laidotuvėse; kaip reikia stalus 
paruošti, kaip valgyti; kada lr kaip lankyti pažjstamus, kaip su
sipažinti lr supažindinti, kada kokius drabužius d6veti, kaip lalSkus 
bet raštus rašyti lr daug kitų gražaus lr mandagaus elgesio taisyklių, 
kurios iškelia žmogų Ir atveria duris J gražesni gyvenimą. } pasi
sekimų. Kaina $2. Kreiptis šiuo adresu: J. Grabau-GrabniLskas, 

229 Bedford Ave., BROORLYN 11, N. Y. 

^ 

y; 

Jr 
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NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaudą 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado VijeJklo iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knvfca knveu rinkoje 

Imigranto iSgyvenimų išpažinti* 
KAINA S0 et. 

Pinigus siųskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos pafttu 

f'ŽHakymiiM siųskite: 

" D R A U G A S " 
2834 South Oakley Aveaue Chicago «. IUinoto 

= ^ , 
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liamas, parduoda tiktai už $19,500 sku
biam pardavimui. 
6322 N. ODELL AVE. ROdney 3-8994 

Savininkas parduoda ant kam
po 68-tos ir Komensky sklypą 
57V2Xl25. Parduoda už $5,000 
skubiam pardavimui. 

Stanley Janis 
3736 So. Sacramento 

LAfayette 3-6662 

4 kamb. mūrinis „cottage" arti 32nd 
St. lr Hamlln. $11,600. Gerame sto
vyje. Naujai dekoruotas. Kokline vir
tuve, pilnas rflsys, centrallnls apšil
dymas. Užimti galima už 60 dienų. 
Savininkas. 

BIshop 7-1091 

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

2436 S. Oajkley Ave. 

Parduoda d61 silpnos sveikatos. 

Savininkas parduoda 8 kamb. rezi
dencijų. 2 mieg. kamb. apačioje, 2 
viršuj. Automatiškai aliejum apšild. 
Autom, gazinls vandens šildytuvas. 
Pilnas rūsys. Arti prie visko. Nori 
skubiai parduoti, nebrangiai, $11,-
000. 1900 l ' innoii i 8t. 

KAstgatc 7-0237 

Nesenai išėjusi Kun. P. 
Kirvelalčlo paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal- (rišimą: 

fl.OO; 91.30 lr Sl.AO 
I i sakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. UI 

$4VINGS 

SKELBKITfiS "DPJUJGE"! 

Platinkite "Draugą" 

išėjo is spaudos. Meniškai iUu» 
truota Pauliaus Augiaus mediio 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

Nauja Petronėlės Orintaites 
knyga legenda 

"VILIGAILft" 
D R A N G A S 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL. 

HELP VVANTED — VYRAI 

<? 

Savininkas parduoda namą pietvaka
riuose. 2-j.ų. augštų mūrinis namas 
su pajamom. 6 kamb. apačioje, 6 
viršuje, 3 neužbaigti kamb. rūsyje. 
Autom, karštu vandeniu-stokeriu ap
šildomas. Žieminiai langai lr siete
liai. 2 autom, gai-ažas, iš šono pri
važiuojamas. Sklypas 5 0 x 1 2 5 . Nori 
skubiai parduoti, nebrangiai, $17,500. 

CKawford 7-2727 

P o 32 metų pasitraukia is biznio 
Parduoda 2 butų mflr., namą, ta
verna lr užkandine. 4 kamb. užpa
kaly pirmame augšte, pilnas rūsys, 7 
kamb. 2-me augšte. Karštu vande-
niu-aliejum šildomas. Automatiškas 
karšto vandens šildytuvas. Uždari 
porčlal užpakaly. 1 autom. gar. Kai
na $16,000, jskaitant taverną lr vi
sus jrengimus. Fabrikų rajono cent
re, apylinkėje 37th ir ParnelI Ave. 

Chas. Detrick, 5050 S. Halsted St. 

^ : 

Čia yra nuolatinis darbas — švari dirbtuve" — darbininkų 
įvertinimas. MUMS REIKALINGA: 

PRESSMAN 
FOR MILLER — 2 Colors, 27x41 (su patyrimu) 

OFFSET PRESSMAN 
FOR WEBENDORFER 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. i. BaldL 

THE SCHENKER CO. 
2301 Mainiusia ARmltege 6-1600 

^ 

^ 

^ 

SWITCHMEN 
NEEDED BY 

SANTA FE RAILWAY 
Experienced 18-50 years. Inexperienced 18-35 years. Apply 

3611 West 38th St. 
(38th & Central Park) Train Master's Office. 

MR. FRANK WARD 
# 

l)rau£o prenumerata - visuomet puiki dovana. 
Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drauįįą"! 

BOulevard 8-0244 

.̂  
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Naujosios Anglijos žinios 
Boston, Mass. 

"Atžalyno" pastatymas 

Bostoniškė lietuvų visuomenė 
savojo teatro tikrai jau buvo 
pasiilgusi, nes per pastaruosius 
metus jo kaip ir nebūta. Už
tat apie "Atžalyno" pastatymą 
iš anksto jau daug kalbėjo ne 
tik patys to pastatymo daly
viai, bet ir visi lietuviai pačia
me Bostone ir aplink jį. Žingei
dumą dar skatino ir toji ap
linkybė, kad pastatyme dalyva
vo labai originalus scenos mė
gėjų kolektyvas - margas am-

merikoje augusiems žmonėms 
ne visada buvo suprantami ir 
prašėsi paaiškinimo. 

Aktorė Aleksandra Gustaitie-
nė su "Atžalyno" pastatymu 
bostoniškiams prisistatė kaip 
talentinga reiisoiė. Bostoniš-
kiai dabar žino, kad turime sa-
vo tarpe stiprią teatro jėgą ir 
kad galime tikėtis ir daugiau 
panašių pastatymų, jeigu visuo
menė juos deramai rems. Šir
dingai sveikiname p. Gustaitie-
nc, jos vyrą rašytoją A. Gustai
ti, nešusį ant savo pečių tech
niškąją pastatymo pusę, Rašyt. 
Klubo pirmininką poetą Bern. 

os na 
nus, labai uoliai atlikusius dau-

NUMATYTAS PATARĖJU ! E N K A V E D I S T A S C I C E R O J E 
Enkavedistas Berkis atvyks-'la Lietuvos rezistencija su jos 

ta į Cicero sunaikinti Amerikos ! atstovais kap. Vyt. Audronių, 
studente Buivydaite, Juozaičiu, 
vietos kunigu ir kitais, kuriii 
pergale, enkavedistui kraujuje 
paplūdusiam gulint ir Lietuvos 

j nės kapitonas, pogrindžio kovo- į himno garsams skambant, bai-

lietuvių Uršulės ir Juozo Buivy
dų! Bet, kaip žinia, kelią pa-

| stojo ir enkavedistą Berkj nu-
buv. Lietuvos kariuome-! šovė 

Thomas E. Stephena numaty
tas išrinktojo prezidento gen. 
Eisenhovverio patarėju. (INS) 

Darbininko atstovus kun. Dabu-
šį ir P. Jurkų matėme žiūrovų atvykstančio kunigo. 

>1 i r c 

ziumi, išsilavinimu, profesijomis 
_, ., . .* .. , , Brazdziom ir visus valdyb 

ir pan. Reikia pasidzaugti, kad | t _ . _ , . _ AKU> :_ 
Rašytojų Klubui ir uoliai reži-
<^rei n A Gustaitienei tikrai ; g y b C or£anLzacmių darbų. No 
S O m f\ A- G u s ^ l t i e n e i . t l k r a i , r i m e išreikšti viltį, kad "Atžaly vės kaikurių žmonių norus kcis-
pasiseke atitraukti burj zmo- d a r ^ ^ ^ \ A L T v a d o v y b ė s s u d ė t į . 
nių nuo kasdienines pilkumos r . 
ir sužadinti pasiimtojo darbo c i a m e Bofto"e' * * "' p a s k a i ? "Drabininko" platinimo vajus 
meilę. Vyresni ir jaunesni pa- m*nns\*'^1 tarpą nonmepr . Bostone numatomas pradėti 
statymo dalyviai .dirbą ne vie- I f * 1 ^ , N e W Y o r , k o tautiečius. g r u o ( l ž i o 2 3 d. Tą dieną parapi-
nodą darbą, sunkiai galį susirink r

k u r ' ų a S t 0 V " S ' k a ' f L a P i e " C ' i J<* bažnyčioje numatomi pa
ti į repeticijas/darė visa. k a d Darb.ninko atstovus kun. Dabu- m o k s l i l i specialia; tuo reikalu 
repeticijos galėtų vykti, kad 
"Atžalynas" numatytu laiku ga 
lėtų pasirodyti scenos šviesoje ' 
ir kad tokiu būdu reikšmingai 
galėtų būti atžymėta "Atžaly- ' , 

dienj, 9 vai. ryto pamaldos Šv. ter, plačiai pazjstama vietos ka-
Petro liet. parapijos bažnyčioje, talikra tarpe, mirė gruodžio 8 
Šv. Mišias atnašaus kan. prof. d. Labai iškilmingai palaidota 

Gruodžio 14 d. būriai l ie tuvį J- Končius, pamokslą sakys pre- gruodžio 12. Laidotuvėse daly-
ištisomis šeimomis dideli ir latas Pr. Juras. Seimo posė-' vavo kun. P. Strakauskas iš 
maži, jauni ir seni — traukė j džiai pradedami 1 vai. p. p. Stat Brockton, kun. A. Zakarauskas 
So. Boston High School salę, ler Hotel. Sausio 10 d. 9 vai. iš Chicagos ir keletas vietos ku-
talpinančią per tūkstantį žmo- ryto pamaldos liet. Šv. Petro nigų. 
nių ,ir ją ištisai pripildė. Nuo bažnyčioje So. Boston. Sv. Mi- M a r g a r i t a Baranauskienė mi-
pat uždangos pakilimo pirmo šias atnašaus vysk. V. Bnzgys, r 6 m i e g t o l i g o n i n ė j e g r u o dž io 9 
veiksmo pradžioj ligi pat spėk- pamokslą sakys prel. J. Balkų- d R u v o 6 3 m G y v c n o 9 3 T r a i l l 

1 to jas Vytautas Audronis... 
Tokius įvykius, kurie kasdien 

i v y k s t a b o l š e v i k ų o k u p u o t o j L ie -
tuvoj, P. J. Naumiestiškis įvilko 
į meninę formą naujajam veika
le "Baisusis Birželis", kurį 
gruodžio 28 d. 4 vai. p. p. Ci
cero šv„ Antano parapijos salė
je stato Ciceros dramos mėgė
jų ratelis, režisuojant Lietuvių 
Teatro aktoriui J. Balučiui. 

Veikalo pagrinde stovi Ame
rikos lietuvių Buivydų šeima, 
kuri kietu darbu užsidirbusi pi
nigų Amerikoje, sugrįžta į Lie
tuvą, nusiperka prie Ventos ūkį 
su vandeniniu malūnu ir gražiai 

giasi tragiškas veikalas, vyks
tąs Ventos pakrantėje, Lietu
voje. 

Pats veikalas patrauklus ir 
įdomus. Stipri intryga, vienas 
po kito griūvantys vaizdai, vy
kęs charakterių išryškinimas 
žiūrovą gyvai pririša prie vei
kalo eigos ir neatleidžia jo iki 
užsidarant uždangai. 

Senajai ateivių kartai veika
las įdomus tuo, kad jie realiai 
pamatys tai, apie ką laikraščiuo 
se daug skaito ir girdi kalbant 
kitus būtent, koks gyveni
mas raudonajam "rojuj", ir kas 
nutiko tuos brolius, kurie iš 

Ciceročiai visus maloniai kvte vo tautos teises su Kristaus pa
čia atvykti pasižiūrėti "Baisio- veikslu širdyse, nes anot pas-
jo Birželio", kartu pabuvoti Lie- j kut:nio ištremiamojo Buivydo 
tuvoj, pasidalinti vargų varge-i sakinio enkavedistui: Mūsų 
liais su anais, kurie šviesios die- tikėjimas pasilieka mū-ų šir-
nos nemato, kurie kenčia irldyse. Ir tu mums jo atimti ne
miršta, kovodami už savo ir sa- ' gali. 

• * & 

tarpe. 

BALK Seimo programa Marijona Kiburienė, 70 m.,! 
1953 m. sausio 9 d., penkta- gyv. 165 Columbia Rd., Dorches 

no" autoriaus K. Binkio 10 m 
mirties sukaktis. 

t aklio pabaigos jautėsi tikra te- nas. Posėdžiai pradedami xv g t r rj>orchCster. 

Jonas Petrauskas, 62 metų, 

10 
atro nuotaika susirinkusieji vai. Statler viešbuty. Seimas 
atsidėję ir sujaudinti sekė šio baigiamas dideliu banketu, ku-
vertingo veikalo pastatymą, rį aplankys ark. Cushing, vysk. T Pas- k:u*° veteranas, parapijos 
Aktorių kolektyvas tikrai pasi- Brizgys ir daug kitų žymių as- darbuotojas, sirgęs net 5 metus, 
rodė vertas parodyto dėmesio, menų. Į seimą atvykstant iau- jgdžęs iš veteranų ligoninės, mi-
Kolektyvas didelis, kiekvienas kiama daug dalyvių iš toiim*} ,™ gruodžio 12 d. Gyveno !»43 
dalyvis dėjo širdį į savo darbą vietų, bet ypač daug tikimasi iš j E. Fourth St., So. E">stQn, 
ir tai buvo galima justi ne tik Bostono ir kaimyninių N. Ang- _ K u n p virn.auskas, So. 
pasirengimo mėnesiais, bet ir 
pastatymo metu. Sunku aptarti 
tokį didelį kolektyvą atskirais 
vardais. Tenka pasitenkinti 
bendru įsakmiu pabrėžimu, kad 
visi buvo mieli ir brangūs kiek
vieno žiūrovo širdžiai. Centrinį 
Petro vaidmenį turėjo technikos 
studentas Algirdas 2ižniauskas. 
Jis davė mums tikrai širdingo 
lietuvio jaunuolio tipą. Jo glo
bėjus Keraičius inžinierių at 
liko pats inžinierius K. Bara
nauskas, o jo tuščių manierių 
be> kaprizų žmoną ypač talen
tingai mums pavaizdavo Z. Za
rankaitė. Mokytojo Tijūno ro-
l'\j matėme mieląjį Stasį Sant
vara, turėjusį labai daug bend
ra su teatru, tačiau ^al tik anks 
tyvoje jaunystėje besireiškusį 
dramos mėgėju rateliuose. Jo 
su kurt H s mokytojo idealisto ti
pas išėjo natūraliai patrauklus. 
Simpatišką gimnazijos direkto
rių mums davė teisininkas St. 
Vaitkevičius, o griežta, inspek
torių sukūrė pats karys pulk. 
J. Andrius. Jo laikysena gal vi* 
tomis per stipriai priminė ka
riška toną, o grimas lyg ir per-
ryškintas. Mokinių kolektyvas 
savo darnumu turbūt, pralenkė 
mokytojus, kurių tarpe būta vie 
tomis palinkimo į per stiprų 
ar/,ą. Siuvėjai buvo ypač mie

li. I)r. .1 Loimonas Žioge, rolė
je buvo labai įsigyvenęs, jo pa
dėjėjai dr. B. Mickevičius ir R. 
Latvėnas buvo įdomūs. Jas i aus 
rolėje pačioj režisorės sūnus 
Mg. Gustaitis puikiai derinosi 
su draugu Petru (A. Žižniaus-
ku). Vyt. Strolia ne tik atliko 
atsakingą režisoriaus padėjėjo 
darbą, bet matėme j) scenoje 
ir mokinio rolėje. 

Kaikurie veikale vartojami 
lietuviškosios mokyklos auklėti
niams labai artimi žodžiai, kaip 
transliacija, špargalkos, dveje
tukai, trejetukai ir panašūs A-

lijos vietovių. 
Parapijos parengimai 

Kovo 1 d. šv. Kazimiero iš
kilmingas minėjimas. 

Balandžio 19 d. parapijos cho 
ro koncertas. 

Balandžio 26 ir gegužės 3 d. 
parapijos jaunimo parengimai. 

Adv. K. Kalinauskas, 
naujai išrinktas SLA pirminin
kas, buvo pagerbtas oanketu 
gruodžio 14 d. 

"Keleivis" griežtai pasisakė 

Bostone einąs socialistų laik
raštis "Keleivis" labai griežtai 
pasisakė prieš tautininkų sro-

J = 

I Bostono &v. Petro lietuvių pa
rapijos klebonas, paskirtas Liet. 

; Darbininkų S-gos Centro dva-
, šios vadu. 

gyvena. Bet užgriūva pirmoji A m e r i k o s g r į ž o L i e t u v o n j r g u . 
bolševikų okupaerja, Bmvydu I , a u k e hol&emk o k u p a c i j o s . G i 
apšaukiami buozcm.'r ir žiaurus . . . . . . 

p
 v ,. _ ! naujiesiems ateiviams visu rys-

bei ciniškas enkavedistas Ber- , . . . . . . . 
., , _ . kurnu pnes akis atsistos pergy-

kis, nuolatos besilankąs Bu.vy- v c n t a h b i r ž c l i o ^ ^ 
dų šeimoje pradeda zauną .r ^ ^ ^ i m ^ e n k a v e d i s t a s > 
klastingą Buivydų nubuozinimo , . . _ ... 8 ,*. f V , klasta, smurtas, pogrindžio vy-
akciją, pradžioje atimdamas ma . . 

i, . .v -i ,v . idi ir pan. 
luną, paskui išvarydamas iš u-
kio ir atmintinąją birželio 11 
d. naktį ištremdamas į Sibirą. 
Ir kada Amerikos pilietis Bui
vydas įsikarščiavęs enkavedis
tui pasakė, kad tas turtas ma
no ir aš skųsiuos prez. Roose-
veltui, enkavedistas ciniškai nu 
si juokia: ...Rooseveltas toli, o 
tėvas Stalinas viską mato, vis
ką girdi!". O ten politikos lau
kuose bujojo graži draugystė... 

Veikale ypač atsispindi anti-
bolševikiškos liaudies žmonių 
nuotaikos, kartais net stipriu 
humoru ataustos. Raudonąja, 
valdžią geliančiais pašaipos žo
džiais vanoja 70 |fn. senelis ma
lūno sargas enkavedistui į akis 
rėždamas: f- Matyt, komjau
nuolių draugas \u, o man tai 
jau nedraugas. Liaudies drau
gai susikibę visas mano žuveles 
iš bučių iškrapštė. Taip pat da
vatka Barbutė ir kiti veikėjai. 

Taipogi visu smarkumu išky-

SESUO M. MARCIJONA 
(ONA CISLAUSKAS) 

Mūsų mylima sosele mirė pirmadienį, gruodžio 22 d., 1952, 
10:55 vai. ryto. A. a. Seselė gimė Lietuvoj, sausio 21 d., 1898 
m., duktė Jurgio Cislausko ir Marijonos Kisieliūtės. Į vienuo
lyną įstojo iš Brooklyn, N. Y. Vienuolyne išgyveno 28 m. 

Paliko nuliūdime: šv. Kazimiero seseris, savo sesutes Mag-
deleną, Elzbietą Bush ir brolį Andriejų, seserėną Dr. M. 
Bush, taipgi kitas gimines ir pažįstamus. 

Laidotuvės įvyks treč., gruod. 24 d. Gedulingos pamaldos 
prasidės 9:30 vai. ryte, Šv. Kazimiero Seserų koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago, 111. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir pa
simelsti už a. a. Seselės vėlę. 

šv. Kazimiero Seserys ir CinlauskŲ šeima 

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

/r 3C 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir Laimingų 1953 Naujųjų Metų 

^ 

LIETUVIŠKA KEPYKLA 
Šav. B. MACIANSKAS ir K. MATUTIS 

Kūčioms sližikai, l ietuviška duona, 
vestuvėms to r ta i ir įvai rūs pyraga i . 

3339 Lituanica Ave. Tel.: CLiifside 4-6376 
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A. A. 
PETRAS VASILIAUSKAS 
Gyv. 1712 No. Ashland Ave. 
Mir6 gruod. L*l d., 1952 m., 

7 vai. ryto, sulaukęs 44 metų 
amžiaus. 

(Jime Lietuvoje. Kilo i.š Ilo-
kiftkio ap.skr.. Juodupės vals
čiaus. Guldžgaliu kaimo. Ame
rikoje, išgyveno 3 mftua. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Anelė (po tėvais Kvet-
kaltė), 2 sūnils — Algirdas ir 
Vytautas, teta Karolina Alek
nienė, puseserė Ahuiia Raugo-
liene ir jos šeima. 

Kūnas pašarvotas 'koplyčioje 
lX.r>0.No. \Vood St. Laidotu
vės įvyks trečiad., gruod. 24 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto t>us 
atlydėtas J '3\>. Mykolo pa ra p 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu

lingos pamaldos uvž vellonles 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nulindo žmona, Sūnūs, Te
ta, Puseserė ir visi kiti gimi
nės, draugai ir pa/jstami. 

I .aid. direkt. S. Laehauicz, 
telefonas VIrginia 7-6U7:!. 

A. A. 
DANACAS ŠILANSKIS 

Gyveno 15417 S. Lituanica Avo. 
Mirė gruod. 21 d , 11)52. 4::50 

vai. popiet. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskričio, Kaitėnų parap. 
Amerikoje išgyveno :'.'.» m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

trys sūnūs: Kazimieras, marti 
Viktorija. Antanas, marti Ag
nės ir Pranciškus, nuirti Ruth. 
Duktė Genevieve llusk, žentas 
Gene. Dešimt anūkų. Teta Ona 
Libelienė su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyč. 3307 Lituani
ca Ave., 

Laidotuvės įvyks treč., gruod. 
24 d., i.š koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje )-
vyks gedulingos pamaldos už 
vellonles sielą. Po pamaldų m i s 

nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame vi 
sus: gimines, draugus ir p;i/.j.s-
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdo': Sūnūs, Duktė, Mar
čios, Žentas ir Anūkai. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA7-34UI 

A. A. 
STANISLOVAS AUGAITIS 

Arthington 3029 VV 

20 

Gyv 
Street. 

Miro gruod. 20 d., 1952 m.. 
9:40 vai. va k., sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Gimė lybtuvojo. Amerikoje 
išgyveno 3 9 melus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Marijona (Jakutytė), 
gyv. Chicago jo, sesers sūnūs —• 
Stanislovas ir Antanas Yukniai 
sesers dukterys — Bronishiva 
Švažas, I n n e Musieh ir Jose-
phino Gerinai!). teta Marcelė 
Stulginski'-nė, jos vyras Myko
las, visi gyv. VVaukegan, uoš
vis Antanas Jakutis ir jo š ' i-
ma (Chieagoj) ir daug kitų 
giminiu, draugi;, pažįstami;. 

Priklausė prie. Susivienijimo 
122 kuopos. 

Kūnas pašarvotas l//.<iskįo 
koplyčioje, D)4»; W. 4'itli Str. 

. Laidotuves įvyks trečiadienį, 
gruod. 24 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos nanial-
dos už velionies sieki. Po pa
maldi; bus nulydėtas j š \ . Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame \ isus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona »•* giminon. 
Laid. direkt. Kžerskis, tele

fonas YArds 7-0781. 

/ / ' • % 
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UETUVMOJI ALAUS DARYKLA 

WH1TE BEAR BREWIG CO. 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

sveikina visus klijentus, akcininkus bei 
distributorius ir linki visiems 

LAIMINGŲ 1953 METŲ 

VVI1ITE BMIl BREW1MJ (!0. 
i Darbuotojų vardu 

JOSEPH GORB 
Prezidentas 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 
Ir Draugams 

W m m % FASH10N FORU M 
So. Ashland Avenue at 48th Street 

QUALITY CLOTHES 

Kuppenheimer . Eagle • Hari, Schaffnsr & Marx 

^ 
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X Nuotaikinga Kalėdų šven

te vaikams įvyko praėjusį šeš
tadienį ir sekmadienį Lietuvių 
Auditorijoje. Programą suda
rė: Šokių suita „Kalėdų Nak
tis" ir 3 veiksmų „Snieguole ir 
Septyni Nykštukai". Ją atliko 
Išraiškos šokio Studijos moki
nės. Tai didelis nuopelnas tos 
studijos vedėjų: Liucijos Gri-
galiunaites-lAzauskienes ir Al
donos ValeisaitSs. Verta padė
kos ir Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Chicagos Apygardos 
valdyba, kuri suorganizavo to
kią puikią ir nepamirštamą įs
pūdį vaikams padariusią šven
tę. Abu vakarus perpildyta salė 
mažųjų žiūrovų įrodė, kaip vai
kučiai tokių švenčių laukia. 

X Prof. G. Galva skaitys 
paskaitą „Studentijos visuome
niniai uždaviniai" š. m. gruo
džio 28-31 d.d. Studentų Atei
tininkų Sąjungos rengiamose 
studijų dienose Chicagoje. Į stu 
dijų dienas atvyksta studentų-
svečių iš St. Louis, Springfield, 
Cleveland, Detroit, Indianapo-
lis, Urbana ir kitų artimesnių 
universitetų. 

X Pusiau uždaros rekolek
cijos Chicagos ateitininkėms į-
vyko praėjusį savaitgalį pas Te 
vus Jėzuitus. Rekolekcijas ve
dė kun. Jonas Borevičius, S. J. 
Dalyvavusios jam labai labai dė 
kingos, kad padėjo susitelkti ir 
pasiruošti didžiajai Kristaus Gi 
mimo šventei. 

X „Lumen" katalikiškų kny
gų platinime, kurį pravedė Mr. 
Parr, Maria augštesniosios mo
kyklos mokinės labai aktyviai 
dalyvavo, pardavė daugiau 4,-
000 knygų. Tuo jos prisidėjo 
kovoje prieš komunistinę pro
pagandą, skleidžiamą per visur 
parduodamas ,,pocket-size" kny 
gas. 

X Per G r. Babrauskienę pa
staruoju laiku Lietuvių Enciklo 
pediją užsiprenumeravo: dr. F. 
Tallat-Kelpša, A. Mickevičius, 
A. Kudūkis, A. Zailskas, O. 
Vyšniauskienė, F. Bobinas ir 
E. Smilgys. 

X Kalėdų proga kaikuri<*» 
Maria High School klasės yra 
papuoštos lietuviškais moty
vais, šiandien prieš Kūčias mer 
gaitės apsikeis dovanėlėmis pa
gal seną mokyklos tradiciją, po 
gražios Kalėdinės programos. 

X Tėvas B. Hubbard, S. J., 
vadinamas „Glacier Priest", bu 
vo atvykęs į Maria High School. 
Naujoje mokyklos auditorijoje 
jis kalbėjo ir rodė jo kelionių 
filmas. 

X Per tris minutes Maria 
High School, buvusios Sv. Ka
zimiero Akademijos mokinės, 
surinko $100.00 lietuviams se
neliams ir ligoniams šelpti Vo
kietijoje. 

X Juozas Būga Kalėdose per 
Budriko radijo turės specialią 
programą iš tautosakos, skirtą 
tik Kūčioms ir Kalėdoms. 

X Juozas Noreika, 3146 So. 
Wallace, kuris tarnauja ugnia
gesių komandoje, buvo pagerb
tas už drąsą ir išgelbėjimą iš 
ugnies dviejų asmenų. 

Sveikinu visus savo 
pažįstamus ir pirkėjus su 

ĮCaledy šventėmis 

J. KARVELIS 
3249 S. Halsted Street 

Chicago 8, 111. 
DAnube 6-1136 

CHICAGOS ŽINIOS 
Kalėdos plačiame pasaulyj 

Kino teatras „Today" (Ma-
dison gatvė ties Dearborn), ku 
riame rodomi tikrovės filmai ir 
pasaulio naujienos, šios savai
tės pradžioje rodo, kaip šven
čiamos Kalėdos Ispanijoj, Pran 
cūzijoj ir daugelyje kitų kraš
tų. Programoje taipgi įdomus 
filmas apie gerai išlavintą Či
lės Andų kalnų kavaleriją, su 
visokiais raitelių išdaromais 
pokštais. Puikiai pavaizduota 
olandų dailininko Vermeer gy
venimas ir kūryba, duodamas 
trumpas veikalėlis apie šeimos 
dramą, sporto, politikos naujie
nos. Programa paprastai tęsia
si vieną valandą, ekrane daug 
dažnai besikeičiančių naujumų 

Atsigabeno išgelbėtoją 
Paskutiniojo karo metu ke

turis desantų divizijos narius 
išgelbėjo vienas olandų ūkinin
kas. Karui pasibaigus, atsimo
kėdami savo geradariui, tie ka
riai pasirūpino, kad jų ūkinin 
kas atvažiuotų į JAV. Tai jiems 
pasisekė ir jie visi keturi atvy
ko jo laukti į Chicagą. Tačiau 
lėktuvas, kuriuo skrido olan
das ūkininkas su žmona ir tri
mis vaikais dėl rūko turėjo nu
tūpti St. Louis mieste. Jie tu
rėjo paimti traukini, bet į j) 
pavėlavo. Taigi veteranams ge
rokai reikėjo laukti savo ge
radario, tačiau jie pasirodė kan 
trūs ir atsidėję globotojai. 

Dvynukai kovoja del 
gyvybes 

Nuostolingas rūkas 
Sekmadienį ir pirmadieni Chi 

KAS, KĄ IR KUR 
Lietuvių Prekybos Kūmu 

Dirt'k (ori i; Tarybos sudaryta 
cagoje buvo didelis rūkas. Lėk-, k o m i s i j a iA p į r m j n inko Stanley 
tuvams buvo neįmanoma pakil- Į p B a l 2 e k o i r n a r įų : Dr. K. 
ti ii- nusileisti, todėl daugelis jų ' D r a n g e l i o P e t e r c. Massie, 
buvo nukreipti į kitus artimiau
sius aerodromus, o negalėda
mi lėktuvais iš Chicagos išskris 
ti, daugelis keleivių ėmė trauki
nius, ar grįžo į viešbučius, ti
kėdamiesi, kad pranašaujamas 
lietus nuplaus rūką ir jie galės 
išskristi. 

Policija praneša' apie daugelį 
automobilių nelaimių, įvykusių 
dėl rūko. 

įieško vaikų Iowoj 
Visos pastangos surasti Chi

cagos apylinkėje tuos du žuvu
sius vaikus: Edvardą Rosens-
tiel ir Joaną Petersen, neatnešė 
vaisių. Vienas šoferis, W. Re- j adresai galStų būti įtraukti į 
voir, pranešė policijai matęs naujai spausdinamą knygą. 

Vytold C. Yasus ir Adolfo Ba-
liuno paruošė naują narių kny
gą 1953 metams. Knygoje bus 
atspausdintas visų Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois narių sąrašas su biznio ad
resais ir telefonais. Nariai, ku
rių adresai ar telefonai yra pa
sikeitę, prašomi apie tai tuojau 
pranešti komisijai. Taip pat vi
si lietuviai biznieriai ir profesio 
nalai, kurie norėtų prisidėti prie 
Lithuanian Chamber of Com
merce oi Illinois veiklos, kvie
čiami skambinti Stanley P Hid-
zokui telefonu VIrginia 7-1515, 
kad ir jų pavardės bei biznio 

berniuką ir mcigaftę, atitin 
kancius dingusiųjų išvaizdai, 
vežamus sunkvežimiu, ant ku
rio buvę išrašyta 'iipton, Iowa. 
Policija savo seklius nukreipė 
į tą kraštą. 

Baisi medžiotojų nelaime 
Du Techniškosios Lane mo-

A. B. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS , 
— Mirties dulkes. Illinois 

Universiteto dekanas dr. Louis 
N. Aidenour pareiškė, jog da
bar galima produkuoti dulkes, 
kurių niekas nepastebės, bet 

kyklos berniukai, abudu 15 me | k u r i o S t išbarstytos viršum mies 
tų amžiaus, buvo išvykę me-1 ^ g a l i išžudyti visus jo gyven-
džioti. Vienas jų nešėsi užtai- t o j u g p e r 4 dienas. Mažiausio 

Brodie šeimos dvynukai, 15 
mėnesių amžiaus, kurie buvo 
suaugę galvomis ir kuriuos o-
peruodami per 12 valandų 40 

syta šautuvą, laikydamas pirš 
tą ant gaiduko. Besigręždamas 
neatsargiai paspaudė gaiduką 
ir jo draugas Henry Ceazer, 
gyvenęs 2818 N. Leavitt, buvo 
mirtinai nušautas. Jie buvo iš
vykę medžioti kralikų. 

tų dulkių kiekio ikvėpimas yra 
mirties ikvėpimas. Tos dulkės 
akims nematomos, jokio kvapo 
ir erzinančių savybių neturi, 
tad niekas negali pastebėti jų 
buvimo oi e. 

— Už imigracijos palengvi
nimą. Protestantų bažnyčių ta
ryba Denver gruodžio 13 d. sa-
vo metiniame susirinkime nuta 

Atidavė feūnų pol ic i ja i 
Nelaimingas tėvas R. Baker, 

44 m. amžiaus, gyvenąs 438 ^ k a d įm įg r acinės teisės turi 
minučių gydytojai perskyrė, tu i Monticello, perdavė savo 18 me b u t i p r apiėstos ir daugiau imi 
ri pakelti sunkią organizmo ko- ' tų sūnų policijai, pranešdamas. g r a n t ų įsileidžiama į JAV, nes 
vą dėl gyvybės. Gydytojai nuo- j kad jis nebeturi ką su juo da- i p a s į r o dg , jog naujieji imigran 

ryti, nes sūnus pasidarė nar- t a i y r a n a u d į n g į kražtui. 
kotikų vergas-vartotojas meri* 
juanos bei heroino, pabėgęs iš 
kariuomenės ir už tai buvęs 
baustas, vėliau paleistas. Poli
cija vaikiną suareštavo. 

lat budi ir sako, kad krizė gali 
ateiti bet kuriuo momentu, ar
ba jie gali tokioj neaiškioj pade 
tyje išbūti ir keletą savaičių. Jų 
tėvai parodo gražų ryžtingumą, 
daug melsdamiesi ir viską pa
vesdami Dievo sprendimui. 

Peršoks du skyrių 
Chicagos berniukas Ronnie 

T., turįs devynerius metus am-

Mažeja keleivių 
Chicagos mieste CTA auto

busais ir tramvajais (gatvėka-
riais) per lapkritį mėnesį šie
met net aštuoniais milionais žiaus, buvo antrame skyriuje. ž m o n i ų y a ž i a v o m a ž i a u > k a i p 

Iš jo kiti vaikai ėmė juoktis, 
kad jis pagal savo metus ir ūgį 
turėtų būti ketvirtame skyriu
je, o ne antrame. Apie tai pa
tyręs Chicago laikraštis Sun-
Times, parašė; atsirado gera
darių, kurie suaukojo $111. Už 
tuos pinigus buvo pasamdyta 
privatūs mokytojai, kurie ber 

1951 metų lapkričio mėnesį. Dėl 
to miesto susisiekimo priemo
nės turėjo pajamų keletą milio-
nų dolerių mažiau. 

Likviduodama didelę narkoti
kais spekuliavusiųjų bandą po
licija suareštavo chieagietį Keo 

rudenį, tikimasi, jis galės eiti į 
penktą skyrių, peršokdamas du. 

Daug nelaimių 
Dideliu greičiu važiuodamas 

automobilis atsitrenkė į gele
žinkelio pylimą ir jame važia
vę du vyrai ir viena moteris 
mirtinai užsimušė. 

Kitoje nelaimėje — buvo už
mušta vienerių metų amžiaus 
mergaitė Barbara Sesko, kai jos 
tėvai, važiuodami automobiliu, 
atsitrenkė į medinį stulpą. Mer
gytei buvo perskelta galva. Ro
bertas Fulce, 8 metų berniukas, 
ėjo skersai gatvę ir jį mirtinai 
suvažinėjo 28 m. amžiaus vai
ruotojas, sunkiai sužeisdamas 
drauge ėjusį berniuko tėvą. 

Sugavo tramvajų plėšiką 
Policija areštavo Leroy Jo

nės, 23 m. amžiaus, gyvenusį 
3621 S. State, kuris buvo atpa
žintas esąs tas pats asmuo, 
kurs kelius kartus, grasinda
mas revolveriu, buvo apiplėšęs 
tramvajų (gatvėkarių) konduk 
torius. 

Ciarvino, 46 m. amžiaus ir du 
niukui tiek daug padeda, J*** j M i c h i g a n o v a lstybės gyvento

ju. Pas juos rasta heroino už 
$100,000. Jie paleisti už užsta
tą, kurio jie įnešė $125,000. 

— Naujas išradimas kavos 
plantacijoms gelbėti. Du ameri
kiečių mokslininkai išrado bū
dą kavos medžiams gelbėti nuo 
parazitų, juos naikinančių: bus 
kryžiuojami arabų ir amerikie
čių kavos medžiai ir per tai bus 
atsparūs ligai. 

— Pagerins akinius. D. W. 
Fenibloom (Watertown, Mass.) 
išradęs naujo tipo akinius, ku
rie įgalins matyti dar ne visai 
apakusius žmones, bot kas yra 
visai apakęs, tas negali tuo iš
radimu pasinaudoti. 

— Didžiojoje Britanijoje yra 
5,500,000 katalikų. Didžiausia 
archidiecezija yra Liverpol, ku 
rioje yra 430,000 katalikų. 

— Žymi veikėja mirS. Rose 
J. McHugh, žymi socialinė vei
kėja mirė Georgetovvn ligoni
nėje, VVashington, D. C. 

<3t\ J\atiaą <£v£ncių it JMaujųjų JlĄ&tų 

hzoga 

sveikiname vliu* draugui ir Įiazį-itamut, ir Linkime 

viiiemi, kad galėtumėm džiaugti*, ii J-ietuvoi, 

jiriiikeLimu Laiįvam ix nehrikLauiomam auvenimul. 

( Vitam "Jbraugo" itabui Linkime, drądai įtoveti 

<zrfmeriko±, JLietuvo± ir jBazngcioiL zarguboje, 

ginant dxąuai, kaifi ti Ugi ItoL, viua 

ojiiaoiius, visuomenei reikaLui. 

M R «nJ MRS. ANTHONY J . RUDIS 

'Kas gavo dovanas? Sese
rų Kazimieriečių dovanų vajuje 
laimėtojais išėjo šie asmenys: 

Mayslake Colonlal I)uplex 
Home: Lucy Meneghetti, 11271 
Champlain A ve, Chicago, 111. 

Lincoln Car: Rdvvard V. Her-
kert, 2449 W. Leland Ave., Chi
cago, 111. 

Mereury Car: Victoria Pa-
savento 614 W. 115th St., Chi
cago, Illinois. 

Ford Car: Tbomas VVebster, 
f)221 S. Moody Avenue, Chica
go, Illinois. 

Kadangi daug žmonių domisi 
kas gavo dovanas, todėl skel
biamą antrą kartą laimėtojų są 
rašą. 

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Chicagos skyrius š. 
m. gruodžio 31 d. rengia Nau
jųjų Metų įdomų sutikimą P. 
Vengoliausko svetainėje, 4500 
So. Talman Ave. Ir ne nariai 
atvykę galės labai jaukiai lai
ką praleisti, nes bus įvairi pro
grama su įvairiais maloniais 
netikėtumais bei dovanomis. 

Didelis susidomėjimas yra'' 
Chicagos Stud. Ateitininkų ren 
giamu Naujųjų Metų sutikimu 
Marshall Sąuare Ballroom, 3113 
W. Cermak Rd. Vietų ir pakvic 
timų užsakymai užplūdo rengė
jus ne tik iš Chicagos, bet ir 
jos apylinkių, kaip Melrose 
Park, Gary, Beverly Hills, Jo-
liet ir kt. 

• 

— Geriau vSliau negu nie
kad! Čia pat Kalėdos! Skubė
kit su sveikinimais, o siųsdami 
Kalėdinius linkėjimus savo bi
čiuliams nepamirškit, kad už 
Labdarių Senelių Prieglaudos 
kalėdinius atvirukus reikia pa
siųsti vieną dolerį. Tai bus gra
ži dovana seneliams. Ačiū! Ho-
ly Family Villa Orland Park, 
m. 

Inteligenčių Moterų Soda-
licijos paskutinė šiais metais su 
sitelkimo valandėlė įvyks pasku 
tinį gruodžio sekmadienį (gruo
džio 28 d.) 9 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplytėlėje, 5541 So. 
Paulina St. Vadovaus kun. Jo
nas Kidykas, S. J. 

nudriko radijo programa 
Kalėdų dieną transliuojama iš 
stoties VVIIFC nuo 6 iki 7 vai. 
vak. Programoje dalyvauja liet. 
operos solistė Izabelė Motekai-
tienė su specialiai parengtomis 
dainomis ir kalėdinėmis giesmė 
mis. 

- * « -

& <s 

• Geriausia Kalėdoms do
vana gera knyga. Didžiau
s ias liet. knygų pas i r ink imas 
t ik pas M. Zablocką, 3322 S. 
Hals ted St., Chicago 8, \\\. 
Telef. CLliffside 4-7160 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams i r Draugams 

ii,* 

JOHNPAKEL 
NAMŲ STATYTOJAS 

6234 So. Western Ave. Chicago, 111. 
Phone GRovehill 6-7575 
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ir Naujų Metų švenčių laikas, kada visi geros valios žmones 
viens kitą sveikina ir linkėjimus siunčia, suteikia puikią progą ir biznio 
įstaigai pasveikinti kostumerius, kaimynus, prietelius ir draugus. Mes 
netik jus sveikiname, bet ir padėkos žodį tariame už paramą. 

LAI JŪSŲ KALĖDOS BONA LINKSMOS, 
O NAUJI METAI LAIMINGI! 

, THOMAS S. JANULIS, Prezidentas 
JOSEPH M. MOZERIS, Sekretorius 

D i r e k t o r i a i 
STANLEY P. MAŽEIKA STANLEY STANEVICH 
KAZIMER DEMERECKIS FRANK DIKSAS 
JOHN JANULIS JOHN BUDRICK 

MARY EISIN 

DI5TIICT 
•JAYINCS 

and LOAN ASSOCIATION 
... 

\}i 
3430 South Halsted Street 
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