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Austrijos byla Jungi Tautose 
SALOMĖJA NARKEUŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Moderniaisiais laivais ir lėktuvais 
savo kraštus pasiekę, pasaulio diplomatai Kalėdų ir N. Metų šven
čių protarpiais prisimins savo žygius, laimėjimus ir pralaimėji
mus, kurie čia juos ištiko savo ar svetimų interesus beginant. Jei 
kurie ir abejotų savo buvimo New Yorke nauda, tai tuo tikrai ne
abejoja Austrijos užsienių reikalų ministras dr. Kari Gruber. 

Išskyrus sovietų bloką, visi čia 
gynė jo tėvynės reikalą ir tik 
pageidavo, kad kuo greičiausiai 
jam būtų leista su jais visais su
sitikti prie vieno stalo kaip lais
vos ir nepriklausomos Austrijos 
atstovui. Visi, atsisukę iš savo 
vi^tų, jį linksmais veidais sekė, 
kai Meksikos atstovui pasiūlius 
buvo nubalsuota jį pakviesti da
lyvauti komiteto posėdžiuose. 
Jie savo žvilgsniais lydėjo jį ir 
tada, kai jis išdidžiai per posė-! 

bių daugiau kaip už 700 mil. 
dol., vėliau jie kaltino Austriją, 
kad ji ginkluojasi, o dabar riša 
prie Austrijos Triesto klausimą, 
kuris, kaip žinoma, yra tik Ju
goslavijos ir Italijos reikalas. 

Taip sovietai stengiasi pasi
likti Austrijoje kiek galėdami 
ilgiau, iščiulpę iš krašto daugybę 
turto okupacinių išlaidų priedan 
ga. O kai 1945 m. kovo mėn. ru
sai įžygiavo vienon, maršalas 

džių salę pražygiavo ir atsisėdo Tolbuchin deklaravo: 
į jam paskirtą vietą su savo trim 
patarėjais. 

Įspūdingiausia kalba 

Tautinės Kinijos atstovas dr. 
Tsiang vėlesniuose debatuose 
dr. K. Gruberio kalbą pavadino !mia aliantų Maskvos deklaraci-
pačia įspūdingiausia, kokią tik! ją dėl Austrijos nepriklausomy-
jam ligi šiolei yra tekę girdėti bės. 

— Raudonoji Armija įkėlė sa 
vo koją į Austrijos žemę ne tam, 
kad ją okupuotų. Jos aukščiau
sias tikslas yra nugalėti vokiečių 
fašistus ir išlaisvinti Austriją. 
Raudonoji armija laikosi ir re-

Jungtinėse Tautose. 
O kalba iš tikrųjų buvo trum-

R. Vokietijos komunistai valomi 
Panaikinta propagandos įstaiga. — Žydas Eisleris ga
lįs nueiti pas Slanskį. — Komjaunimas per daug 

minkštas 
BERLIN, gruodž. 30. — Atėjo eilė būti išvalytiems ir Rytų 

Vokietijos komunistams, pradedant masine ir labai globota kom
jaunimo organizacija. 

U. S. SIXTH FLEET UNOER 
ADM. CARNEY IN MEDITERRANEAN 
VVOULD HAVE TASK OF MAKING 

3 F J A B O M B ATTACKS EROM CARRIERS 

Besilaikydama tos Maskvos 
dekleracijos, Sovietų Sąjunga 

pa ir paprasta. Joje buvo pa-j Austrija laisvino iš visko. Buvo 
reikštas Austrijos žmonių mal- laikas, kad vėl atrodė, joer ketu-
davimas užbaigti ilgametę oku-jri didieii susitars, tai tada so-
paciją ir leisti nepriklausomai vietai iškėlė vėl naują klausimą: 
tvarkytis. Austrija, kuri buvo girdi, jiems austrai dar yra sko-
pirmoji Hitlerio agresijos auka, lingi už gėrybes, kurias jie aus-
dar ir dabar, jau septyneri me- trams pristatę karui su Vokie-
tai po karo, laukia taikos ir ne- tija baigiantis. 

Nato karinis komitetas parengė, o prieš Kalėdas Paryžiuje posėdžiavusi ministrų tarnyba patvirtino 
naują strateginį Europos gynimo planą. Planą rel kejo pataisyti todėl, kad prie Atlanto" pakto prisi
jungė Turkija su Graikija ir galima tikėtis Jugos lavijos prisidėjimo karo atveju. Dantuota juoda 
linija rodo pradinį sąjungininkų frontą. Jei Elbės ir Reino linijose nebus galima atsilaikyti, atramos 
taškai bus ginami Danijoje ir Italijos-Prancūzijos Alpėse. Labai daug dėmesio skiriama ir staigaus 
puolimo Balkanų kryptimi parengimui. Jis vyks iš Jugoslavijos per Vengriją ir Rumuniją pietinės 
Rusijos link. (INS) 

sulaukia, kai tuo tarpu nepri- Kaip pasirodė, buvo džiovintų 
klausomai tvarkosi anksčiau bu- ž į r n i n reikalas. Žirnius sovietai 
vę tiesioginiai priešai, sakė dr. 
Gruber. Jis išdėstė, jog sąly
gos, kurių buvo iš Austrijos rei
kalaujama, kad okupacinė ka
riuomenė būtų išvesta, austrų 
buvo išpildytos vos tik karui pa
sibaigus. Negana to, jis skun
dėsi, Sovietų Sąjunga visą laiką 
jieško pretekstų, kad tik ilgiau 
pasiliktų Austrijoje jos kariuo
menė. 

Austrijos užs. reik. ministras 
išreiškė viską, ką galėjo pasaky
ti ir visi kiti delegatai, įvairių 
blokų ir įsitikinimų, išskyrus so
vietus. Gromyko klausėsi kalbos 
rankas ant krūtinės susimaus-
tęs. Tylėjo ir visi kiti sovietiniai 
ministrai, nes tylėjo Gromyko. 
Pradėjus komitete Austrijos 

buvo davę badaujantiems Vienos 
gyventoiams. O tie žirniai, kaip 
toliau aiškėjo, buvo paimti iš 
Wehrmachto sandėlių Vienoje. 
Austrijos vyriausybė sutiko at
mokėti, tik prašė pasakyti kiek. 
Ir šiandien dar negautas atsaky
mas. 

Su 19 šimtmečio mintimis 

Indija be nuolaidų 
Kašmiro reikalu 

N. DELHI, gruodž. 30. — In
dijos premjeras Nehru pranešė, 
kad jo vyriausybė negali priimti 
Saugumo Tarybos rezoliucijos, 
raginančios Indiją ir Pakistaną 
pradėti pasitarimus apie tai, 
kiek kuri pusė paliks kariuome
nės Kašmire plebiscito metu. 
Girdi, tai esąs pašalinis spaudi
mas. 

Prieš 5 metus Indija su Pakis
tanu dėl Kašmiro susikovė. J. 
Tautos privertė 1949 m. abi vals 
tybes padaryti paliaubas ir pa-

Geros JAV ūkio perspektyvos 
Maža krize gali pasireikšti tik 1955 mt. 

VVASHINGTON, gruodž. 30 — Prekybos departamento iš
leistoje biznio apžvalgoje teigiama, kad 1953 m. ūkiškai vis dar 
bus labai geri metai. 

Kompartijos centro komiteto 
įsakymas paskelbtas komjauni
mo laikraštyje. Pripažįstama, 
kad 31/2 miliono narių (įskaitant 
ir 6—14 metų vaikus) turinčioje 
organizacijoje yra ne tik nieko 
nenusimanančių apie naujos vals 
tybinės tvarkos tikslus, bet ir 
aktyvių bei sąmoningų priešų, 
kurie turi būti iš organizacijos 
išskirti, o kiti grąžinti komunis
tinio auklėjimo girnoms trinti. 

Valymą nulėmė sužinojimas, 
jog jaunimas boikotavo savano
rišką stojimą į „liaudies" kariuo 
menę — norėta gauti 275,000 
vyrų, bet negauta nė trečdalio. 

Vakar taipgi pranešta, kad 
nuo Naujų Metų panaikinama, 
kaip uždavinį atlikusi, propagan 
dos įstaiga ir jos pareigos per
duodamos ministerio pirminin
ko spaudos skyriui. Įstaigai va
dovavo iš JAV lenkų laivu Ba-
tory pabėgės Gerhard Eisler, se
nas Vokietijos komunistas žydas. 
Berlyne seniai kalbama, kad Eis-
lerio darbas Maskvai nepatinka. 
Jam net buvo prikišta, kad sa-

tiems Kašmiro gyventojams leis 
^ m ^ ™ . 6 ^ ! ^ ™ * ^ « pasisakyti prie ko jie nori Kaš 

mirą priglausti. Indija visaip 
trukdo plebiscitą suorganizuoti. 

tavo, k#d sovietai tylėjo: vieni 
tai vadino temperamento pasi
reiškimu, kiti tiesiog tvirtino, 
kad tai esanti baimė atvirai apie 
savo politiką kalbėti. O politika 
ta, kaip Irako atstovas sakė, be
siremianti ant pereito šimtmečio 
kojų. Jis prisiminė Austrijos 
kanclerį Dollfussą, kuris nusigin 

klausimą svarstyti, jis tiesiai ir klavimo debatuose Tautu Sąjun 
pasakė: goję buvo pasakęs: „mūsų vie

šįs klausimas neįeina į tos čia planuojamos paeal 20 
Gen. Ansamblėjos kompetenci- amžių, bet mūsų mintys čia yra 
ją, yra kišimasis į keturių di- dar vis 19 šimtmetyje", 
džių jų valstybių reikalus, todėl | Prisiminus Tautų Sąiungą, iš-
sovietų blokas diskusijose neda-"kilo ir daugiau kalbų. Delegatai 
lyvaus, nebalsuos ir nutarimų ne reikalavo, kad Jungtinės Tautos 
pripažins. 

Tai šitaip ir ištylėjo. O visi ki-
nepadarytų tų klaidų, kurias da
rė Tautų Sąjunga. Čilės delega-

ti Austrijos reikalu parodė bėga-,tas Lea Plaza priminė, kad jo 
linį vieningumą. Komitete ir pil-, valstybė buvo pirmoji, kuri iš 
naties posėdyje 48 balsais priim-, Tautų S-gos išstojo, kai pasiro-
tas siūlymas, kuriuo Gen. An-|dė, jog tarptautinė sąžinė liko 
samblėja kviečiama kreiptis į 4 abejinga dėl Austrijos priiungi-
didžiąsias valstybes (Prancūzi- mo prie Vokietijos. O Meksika, 
ją, JAV, D. Britaniją ir Sov. Są- kuri buvo anuo metu vienintelė 
jungą), okupuojančias Austriją,; valstybė protestavusi dėl Aus-
kad jos užbaigtų pasitarimus trijos prijungimo, ypatingai da-
dėl sutarties sąlygų ir pasitrauk bar spyrėsi, kad būtų priimta 
tų iš Austrijos. 

Sovietų Sąjunga sabotuoja 

Diskusijų metu buvo prisimin
ta, kaip šios keturios valstybės 
Maskvoje 1943 m. lapkr. 1 d. pa
sirašė deklaraciją, pagal kurią 

Indijai paskirtas 
pirmas kardinolas 
VATIKANAS, gruodž. 30. — 

Į katalikų bažnyčios kardinolų 
kolegiją paskirtas Bombėjaus 
arkivyskupas Valeriano Gracias. 
Tai bus pirmas kardinolas In
dijos istorijoje ir užims vietą 
Venecijos patriarcho Agostini, 
kuris buvo pakeltas į kardinolus, 
bet užvakar mirė nesulaukęs ofi
cialiosios instaliacijos. Popie
žiaus skubėjimas parinkti kitą 
kandidatą aiškinamas noru tu
rėti pilną kardinolų kolegiją. 

Ike susitinka su 
senato vadais 

NEW YORK, gruodž. 30. — 
Šiandien Eisenhoweris turi pla
tų pasitarimą su respublikonų 
vadais senate. Ta proga bus pir
mas jo susitikimas su sen. Taf
tų po šio pastarojo protesto dėl 
darbo sekretoriaus Durkin pa

jos ir Brazilijos, Libano bei Olan s k y r i m a B e T a f t o p o s ė d y d a l 

dijos rezoliucija, kad Austrija v a u g d a r s e n a t o r i a i Bridges, Mtt-
nebutų apvilta ir antrą kartą. H k i n > Y o u n g i r S a l t o n s t o l e > BQ_ 

sią kalbama apie Stalino „tai-Keturi drambliai laivelyje 
_. .. . . ką", Churchilio kelionę ir eko Šios sesijos metu sovietai Aus „ ~ ~ J „ ~ „Ali f ii . «,___ * .„« . . . . . . . . . v y ,. . įPominę politiką: kova su inflia 

tnją emė laikyti priešo salimi, r- • :Si„;^„ «^*:„:.~ ~ i 
Austrijai buvo pažadėta laisvė ir, nors anšliusas aliantų nebuvo^ [ & £ $ * m a ž m i m a s ' m o k e s 

nepriklausomybė. Tačiau nuo to pripažintas ir Austrija niekad i 
laiko keturių valstybių užsienių nebuvo laikoma priešu. Šiuo kl u pusę pakrypti, jis laivelį apvers 

Silpnų vietų pramonėje pasi
rodyk tik apie 1955 metus, bet 
jas būsią galima be vargo išly
ginti išplečiant civilinio sunau
dojimo reikmenų rinką. Tos silp
nos vietos pasirodys mažinant 
karinius užsakymus. 

Apsiginklavimo išlaidos 1953 
- 54 mt. pasieks savo viršūnę 
(iki 60 bil. dol.) ir pradės mažė
ti — 1955 m. jau bus apie 5 bil. 
dol. mažiau. Vėliau jos svyruos 
tarp 40 — 50 bil. dol. per metus 
ir tokiame lygyje ilgai pasiliks. 

Karinės gamybos sumažini
mas, palyginus su visa išplėsta 
krašto pramone, sudarys tik apie 
4—5 proc. visos gamybos, tuo 
tarpu kai vykdant II pasaulio ka
ro demobilizaciją karo pramonė 
sudarė 35 proc. visos gamybos. 

Numatyta, kad karinės gamy
bos iškritimą lengvai bus galima 
išlyginti šiom priemonėm: mo
kesčius mažinant, kad pirkimo 
galia padidėtų, ir plečiant civi
linių prekių rinką bei civilinę 

Su Ispanija jau 
baigta susitarti 

MADRID, gruodž. 30. — Jau 
ir Ispanijos vyriausybės šaltiniai 
pranešė, kad nugalėtos paskuti
nės kliūtys pasirašyti ūkinius ir 
karinius susitarimus su JAV. 
Apie sutarčių pasirašymą gali 
būti pranešta kiekvieną momen
tą. 

JAV gauna aviacijos ir laivy
no bazes, Ispanijai ta proga bus 
pagerinti uostai, sauskeliai ir 
geležinkeliai, sumoderninta jos 
kariuomenė ir suteikta parama 
kitiems dideliems ūkiniams pa
gerinimams pravesti. 

Bus sustiprinta Ispanijos — 
Prancūzijos siena, kad už jos 
būtų galima saugiai jaustis tuo 
atveju, jei komunistų armijos 
karo metu įsiveržtų į Prancūzi
ja. 

Sutartys su Ispanija pasirašo
mos ne iš meilės, bet iš baimės 

Korėjos fronte 
SEOULAS, gruodž. 30. — Ko 

munistai vėl pradėjo puldinėti 
Sniper kalnyne Kumhwa šiau
rėje, bet nieko nepešė. 

Aviacijos ir marinų korpo lėk 
tuvai su gerais rezultatais sprog
dino ir degino kareivines ir ka
rinių medžiagų sandėlius arti S. 
Korėjos sostinės. Išartas bombo
mis ir vienas aerodromas, iš ku
rio pakyla maži propeleriniai 
lėktuvai propagandos lapelių 
fronto linijose mėtyti ir kurie 
kartais pamėto bombų Seoulo 
apylinkėse. 

Nors komunistai per garsia
kalbius prieš Kalėdas skelbė są
jungininkams, kad greit jų lauk
tina Seoule, tačiau jokio pavo-
jingesnio priešo susitelkimo ne
pastebėta. 

Laivynas vakar paskelbė, kad 
Korėjos vandenyse priešo svie
diniai 1952 m. palietė 21 JAV 
laivą. Žuvo 16, sužeisti 55 įgu
los nariai. Nuskendo tik vienas 
nedidelis laivukas, užšokęs ant vo laiku smerkęs Staliną už pak 

to su Hitleriu pasirašymą. Eis- P n e s 0 P i e s t o s minos. 
leris prisipažino, atsiprašė ir pa- • Vatikanas praneša, kad 
žadėjo daugiau nebeklysti. Pro- Lenkijoje areštuotas Krokuvos 
pagandos įstaigos uždarymas arkivyskupas Baziak ir nežinia 
yra ženklas, kad Eislerio karje- kur išvežtas Katovicų vyskupas 
ra komunistų pasaulyje yra Adamski. 
baigta. 

Turima žinių, kad jį seniai sei 
kioia sovietų saugumo agentai,' Gruodžio 30 d.: šv. Sabinas, 
o Slanskio bylos metu net buvo Senovės: Audronė. 
pasklidę gandai, kad jis bus areš G r u o d ž i o 3 1 d . Sv silvestras. 
tuotas ir teidamas su k i ta i , žy- g e n o v ė g . Ming&n& i r N a u d ė 

Kalendorius 

pramonę. Nežiūrint didelių inves' ir reikalo. Dar neseniai prez 
ticijų karo pramonėn, daug ka- Trumanas nukalbėjo, kad jam la 
pitalų ir dabar eina civilinės bai nepatinka Ispanijos tvarka, 
pramonės plėtimui. Šis pastara- l Apie Jugoslavijos režimą, kuris 
sis reiškinys yra ypatingai pa-,milioną kartų bjauresnis už Is-
drąsinantis. panijos, to paties pasakyti ven

giama. 
Numatoma, kad 1953 m. Ispa

nijai bus geri metai. Daug dar
bininkų gaus gerai apmokamo 

Churchill atvyksta 
su Korėjos byla 

LONDON, gruodž. 30. — Sian a a r bo prie karinių statybų, per
dien įvyksta britų ministerių po e i tų metų derlius buvo labai ge-
sėdis Churchiliui pas Eisenhowe r a s > toks pat numatomas ir šiais 
rį išrengti. Ryt Churchilis iš- m e t a i s . Iš Amerikos gautais kre 
plaukia į New Yorką laivu. Į aitais bus paskubintas jau supla-

Londono sekmadienio spaudo- n u o t ų pramonės šakų išplėtimas, 
je buvo balsų, kad Churchilio no- k a s išlygins krašto ūkį, suku-
ras kaip tik dabar pasimatyti su' r į a n t s a v o reikalams reikalingą 
Eisenhoweriu Amerikoje labai p r a m 0 n ę , paremtą savomis žalia-
nepatikęs, nes pasimatymas turi vomis. 
įvykti Eisenhoweriui dar nesant 

dais ir nežydais kaip komunisti 
nės valstybės kūrimo sabotaži
ninkas. Slanskio byloje Eislerio 
pavardė buvo suminėta. 

Atkalei o pirmas 
I atominis šnipas 

LONDON, gruodž. 30. — Va-
l^ar paleistas iš vieno Anglijos 
kalėjimo dr. May, pirmas kalėti 
nuteistas atominis šnipas. Jis 
iškalėjo 6 metus ir 8 mėn., o treč 
dalis buvo dovanotas už gerą el
gesį. Pakliuvo jis į teismo na
gus 1946 m., kada Kanadoje bu
vo susektas sovietų šnipų tink
las. Gavo 10 metų kalėjimo už 
davimą atominių paslapčių ne
žinomam asmeniui. 

Dr. May yra fizikas mokslinin 
kas ir yra 1944 m. buvęs Chica-
gos laboratorijoje, kur gavo ži
nių apie pirmąsias atomines bom 
bas. 

• Italija jau turi 11 divizijų 
iš 15, kurias ji privalės mobili
zuoti karo atveju. 

Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, minkštas 
ir ramus oras. Temperatūra apie 
42 laipsnius. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:29. 

Danijos karaliaus motina ka
raliene Aleksandrina mirė Ko
penhagoje, sulaukusi 73 metų 

(INS) 

reik. ministeriai ir jų pavaduo
tojai, posėdžiavę apie 300 kartų, 
nieko nelaimėjo. Kai Prancūzija, 
D. Britanija ir JAV darė įvai
rias sovietams nuolaidas, kad tik 
greičiau būtų prieita prie susi
tarimo, tai sovietų apetitai kas
kart didėjo. 

simu sovietai elgiasi taip, kaip tų. 
jiems kada patogiau. Kalbėję D. Britanijos, Prancū-

Cia teisingai Švedijos Richard, zijos ir JAV atstovai nupasako-
Sandler priminė buv. Austrijos 
kanclerio Kari Renner palygini
mą. Jis sakęs, kad Austrija yra 

jo savo vyriausybių pastangas 
Austrijos sutartį pasirašyti ir 
tuo išpildyti savo įsipareigoji-

prezidentu. Anglijos nemėgstą 
respublikonų sluogsniai labai ne 
patenkinti, kad Churchilis įsipir-

Trūksta mokyklų 
VVASHINGTON, gruodž. 30. 

— Nustatyta, kad viešosioms 
io su patarimais kaip tik tada, | m o k y k l o m s ( p r a d ž i o s ir high) 
kada Eisenhowens, ryšium su. r e i k a l . n g a s t r e č d a l i s m i l i o n o 

: naujų klasių arba 708 mil kva 
dratinių pėdų naujo ploto. Da 
bar mokyklos yra perdaug per 

laivelis, kuriame plaukia ketu- mus. Visi aiškiai pamatė, kad so 
ri drambliai. Trys jų nori išlip- vietai taikos nenori ir tik sten-

Pradžioje jie kėlė klausimą dėl ti, aiškino toliau Sandler, o ket- giasi okupaciją prailginti. Tai 
Vokietijos turto Austrijoje, to virtasis spiriasi. Jei jam būtų yra dalis jos siekiamos pasauli- pasikalbėjimų objektas bus Ko 
priedangoje išvežę iš tenai gėry-1 leista savo svoriu į kurią nors I nės hegemonijos. Irėja ir apsiginklavimas. 

JAV Tolim. Rytų politikai. 
Londone dar kartą buvo įsak

miai pabrėžta, kad ne Stalino 
„taika" iššaukė Churchilio ke
lionę į JAV ir kad svarbiausias 

krautos, pasenusios, neturi mo
derniškų įrengimų ir priešgais
rinių priemonių. 

Būtinai reikalingoms klasėms 
pastatyti reikia 10.7 bil. dol., 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
Kalėdų atostogų proga JAV auto katastrofose žuvo 581 as

muo. 
— Buffalo teisėjas vakar pripažino, kad Taft - Hartley akto 

nuostatas, duodąs prezidentui teisę nutraukti streiką 80 dientf,, 
nėra priešingas konstitucijai. Bylą teisme buvo iškėlusi CIO plie
no darbininkų unija. 

— Egipto vyriausybė padėjo juridinius pagrindus spaudos 
cenzūrai įvesti. Paskirtas ir vyriausias cenzorius. 

— JAV saugumo inspektoriai patikrino visą Queen Mary lai
vo įgulą ir nerado nė vieno nepageidaujamo asmens. Taip nebuvo 
su prancūzų laivo Liberte įgula — apie trečdalis neatsakinėjo į 
klausimus ir negavo teisės išlipti į krantą. 

— Subiro Persijos naftos bendrovės vyriausioji taryba, nes 
susipešė dėl pareigūnų paskyrimo. Dalis tarybos įtarė, kad Abada-
no valyklų viršininku paskirtas anglams palankus asmuo. 

— Lenkijos spauda skelbia, jog iš dviejų parašiutais numestų 
ir sugautų šnipų sužinota, kad JAV pažadėjusios mokėti partiza
nams vieną milioną dol., o šie žadėję pristatyti 100,000 šnipų. Visą 
tą reikalą organizavęs buv. JAV ambasadorius BUss Lane. 

— P. Korėjos prezidentas Syngman Rhee ateinantį pirmadienį 
atskrenda į Japoniją vizituoti gen. Mark Clark. Vizitas esąs pri
vatus ir neturįs jokios politinės reikšmės. Japonams tas mostas 
labai nepatinka. 
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SVEIKATA BRANGIS" TURTAS 
flrcher flvc. Chicago 

Dantys ir sveikata 
Sveiki dantys teikia ne tiktai 

veidui groiį, bet ir kūnui svei
katą. O kar ta is ir gražiausio 
veido išvaizdą nesveiki dantys 
labai gadina. Veido grožis yra 
brangi asmens pažiba, bet svei
kata yra dar brangesnė. 

tisterija paliekama antroje eilė
je-

Man kaip medicinos gydyto
jui nederėtų aiškinti apie dan
tų higieną. Tai yra dantų gy
dytojų sritis. Klausimas kaip 
apsaugoti dantis nuo sužaloji
mo ir gedimo yra labai svar
bus kiekvienam žmogui. Kaip 

Nuo sugedusių supuvusių naudinga būtų skaitytojams, 
dantų ne tiktai iš burnos kva-1 kad atsirastų bent kas nors iš 
pas dvokia ,bet sekanti pavojai lietuvių dentisfy, kurs bent ret-
g r o s i a : karčiais popularių straipsnelių 

apie dantų higieną parašytų 
1) Jei maistas nesusikramto 

gerai, kai dantukai skauda, v;- Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas P. J. Tai tie
sa, kad pagurklinės liaukos 
(thyroid gland) pakrikusi veik
la yra viena iš gana dažnų prie-

durių virškinimas ilgainiui pa
krinka, 

2) Vėliau gaunamos įvairios 
kraujo ligos. Be to, a tsparu
mas prieš infekcines ligas su
mažėja. 

3) Širdies ligų priežastimi la- žasčių, kad plaukai nuslenka ir 
bai dažnai būna supuvę dantys, žmogus visiškai praplinka. Tam 
ypač jei dantų šaknyse yra pu- sta privalai tuo savo plaukų 
ylų slinkimo reikalu nueiti pas sa-

4) Ir inkstų ligos dažniausiai vo gydytoją, 
pasitaiko pas tuos, kurių dan- Atsakymas V. I). 

Popiežius Pijus XII kalba į 
visą pasauli Kalėdų proga. 

(INS) 

miegant iš nosies kraujas pra
deda tekėti ir visa pagalvė su
sikruvina, gali būti r imtas da
lykas. Tai gali reikšti arba per 
augštą kraujo spaudimą, arba 
hemophylią, a r ką nors kitą. 

Atsakymas J. A. Fistulos 
su vaistais pagydyti negalima. 
Tiktai operaciniu būdu galima 
fistulą pašalinti. 

Atsakymas L. V. Dažniau-
svarbu yra saugoti savo dan- šiai vaikai miega su a tdara bur
tų sveikatą. Amerikoje tech- na ir bemiegant alsuoja per bur 
niškoji dentisterijos sritis yra ną todėl, kad šnervės y ra už-
turbūt augščiausios rūšies. Čia blokuotos adenoidais. Jei taip, 
dentistai užlopo dantis, i š rauna, tai adenoidus reikia pašalinti. 
juos, padaro dantų protezus Tamsta klausi ar yra kokių pa-
taip tobulai, kaip niekur ki tur Į vojų, jei vaikas .miega su a t -
visame pasaulyje. Amerikos , darą burna. Taip, nes į dantų 
denti.-tai tuo labiausiai yra už-1 smegenis Įsimeta gingivitis ir 
interesuoti. Profilaktinė den- ' po to vaikui dantys gali iškristi. 

tys yra supuvę. 
5) Reumatizmas, a r t r i t as ir 

kitos reumatoidinės ligos pra
sideda .išsiplėtoja ir kar ta is la
bai liūdnai užsibaigia dažniau
siai pas tuos, kurie nepaiso sa
vo dant,ų sveikatos. 

Daug, labai daug mažų ir di
delių ligų prasideda nuo blogų 
dantų. Visų jų čia išvardinti 
neįmanoma. Taigi neapsakomai 

sos tautos prieaugliui. "Kai aš 
duosiu savo parodymą Kongre
so nariams, reikalausiu, kad bū 
tų išleisti ati t inkami įstatymai 
prieš įvairių rūšių komikų spaus 
dinimą. Tas padės išgelbėti ki
tų vaikus nuo mano sūnaus li
kimo!" — ryžtingai šaukia ne
laimingoji motina. 

Štai ir turime įtikinamą pa
vyzdį, kas gali lengvai nutikti 
iš rimto jaunuolio, kuriam ko
mikų įspūdis tapo vertingesnis 
už gimdytojų ir auklėtojų įta
ką. Iš tiesų, iki 14 m. Rober
tas uoliai lankė sekmadienio 
mokyklą ir už atydumą bei rim 
tą pamokų sekimą jis buvo ap
dovanotas Šv. Raštu. Deja, 

i kaip matėme, šventraš t is bu
vo iškeistas į pačias menkiau
sias knygeles. Iš to sekė ir 
būtinos išvados. Kalba toliau 

: toji pat i motina: "Jis buvo tik-
; r a s t ų k o m i k ų v e r g a s . T i k r a s 
nenaudėlis. J is pirko visas be 
išimties tos rūšies knygas, ko
kias tik galėjo gauti. Visus 
savo p.nigus jis ir išleisdavo 
tiems niekams. Tas privedė jį 
ir prie girtavimo bei narkotikų 
vartojimo. Jis nustojo dirbti, 
nepanorėjo ir mokyklos lanky
ti. Vienintelis jo darbas ir bu
vo t.k gilinimasis į savo "bib
lioteką". Tos knygos jį taip 
veikė, kad jis tapo tikru ligo
niu, jį kankino blogi sapnai, :r 
mes, šeimoje, neįstengėme ką 
nors su juo daryti . J is buvo 
puikiausias vaikinas, kol nepaži 
no tų nedorųjų knygų. Nuo ta
da mano t ikrai idealus sūnus, 
deja, pasidavė nelabojo įtakai 
ir visai šėtoniškai aplinkai, ku
rios jis išmoko tiktai iš tų men
kaverčių pasiskaitymų. A-ls 

— Protes tanta i Denver su 
važiavime pasisakė prieš pagal
bą parapinėms mokykloms ir 
prieš santykius su Vatikanu. 

Skclbkitės "Drauge" 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

B.R.PIETKIEVVICZ PRE1 
'wo^mcxuM"~ •*"m***mnm— 

0r. Antanas Rudokas, 0. D 
Tikr ina akte; pritaiko akiniu* , 

keičia MtikhiH Ir rf-itni*. 
4701 8. Pumen Ave., Chicago, I1L 

ft.M.klt* — V A 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9, SeAtad 
10 ryto Iki 4; trečlad. ir nekinad 

tik susitarus 

*a1 
Parengimams, šokiams 

geriausias 
O R K E S T R A S 

yra JURGIO AKELIO 
Kreiptis: 4612 S. VVood Str . 

arba telefonu LAfayette 8-5076 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
filojo BendrovCJe, kur 
jfifuj kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 15*22 metų. 

Pradekite naujus 1953 metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus . . . 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• NMŠ GERA PELNĄ ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
• RUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASS'N. 
1447 So. 49th Court. Tel. TOvvnhall 3-8131, Cicero, III. 

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
TURTAS SIEKIA $5,800,000.00 
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K O M I K A I K A L T I 
Gal ir gaila lietuviškosios 

spaudos puslapių eiliniam krimi 
naliniam nutikimui aprašyti , 
bet ši byla mus gali dominti 
tuo, kad, pagaliau, ir amerikie
čių visuomenė įsitikina, kad ko
mikų knygpalaikės gadina jau
nuolių charakteri , demoralizuo
ja bręstančius piliečius, teikia 
n.apsakomą žalą bei dvasinį su
naikinimą šiaip jau veržliam 
amerikiniam būdui (Amerikos 
katalikų visuomenė seniai kovo
ja su tuo blogiu — Red.) . 

Ir štai, skaitome, kad vieno 
septyniolikmečio motina, kuris 
yra kaltinamas žmogžudybe, iš
vyksta VVashingtonan prašyti 
Kongresą, kad būtų uždraustas 

spausdinimas ir platinimas, taip 
vadinamųjų, "Comic book" leidi 
nių. Visa prasidėjo, kai jos sū
nus Robertas, keletos kitų jau
nuolių padedamas, apiplėšė ir 
nužudė benzino stoties ta rnau
toją Ferndale vietovėje, prie 
Detroito. 

Nesustojant prie kitų .menka
verčiu bylos smulkmenų, pabrėž 
tina, kad nusikaltėlio motina 

1 y ra neatšaukiamai įsitikinusi, 
! kad tik tos nelemtosios "co-
mies" ir yra jos sūnaus nusi
kaltimų pagrindine priežastimi. 
Tuo būdu, ji savanoriškai pasi
siūlė liudyti Kongreso vienai pa 
komisijai, kuri kaip tik ir ty-

1 rinėja tokių leidinių įtaką vi

li žsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuvių dirbtuves 

Pas mus galite nusipirkti įvairių rū-
šiij baldus, namų reikmenis: Baliono 
setus, miegamųjų aetus Ir kitus bal-

ARCHER AVENUE 
FURNITURE C0. 

Sav. JUOZAS KAZIKAITIS 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-3516 
Prleft įsigydami baldus patikrlnkito 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tus ia i 18 mūsų dirbtuves. 
Jei pageidaujate, galėsime duoti lr 
k.-edltan. 

V"n«jf*nn, kaip Kraintouts Gmna 

Vidurio Lakvlntnia Veikla 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gerą 
maistą 

• r*:u u\ paslaptis, kurią milijonai 
tmonlų patyrO apie FEEN-A-MINT, 
tų modernia kramtomų gumų — vi
durių laisvi n t oJa. Taip, todėl FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

(.iyd>to]u> BAKO, fead kiti vidurių lnta-
vintojai pradeda veikti perdaug ank-
*tt . . . Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintoje kiekis su
ardo virškinimų, pašalina .,\ lkata) 
ir energijai reikalingą mais tą . . 
i inogus Jaukiasi silpna , pavargus. 

Bet Švelnus FlJfcN-A MINT yra ki 
toks Priimtas pagal nurodymus, Jl» 
veikia daugiausiai apatine) vidurių 
daly - - pasalina tiktai atmatas, bet 
no gerą maistą! Išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT Ir jauskitės gorat, pilni gyvy
bes Nuslpu-kit FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 26c, 60o lt 
tiktai 10c. 

Tel. ofteo III.. 4-rtHUU, rev. VH. 8-7333 Tel. of i«o PR. 6-8838. rez. R R 7-9199 

DR. ANTANAS ALEKNA DR. A. JENKINS 
(ALEKNAVIČIUS) ) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS (LIETUVIS GYDYTOJAS) 

K FEEN-A-MIMT 
i u u w m JįJĄ 

r? 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJftUS PRISTATOMI 

Baldus, ašldytuvus, pečiui, skalbiamas mnšinas, louis, matracus, 
kilimus, nulio, televizijas setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus Lr 

: ^ 

JMt » O \*S Pagal Jūsų Užsakymą 
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R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2310 YV. ROOSEVELT RD., Tel. S E 8-4711 
Atidarą pirmadienio lr ketvirtadienio vakarala iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo n iki 4:30 vai. popiet. 

Diena Ateis, Kai Busi Linksmas Sutaupęs! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant jūsų sutaupą. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdraust i iki $10,000.00. 

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

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
O F I 8 0 VALANDOS: 

Plrmad.. antrad., penktad ir šeftt. | Trečiad. 9 ryto iki 12 v. d. 
B:00 ryto iki 4:30 p. p. | Ketvirtad. 9 ryto iki 8 vak. 

S 
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VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGA 
sveikina visus brolius ir seses lietuvius 

su ateinančiais Naujaisiais Metais ir kviečia visus į 

NAUJŲJŲ MCTU SUTIKIMA 
Š. M, GRUODŽIO MEN. 31 D. 8 VAL. VAK. 

P. Vengeliausko Svetainėje, 4500 S. Talman Ave. 
Bus linksma programa, šokiai, dainos, dovanos, 

| degantis vynas, skanūs užkandžiai. Valdyba 

^ i 
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SEGHĘTTI TRAVEL BUREAU 
S451 8o. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. TeL YArds 7-8278 lr 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽTNKR-
LI VIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
ParOplname blletiu, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dalykus. TUBIMK IjIfrTiTVlV SKYRIŲ. P i ldome afidevitus. Keliones 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite Mietus kaip 
i.-Minais taip lr laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemok&slte brangiau lr išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nerrtkPs lankytis nei į geležinkelio stotj ar aerodrome, nert 
visa tai atliksite vienoje vietoje •— PAS MUS. \ 

1957 W. Garfield Blvd, 
VAL: 1—4 lr 6—9 

Se.stadlenlal.s nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
lfiskyrus ko.tvtrtad. lr sektnad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marqucite Kd. Ir Halsted St. 

Vai.: 7—i? Kasdiena, fteštad. 3—6, 
Toi : Ofiso W E . 6-2811 
Namų VVA. B-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rcz. B E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^ 0 1 VVest Cermak Road 

VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. yak. 
Trečlad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šefttad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
Kc/kl. 3211 \V. OOth PliACK 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antn. 1-5, troč. ir SoSt. pay:al Butartit.s 

Ofisas lr rezidencija — YArds 7-S626 
DR. G. i. BYLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas lr chirurgai 
4038 So. Aroher Ava. 

(prie Cailfornut Ave.. Siaury t. kamp.> 
Vai.: kaadiou 6:80—8:80 p. m. 

deštad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-8060, rez. CO. 4-1J 87 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Mlchigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ldgonius priima tik pagal susitarimą. 

ltczid.: 10838 So. YYabaah Ave. 

"Vel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7808 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spoc. moterų linus ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer lr Californla Ave. 

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

Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-112G 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 VVest 35th Street 
tkampas Halsted lr 36-ta gatve) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p . p . kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Kez. 8217 8. EMRUAIJ) AVK. 
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Tel. ofLso PI a-0000, buto OO i-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadvvay 
MELUOSE PAEIK, EEJL. 

(Dr. W. V. Norak o i l se) 
Vąl. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Ofiso GRovehlll 6-4020 
Ho/.ldeneljos l i l l l top 5-1660 

Dr. Alexander J. Javols 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Weet Marųuette Kd. 

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak. 
Trečlad. Ir šeštad. pa^al sutarti 

Skclbkitės "Drauge" 

Platinkite "DrauSa" 

2500 VVest 63rd Street 
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečifcd. ir šošt. uždaryta 

GKovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIU LIGV SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

Ofiso lr buto tel. OEi. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49th C t , Cicero 
Kasdien 10—12 ryto lr 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

liuiau 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas RElianoe 6-1811 
DR. WALTER j . KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LUOTUVIS GYDYTOJAS) 
3025 VVest 59Ui Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečlad. pairai sutarti 

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

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

j Kasdien 1—3 v. lr 6—8 v. vakaro, 
šeštadieniais 12—2 v. ir h—b v. v. 

Butas 100J So. 49th Ave. 
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzlc 8-2868 
DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadienį tik susitarus 

Tol. ofiso YA. 7-65G7, rez. HE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1KČ1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PK1IMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. lr ftefttad. vak. 

Tel . ofiso C U 4-02&3, rez. Y A 7-038» 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIKL'IlGfi 

|H4* KO, Artiland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 lr 6:80-8:80 p. p. 

Treč. ir Sėst. 1-4 p. p. 

liea. 4420 8o. Tnlman Av«. 

Tel. oPso YA. 7-<>s:>*, rex Ml 8-288^ 
DR. CHARLES SEGAL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(antras aujęštas) 
OPI80 VAL: 10 Iki 12 v ryto, nur 
2 Iki 4 v. p p.; nuo 7 iki 8:80 v. v 

DR. J. J. SIM0ŪJTB~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
<)fls,i t<l. IUiaianoe 6-4410 

He/.ld. utet. GRovehflJ 6-0617 
Vaandos: 1 - 3 p\ m. 6—8 p. m. 
Trefiad. ir ftefitad. pagal sutartį 

DRTSTRIIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., šeS-
tad. lr sekmad'. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-4787. rv*. PK. 6-1030 

JM neatsilieps virAnilnCt' telefonai, 
Guikite Mlduay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p i r t l i i . i i i - i n c - llgua 

DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Va!.; kasdien 6-8 p.p., š«-st. 2-4 p p 
Tel. Ofiso TO 3-0050 Uez.: RO 2-2387 
Jol ncatHilio{>la Saukit CKntral 6-229-1 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. I»R. 6-«48< 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ilgos 
6255 South VVestern Avenue 

VAK. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
šefttad. 2—4 p. p. Trečiad. lr 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnube 6-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

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

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku, pagal susitarim;). 
Tel. Ofls. Ii A 1-4316; Rcz. CK 7-8315 

Tol. ofiso GU. 6-6390, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artesian) 

VAL. 2—<A p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trer. lr fiefit. 2—4 p. p. Sokm. uSdar. 

DE. Edvvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Californla Ave.) 

LIGONIUS PJU1MA: kasdien nuo l 
Iki 4 lr nuo 7 Iki 9 v. v. fieStad. nuo 
2 Iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamh. ORo. 6- 1 32l , 
Jei neatsiliepia V l r w n n e » 6-89w0 

Ofiso ir buto telef. HlCmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. VVestern Ave. 
Vai.: 6:30-8:80 vai. Vak. 
Treč. ir į e i t . 2-4 p. p. 

šefit. vak. ir sekm. uždaryta 

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

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šefttad. pagal sutartj 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6650 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Kezld. 6600 S. Artenian Ave. 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr.. ketv. 10-12, 2-6,7-8 p.p 

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. H a l s t e d S t , C h i c a g o 

V Al J.: pi> ra., treč.. fteftt. s—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputį } rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas (.RovehUl 6-0785 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Trt'-ron>ui UlUivehlll 6-3641 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 tm-ttj patyrinuu 

VAL. 

TeL YArds 7-182t 
Pritaiko akinius 

Kreivaa akis 
ištaiso 

Ofl->as ir akiniu dirbtuve 
7 5 6 VVest 3 5 t h S t r e e t 

nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10—12; Sefitad. 10—8 p. p. 

• »riao teloronai* Vlrglnla 7-l88» 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

I SOI So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 V. v. 
trečiad. uždaryta, SeStad. 9:30 Iki 

12; 1:30 iki S yal. po pietų 
t1 Anai 0-0523 Platt Bldg 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

PrlSmlmo valandos pagal sutarti. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 
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T i t o f r o n t a s 
Jugoslavijos diktatorius Tito nutraukė santykius su Vati

kanu. Šv. Sostas buvo pakaltintas kišimuosi į Jugoslavijos vi
daus reikalus, arkivyskupą Aloyzą Stepinac, pasmerktą 16 me
tų kalėti, atlikusį 5 m. baudos ir dabar Krasic parapijoje kle
bonaujantį, paskyrus kardinolu. Tą pačią dieną pranešė Vati
kano charge d'affaires monsinjorui Silvio di Otti, kad jis ap
leistų Belgradą. Visi tie žygiai padaryti Titui pareiškus gruo
džio 16.: "Karo nusikaltėlio paskyrimas kardinolu įžeidė Jugo
slaviją". 

Jugoslavija neturėjo jokio atstovo Vatikane, nes vieton per
nai pabėgusio iš atstovybės Oren Ruzico nebuvo paskirtas nau
jas atstovas. 

šiam dramos veiksmui tebevykstant, Belgrado diktatorius 
lyg truktelėjo suabejojęs dėl savo akto tikslingumo. Gruodžio 
18 d. Belgrado radijas paskelbė, kad Jugoslavijos vyriausybė 
santykius su Vatikanu ištaisysianti, jei §v. Sostas daugiau ne-
sikišiąs į valstybinius reikalus. Tačiau tas pats radijo kalbėto-

Politikos lauke 
K. Br. 

Britų vyriausybė pakvietė Ju 
goslavijos diktatorių Tito į Lon 
doną atvykti kovo mėnesį. Pir
mas balsą pakėlė rašytojas Eve 
lyn VVaugh prieš Tito pakvieti
mą. VVaugh, kaip katalikas ir 
britų karininkas, dirbęs su Tito 

priešingai, jeigu bendras kainų 
lygis krenta, tai reiškia deflia
ciją. Nors šis nusakymas eko
nomisto akimis nėra visai tiks
lus, jis gali būti sėkmingai nau-

partizanais II pasauliniame ka- j dojamas kasdieniniame gyveni-
|*e, jaučiasi įžeistas. Jis para-lme, nes daugumoje atvejų ben-
šė straipsnį "Mūsų negarbingas dras kainų kilimas yra pagrin-

j svečias", kuriuo pareiškia pro- d i n ė infliacijos išraiška. 

Infliacija pristabdyta 
J. BUDZEIKA, Great Barrington, Mass. 

Žodis infliacija tapo populia- j presija ir kainos pradėjo kristi, 
rus šios generacijos gyvenime, atseit, prasidėjo defliacija, — 
Jis yra dažnai vartojamas ne reiškinys priešingas infliacijai, 
tik ekonomistų, bet lygiai taip I Ši defliacija neilgai tęsėsi. 1950 
pat visų piliečių, nes infliacija1 metų pradžioje prasidėjo naujas 
skaudžiai paliečia visų piliečių ūkio atkutimas, bankai paleido 
interesus ir gerovę. Eilinis pilie-; daugiau pinigų į apyvartą, ii' 
tis žodį infliacija sieja su kai-: kainos vėl pradėjo lengvai kilti, 
nų kilimu. Jeigu bendras kainų! 1 9 įQ v a p r a s i d ė j o 
ygis kyla palygmama! gre i t , K o r ė j o s k a , . a R k a s d a y ė d i d e l j 

kraštas pergyvena infliaciją. Ir 

&>£$3S2^SJSSJSSSĮ^SJR5^ • « 

testą "Sunday Express" laik 
raštyje. 

"Ar mūsų vadai"... 

"Ar tikrai (politikai) mano" 
klausia VVaugh, "kad Tito, ku 

Kodėl atsiranda infliacija 

Infliacijos metu bendras kai
nų lygis kyla, nes pinigų kie
kis apyvartoje didėja greičiau, 
negu prekių ir patarnavimų kie
kis rinkoje. Didėjant pinigų apy-

ris išdavė karalių, draugus ir j ̂ ^ k i e k v i e n a g p i l i e t i g ^ į . 
pagaliau savo lojalumą Stalinui, ! t m i a i t u r i d a u g i a u p i n i g ų s a y o 

pasirodys jiems patikimu drau- ' n u o s a v y b ė j e i r kiekvienam pre-
gu? 

akstiną naujai ūkio ekspansijos 
bangai. Bankai, padrąsinti val
stybės ginklavimo planų ir pi
liečių pasiryžimų pirkti naujas 
prekes, pradėjo teikti plačiu 
mastu naujus kreditus ir tuo 
būdu didinti pinigų kiekį apy
vartoje. Rezultate visų prekių 
kainos ir darbininkų uždarbiai 
pradėjo staigiai kilti: per paly
ginamai trumpą 9 mėnesių lai
kotarpį kainos pakilo apie 17 
nuošimčių. Šis staigus kainų ki
limas tęsėsi iki 1951 metų pa
vasario. Ūkio karštlige tuo me-

S A M D I N Ė 
HERMAN SUDERMANN » 
Vertė Vytautas Volertas 

(Tęsinys) 

Jozupas savo laukinę meilę rodė net ir vaikui. Ar jis buvo jo, 
apie tai jie niekad nekalbėjo, o Marikė apsigalvojo leisti jam taip 
manyti, nes žinojo, jog priešingu atveju jai būtų ne kas. 

Jozupas jo net Juriu nevadino, kaip buvo krikštytas, bet Vil
kučiu arba Vilkyčiu, nors tai nėra krikščioniškas vardas. Jei sam
diniai kitaip šaukdavo, jis pyko. Tik Marikei leido ištarti tikrąjį 
vardą, bet pagaliau ir ji neatsilaikė ir vadino jį „vaikeliu" arba 
„mieluoju". Mažasis augo greitai ir, dar nepraėjus pirmiesiems 
vedybų metams, jau vaikščiojo ir kalbėjo. Jozupas žaidė su juo, 
lyg vilkas saulėje su gauja prieš olą. Ilgai gulėdavo žemėje, leis
davo kopinėti ant savęs, pakeldavo augštyn ir žiūrėdavo, kaip jis 
nuo jo rankų nulipdavo. 

Tačiau prieblandoje dažnai apie alksnyną slankiojo du seni 
žmonės, smaigstė akimis būsimąjį įpėdinį ir nemažiau spoksojo 
į Marikę žiūrėdami, ar jos kūne dar nesimato palaimos žymių, nes 
tada pradėtų galioti aktas, kuris jiems grąžintų anūką. 

Nors senis skaitėsi vaiko globėju, bet kieme pasirodyti jam 
buvo uždrausta. Taip pat ir Marikės neleido pas juos nueiti, nors 
ji labai dažnai norėdavo ant motinos kelių padėti galvą, kad mie-

Tito nori išrauti krikščio- ; k i ų v i e n e t u i t e n k a d i d e s n i s D i - , ™ , ll J 

, w ^ « M . ™ * J : ! i l: ?.: , : a , ^ e S n i S . P ! l e i s t i . Tokia padėtis tęsėsi 
visus 1951 ir 1952 metus. Gali 

los rankos paglostytų, bet dėl šventos ramybės turėjo ir to atsi-
tu aprimo, vartotojai apsirūpino I sakyti. ' 
prekėmis, bankai buvo priversti j Kad galėtų nors šiek tiek Marikę ir vaiką pamatyti, patys 

kredi s, pir nekis seniai, kai jų savaitė išpuldavo, veždavo pieną, nes, surenkant in
dus, reikėdavo visus ūkininkus apvažiuoti. Bet Jozupas jau iš 
anksto pieną pastatydavo vieškelio pašalyje ir be jokios priežiūros 

apyvartoje pradėjo mažėti ir 
kainos bendrai pradėjo lengvai 

nybę Jugoslavijoje... Mr. Eden j n[m kiekis, šio reiškinio pašė-1 ^ P a l * k d a v o - K a i s e n i a i apsimesdavo kvailiais ir, vienu ar kitu rei 
neturėjo pakviesti pamaitinti ir j koje kainos kyla, ir juo daugiau 

jas nurodė, kad visos viltys, puoselėtos praeityje, nieko gero p a g l o s į y t [ g a r s ų ž y d w kandžio-'; pinigų paleidžiama ]'apyVartą" j r d ^ r m S i S ^ o ^ M 
neatnešusios. Vatikanas net priešingai pasielgęs kviesdamas , t o j ą R a į k r i k S 6 i o n y b ė kovo ja l -
į augštą vietą Jugoslavijos pilietį, kuris buvęs nuteistas uz I ^ a r y a d a i 

bendradarbiavimą su Jugoslavijos priešu, praliejusiu daug krau- Į indeferentiškumą"... 
jo Jugoslavijoje 

Tie santykiai jau seniai yra pairę. Juk tik prieš tris mė
nesius buvo nuteista 14 asmenų, "šnipinėjusių" Vatikano naudai. 

Ar toji įtampa sudaryta, kad Stepinac, komunistinis kan
kinys, netaptų Pijaus XII vietininku? Ar Tito, svarsčiusiam tą 
klausimą bent tris savaites, įvarė baimės Stepinac pareiškimas: 
ateinantį mėnesį nenumatau išvykti iš Jugoslavijos, nes tai pa
darius, bijau, nebūsiąs vėl įsileistu. 

KARDELJ PUOLIMAS 

Glasgowo katalikų arkivysku
pas Donald Alphonsus Camp
bell Tito pavadino "modernišku 
Neronu", o Leeds vyskupas 
John Carmel Heeman grasina 
Titui "su šiltu priėmimu šia-
m e , ^ J f ' K a r f n o l f , B e r " tu ginklavimui ir karo vedimo 
nard Gnffin pareiškęs, kad sun r e i k a l a m s . Valstybė negalėjo 

tuo greičiau kainos kyla. 

Amerikos infliacija 
Amerika yra pergyvenusi ke

letą infliacijų. Pati ilgiausia yra 
dabartinė, prasidėjusi pereito 
karo pradžioje ir dar dabar tebe
sitęsianti. Dabartinės infliacijos 
pagrindinė priežastis yra dide
lės valstybės išlaidos karo me-

fliacija tapo bent laikinai pris
tabdyta. Geriausias tam įrody
mas yra faktas, kad kainų kon
trolės, kurios buvo paskelbtos 
1951 metų sausio mėnesį, šiuo 
metu daugumai prekių yra jau 
panaikintos, nes kainos yra že
mesnės, negu valstybės nusta
tytos maximum kainos. 

Kas sustabdė infliaciją 

Jugoslavijos užsienio reikalų ministeris Eduardas Kardelj 
gruodžio 18 d. diktatoriškame seime ilgai aiškino santykių nu
traukimą su Vatikanu. Iš jo kalbos išplaukė esmįnė mintis, kad |lįijoti, kad svečias bus įžeistas"* 
Vatikanas yra istorinis Jugoslavijos priešas, nes jis siekiąs tu-

ku yra suprasti, kam Tito buvo 
pakviestas. Bet Anthony Eden, 
pasakė kardinolas, "nereikėtų 

rėti tokią įtaką, kuri buvo žinoma istorinėje Austrijos — Veng
rijos imperijoje. Jugo;lavija turėjusi tą žygį padaryti, nors jis 
sukėlė audrą vakariniame pasaulyje, o ypač Didžiojoje Brita
nijoje, kurion Tito yra nusistatęs lankytis po kelių mėnesių. 
Tačiau jis tuoj pridūrė, kad "...marš. Tito nereikalingas jokių 
britų patarimų, kaip tvarkytis Jugoslavijoje". Toliau jis tęsia: 
"Vatikanas ir Italijos krašto apsaugos ministeris Randolfo Pac-
ciardi jau anksčiau darė įtakos, kad Jugoslavijai tebūtų teikiama 
dalinė ūkiška parama. Juodu yra nukreipę dėmesį į Triestą, 
todėl dabar stengiasi savaip esnačią įtampą nušviesti. Tačiau 
Vatikanas nekreipia dėmesio, kad Romos Katalikų Bažnyčia 
atsidurianti dar sunkesnėje padėtyje, kai Pacciardi su savo 
bendrais mažiausiai dėmesio kreipia į Europos taikos išlaikymą 
ir net Italijos politinį saugumą, kad tik įgyvendinus bent dalį 
planų ir toliau veržtis į Balkanus". 

"Parlamentui" karštais plojimais Kardelj pritariant, jis to
liau aiškino Vatikaną siekiant katalikus kroatus atskirti nuo 
Jugoslavijos. "Mes tuos dalykus jau seniai žinojome, tačiau ne
darėme jokių žygių susiaurinti katalikų teises. Mes nereikala
vome, kad Romos Katalikų Bažnyčia ar jos atskiri dvasiškiai 
remtų socializmą ir komunizmą". Toliau jau sekė grasinimas, 
kad jugoslavai toliau nebeleisią tikybai skaldyti tautą, sunai
kinti valstybę ir pažeisti žmonių "patriotizmą". Tie sukti aiš
kinimai siekia toliau, nes jau anksčiau žinomi vyriausybės at
skirų dvasiškių įtikinėjimai, kad jie turi remti vyriausybės po
litiką. Tais įtikinėjimais siekiama sukurti katalikų tautinę "baž
nyčią, kuri lygiai taip pat ištikimai vergautįų, kaip ten esančios 
kitos "bažnyčios", o ypač serbiškoji ortodokse "bažnyčia". 

ATGARSIAI VAKARUOSE 

Dar prieš kalbamą santykių nutraukimą ganėtinai aštriai 
pasisakė ne tiek katalikiškų kraštų, kiek britų spauda. Jugosla
vijai santykius nutraukus salos spauda jau nesitenkino klausi
mą aptarti ir įvykius atžymėti, bet pasirinko puolimą. Canter-
bury arkivyskupas Dr. Geoffrey Fisher Jugoslavijos bažnyčias 
dar prieš santykių nutraukimą pavadino "apgailėtino valstybės 
persekiojimo aukomis". Tas ar kiti tolygūs jo pareiškimai su
laukė Tito dialektinio atsikirtimo. Matyti Tito savo pareiškimu 
nepasitikėjo, jei jam prireikė talkininkauti serbų ortodoksių pat
riarchą Vikentijų Prodanov paneigti arkivyskupo pareiškimą, 
kad Jugoslavijoje tikėjimas nėra persekiojamas. 

Jugoslavijoje ortodoksai jau palenkti remti Tito komunis
tinę diktatūrą. Visa tai padaryta žymiai lengviau, nes užteko 
nepaklusniuosius apšaukti vokiečijų talkininkais ir nubausti Bos
nijos arkivyskupą Nastič 11 m. kalėti. Toks pat bandymas su 
Stepinac laikytinas visai nepavykusiu, nes čia susidurta su skir
tingu charakteriu ir morališka atrama Vatikne. 

Pstarieji įvykiai Jugoslavijoje verčia daryti išvadą, kad 
artimoje ateityje nenumatomi normalūs santykiai su Vatikanu. 
Taip pat neabejotina, jog nūdienė įtampa gali žymiai pakenkti 
bendravimui t a r p Jugoslavijos ir vakariečių. * 

Tito iki šio meto be atvangos naudojo propagandos ginklą. 
Jis buvo tinkamai atrinktas ir apgalvotai pritaikytas. Paperka
ma plunksna jau spėjo jugoslavus padaryti Maskvos kankiniais 
ir laisvojo pasaulio kovotojais. Belgradas susilaukė paramos — 
JAV 250 mil. dol. paskolos. Jis reikalingas svaresnio finansavi
mo, o ypač kai paskubomis kolchozinamas žemės ūkis ir kuria
mos pramonės naujos įmonės. 

Tito komunistinė diktatūra yra skerskelyje tarp Maskvos 
ir laisvojo pasaulio. Niekas negali būti tikras, kad Tito nepada-

Ar nepergreitai paskelbė 
daugumą? 

Britų laikraštis "Economist" 
įtikinėja, jog dauguma britų no
rėtų pamatyti vyrą, kuris išėjo 
prieš Staliną, kuris kovojo prieš 
vokiečius... Turėtų būti nejau
ku, jei katalikai šiame krašte 
petys petin eitų su komunistais 
demonstracijose prieš jo atsi
lankymą. 

Bet "Economist", galbūt, per 

parūpinti visų reikiamų pinigų 
mokesčių keliu ir buvo privers
ta griebtis pinigų gaminimo. 
(Praktiškai valstybė pinigų ne
spausdino, bet skolino pinigus 

le
du 

Infliacijos sustabdymui 
miamos reikšmės turėjo 
veiksniai: milžiniškas Amerikos 
gamybos pajėgumas ir sveika 
finansinė bankų politika. Pir
masis veiksnys, kuris yra ga-

iš komercinių bankų, gi tie pas^; l m f a k t 0 r i u s visose Ameri 
kutinieji "gamino" naujus pini 
gus atidarydami savo bankuose 
einamąsias sąskaitas valstybės 
naudai). Karo metu infliacija 
nebuvo pasireiškusi kylančio
mis kainomis, nes vyriausybė 
buvo įvedusi kainų ir algų kon
trolę. Tuo būdu infliacija buvo 
laikinai prislėgta ir pasireikšda
vo tik juodojoje rinkoje. 

Karui pasibaigus, 1946 metų 
greitai paskelbė savo daugumą, i viduryje, Kongresas panaikino 
~ , r , • , A v l s a s kainų ir algų kontroles, 
Canterburry arkivyskupas, Ang ^ ^ m e t u b u y o ^ 
hkonų Bažnyčios galva, uzpraei ž i n g g n i g R a d a n g i p i n į g ų k i e k i p 

tą savaitę Tito vyriausybę pa- apyvartoje buvo pasilikęs dide-
vadino kaipo "prisiekusią prieš l i s> k a i n o s p r a d ė j 0 staigiai kilti 
religiją" ir pareiškė, jog visi gįs kainų kilimas tęsėsi iki 1948 

metų pabaigos; tuo metu bend
ras kainų lygis pakilo dvigubai 
lyginant su prieškariniu lygiu 
1949 metais prasidėjo maža de-

krikščionys labai daug nukentė 
jo Jugoslavijoje, ir pasitiki, kad 
Eden turėtų pasakyti savo sve
čiui, kaip stiprus ir platus bu
vo gyvenimas dėl tų persekio
jimų. 

Tito kalba mažoje geležinkelio 
stotyje 

Po to Tito pasijuto pastaty
tas prie gėdos stulpo, ir jis 
smarkiai užsirūstino. 

Tito prabilo mažoje geležin
kelio stotyje, kuri yra prie 
Smederevska Planką miesto. Jis 
metė pirštinę Vakarams: "Ar 
jūs norite Jugoslaviją turėti są 
jungininke? ar ne?" Ji turi "stip 
riausią armiją Vakarų Europo
je", jis pasakė, bet "jei jie ne
nori mus turėti sąjungininku, 
mes turime kitą išeitį". Kokia 
toji kita išeitis, kuri yra jo ran
kose, Tito taip ir nepasakė. 

Kitą dieną Tito užsienio rei
kalų ministerija pašaukė, Vati
kano charge d'affaires Beigra-

mat. santykius su Šv. Sostu. 
Tito užpyko ant Vatikano, kad 
šis suteikė kardinolo raudoną 
skrybėlę jo priešui arkivysku
pui Aloysius Stepinac, kuris iš
buvo nekaltai Tito kalėjime pen 
kerius metus ir dabar yra ap-

kos gyvenimo srityse, buvo be
ne svarbiausias. 1950-1952 metų 
laikotarpyje, kilus naujam pa
reikalavimui prekėms, Ameri
kos pramonė padidino savo dar
bo tempą ir pradėjo daugiau 
dirbti. Kadangi darbo našumas 
Amerikoje yra labai augštas, 
tos pastangos netrukus pasi
reiškė prekių pertekliumi. Pre
kių pasiūla rinkoje nepaprastai 
padidėjo, gi piliečiai pamatė', 
kad nėra reikalo skubintis pirk
ti prekes mokant augštas ka i 
nas, nes pramonė gali patiekti' 
betkokį prekių kiekį betkokiuj 
laiku. Esant tokiai didelei pre-j 
kių pasiūlai, kainos nustojo kil
ti. 

Kitas veiksnys, kuris stabdė 
infliaciją, buvo sveika bankų 
finansinė politika. 1951 metų 
pavasarį centrinis Amerikos 
bankas (Federal Reserve Sys
tem) ir Amerikos iždo sekreto
rius susitarė, kad centrinis ban
kas susilaikys nuo besąlyginio 
valstybės popierių pirkimo lais
voje pinigų rinkoje. (Iki tol cen
trinis bankas buvo įpareigotas 

kalu prisidengę, pasukdavo kieman, jis daug ceremonijų nedarė, 
o tuojau pat išstojo iš pieno tiekėjų draugijos. Dar ir dėlto taip 
pasielgė, kad patsai nemėgdavo Augustavon važiuoti. Priežasties 
nesakė, o gal jos ir visai nebuvo, tačiau „Viešpatį" jis dabar tik 
„vokiečiu" vadindavo ir gražiųjų peilių ir šakučių visai net nepa
sižiūrėdavo. Jos stovėjo pačiame spintos dugne, o ant jų gulėjo 
prikrauta dešimt eilių drabužių. 

Kai mirė mielas Juris, jau buvo praėję du metai. Jo mirties 
metinės artinosi. Nežinia, ar oJzupas prisiminė jas, tačiau tą 
pačią vaalndą, kurią viskas įvyko, staiga pareiškė, kad plauks į 
Marias užkandai su tinkliuku žuvų pasigauti. Labai retai tas at
sitikdavo, nes išdidumas neleido žveju pasirodyti. Kai atsisvei
kindamas bučiavo Marikę, akyse matėsi triumfas. Jinai pagal
vojo: 

— Jis vyksta Dievui padėkoti ir savo smurtu pasidžiaugti. 
/ Vėliau ji mąstė: 

— Ar vargšas Juris turi vienas gulėti ir manyti, kad jį pa
miršau? 

Marikė žinojo, kad tėvai ' kapines vengia eiti, ir sąžinė ėmė 
garsiau ir garsiau priekaištauti. Todėl, nieko nelaukusi, mažąjį 
Jurį paėmė už rankos, šis išėjimas turėjo atrodyti tik paprastu 
pasivaikščiojimu. Bet kai atsidūrė už alksniukų, ir senė negalėjo 
matyti, vaiką paėmė ant rankų ir, kiek tik pajėgė, pasileido į ka
pines, iki kurių buvo apie pusvalandis kelio. 

KK&Š 

gyvendintas kaime, kur Tito 
šnipai seka naujo kardinolo kiek k u i , ' T u o s a v o pirkimu centrinis 
vieną žingsnį. Į (Nukelta į 4 osl.) 

Po viso to triukšmo Britani
joje, Tito pp reiškęs, jei daugiau 
kaip 50% britų nenori, jis ne
važiuosiąs, nežiūrint kaip jis no 
retų paderinti santykius. 

Tito prisiekęs komunistas, de 
gąs kerštu prieš augštesnius 
principus, labai labai mažai ver 
tas pasitikėjimo. 

Jis norįs pagerinti santykius 
su Vakarais tik tiek, kiek jis 
gali apdrausti savo kailį ir ver-

de ir formaliai nutraukė diplo-'gišką režimą. 

rys naujų staigmenų, kaip j is sužaidė iasimaudamas iš komin-
formiško kailio. Juk ne kas kitas ,bet jis ~ Tito buvo to kom-
informo organizatorius ir sėdėjo šalia sovietinių generolų. 

Tito nėra pasisakęs prieš komunizmą. Jis nieko nėra pa
daręs jo paties pavergtiems atnešti laisvę. Jis nieko nėra pa
daręs darbininakms ir ūkininkams sukurti gerovę. I r tuo at
veju pritinka paklausti a r Dievo, laisvo žmogaus, tautįų apsi
sprendimo neigėjas gali nuoširdžiai dėtis kovoti prieš Maskvą 
ir už tuos idealus, kuriuos jis pats yra sutrypęs? G. Galva 

Kapas buvo visai sukritęs. Ant jo nesimatė jokių gėlių, o ji 
taip pat neatsinešė, todėl skynė klevų lapus ir, atsitiktinai pas sa
ve suradusi siūlų kamuoliuką, pynė vainiką, kuris turėjo apjuosti 
visą kapą, ilgiu ir pločiu. Laiko buvo, o vaikas gražiai kasinėjo 
smėlyje. Kad jį užimtų, dainavo dainelę, kuri Čia, prie kapo, labai 
tiko: 

Ten, po liepelėm, šaltam kapely 
Guli ir miega mano bernelis. 
Ant jo paminklo stovi žodeliai 
Koks gražus buvo mano bernelis. 

— Jei čia kiekvieną vakarą su vaiku galėčiau valandėlę pa
sėdėti*," Dievas žino, turbūt, neverkčiau, bet būčiau laiminga. 

Jai besidžiaugiant vienuma, staiga nuo kapinių vartų pasi
girdo žingsniai, sunkūs, netvirti žingsniai, ir tarškėjimas, kurį 
jau gerai pažinojo. Marikė padėjo vainiką, pasiėmė vaiką ant ran
kų ir žengė prieš uošvę. Ana mojavo lazda ir rėkė: 

— Tai tu šitaip Jozupui ištikima, tu pasileidėle! Net su kapu 
glebėkščiuojiesi! Be vainiko į šitus namus atėjai, muturį — mo
ters skarelę — tau ne aš, bet ragana užrišo! Iš mėšlo klano tu 
čia atšliaužei, ir aš tol neatsikvėpsiu, kol tavęs ten atgal su paga
liu nenuvarysiu! 

Ir jinai ėmė su lazda Marikę mušti. 
Marikė stengėsi tik apsaugoti mažąjį Jurį, kuris ėmė karčiai 

verkti, nes vienas smūgių jam tiesiai pataikė. Netarusi nei vieno 
priešingo žodžio, Marikė nuėjo. 

Senė kinknodama atsekė iš paskos ir atsisėdo prie kiemo var-
pirkti visus valstybinius popie-i tų laukti Jozupo. Kai jis temstant grįžo iš Marių, viską jam pa-
rius, kurie buvo pasiūlomi ban-i pasakojo. 

— Taip ji mulkina tave, — kalbėjo ji. — Nubausk, kaip pri 
dera. 

Jis sutraukė antakius ir ilgokai kovojo su savimi. 
— Kam bausti? — pagaliau ištarė. — Geriau duoti laike, 

kad prisiminimai apie Jurį patys iš jos galvos išrūgtų. 
— Ar tu vyras ar kamštis? — klausė pašaipiai senė. 
— Kadangi esu vyras, žinau, kaip elgtis, — tarė jis. 
Bet senė nedavė ramybės. 
— Minkšti obuoliai greitai pūva, — kalbėjo ji, — o kas tik 

trupinius valgo, tuojau išsilaužo dantis. Taigi, atsiimk iš jot 
skolą. 

Marikę jis mylėjo perdaug, kad galėtų ją barti. Tik kurį laik^ 
laikėsi nuošaliau ir kokią savaitę nelabai mielai į vaiką žiūrėdavo. 
Tačiau senė knisosi ir kiekviena proera kurstė, nes dabar turėjo 
pagrindo. Kadangi savo kriukį prieš marčią jau kartą buvo pakė
lusi, ir dėl to nieko blogo jai nenutiko, jau drįso Marikę su juo už
puldinėti kiekvieną kartą, jei tik ši negalėdavo išsisukti. 

Pradžioje Marikė tylėjo, ir tik galvojo, kaip apsaugoti vaiką, 
bet kai ėmė ją dažniau užpuldinėti, turėjo gintis. Vieną dieną — 
netoli nuo židinio — išlupo kuprei lazdą iš rankų ir taip trenkė 
prie katilo, jog net truputis verdančio vandens ištryško. Senė 
tuojau pat ėmė baisiai staugti. Marti ją mušusi ir apdeginusi! 
Tarnams rodė ant kaklo ir rankų pūsles, o kai Jozupas parėjo iš 
laukų, parodė ir jam skundėsi, kad jau seniai esanti dėl savo gyvy
bės nesaugi. 

(Bus daugiau) 

• Tik laimes reikia linkėti, 
sutinkant Naujus Metus. Ta
čiau graži ir vertinga dovanele 
jau suteikia laimės. Dovanų 
parinksite pas J. Karvelį, 3249 
S. Halsted S t , Chicago 8, 111. 
T e l . D A 6-1136. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Daug Laimes Naujiems Metams Linkime Visiems Savo Lankytojams 

Antradienis, fcmodž. 30. 19fj? 

i 
IŠKILMINGAS N A I I J P MITŲ SUTIKIMAS 

su lietuvišku maršu, "Traviatos" garsais ir su šampanu. 
Programoje dalyvauja Antanas Paškys, Genovaitė Peškiene ir 
Eleanora Mellas. Groja B. Pakšto Orkestras. Pradžia 8:30 v. v. 

Lietuvių Auditorija 3133 South Halsted St. 
Telefonas: VICTORY 2-6172 

Kiekviena šeštadienį šokiai grojant B. Pakšto Orkestrui. Sek
madieniais šokiai apatinėj svetainėj, {ėjimas nemokamas. 

Infliacija pristabdyta 
(Atkelta iš 3 p*l.) 

bankas sudarydavo labai palan
kų pagrindą kredito ir pinigų 
ekspansijai) . Priėmus tą susi
tarimą, centrinis Amerikos ban
kas tapo daugiau nepriklauso
mas ir pradėjo vadovautis svei
kos finansinės politikos princi
pais, bet ne valstybės iždo nu
rodymais, kurie praeityje nevi-
suomet būdavo sveiki ir kraštui 
naudingi. 

Naujos finansinės politikos 
rezultate valstybės popierių pa
lūkanų dydis pradėjo lengvai 
kilti. Taip pat pradėjo kilti pro
centai paskoloms, kurias bankai 
teikia bizniams ir privatiems 
asmenims. Paskolos tapo bran- ' 
gesnės ir daug įmonių bei asme
nų turėjo atsisakyti nuo pinigų i 
skolinimo. Tuo būdu pinigų kie-1 
kis apyvartoje nebekilo tokiu i 
greičiu kaip ligšiol, gi piliečiai, 
neturėdami naujų papildomų 
pinigų savo dispozicijoje, nega
lėjo siūlyti augštesnių kainų. 

Kas toliau 

Infliacijos pavojus nėra, a-
naiptol, panaikintas. Amerikos 
piniginė sistema dar nėra grįžu
si prie visai normalių sąlygų ir 
infliacinis spaudimas gali kiek
vienu metu prasidėti iš naujo. ' 
Pagrindinė tam priežastis yra I 
faktas, kad daugelis piliečių ir 
jmonių nenaudoja savo pinigų, 

IčtiELBfiTAK Iš C1IAMPOLION LAIVO jis parėjo namo. Bet kuri ne
laime vaikščioja pati viena? Se 

skolininkas moka žydeliui p = mažiau 
1 0 0 . 6 . 1 2 . . : = = 72',; ! Ar gi tai b ių) ; 

pareina nuo aplinky-

knntį penktadienį ir Petrutę , ne lupikavimas? Ar ne plešru-
atleido "neribotom atostogom", 
nes siuvykloje pri trūko šilko. 
Ir1 dar ne viskas: Spitrių mažu 
lį kažkas užkabino automobilio 

mas? 
Taigi, duotu atveju, pirkėjui 

net nesusivokus, prekybininkas 
praturtėjo per metus 33 do-

skvernu ir teko paguldyti ligoni- j leriais; jei tokių Spitrių jis 
nšn. Kiek ten tos soc. draudimo J ap tarnaus tūkstantį, įsidėjo sa 
paramos! Spitriai vienuoliktos, vo kason už niekur nieki). 33 

; ra tos nepajėgė sumokėti ir jų ; t ūk it . dol. Sakysite, prekybi-
1 buto puošmenos netrukus at- ninkui kreditas taip pat kaš-
' sidūrė ten, iš kur buvo atga- i tuoja. Teisingai! Bet gi iš jo, 
' bentos. Nei pinigų, nei daiktų! būkime tikri, niekas ir niekad 
Kad nors tie seni daikteliai, bet ( 7 2 ' ; neima; atvirkščiai, tokios 

tada stačiai iš-

2) dalis išsimokėjimui par-
l duotų daiktų, Spitrio pavyz-
; džiu, kasmet grįžta atgal krau 
i tuven, ir juos prekybininkas 
1 vėl parduoda, toli gražu ne už , 

tą sumą, kuri liko neišmokė- ' P
1: . . 

ta ; jei reikia kiek apglostes, 
jis paima kone naujų tos rū
šies daiktų kainą. 

Turiu čia pažymėti, jog pre
kybininkai Amerikoje niekad 
nebijo tavo susilaikymo mokėti 
su tar tas už bargan pirktus 
daiktus dalines sumas. Yra 
pagrindo prilesti, kad jie 
intereso vejami, net gi laukia 

Užtai būkime 
valingi ir nekiškime pirštų ten, 
kur y ra pavojaus juos apspir-
ginti... 

juos Spitriai 
svaidė... 

Na, o dabar panagrinėkime 
čia dedamą lentelę, kurioje pa
matysime dailiai 
"nekaltą avinėlį", 

operacijos iš didesnių centrų 
yra skatinamos visokiomis nuo 
laidomis, įvairiausiais paleng
vinimais. Iš kitos pusės, pre-

užmaskuotą j kiaudamas kaip su Spitrių pre 
apie kurį kybtninkas dar du pridedamus 

niekas iki šiol dar jokio pikto , spenius čiulpia, užtat jo kredi-
j žodelio nėra pasakęs. Pavyzdys to išlaidos rezultate disintegruo 

ja. Kas tie pridedami speniai? 
Ogi: 

Gaisrininkai neša išlikusį gyvą į krantą iš prancūzų Champollion 
laivo, kurį ištiko skaudi katastrofa Beirut pakrantėje, Lebanon. 
U6 asmenys iš 318 žuvo, norėdami pasiekti krantą. (INS) 

N E K A L T A S A V I N Ė L I S 
J KREDITO PLĖŠRUMĄ PAŽICREJUS 

J . K AKYS, Bri tlgeport, Conn. 

tas pats- Spitriai. Vadina 
si, kreditas su c/cc/c 1272 dol.; 
mėnesinė išmokėjimo dalis 106 
dol. 

tir 

bet laiko juos pasyviai bankuose! Kai tu, žmogeli, rengiesi mie juo tepabūnie Jokimas ir Pet-
arba šiaip pas save namuose. s t a n ko^į0 didesnio daikto pirk rutė Spitriai su savo perau-

eigu visi piliečiai del kurių ^ p į r m j a u s j a pagalvok, a r j au igus iom užmačiom. Vieną dieną 
nors priežasčių nutartų, kad do
lerio vertė gali kristi , j ie galėtų 
pradėti vartoti tas nenaudoja
mas sumas, o tai padidintų pini
gų kiekį apyvartoje ir spaustų 
kainas augštyn. 

Iš kitos tačiau pusės yra pa
grindo manyti , kad infliacija 
artimiausioje ateityje nebus at
gaivinta. Pirma, naujoji respu
blikonų administracija rinkimi
nėje kampanijoje yra labai įsak-

verkiant jo reikia, o greit po i jiems pasivaideno, jog negražu 
to suskaityk, ar tur i kišenėje , gyventi var totais daiktais ap-
reikiamą sumą pinigų. Ak, tie- j s t a ty tame bute, tad nuėjo mie

stan ir parsigabeno kelias nau
jas mašinas (šaldyti, šildyti, 
skalbti, siūti, valyti) , du dido
kus karpetus ir dar kaiką. 

Išmok, 
dailų 
H I rs 

Nr. 

I 
n 

m 
iv 
v 

VI 
vi r 

v i u 
IX 

\ 
XI 

XII 

M o k a m a K<ikiMij P e r m o k . Sumok. 
(dol.) 

106 
106 
I 06 
106 
106 
106 
106 

1 0 (i 
106 
1 <>(> 
106 

I.loUiMi 
(dol.) 
HM; 
10 5,5 
i or» 
10 4, f) 
1H4 
103,5 
io:< 
io 2, r. 
102 
101.5 
101 
100,5 

(dol.) 

0,5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3,0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
5,5 

<•/„ 

6,0 
6,0 
7.2 
8,0 
0.0 

1 o,o 
12.0 
14. t 
1 8.0 
24.0 
36.0 
72. • 

1) parduodamas kreditan 
prekes jis išlupa gerokai padi
dintą pelną (mokėdamas gry
nais, klientas beveik visais at
vejais gali gauti 6c/< nuolai
dos; kitą kartą daugiau, kitą 

'•Sį^^^įS>":'^3^^ s* 
MODERNAUS ŠOKIO 

3Qr 

1272 123 9 3 3 dol. 

kredituojantiems par
davėjams už kreditą kar tais 
net iki 71'-< ! O jei priskai-
tysime prie biznieriaus "kozi
rio" dar ir tai, kad jis gali iš 

miai pasižadėjusi, kad ji steng-1 įsitikinsime, jog ne tik tu, bet 
sis pilnai išlaikyti dolerio verte j m i U o n a i p i r k ė janč ių bargan 
ir bus priešinga betkokiems in-1 , 
.,. . . , , sumoka 
fliaciniams eksjienmentams. 
Jeigu tie pažadai bus ištesėti, 
infliacija artimiausioje ateityje 
nebepasikartos. Antra , dabart i
nė pramonės ekspansija eina į 
galą ir apie 1953 metų vidurį tavęs atimti kreditan ^a rduo-
bus užbaigta. Tuo metu krašto tą daiktą nors ir pačios pasku-
pramonė, padidinta naujais fa- tinės ratos nesumokėjus (įmo-
brikais, bus pajėgi gaminti mil- ketos sumos, aišku, negrąžina-
žinišką prekių kiekį. Esant dide- mos subankrutavusiam!) , mes 
lei prekių pasiūlai, kainos tu- suprasime giliau, kodėl čia iš 

?s tendenciją kristi. kiekvieno lango kyši pagrin-
Tos dvi galimybės duoda vii- d i n i s b i z n i e r i a u s š a k i s imk, 

t̂  taupytojams, kad jų taupme- s u m o k - s i Racionaliai 
nu verte artimiausioje atei tyįe , _, , 
nebekris galvojant, turėtume a tsakyt i : 

j "kai mums būtinai reikės ir 
kai turėsime 

sa: tu iš anksto žinai, kad ten 
duoda bargan; be to, tu dar 
nei nesutaupei tiek, kiek pri
reikė. Po truputį išsimokėsi, 
manai sau; darbų Amerikoj iki j Krautuvėj Spitriai įmokėjo 400 
valios; šeši procentai nedidelė j dolerių (paskutines šeimos su

taupąs! ) , o dvylikai šimtų do
lerių pasirašė kažkokius doku
mentus. Prekybininkas kukliai 
priskaitė " t ik" 6',; palūkanų, 
(72 dol.; kitur būtų gal 9, a r 

sunkenybė... 

Kad tai tik šeši! Netrukus 

Paa i šk in ima i Ir formules 
Kai S. 1 kar tą mokčjo, Jis a p m o 

kėjo Gr/f> už visą, kreditą, mėnesiui , 
nes 1 200 . 6 : 100 . 12 lygu 6. 

II ka r t ą m o k y d a m a s S. turSJo 
skolos ne 1200, b< t 1100 dol.; ('."/, 
už 1 100 bus ne 6 dol.. bet 1 100 . 6 
1 1 : 1 oo . 1 2 . 1 1 lygu 5,5 dol. r. >" • 
neslul. Ir 1.1. 

Paskutinį kartą mokėdamas 
Spitrys (ar kas kitas) buvo 
skolingas pardavėjui mėnesį iai 
ko tiktai 100 dol.; mokėdamas 
ir už tą šimtą 6 dol. palūkanų, 

S T U D I J A 
A. VaVišartes Ir 

Grigaliūnaites Lazauskienės 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumei 5-9339 
Pr i imami mokin ia i : p i rmad. , an t rad . , 
t rečiad. ir penktad , nuo 5 v. Iki 8 v.v. 

BIIL K'S 
= ^ 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 SOUTH PAULINA STREET 
\^l»ONAI KARKIVAI, savininkai 

**i i ^ o į \ ^ NEPĄM1RSIOTE 

patenkiname šim-^\ °$'> Jt^oJ****^^!!"1"'^*11 

t u . kitų asmenų, — < ^ * V £ j * « > ^ 
kodėl mes negalėtume ^ - ^ QeŽ$ ©.T^ ^ 

patenkinti jūsų? ^Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

$S-60 " % 
« » . 

fttai bent keletas Įžymesnių bargenų: 
Vokiško ASBACH Uralt $6-50 
KORDS BOHEMIAN KIMMEL $6-75 
KORDS BOHEMIAN STRAVVBERRY LIQUEUR. . $6-75 
MORELA BOHEMIAN CHERRY LIQUEUR . . . . $6-50 

PRANCŪZIŠKO: 
VICELLE CORE LIQUEUR $6-60 
MA2AS BUTELIS $3-55 
MARTEL and HENNESSY • • • $6-00 
COURVOISIER $ 6 - 4 5 

BENEDIKTINAS D. O. M $8-00 
COINTREAU $4-95 
BISQUIT S6 - 5 0 

MARIE BRIZARD APRY LIQUEUR $6-00 
Lietuviško KRUPNIKO ir TRIJŲ DEVYNERIŲ . . $3-90 
AVIEČIŲ-BLACKBERRY ir VY6NIU likeriai . . . . $3-50 

Labai numažintos kainos amerikoniškoms Bonded, Straight ir 
kitos rūšies Yihiskey, pradedant nuo $2.98 ir aukščiau 

^ — <* 
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— Amerika gyvena kreditan. 
JAV gyventojai gyvena kredi
tan, nes mėgsta pirkimus sko
lon, išsimokėjimui. Praeitais 
metais privatinių skolų ameri
kiečiai turėjo $20,000,000,000, o 
dabar .V22.000.000.000. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų perkraustymus 

Ta i p pat pe r s iunč iame J užsieni 
pakieteHua j va i raus mais to 

Kreipt is : 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

PERKRAUSIAU BALDUS 
VIETOJE IR I* TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. WAlbrook 5-9209 

pinigų — paimsi
me". Deja, aš tokio a tsakymo 
kaip ir negirdėjau. Lyg užbur
ti, žmonės kabinte kabinasi ant 
tos meškerės, o paskui kenčia. 

Bet grįžkime prie pagrindi
nio reikalo. Tikslesniam viso 
šio "biznio" išsiaiškinimui rei
kalingas konkretus pavyzdys ir 

12'f skaitę) ir nusta tė išmo
kėjimui 12 terminų po 106 
dol. kas mėnesis (1200172) : 
12 106). Tegu namie t rys 
nedideli vaikai, šitokia mėnesi
nė skola Spitrių neišgązdino; 
ką gi, abu dirba ir darbo, jiems 
rodėsi, čia nekad nepiistigs. 

Praėjo mėnuo ir Spitrys nu-

NITO U ž k s ž j N E J U S I Ų 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

?*e. kur ie kenčia r.uo SRNM AT 
Vll lŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji 
u'jcaM ramia i segėti Ir nak t imis mW 
rfotl, nes jų uždisenljlusios ž a i z e ^ 
uležtl ir skauiltt. Kn<\ pašal int i u 
n i c i t j i m a Ir skaudė j imą senų a t 
vlnj ir skaudanč iu žaizdų, uždfikit' 
DKOULO Olntmont . Jo K y d o m o >• 
^ p a t y l i p? lengvins Jūsų skaudėj i 
ma ir galfsli.e ramia i miegoti nak 
t}. Var tok l to )\ taipgi nuo skaudSR 
nudeglniŲ J i s t;»ipsi pasa l ina nl*'ž«5-
j ima ligos, vadiiiiimos FS(JUlASlh 
Taipgi pa-sallna poršCJima UKOS, vadi 
narnos A T H L K F E ' S Pt iOT, austabd-

• • 

nešė 106 dol. Kito mėn. gale— 
v ė l 1 0 6 d o l Tr r t D e š i m t a ! d«ovTntma odos Ir pe .p lys lma t a r p 

l / e b i m i ą | _ t r W > u J t 8 y r a t i n k a m a s var tot i nu.; 
kartą 
kimo 

106 dol. sumokėjus, Jo- 1?.1f,8iančlos Ir suski lusios cd« 
i yra gora gyduole nuo visu l&vlrStnlu 

šapoj pristigo anglies ir , odos ugij. LEGUI.« 
I Ointmont su te lks j u r 
i i>a«n.lba nuo nuvar 

_«_^-™__-_._«—~—» — — — — — — K U ^ I U . po r f t t amu i i 
•iKiž'ncių koju. I.ogu 
i o Olntmont y ra pa r 
m o d a m a s po 7 fj et., 
ti."f» ir *f,.B(». P i rk i 
te vaistlnBsrt Chlcag 
t upyllnkftso Ir Mil 

waukee, a r b a a t 
^ių8kite money orde-
' 1 

S 0 P H I E B A R Č U S 
l s W G K 8 Sto*ies — B a n g a 1390 

PIRMAD. iki PMNKTAI). 
8:45 iki 9:30 vai. ryt«> 

&l ATAD. S::iO iki 9::«> ry te 
U i r n v i f i K O S V A K A B P S K O S 

Iš tos pa t stot ies I I K M A I U I N K 
v a k a r e nuo 7 lkl 8 vai. 

RflDIO PROGRAMA 
7121 SO. ItOCKAVNM. ST. 

Cuioago 39, 111. l l l . m l o r k 4-2413 

J' • 

•f 
A • A - • 

* 

%<? į» 
LEGULO, Department D 

«̂1H W. Eddy S t , Cfiloago 84. UI 
iVUUher'-» 5-SBM 

MKBMMB 

I Goodyear Tires-Tubes 
- m 1.1 . I I I .— • • • - M 1 ! ! • • • • • 1— • • I I I — l . l — • Į I f . M — I — — » • ! - • • ! . — M H — • • • ! ! ! • • • • • — • • • I m m I I I • - —Į II , , 

'Ė 
I TURIMK IR KITŲ IŠDIRBYSČIŲ PADANCJŲ 
| PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILLARD BATTERIES 
S NYL0N FIBER IR PlASTINIS SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SPARNŲ ( F E N D E R ) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

ttalzekas Motor §ales9 Ine. 
4030 ARCHER AVENUE. Chrysler — Plymouth pardavSjas. Tel. Vlrglnia 7-1515 

• H M m. r& 

Dienraščio "DRAIGO" Bendradarbių Klubas 
R u o š i a — 

ROMANO PREMIJOS VAKARĄ 
Sekmad.. Sausio 4 d.. 1953 m., 4:00 vai. vak. 

S O K O L 
2345 S. £ed>ie Ave. 

S A L Ė J E 
Chicago, Illinois 

Staigmena — naujo "DRAUGO" romano $1,000.00 premi
jos laimėtojo pasirodymas. Bus skaitoma ištraukos iš naujojo 
iomano. 

-:• 

w 

i 

, . 

.'. 

Atvyksta garsusis Br. Budriuno Kvartetas iš Detroit, Mich., 
išpildys vakaro koncertinę dalį. Iškilmėse dalyvaus ir sveikins 
romano premijom mecenato "Čiurlionio" ansamblio atstovai: 
Maestro illionsas Mikulskis ir pirm. Ed. Karnenas. 

Premijuoto romano ištraukas skaitys akt. Stasys Pilka. 
Po koncerto bus šokiai X. Siliuno orkestrui griežiant. 
Įžanga tik $1.50. Išvengimui susigrūdimo prie durų bilie

tai gaunami iš anksto "Draugo" Raštinėje. 

v 

* 
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Antrad'or c-VM^ ] - . c A 1^ '̂") 
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5 

Naujosios Anglijos žinios 
sausio 4 d. 8 vai. 30 min, Sym-
phony Hali. 
Ypatingus šeštadieninės .mokyk

loj kalėdinis parengimas 
įvyks 1953 m. sausio 4 d. 3 vai. 

Boston, Mass. 
So. Bostono L. Piliečiu Dr-ja 

turi apie apie 2,000 narių, ta
čiau paprastai rinkimuose da
lyvauja apie 500 — 600. Toji! p. p . parapijos salėje. T. Ba-
draugija turi didelį keturių aug ! buškinaitės vedamos studijos 
štų mūrinį namą, kurio du augs j mokinės pašoks baletą. O. Ivaš 
tai yra įrengti, o kiti du be- j kienės jauniausios taut. šokių 
veik nenaudojami. Pati drau-1 šokėjos pašoks tautinių šokuj. 
gija yra turtinga, jos laikomas I . , . . , 

, , . , . . • j Jaunesniųjų klasių mokiniai 
alkoholinių gėrime biznis duoda. ,. . „. . . . , . 

, .. .. X1 . uoliai ruošiasi ir suvaidins vai-
gerą pelną, tačiau lietuviškiems , . . . . „_ A, ¥, . 

. . , , . . i kų vaidinimą Ragnyte naslai-
reikalams draugija pastaraisiais' .;.„ m . , . . . 

. . . . . . , , tele . Tą vaidinimą bus tikrai 
metais darosi vis mažiau jautri. 
~ , XT „„ įdomu pamatyti ne tik vaikams, 
Sakysime, Vasario 16 d. proga ' . * J . 

i . OA J i D A , n bet ir suaugusiems, 
aukoja vos 20 dolerių. BALF b 

seimo proga taip pat yra sun
kumų paskirti reikšmingesnę 

Programos pabaigoje laukia
mas Kalėdų Senelis iš Lietuvos 

Kun. Pr. Jakimavičius, 
So Bostone gimę- ir augęs he-

auką. O ką bekalbėti apie kul-;su dovanėlėmis mokyklos moki 
tūrinius reikalus, be kurių at- niams. 
likimo draugija nebus lietuvis-1 Kviečiami dideli ir maži. Vi-
ka draugija, o t ik paprasta biz- si vaikai įeina be jokio mokes
nio organizacija. ; čio. 

Nariai laukė naujos valdybos 
rinkimų ir padarė svarbių pa
keitimų. Galima tikėtis, kad I tuvis misionierius, T. Jėzuitu or 
naujoji vadovybė parodys dau-Įdino narys, dirba misijų dai -.; 
giau lietuviško susipratimo. TaipjVVest Indies salose. Ilsesni hil>\ 
pat labai lauktina, kad draugi- buvo parvykęs pas g.mir.es j 
jos reikalų vedėjas nepyktų, kai So. Bostoną ir čia gyvendamas 
su juo kalbama lietuviškai. i talkininkavo parapijai. 

Į naują vadovybę gruodžio; N o r g . ,g ą U u k ą n C 3 n e 

18 d. išrinkti: adv. K. Kalinaus- , t a r p U e t u v i ų > n e p a m i r š o , a v o 

kas - pirm., Alb. Neviera - , k a l b o s i r d a u g . p a m o k s l u s a k e 

vicepirm., adv. A. Young sek l i e t u v i s k a i . J o i š v y k i m o p r o g a 
ret., J. Kersanskas finansų r e n g i a m o s i š l c i s t u v ė s > 

sekr., J. Baltrušūr.as kasin., 
F. Grendel maršalka. Direk- Kataliku spaudos platininio 
toriai: adv. J. Grigalius, dr. A. diena 
Kapochy, T. Grevis, P. Razva- įvyko šv. Petro parapijoje gruo 
dauskas, A. J. Namaksy, M. džio 28 d. Pamokslas sakė Dar 
Pluta, St. Griganavieius. bininko adm. kun. V. Dabušis. 
Parapijos mokyklos kalėdinis Uoliai rengiasi Ralfo seimui 

BALF seimui rengti komite
tas, kurio pirmininku yra Pr. 
Razvadauskas, uoliai vykdo pa
ruošiamuosius darbus. Jau 
smulkiai sudaryta programa, 
taip pat jau daug išplatinta bi-
Ictų į banketą. 

Ta tp pat daroma žygių, kad 
;eimo dalyviai turėtų progos pa 

Daugelis skaitytojų jau a tnau j i t i už nosies. Pittsburghiečiai 
no savo "Draugo" prenumera- j juk gerai žino, kas iš jų yra 
tą 1953 metams, kiti rengiasi apsivilkęs raudonu, kruvinu Sta 
tai tuojau padaryti. lino kailiu. 

Girdėti "Draugas" gaus ki- Pittsburghiečiai, budėkite! 
tiems metams daug naujų skai- : 

tytojų pittsburghe, o lietuvių LO S Angeles, Ccilii. 
jame yra daug. Daugelis jų 
"Draugą" skaito jau keliolika į 1953 m. sausio 4 d. Los Ange-
(ir net daugiau) metų. l e s Sekmadienio Mokykla rengia 

savo tradicinį vakarą - eglutę pa 
RETfiJA KOMUNISTŲ EILftS' ™Vlioa s a l 6J e - ^ ka r t<* b u s t i k " 

; ras vaikų teatras. Vaidinama V. 
Pittsburgho lietuvių komunis Siskino 5 veiksmų pasaką: 

tų skaičius vis mažėja, nes dau- „Džiaugsmas". Vaidina beveik 
^elis lietuvių komunistų buvo visi mokiniai, viso apie 45 artis-

;ipgavikų ir ruskių melagių su- tai. Tai rekordinis vaikų skai-
klaidinti; jie susiprato susiži- čms, pasirodantis artistais mū-
noję baisią tiesą apie komunis-! sų scenoje. Veikalas labai įvai 
,ų darbus užimtoj ir paverg
toj Lietuvoj. Pavyzdžiui, čia 
vienas lietuvis J. P. prieš 6 mė
nesius yra gavęs iš Lietuvos 

rus ir įdomus. Artistų amžius 4 
—15 metų. Naujos dekoracijos, 
pieštos Misiūno, labai prašmat
nūs artistų rūbai žiūrovus tikrai 

.V| . v . , sužavės. Jūs pamatysite, kaip 
aiską, kuriame parašyta, kad „ , . .f .. 

. _ j šoka gyvos gėles, snieguoles, ra 

Muz J Gaidelio vadovaujamas vyrų choras dalyvaus BALF-o seimo progra rengiamo koncerto 
programoje Bostone sausio 10 dieną. 

MOTINŲ KLDRO POBCVIS 

Gruodžio 15 dieną Šv. Kaži 
mi.TO mokyklos motinų klubas z a 

mokyklos salėje turėjo savo va
dinamąjį kalėdinį pobūvį, kuria
me dalyvavo ir parapijos kuni
gai: kleb. M. Kazėnas, V. Kara-
veckas ir A. Sušinskas. Moti 

giesmelių. Si klane savo pat
ronu yra pasirinkusi Švč. Jė-

Sirdį. Klasės gėlė — rau
dona rožė. Klasės auklėtoja 
yra sesuo Louise, kuri gavo nuo 
klasės prisiminimo dovanų. 

DĖMESIO VERTI ŽENKLAI 

jo pusbrolis A. P. su visais sa 
vo vaikais (jaunais žmonėmis) 
išmirė nuo perkūnijos... Jis su-

\ įprato, kad jo pusbrolio visa šei
ma yra komunistų Lietuvoj iš
žudyta!.. 

Yra čia ir daugiau lietuvių, 

„anos, šiaurys vėjas, drugeliai, 
žiogeliai su skruzdėmis, laume ir 
stebuklingoji Saulutė. Mūsų ma 
žieji, nešdami į sceną „Džiaugs
mą", nori, kad visi pajustų savo 
širdyse džiaugsmą, kuris papil
dytų kalėdinę ir N. Metų nuotai
kas. Ta proga žada atsilankyti ir , kurie yra gavę iš Lietuvos 

Neseniai Clevelando Lietuvių ! laiškus su paminėjimais, kad jų į Kalėdų Senelis. Po to šokiai su 
Tautinės Martirologijos skyrių* : artimieji vieni "toli išvykę", ki- \ augusiems, grojant Krafto orkes 
išleido ženklelius "Stop Genocį- ti "savo ūkius pardavę", treti 

,de". Jie tinka klijuoti ant laiš- "išvykę ant mokslų" (seni bu
kų vokų ir šiaip ant visokių darni!). Ką tai reiškia, visi su-

Tik Pittsburgho tikrieji lietu-

trui. Bufetas veiks visą dieną iki 
10 vai. vakaro. Kviečiami visi pa 
sigėrėti ir paremti lietuvybės ži
dinį - - lietuvišką mokyklą. 

Mokytojai ir Tėvų Komitetas 

0. R. 

parengimas 
įvyko gruodžio 21 d. Viba pro
grama ,ka:p paprastai, praves
ta lietuvių kalba. Parengimui 
seselės įdėjo daug labai darbo. 
Apie 100 mokinių dalyvavo pro
gramoje ir visi buvo įvairiau
siais drabužiais, tam tikslui ga
mintais, aprengti. Buvo dainų, 
giesmių ir šokių, buvo deklama- matyti K. Binkio "Atžalyną 
c;jų ir trumpas vaidinimas. Gra 
žiai parengta programa sutrau- ' u o ' U M U U M I 

kė daug žiūrovų ir visi buvo pa- ligi šiol buvo spausdinamas "Ry 
tenkinti. Pertraukos metu žodį, to" spaustuvėje, tačiau turėj 
tarė kleb. kun. Pr. Virmauskis ! .sunkumų ir vėlavo. Abu redak-

Tie klasės mokiniai, žiedus siuntų. Juose yra ir įrašas "Li- pranta! 
vėčius u iv. o u o u * ^ v. gavę, yra šie: Baran Robert, Bo jUiuania". 
nos pasivaišino savo pasigamin- rock Sylvia, Bnckett Thomas, ; Būtų labai naudinga mūsų vi- v i a i p a t r i 0 ta i turi būti labiau į užtikrina visiems tvarkingą ir 
tai* užkandžiais ir viena kitą Dūda Thomas, Dusch Dorothy, Vai akcijai prieš komunizmą ii apS Uk rūs ir apdairūs ir rinkda- j širdingą priėmimą 
apdovanojo kalėdinėmis dova- Ciorman Patrick, Grabovvski Gil pittsburghiečiams šių ženklelių m i įv a i r įa g valdybas (ypač klu-' 
nėlėmis. Dalyvavo 44 motinos, bert, Grochovvski Carolyn, Hud įsigyti ir juos ant savo įvairių b ų ) ^ komitetus neturi įsileis-

json Rita, Hughes Therese, Koe- siuntų klijuoti. Mes turime vi- t i t o k i ų > k u r i e y r a k o m u n i s t a i 

ŽIEDO [TEIKIMO IŠKILMĖS j nig Joan, Krantz Virgmia, Kve- |sokiais būdais kovoti prieš bai- a r j i e m s p r į j a u č i ą o tokie la* 
deris John, Lacher Callista, Mc- !Sųjį tironą komunizmą! j b a i v e r ž i a s i į v a i d y b a 3 . k a d g e 

Donough George, Kelly Mane, ' "Stop Genocide" ženklelių rei 
Nichol Ronald, Ratay Marion, kalu rašyti šiuo adresu: Lithu-
Ranki Mary, Russlan Joann, anian National Martirology Sec-
Plickys Robert, Slan Richard, tion, P. O. Box 1202, Cloveland, 
Sujkowski Martin, Whentz Lor- johio. 
raine, Wenslovas Anthony, Wil' 
son Harry, Zang Shirley ir Zoog ; MfiGSTA "DRAUGE" 

Amerikoje yra paprotys, kad 
augštesniųjų mokyklų priešpas
kutinės klasės mokiniai prieš 
naujus metus kiekvienas gauna 
žiedą. 

Šv. Kazimiero mokyklos prieš 
paskutinė klasė tokias iškilmes 
turėjo gruodžio 16 d. priešpiet. 
Kalbas pasakė kleb. M. Kazė
nas ir kun. V. Karaveckas. Kle
bonas Kazėnas po to kiekvie-

— Rytų Vokietija pardavė 
Čekoslovakijai 30,000 tonų cuk 
raus už sunkiuosius ginklus, 

ruosius lietuvius galėtų vedžio- ypač tankinius pabūklus. 

Georgian. 

LICONUJ SAKRAMENTAS 
Pittsburghan ateina gražus 

skaičius "Draugo", kurį pitts
burghiečiai labai mėgsta, nekant Kun. A. Sušinskas gruodžio 

nam mokiniui užmovė po žiedp 16 d. nuteikė Juozui Girdžiui, riai laukdami sekančio numerio 
(už kuri j;e iš anksto turėjo su- 2407 Sarah St., S. S., Ligonių 
mokėti po 21 dolerius). Visa Sakramentą. Šv. apeigoms mis 
priešpaskutinė klasė, išsirikia- tavo sunkiai sergančio ligonio 
vusį scenoje, pagiedojo porą sūnus kun. Juozas Girdis, Jr. 

ir kun. A. Abračinskas. 
Kalėdinė skautu eglutės 

programa įvyko gruodžio 20 d. 
parapijos salėje po bažnyčia. 

Vienos berniukų choras 

concertuos Bostone 1953 m. 

toriai - • dr. J. Leimonas ir Ph. 
Grendal gyvena Bostone, to
dėl čia būtų paranku ir toliau 
laikraštį spausdinti. Tas klau
simas dabar aktualus ir nežinia 
i ar, kur "Vytis" bus spausdina-
nas. 

prnSBllRGHO LIETIMU ŽINIOS 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. • Tel. VI rainio 7-7747 
Sovings Insurcd to $10,000 by F .S . l . l C. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
' i )\C,IN'i:S, VVITTNAFEK, BULOVĄ 
•r kt. švoioariAki laU'rn^Sial tikra 

žemomis kainomis. 
^I5fi VV. 23rd St. Tel. Y A 7-0841 
' l \ ! ) H n V.\L.: 9-2:80 ir 4-8 v 
Šeštadieniais 10-2:30 ir 4-8 v. 

...» M **?• '•» r=J JUB-S-FS «55ST>) flSTfc3 

•})*>> • - *<&.*•• w.j«w«r- „*&{ — i i i --r*-

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

UASOM. MAŠINĖLES 

AftSHER SIUVIMO CENTRE 
1170 S. A r c h e r B I s h o p 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja' 

ALBERTS 
ftmoote p«sako/J«, joc būro laikai kada už doleri galima bov* 

pirkti daug daurpru kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos bai KM, kurių kainas neimtoms padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurias) btnro ''anais ferak laUiM**. Uirikita šiaadisa pas 
k įsitikinsite! 

DONĄ 
KNPA 

KAKn . td 
Sofa-Lova 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklių 
aot puikaus darbo i^nt,. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spal vingiausia ir praktiš
kiausia. Jūs turesits daug daug metų > i t l l , t i _• «^-* M 
diiaugano ir patogume n.mirk# viena ^.M <7! , . f c mVK )•.p^ l3RJ• 
iš pavaizduotų pavyzdiit 

at 
IJKTUV1S 8TANLKT ElRUkim, TBDC1A8 

jTWC/tX4m APPLIANCE 
1)18 ROOSIVH.T »0A» £?$2&lT~ 

Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekiaadienl 11 r. fld i 

PKOF. K. PAKŠTAS IsfiJO Iš 
LIGONINES 

Prof. K. Pakštas p-> operaci
jos Shadysiuc ligoninėje išgu
lėjęs apie 10 dienų jau išėjo is 
ligoninė \: dabar stiprėja savo 
bute 

Pittsburghiečiai >! ." i au^ia'ji 
prof'esor aus >eracijos pa^>ii:e-
kimu. 

U C T I M V BKNDKI OMK>.£S 
SI : IICiNKIMAS 

Jv>i;u..i-iine Pasauli* Lietuviu 
13endruomenės Pittsburgho apy 
linkės susirinkime, be kitu svar
boj lalyk'4, buvo nusistatyta 
įvairiais pi įeinamais būda;s po-
puliarinti F'asaulio Lietuvių 
r->ndruomenės idėją Pittsbur*-
<(he ir apylinkėse. Tam tikslui 
bus ruošiami vaidinimai, šau
kiami kiek galima gausesni su
sirinkimai ir tt. Kun. A. Susins 
k ui paverta tuo reikalu paruos
ti atitinkami tekstai, aiškiną 
Bendruomenės principus, siekius 
ir tikslą. 

Susirinkime buvo papildyta 
valdyba tikslu, kad būtų gali
ma ėia įsteigti Bendruomenės 
Apygardą. Kun, A. Sušia:I:a3 

pasitraukė iš pirmininko parei
gų dėl turimų kitokių gausių 
pareigų bei darbų. J jo vietą 
buvo išrinktas A. Krapavičius. 
Papildydami valdybą, ) ją dar 
;ė ;) nauji įmonės: .J. Paškevi-
ėius. J. Grėbl'ūnas, P. Baltakis 
ir J. Chubis. 

Susi rink iri buv> gyvas sa- į 
vo aktualiorni d'skusijom.s ii j 
problemomis. 

N VIJA VALDYBA 
Šv. Ka.iimero parapijos Svtn 

lojo V'urdo Diaujri;:'. išsirinko 
naują valdybą, i kurią įeina: 
p;rrn;ninku Harry VVassel, viee^ 
pirm ninku Eduardas Brazaus
kas, sekretoriumi Bardzilaus-
kas, iždininku Albert Johnson 
ir maršalu Žiaukas. 

fr1 
^ 

i 

PITTSBURGHO IJVIKAS III 
ORAS 

Norint sužinoti tikrą laiką 
Pittsbrughe, reikia skambinti nu 
meriu: GR-11501, o norint žino
ti, koks bus oras artimoje atei
tyje, reikia skambinti šį telefo
no numerį: VVE-71212. 

Pittsburghiečiai, pasižymėkite 
šiuos telefono numerius ir tuo-

, jau pabandykite paskambinti. Į 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Valdyba ir Direktoriai tariame širdingą ačiū visiems mūsų taupytojams ir skolininkams už paramą ir ko
operaciją 11*52 meti! bėgyje. Prašome ir toliau mus remti, patariant draugams pasidėti taupomus pinigus 
j CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, kuri daugiau negu 28 metai saugiai ir teisingai teikia lie
tuviams teisingą ir naudingą finansini patarnavimą. 
CHICAGO SAVINGS yra Marąuette Parke, vienoje gražiausių Chieagos lietuvių kolonijų. Šioje miesto 
dalyje ji yra viena smarkiausiai augančių taupymo bendrovių. Pas mus visų taupomi pinigai yra pilnai 
apdrausti iki $10,000 by agency of thc United States Government. CHICAGO SAVINGS savo taupyto
jams visada išmoka aukštą dividendą. 

Kviečiame atsilankyti ir pamatyti mūsų raštinę, išpuoštą Ka-

ledų eglutėmis. Mačiusieji tvirtina, jog tai yra viena puikiausiai 

išpuoštu taupymo bendrovių. 

Miisų tūrio yra daugiau negu $10,300,000.00 

Pradedant šeštadieniu, gruodžio 
Porky Pig bankučiai, saldainiai 
atėjusioms su tėvais. Suaugusieji 
rys naują sąskaitą. 

20 dieną* veltui bus duodami 
ir kitokios dovanos vaikams, 
veltui gaus dovanų, jei atida-

6234 SOUTH WESTERN AVE. CHICAGO 
JOHN PAKEL, President 

IJMON 
Phone GRovehill 6-7575 

-
j - .. 10 ;L-; « x>nknrn Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų. Ket-

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA S S S ^ S S T ^ fft^-SSS^KSS *i SU *-u<u»ui. nuo 9 ryto iki 2 P.P. 

JN 
* 

http://mir.es


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, gruodž. 30. 1052 

Milwaukee, Wis. džiu So. milvvaukiečius intelek
tualus su mūsų Kūčių papro-

Kukli lietuvė — dideli darbai čiais. So. milwaukiečiai jai ne 
Švenčių proga lietuvių taut i- ' tiktai asmeniškai padėkojo, bet 

nei grupei teko pasirodyti per iškėlė dar ir tą faktą, kad tas 
televiziją su savo gražiais Kū- mažas kraštas turi tokius gra-
čių papročiais. N. Torganienė, žius papročius, artimai surištus 
lietuvių grupės atstovė, šių m o su giliu jos tikybiniu ir tauti-
tų gruodžio mėn. per televiziją niu kultu. 
gražiai kalbėjo apie lietuviškus „ „. 

Trečias, bet jau stambus jos papročius prie tautiniais orna- J ,. ,. . 
" .x ,. , .. TX pranešimas — supazind mmas 

mentais apuostos eglutes. Is- r „_ v . , . . » t l^. 
su Kucių valgiais buvo "First 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

samiai supažndino klausytojus 
su kiekvienu Kūčių valgiu, jo 
istorine ir tradicine reikšme. 

Kokie buvo visuomenės at-

VVisconsin National Bank", kur 
buvo susirinkusiųjų daug inte
lektualų apie 300 žmonių. 

,. . . . . . . Čia irgi toji mažutės lietuvių 
garsiai, galima spręsti is sio •, , •», m • 

,.,. , r . tautos dukra M. Torganienė, o tiktai vienintelio pavyzdėlio. Vie 
nos mokyklos mokytoja atėjus 
į klasę pakvietė lietuvaitę P. 
Dobrovolskytę, kad gyvu žodžiu 

ne kuri kita, kalbėtojų tribū
noje. Vėl ji kalba, vėl supa
žindino, jau daug' išsmiau, su 
mūsų Kūčių valgiais, žiūrint iš 

daug ką papasakotų apie mūsų r e l i e i n i o i r tautinio taško. Jos 

IftNUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe naudotis bend
ra virtuve. 

8261 S. Ilalsted St. 

MARQUETTE I'AllKK 
Išnuomojamas didelis mlfcg. kainb., 
apstatytas gražinis baldais. Galima 
naudotis virtuve. 

7242 S. Troy St. 
\VAlbrook 5-7888 

PROGOS OPPRTUNITIES 

Batų taisymo dirbtuvS — labai Ke
ras biznis; 2 vyrams moderniška dlrb 
tuvė; gyvenamas butas galt būti gau 
namas tam pačiam namo Iki gruo
džio 30-tos. J. i Jiis pirkaite ftia dirb
tuve, Jflsu ateitis bus saugi. Prie
žastis pardavimui — H*a »' sunūs 
partneris kariuomenėje. Chlcago 
Helghts Shoe Hepalr Shop. 1 6 ^ 
Illinois St. 86 mln. pietuose nuo Chl-
cagos miesto ant Halsted St. 

SKyllne 4-3013 

HELP WANTE1) VYRAI 

tautoje esančius Kūčių papro
čius. Mokiniai su malonumu iš
klausė, o mokytoja padėkojo sa 
vo auklėtinei už paryškinimą 
gyvu žodžiu jos vadovaujamai 
klasei. 

Manau, kad ir daugiau galė
jo būti panašių įvykių. O viso 
to didžiausia "kaltininkė" yra 

pranešimas šiai auditorijai pa
darė gilių įspūdį, nes ne vienas 
po jos pranešimo norėjo su ja 
pasikalbėti, gauti vieną kitą in
formaciją, "receptą", kaip ga 
Įima pasigaminti panašių val
gių ir tt. 

? 
i įsigykite šią puikią mąstymo knygą dabar! 

Kun. Dr. J . Vai tkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

j Mąstymai kiekvienai dienai 
| nuo priešgavenio iki 2 sekm. 

po Velykų. 

Kieti g ražūs viršeliai, 

543 pusi., ka ina 5 dol. 

Jei mes lietuviai turėtum 
ir buvo M. Torganienė, čia gi- daugiau tokių l ie tuvį - am-
muši ir augusi gražiai garsina basadorių, mūsų tautos ateiti: l ^ 
Lietuvos vardą. j šiame krašte būtų garantuota _ 

A n t r a s i s p a n a š u s j o s p r a n e š i - ; i l g i e m s m e t a m s . N e r e i k ė t ų t a^p ^ = 
mas buvo padarytas So. Mil-, apgailestauti per laikraščius, 
vvaukee pradinės mokyklos pa- kad esame mirusi grupe, su mu 
talpose tėvų ir mokytojų susi- mis tiktai senimas, o jauni 
rinkime, kuriame šio Kalėdų, se- mo nėra. 

.. ,. - P-na> 
zono laiku supažindino gyvu zo 

Užsakymus s iųsk i te : 

DRAUGAS", MM So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Tuojau reikalingi 

GKINDERS 

22 iki 35 m. amž. 
Antrai pamainai 

Geras pradinis atlyginimas 
Nuolatinis darbas 

48 vai. savaite 
Šiek tiek viršvalandžių 

Reikia suprasti angliškai! 

Kreiptis — 

NATIONAL LKAD CO. 
1710 S. Peoria S t 

CAnal 6-3710 
Ext. 280 

ČMa yra nuolatinis darbas gabiam 
K I V V ft.l t ' l 

Goros darbo HųlygOH — darbininkų 
priedai; tremtinys kviečiamas. Gft-
ras pradinis atlyginimas sąžiningam 
darbininkui. Ateikite asmeniškai. 

OliliOY CliRANERS 
Ilftft \V. 63rd St. 

ISilLP WANTED — MOTERYS "DRAUGAS" AGENCY 
55 £ . Washington St. 

Tel. DEarborn St. 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrginia 7-6640—7-6641 

{HELP WANTED - VYRAI 

Ss Y 

<F - • \ 

Išėjo iš Spaudos — 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku-
Vietoj 

1.000,000 
D O L E R I Ų 

tik 

2 DOLERIAI 

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

PRIEŠ1NVKNT0RINIS 
I Š P A R D A V I M A S 

^ , 

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

s 

.Ji.:. K. 

J 

Gaukit 4u geros ttždarblus tasmtet 
lIi**niikit taupymui apsaugą 

pjtriju \ui reikia 

f ratf&ft M fl • miJk n U * —rtk% 

UNIYERSAlSAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

U M SO. HAKSTKD STREET CHICAGO S. ILLINOIS 
Telefonai: HAymarket 1-2028 

•»»*TN!OS' Pirmadieniai*, antradieniais ir penktadieniais nuo • ryt* 
iki 4 valandai vakare. Ketvirtadieniais nuo t ryt© iki t vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta teitadientais mum t vai. ryta iki 3 vai e. m 

I \ l NAI.II \Ii:TAI lifNA PILNI MALONAUS OYVENTMO SU 
N'.U'JOM 1|{ PATOGIOM NAMŲ IIKIKMKNIM IŠ | 
I 'IUM.IIISS LIETUVIU BENDROVES KKAUTUVfiSl 

Sj rut'n.Hį '*ia tina lnventory ėmimo — Stako sumažinimo didis išpar-
Kainos numažintos nuo 26% ik 50% ant gerlausLų baldų 

s.-ti;, kauru, pečių, televizijos aparatų, radlo, refrlgeratorių, plovyklų, 
ikiiiD rakandų ir visų kitų namam reikmenų. Lengvus išmokėjimai 

;>i itail.omi visit-fM » ankykite visi šia 
ERDVIA IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIU BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

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

Sutaupimai nuo 20% iki 60 procentų 
ant nekuriy prekių 

Ant lempų, stalelių, rakandų hoteliui, dulkių valytuvų, 
skalbiamų mašinų, prosų, elektrinių šaldytuvų, siuvamų 
mašinų, matrasų, lovų, springsų, žaislų, radijųr phonografų, 
televizijos setų. Štai keletas: 

Visi baldai 4 kambariams, vertes $750.00 — karpetai 
klejonkes, miegamojo kambario setas, virtuves 
setas, gazinis pečius, šaldytuvas—viskas už $ O f l f C Q Q 

Radijo-phonografas, grojantis visus rekordus už $ 0 0 5 0 

Mažos radijos po J ^ 5 0 0 

Didelis perdirbtas trumpų bangų radijas . . . . 

Televizijos, perdirbtos, po 

Angliški rekordai po 

15 akmenų rankiniai laikrodėliai, vertes $22.00 už 

Elektrikines britvos (skustuvai), po 

AuksinSs rašomos plunksnos, vertes $5.00, po . 

REAL ESTATE 

Pamatykite Sitų!!! Jaukus 4% 
<amb. mūrinis namas, pilnai padi-
llnama pastoge, rūsys, karstu van-
Icntu apšildomus, žieminiai langai, 
sieteliai, "Blinds", visa leoklinč, vo
nia ir virtuve su "rubber tilo" grln-
limis. Uždaras porčlus. 8v. Simono 
>arapijoje, arti mokyklos. R-eriauslas 
'TA susisiekimas ir pasipirkimas, 
ienas blokas J rytus nuo Callforni-
os gatves. Savininkas parduoda už 
U3,500. 5020 S. Falrfleld Ave. Tel. 
IRovehill 6-5122. 

$4800 
$8800 

lO* 
$995 
$600 
$200 

Daug sutaupysite Jewelry Departmente ant geriausių 
laikrodėliu, deimantinių žiedu, perlų, custom jewelry. 

Lietuviškos atvirutes, po g ^ 

Lietuviški rekordai, ne visi, po 5 0 ^ 
LIETUVIŠKOS GAIDOS UŽ PUSĘ KAINOS 

Kiekvienas apsilankęs gaus kalendorių. Taip pat gaus 
dovaną su ko/nu pirkimu 

Rašomos mašinėles po $ 3 8 0 0 *r aukščiau 

Galite pirkti su pasitikėjimu iš Budriko krautuves, 3241 So. 
Ilalsted St. Krautuvo atidaryta pirmadieniais ir ketvirta
dieniais iki 9:30, kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais uždaryta 
Pas Buri r i kt) gaxo ir elektros bilos užmokamos be jokių ekstra 

mokesčių. Gaunama American Kxpress Money Orders 

JOS. F. BUDRIR, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7237 

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

" & = 

Moderniškas 20 būtų geltony plyty "L" 
Uiliaus namas; 25 m. senumo; įstatytos 
vonios; Pajamos $12,865; kaina $79,500; 
•štisas rūsys; garažas 711 N. Ridgevvay 
$13,500, $3,500 įmokėti; 2 buty mūrinis 
namas; 2-6 kamb.; pajamos $76.90 plius 
6 kamb. Tuojaus galima užimti $17,500. 

Evangelist Realty & Mortgage Co. 
3838 W. Chicago Ave. DIckens 2-6655 

l kamb. mūrinis „cottago" arti 32nd 
St. Ir Hamlln. $11,600. Gerame sto
vyje Naujai dekoruotas. Kokline" vir-

I tuv5, piloas rūsys, centrallnls apšll-
lymas. TTžlmti galima už 60 dieny. 

! Savininkas. 
BIshop 7-1091 

Pardavimui: Dvi krautuvSs, karštu 
vand. apslld., 2 butai — vienas 6 
kamb., antras 3 kamb., 2 autom, ga
ražas, virs $200 į men. pajamy. Kai
na $17,000. 

2436 S. Oakley Ave. 
Į Parduoda d61 silpnos sveikatos. 

SVVITCHMEN 
Needed by 

SANTA FE RAILWAY 

Experienced 18—50 years 
Inexperienced 18—35 years 

Apply 
3611 \\ist 38th S i 

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

Mr. Frank Ward 

FREEZER LIFT TRUCK 
0PERAT0RS 

AND D0CK HANDS 
Top# hourly rates. Good work-
ing conditions in new clean mo-
dern vvarehouse. Apply. 

Supt's office 
8 a. m. to 4:30 p. m. 
Monday thru Friday 

Continental Frcezcrs 
OF ILL. INC. 

4220 S. Kildare 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai NCR 
3000 BKPg. Mach. Oprr. Patyrusi bet 
priimsime gabią pradedančią; malonios 
darbo sąlygos — 5 dienas sav. gausūs 
priedai; gera proga sąžiningai jaunai 
moteriai. 

Saukite Mr. Halperin pasikalbėjimui 
RVerglade 4-1400 

• TYPISTS (Beginners) 
• Clerk • Stenographcr 

(Expcrienced) 
Perni. — 5 day — 40 Hr. Wk. 

Good VVorking Conditions 
Apply Personnel Dept. 
ACME STEEL CO. 

134th and Clark St. (Near I. C.) 

MACHINISTS-DAYS 

Čia yra nuolatinis darbas su 
užtikrinta ateitim! 

MERGAITfiS-MOTERYS 
reikalingos operavimui konverty vy-
niojimo maslny. Patyrusios, bet iš
mokysime sąžiningas darbininkas. Ge 
ros darbo sąlygos, gausūs priedai. 
Geras atlyginimas. Ateikite šiandien 
ir aptarkite savo ateiti su.... 

HECO ENVELOPE CO. 

4500 W. Cortland 

SEWING MACHINE 
OPERATOR 

Single needle. Steady work. Paid 
vacation and Holidajrs. Plūs other 
beneflts. 

CATHOiaO CHUIiCH GOODS 
HOL'SK 

27 N. FrankUn 
lst Hoor 
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T u r i m e n i lo l a t i n į d a r b ą g a b i a i 
STENO SECRETARY 

t Pageidaujama patyrusi bet imsime 
pramokusią mokyklą baigusią. Ma
lonios darbo sąlygos, įvairios parei
gos. 35 vai. savaitę. Nemokamai drau 
d l mas. jįauklto M r. King susitarimui. 

CAlumet 5-5405 

MAINTENANCE W E L D E R - ' A r n o r i t e nuolatinio darbo ma
lonioje aplinkoje kur darbinin
kai įvertinami? 

Mums reikia 

TYPIST - BILLERS 
c A A A „ GENERAL CLERKS 
Steady, good pay, good work-
ing conditions. Employee bene- 5 dienų savaitė, gausūs priedai 
fits. Pensions. Pd. vac. Pd. Holi- darbininkams. Imsime gudrias 
days. VVill consider training naujai pradedančias dirbti. 
Wire Dravvers, Tinners and Gal-
vanizers. 

DAYS 

• WIRE GALVANIZERS 

• WIRE TINNERS 

• WIRE DRAWERS 

Savininkas parduoda 8 kamb. rezi
denciją. 2 mieg. kamb. apačioje, 2 
viršuj. Automatiškai aliejum apftild. 
Autom, gazinis Vandens šildytuvas. 

WILSON STEEL & WIRE CO. 
4840 S. Western Ave. 

LAfayette 3-1221 

WIRE ROPE 
Warehouse Man. Exp. preferred. 
Wlll train. Depression-proof, good 

Pilnas rūsys. Arti prie visko. Nori wages. Perm. Good worklng eondl 
skubiai parduoti, nebrangiai, 
000. 1900 Fremont St. 

KAst^ate 7-0237 

$11.-

^ 

Savininkas parduoda namą pietvaka
riuose. 2-Jy augšty mūrinis namas 
su pajamom. 6 kamb. apačioje, £ 
viršuje, 3 neužbaigti kamb. rūsyje. 
Autom, karštu vandoniu-stokerlu ap
šildomas, žieminiai langai ir siete
liai. 2 autom, garažas, iš šono pri
važiuojamas. Sklypas 50x126. Nori 
skubiai parduoti, nebrangiai, $17,600. 

CIbuvford 7-2727 

Po 32 metų pasitraukia iš biznio 
Parduoda 2 buty mūr., namą, ta
verna Ir užkandlnfi. 4 kamb. užpa
kaly pirmame augšte, pilnas rūsys, 7 
kamb. 2-me augšte. Karštu vande-
nlu-allejum šildomas. Automatiškas 
karšto vandons šildytuvas. Uždari 
porčlai užpakaly. 1 autom. gar. Kai
na $16,000, Jskaltant taverną ir vi
sus Jrengimus. Fabrlky rajono cent
re, apylinkėje 87th ir Parnoll Ave. 
Chas. Detrlck, 50o6 S. Halsted St. 

BOulevard 8-0244 

PRANEŠIMAS 

NEPRALEISKITE PROGOS! 
Patarnavimas nemokamai 

"DRAUGAS* — geriausias lietuvly 
dienraštis, nietams tik 9 dol., pusm 
$4.60. 

"K. K. LAIVAS" - labai Įdomu* 
religines ir tautinės minties savait 
rastis, metams tik 2 dol. 

"THE MARIAN" — m8neaini» 
puošnus angly kalboje Išeinąs žurna
las, metams 2 dol. 

Šluos Ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratą kiekvieną sekmadieni "Mū
šos" spaudos kioske prie ftv. Kry
žiaus bažnyčios Town ot Lake lietu
vly kolonijoje, šly laikraščiu atsto
vas Išduos jums pakvitavimus. 

tlons. Many Employee beneflts. Mušt 
speak & read Engllsh. 

MAC WHYTE CO. 
RAndolph 6-2653 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Automobllly taisymo biznis ant S. 
State St. Pilnai Įrengtas su visais 
moderniais Įrankiais, kartu A-l „Tow 
Truck" Ir ,,underground gas plpes" 
Iš priekio gazo stočiai. Prieinama 
nuoma, 5 m. sutartis. Parduoda ne
brangiai, už $3,000. D61 suslželdlmo 
nori skubiai parduoti. Skambinkite 
savininkui. Uviugston 8-5418. 

Taverna ir restoranas ant judrios N. 
Milwaukce Ave.; įsteigta virš 20 m.; visi 
moderniški įrengimai; žema nuoma; ilga 
sutartis; gražus gyvenamas butas viršu
je; geriausias pirkinys tinkamiems asme
nims; įkainuota skubiam pardavimui, 
priežastis liga; turite pamatyti įvertinti. 

\VHeeling 184 

Kreiptis 

THE DELTA P0WER 
TOOL CO. 

3930 S. Winchester 
UfayeHe 3-6673 

Dėmesio Mergaitės-Moterys 
OPERATORES 

20 iki 25 m. amž. 
Turi turėti gerą regėjimą 
Patyrimas reikalingas ant 
Punch Press ir Drill Press 

Geras pradinis atlyginimas! 
48 vai. savaite 

Šiek tiek viršvalandžių 
Nuolatinis darbas 

Kreiptis— 

NATIONAL LEAD CO. 
1710 S. Peoria S t 

CAnal 6-3710, 
Ext. 280 

Reikalinga Čia augusi lietuviškai kal
banti mergaite arba Ištekėjusi Jauna 
moteris dirbti finansinėj ištaigoj, ku-

"HARDWARE" Krautuv€ — dažai ir' r i yra Marquette Parke. Pastovus Ir 
prižiūrėtoju reikmenys; įsteigta 16 me-| smagus darbas, geras mokestis Ir 
tų; gerai einąs biznis; švarios prekės; pri- rnažiau kaip 40 valandų savaitSj 
einama nuoma; gera sutartis; įkainuota d i r b t l > T u r i m 0 k 6 t i „typlng". Tre-
skubiam pardavimui, dėl kity susidomė- ( eiadicnlais raštine uždara. Saukite: 
jimy. 

1625 EAST 75th STREET 
FAirfax 4-0013 arba HAltop 5-8846 

Krautuvė ir 3y2 kamb. butas; 
tinkama bet kokiam bizniui. 
Prieinama nuoma; apšildoma; 
gera sutartis. 

547 E. 75th S t 
RAdcliffe 3-2202 

CSRovchlll 6-7577 
Klauskite Mlss Stephon. 

»««. » — ^ — < ^ w 
PARDUODAMA 

Draiko prenumerata - visuomet puiki dovana 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi i namus. 
DARBO VALANDOS: 6 V.V.—-10 v.V. 
AeAtadtenlala: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 4119 So. FrancLsco. 

10v» Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drau^" l 1 ^ ^ ?»^sK*k»»^s;%' 

Nesenai lBBjusl Kun. P. 
Klrvelalčlo paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknygė Jaunimui. 

Kaina pagal Įrišimą: 
f 1.00; f 1.80 Ir $1.50 

Višaky mus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2884 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. BĮ. 

SkeMites "Drauge" 

PARDAVIMUI 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

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

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina laba! i m a — 

t i k 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymaip 
siųskite: 

JD R ii n G R r 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 
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Indiana Harbor, Ind. 
TRUMPAI 

4 d. 3 vai. p . p. parapijos salėje. 
Susituokė. Gruodžio 27 šv.! 

Pranciškaus bažnyčioje susituo* 
kė J. Šimkus su L. Laurinai te 

Pasveikino. Neseniai vie- ^ dr. O. Nakas su I. Eidėnaite. 
tos Lietuvių Tremtinių Bendruo Aukos. Lietuvės tremtinės 
menės vadovybė pasiuntė sveiki-1 m o t e r y s surinko ir pasiuntė Ka 
nimus mūsų tautos veikėjams: l 6 d o m s $ 1 2 0 Vokietijoje vargs-
prof. M. Biržiškai ir prof, V. t a n č i o m s l i e t u v į u š e imoms. Au 
Krėvei jų jubilėjaus 70 metų su k o g n a s i ų s t o s t 6 B e r n a . 
kakties proga. Prof. b i rž i šk i 
ir prof. V. Krėvė prisiuntė LTB ' yi .. T ,. „„ . ' 

\ , . , . . , , Geraširdis. Indiana Harboro vadovybei laiškus, kuriuose har-1,. . . n , - . . ' v. ,. , . , • _ 'lietuviai suaukojo per Balfą Vo 
borieciams lietuviams dėkojama i , . ,, 

kieti joje likusiems lietuviams 
drabužiais apie 500 svarų ir 

KETURIUKfc GRIŽO l JAV 

per NCVVC apie 1,000 svarų. 
J. Ervydis 

už pasveikinimus ir linkėjimus 
jų 70 metų jubilėjaus proga. 

Išsirinko valdybą, šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos baž
nyčios choras išsirinko 1953 m. 
naują valdybą iš sekančių as- į R O C K I O r d , 111. 
menų: J. Rimkūnas, V. Valei
kienė, Gr. Steikūnaitė, E. Kiau-
rakytė ir Bagdonavičiūtė. Tas 
pats choras parapijos salėje 
rengia Naujų Metų sutikimą su 
gražia ir nuotaikinga progra
ma bei turtingu bufetu. Pradžia 
9 vai. vakaro. 

Jtibilėjinė vakarienė. Švento 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
klebono kun. K. Bičkausko 40 
metų kunigystės jubilėjinei va
karienei, kuri bus sausio 18 d. 
5 vai. vakare parapijos salėje, 
biletai jau platinami. 

Lietuvių Tremtiniu Moterų 
Sambūris rengia Kalėdų eglu
tę lietuviams vaikučiams sausio 

Mirė Antanas J . Dameika 

Ir vėl iš mūsų tarpo išsisky
rė senosios kar tos ateivis, at
vykęs iš Lietuvos j Naująjį Pa-

SuvaJkiečių Draugijos darlmi 

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugija N. Metus sutiks 
Marąuette Hali salėje, 6908 So. 
VVestern. Programą atliks drau 
gijos choras Gruodžio 31 d. apie 
10 vai. O. 8. 

biausiai paguodžiančių reiškinių j klasių kovos politiką, yra ne-
lenkų tautoje, kilęs kaip reak- papras tas gyventojų vieningu-
cija prieš komunistų vedamą mas ir broliškumas. 

f 

Perricone keturiukė, iš Beaumont, Tex., grįžo iš Korėjos fronto 
į JAV. I§ kairės į dešinę: Anthony, Bernard, Carl ir Donald. 
Perricones ketveriukė buvo vienintele keturiukė pašaukta į 
JAV kariuomenę. (INS) 

šaulį prieš 52 metus. Mirė su- p a k r i t i k u o t i B u v o Sv# P e t r o r o š k a > P . jakavičienė ir B. Klem 
laukęs 82 mt. savajame ūkyje ir Povilo parapijos narys 
Durand, prie Rockfordo. Nors L R K g A n a r y g P a l a i d o t a s g r u o 

ilgą laiką jau kaip buvo netekęs ^ 2 Q d C a J y a r y k a p i n ė s e P a . 
regėjimo, bet nuo lietuvių gy
venimo Amerikoje nebuvo atsili 
kęs ,nes visą laiką tą gyvenimą 
sekė iš dienraščio "Draugas" , 
kurį jam šeimos nariai balsiai 
perskaitydavo. Buvo giliai re
ligingas, tiesaus būdo ir sveikų 
pažiūrų žmogus? Įvairiais klau 
simais mėgo padiskutuoti ir mo 
dėmaus gyvenimo neigiamybes 

J? ^ 

liko našlę Mariją Dameikienę, 
tris sūnus ir t r i s dukteris su 
šeimomis. Dameikienė y ra at
kakli lietuvė, pasižymėjusi ge
radarė, Balfo ir kitų organizaci 
jų rėmėja. Sūnus Viktoras gy-

ir , ka. 
1953 m. valdyba perr inkta t a 

pati. Kitas ssuirinkimas šau
kiamas sausio 4 d. Hollywood 
svetainėje. Ona švirmickas 
Namų savininke susirinkimas 

Marąuette Park Namų Sa
vininkų Organizacijos susirinki
mas įvyko gruodžio 18 d. Su-

— Ką pasakoja pabėgęs len
kas i vakarų Europą? Vienas 
iš žymesniųjų lenkų politinių 
veikėjų vokiečių okupacijos me 
tu Juozas YVerner yra neseniai 
pabėgęs į Vakarų Europą. A-
gentūros KIPA korespondentui 
j i s p a r e i š k ė , k a d n e t k o m u n i s t ų 
partijos viršūnėse pastebimos 
pastangos užsitikrinti sau mate 
rialinę padėtį, režimo pasikeiti
mo atveju. Nežiūrint antireli
ginės propagandos spaudimo, 
jaunimas pasilieka ištikimas sa 
vo tikėjimui, gausiai lankyda
mas bažnyčias ir kitus religi
nius parengimus. Vienas iš la-

SOTUS ALKANAM PADEKI 
AM) OVI KSIAN, Inc., 3188 S. Halstcd 8t„ Clikago 8, tel. I)A. 6-8859 
BondrovS siunčia maisto siuntinius J Vokietiją, ir kitus kraštus, ift-
skyrus SSKS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
18 Europos sandelig. Pilnas draudimas. Keikal. pilno siunt. sąrašo. 

^ 

Siuntinys Nr. 3 — $6.20 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mčsos 

i ^ : 

Siuntinys Nr. 12 — $6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv, degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 BV. cukraua 

Siuntinys Nr. 19 — $9.9."> 
4 sv. rūkytu lašinių 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. Šokolado 
4 Ms sv. cukraus 
2 Kabalai tualetinio muilo 
Siuntinys N r. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 sv. b. kviet. miltų $2.50 
9 BV. grryn. kiaul. taukų $5.26 

-> — < f -

TAUTIEČIAI! LANKYKITE SflVfl LIETUVIŠKA 
GĖRIMŲ PARDUOTUVĘ! 

STEPHENS LIQU0RS 

vena su motina ūkyje, o sūnus sirinkimui pirmininkavo J. Bal-
Antanas, didelis DP rėmėjas, čiūnas. 
yra pramintas "dypukų tėvu". ; Nu ta r t a rengti vakaras prieš 

; Užgavėnes. 
Išr inkta komisija knygoms 

peržiūrėti. I komisiją įeina: P. 

MiKSA 137 kuopos nauja 
valdyba 

4134-36 Archer Ave. 
(Kampas Franclsco Gatves) 

CHICAGO 32, ILLINOIS 

Jūsy Užsakymai 
Pristatomi į Namus 

V E L T U I ! 

<^ > t * - . . * . , 

Prašome užeiti arba 
teleionuoti: 

LAfayette 3-1933 

NAUJUS METUS SULAUKIANT 
ŠAMPANAS 

Monopolc Rheims, France 5th $ C V 5 9 
Piper Heidsick — Rheims, France 5th $ 5 . 4 9 
Mumms ekstra Dry * 5th $ 5 . 5 9 
Pol Renard, 1945 metų Burgundy 5th $ 0 9 5 
Vietinis šampanas nuo $ 0 . 0 0 i k i $3.50 — 5 t n 

- — o - — 
PRANCŪZIJOS IMPORTUOTI LIKERIAI 

D. O. M. Benedictine 5th 
D. O. M. Benedictine ir Brandy 5 th 
Vieille Cure 5 th 
Chartreuse 5 th 
Cointreau 5th 

Paskutiniajame narių susi
rinkime, po praeitų metų darbų 
apyskaitos ir kitų reikalų apta
rimų, išrinkta kuopos valdyba. 
Valdyboje pasiliko veik visi t ie 
patys asmenys, tik toliau nebe-
pasiliko protokolo rašt ininkas 
Jokūbas Juzikevičius. Dabar 
valdybą sudaro: pirmininkas S. 
Kasputis, vicepirm. V. Grubelis, 
t'inans,ų rast . M. Čeplicnė, prot. 
rast . M. Jameikis, iždo globė
jai L. Čepulis ir Pr. Rimkus, 
maršalka Z. Patapavičius. At
stovais j ALT skyrių išrinkti: 
S. Keliotis, M. Jameikis ir B. 
Špokas. šnekut is 

Chicagoje 
Kęstučio Klubo veikla 

Rauskinas, P. Jasius, N. Šir
mulis. 1953 metams valdyba iš
r inkta vienbalsiai ' t a pati. Du 
nauji direktoriai išrinkti: P. J a 
sius ir J. Butkus. 

O. Švirmickas 

TELEVIZIJOS, RADIO IR 

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

Garanti ja — IšsimokSjimai 

APARATŲ SUTAISYMAS 

dirbtuvėje ir namuoso atliekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas Ir 
evrap patarnavimas garantuotas. 

IDlTCLD/ISIOn 
Csales - service) 

STATYBAI IR NAMU 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISORIŲ A r š i v 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER C(X 

STASYS LITWINAS. Prez. 
S039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIM* IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAM K 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

LIETUVIU "ZiįVėkitc, tai tūkstančio metu lietu
viško f «.lijaus kūrinys!" 

Dr. J. Balys, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami iiuot tautos turtus vienon 
krūvon, pamat&ne, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame šią eilių knygą "iš kaimo 

) kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Prano Vaičaičio žodžiais. Taa mūtų kai
mas šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvaizdų. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So . OaV*ey A v e n u e 

C H I C A G O 8, I L L . 
Užsakytos knygos siunčiamos paštu 

r ANTHONY B. PETKUS 
nrswii<M onea 

$8-00 
$8-00 
$6-5Q 
$7.95 
$4-95 

-—--0-..--. 

PRANCŪZIŠKAS COGNAC — BRANDY 
Martel ir Hennessy 5 th $C> 9 5 
Courvoisier * * * 5th $ f i . 5 0 
Courvoisier V. S. O. P 5th $"T.5Ū 
Exshaw V. S. O. P 5 th $ g . ū ū 
Imperitrice Josephinc Napoleon 5th $ - | O . 5 0 
Armagnac 10 metų senumo 5th $ A . 5 0 
Armagnae — 30 metų senumo nth $6-95 

. . . . .o - -

IMPORTUOTI VYNAI 
Prancūziškas Bordeau 5 th 
Prancūziškas Bordeau 1947 m. 5 th 
Moselblumchcn — Vokietijos 5th 
Douro Por t — Portugali jos . . 5th 
Chianti — Italijos 5 th 
Kijai'a Vyšnių — Danijos 5th 
Martini, Rossi, Vermouth . . 5 th 
Cinzano — Vermouth 5 th 

95° 
$1.39 
$1J5 
$2.00 
$1.50 
$2-39 
$2-00 
$1.85 

Chicagos Liet. Kęstučio Pa- , o i o n c H a U t e d 
šalpinio Klubo, vadovaujamo A. " 
Valonio, susirinkimas įvyko 
gruodžio 7 d. Hollyvvood sve
tainėje. Durų prižiūrėtojas Bal
nis serga. Mirę klubo nariai bu 
vo pagerbti atsistojimu. 

Raštininkas M. Krasauskas 
perskaitė praeito susirinkimo 
nutarimus. Apie praeitą paren
gimą, įvykusį lapkričio 23 d., 
pranešimą padarė P. Ališaus
kas, Petrai t is ir B. Klemka. 

Buvo tariamasi dėl Vasario 
16 minėjimo, nu ta r t a sukelti lė-

išų Lietuvos reikalams. Tam tik 
įslui išrinkta komisija: J. Kund-
I m — ^ — « — — w — i — — — > — i • » * - •» ^ — « — — m * -—•^—r 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Ine. 

EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Aveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

DA-6-6887 

A. A 
KAZIMIERAS J O N I T F S 

Gyveno 3612 S. 10 m erai d Avo. 
Tol. FKontler <>-:H47 

MlrS gruod. 28 d., 1952. 5:30 
vai. ryto, sulaukęs 46 m. amž. 

• Girna Chtcago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Stella (KlskūnaltS), du 
broliai Petras, broliene AnelS, 
Juozapas, brolienė Albina ir ju 
Šeimos, teta BarčleftS, trys svo 
gėriai: Stanislovas Mazrum, Ju 
liūs ir Antanas KISkūnai, kiti 
ffimin€s, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyč., 3307 Lltuanica 
Ave. 

Ivaidotuv^s jvyks tr©$., gruod, 
31 d., ift koplyčios 8:80 vai. 
ryto bus atlydėtas } šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 1-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela. Po pamaldų, bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
pimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Broliai, Bro 
ll« u< s Ir kiti uiniines. 
Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401 

1 
PETRONĖLE JURIONAS 

(Pasai tSvus SIiATF.il) 
Gyveno 10323 S. Indiana Ave. 

Tel. PUUman 5-5884 
Mir5 gruodžio 2 8 d., 1962, 

3 vai. po pietų, sulaukus 70 m. 
Gim*> I autuvoje. Kilo ift Tau

ragės apskr., Kvčdarnos parap. 
Amerlkojo iftgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliamo nuliūdime 

dvi dukterys — Bernlce, žen
tas Harold Ahlstrom, Julia, 
žentas George Hollich, du anū
kai —• George Hollich, Jr., ir 
Carolynn Hollich, du broliai 
Frank Ir Charles Slater, kiti 
gimlnčs, draugai Ir pažįstami. 

Priklausė 9th Ward Liet. De 
mokratų Klubui, Idealų Klubui 
Ir šv. Onos Draug. 

Kūnas paftarvotas Phillips 
koplyčioje, 10234 S. Michigan 
Ave.-

Laidotuvės įvyks treč., gruod. 
31 d., ift koplyčios 8:30 vai. ry
to bvis atlydėta į Visų šven
tųjų parapijos bažnyčia, 108th 
ir VVahash Ave., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve-
liončs siela. Po pamaldų bus 
nulydėta J Šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Dukterys, /.rniai, 
Anūkai ir Broliui. 

Laidotuviij direktorius A. E. 
Phillips. Tel. PUUman 5-2444 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S. 50th AVE. 

CHICAGO, ILL. CICERO' ILL 
GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3-2109 

Jotui F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenut 

TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMIU LANCB DIENĄ IR NAKTĮ 

*—-•«— 4 ,; 

jf 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

9914 Wesi I I H h Street 
Vteaae Blokas nuo Kapinių 

DldilatiHiaD Paminklams 
JMantj PaslrtnldniM Wmt* 

Tolei. CEdarcrest 3-6335 

jt\ • i i -

VLADISLOVAS NORKUS 
Gyveno 4856 S. Wood St. 
Mlr6 griuodžlo 2S d., I0f>2. 

6:30 vai. vak., sulaukęs pusfis 
amžiaus, 

Oim& Liotuvojo. Kilo ift ftid-
lavos parapijos, PažuobrfiB 1\. 

Amerlkojo lasryveno 48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

du sunūs: Anthony ir .losoph, 
keturios dukterys: Victoria 
Kunz, žentas Albln, Anne Ciam 
brone, žentas Frank, Sophie 
Llpski, žentas Michael, Helen 
Augustine, žentas Bruno, aštuo
ni antikai, kiti giminCs, drau
gai ir pažjstaiui. 

K finas pašarvotas John l'\ 
Kudelkio koplyčioje, 460 5 So. 
Hermitage Avo. 

Laidotuves jvyks penkt. sau
sio 2 d., iš koplyčios 8:80 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sk>l^. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NuliOde: Silnfis, Dukterys, 
/.••litai ir Anūkai. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikls. Tel. YArds 7-1741 

LIŪDESIO VALANDOJ 
šš*kHt 

MA2EIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditiooed koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ. ASOCIACIJOS 

Ambiilansi; patarnavi
mus y r a teik lamas 
dieną ir n a k t J. Rei
kale Šaukite 
mus. enWi* 

Me* turime koplyčias 
Roselando dalyse 1 r 
v i s o s e Chicago* ir 
tuoj aus patar
naujant. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd FLACE Tek VIrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-127U 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West I8th STREET Tel. SE«ley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LTIUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 6. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-8572 

LE0NARDASlū EŽERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-4)781 

http://SIiATF.il
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X Dr. Julius Kiiupas Kalėdų 
švenčių proga buvo atvykęs į 
Chicagą ir praeitą šeštadieni 
dalyvavo ,,Draugo" Novelės 
Konkurso Komisijos posėdyje, 
kuriamo buvo išrinktas konkur 
so komisijos sekretoriumi, o pir 
mininku kun. K. Baras . Nove
lės premijos bus įteiktos vasa
rio 8 d. per ,,Draugo" koncertą. 

X Inž. Viktoras Pe t rauska i , 
įsikūręs Los Angeles, Calif., pri 
siuntė redakcijai savo įspūdžius 
apie praleistas Kalėdas ir siū
losi mieliausiai painformuoti 

IŠ ARTI IR TOLI 
* A. J. VALSTYBĖSE 

Banditai užpuolė lietuvi. 
N. Jasinevičius, kuris dirba Fire 
stone naktinėje pamainoje, grįž 
tan t 12 vai. iš darbo, netoli sa
vo namų buvo užpultas dviejų 
vyrų ir smarkiai geležimis ap
muštas. Kaimynas, išgirdęs už
pultojo riksmą, at idarė duris 
ir tuo Jasinevičių išgelbėjo nuo 
mirties. Sužeistasis buvo sku
biai nugabentas į ligoninę, kur 
buvo suteikta pirmoji pagalba. 
Ligonis baigia gyti. Manoma, 
kad užpuolimas buvo padary
tas apiplėšimo tikslais. Tai pir
masis įvykis Los Angeles lietu
vių gyvenime. 

— Nauji namų savininkai. 
Inž. Kaminskas, kuris Los An
geles, Calif., išgyveno jau be-

D2IAUGIASI EGLUTE 

kiekvieną lietuvį, kuris norėtų veik trejus metus, jsigijo Hol-
daugiau apie tą saulėtąjį kraš- i »ywood'e gražius namus ir jau 
ta sužinoti ar domėtųsi apie ten persikėlė ten gyventi. Taip pat 
įsikūrimo sąlygas. Inž. Viktoro ir inž. Mačiokas su savo šeima 
Pet rausko dabart inis adresas : .persikėle į savo neseniai pirk

tus namus. Džiugu, kad lietu
viai vis labiau įsitvirtina ir mo 
ka taupiai gyventi. 

1017 W. 37th S t , Los Angeles 
7, Calif. 

X Baigiama įruošti. Lietu
vos Vyčių namo kampinėj pa
talpoj jau baigiama įruošti Vy
čių Ramovė, kuri iš tikrųjų yra 
jauki vieta poilsiui. Įdėtos nau
jos grindys, suvestos naujos 
šviesos. Didesnei grupei susėsti 
įrengta lyg ir atskira vieta su 
stogeliu. Ramovei ruošti dau-

CHICAGOS ŽINIOS 
flpie lietuvių koncertą 
Didžioji Chieagos spauda pa

lankiai atsiliepia apie muzikinį 
lietuvių pasirodymą Margučio 

giausiai darbo įdeda Lietuvos; k o n c e r t e Pv*. . . S u n - T i m e . r a -
Vyčiu Namo Direktorių sekre- , *°. kad A. Kue.uno d m g a v m a s 

. T T Į yra geras. A. Kuprevičius pa-
torms J. Juozaitis. , , , • 

rodė gerą skonj, muzikinį su
pratimą, tvir tus tonus. A. Bra
zis rodo progresą nuo savo įsi
jungimo į Metropolitan operą. 
I. Motekaitienės balsas — ma
lonus. Gerai vert inama ir Ona 
Kaskas. VI. Jafcubėnas vadina-

Retas muzikos ir dainos meno pokylis 
Pianistas Andrius Kuprevi- rinių konkurse. Pirmąją premi-

eius, atlikęs solisto vaidmenį ją laimėjo komp. Jakubenas 
Čaikovskio Piano Cenccrto No. už dainą solistams (angliškai 
1, buvo žvaigžde „Margučio" pavadintą — "We did not slum-
surengto koncerto praėjusį sek- ber". Ją pirmą kartą padainavo 
madienį Orchestra Hali. Kūrinį 
išpildė Chicago Symphony Or
chestra, mūsų tautiečiui muzi
kui Al. Kučiūnui diriguojant. 
Tas pats orkestras, tam pačiam 
dirigentui diriguojant, išpildė ir 
šiuos sudėtingus kūrinius: Gruo 
džio ,,In Lithuania", Jakubėno 
„Legenda" ir Sibelijaus ,,Lem-
minkainen Jaumeys Home-
vvard". Ir visiems solistams or-» 
kestras akompanavo. 

Solistais buvo du operos dai
nininkai Auna Kaskas Ir Al. 
Brazis. Juodu padainavo po dvi 
dainas: Jokubėno, Banaičio ir 
Verdi. 

Laimėjusieji premijas 
„Margučio" leidėja p. Vana-

gaitiene, p. A. Oliui pristačius, 
įteikė pinigines dovanas (pre
mijas) laimėtojams muzikos kū 

Izabelė Motekaitienė, orkestrui 
akompanuojant. Antrąją premi
ją laimėjo muz. Ko r bei is (da
bar gyvenąs Argentinoj) už dai 
ną — „Sails in the night". Ją 
padainavo Al. Brazis. 

kaktuvių minėjimas. Paskaita 
— Katalikiškumas - MAS dva 
šios vado kun. dr. V. Kimšelio, 
MIC. Kursų pabaigtuvės ir da
lyvių vakaras . 

— Balfo susirinkimas. 1953 
m. sausio mėn. 3 d. 7 vai. va
kare Vyčių salėje, 2453 VV. 47 
Str., šaukiamas svarbus Chiea
gos Balfo Apskrities susirinki
mas. Visi apskr. skyrių valdy
bos nariai, Balfo nariai, rėmė
jai ir bičiuliai, visų lietuviškų 

Pažymėtina, kad publika ar- i organizacijų atstovai bei visi 
tistus, ypač p. A. Kuprevičių, 
labai entuziastingai priėmė. 

Plačiau apie šį retą daug pu
blikos sutraukusį, koncertą pa
rašys mūsų specialus muzikos 
recenzentas. 

Po koncerto Palmer House 
viešbutyje. buvo suruoštas jau
kus pobūvis, programos daly
viams, rengėjams ir gražiam 
svečių būriui dalyvaujant. Pa 

lietuviai, kuriems rūpi Vokie
tijoje pasilikusių lietuvių liki
mas ir Lietuvos reikalai, Chi
eagos Balfo apskr. valdybos 
nuoširdžiai kviečiami kogau-
siausiai dalyvauti. Kadangi sau 
sio mėn. 9-10 d. Bostone įvyks
ta Balfo seimas, o į seimą vyks 
ta ir iš Chieagos vienas Balfo 
atstovas, tai šaukiamas susirin
kimas yra tuo svarbus, kad ja-

sidžiaugta, kad Chieagos lietu- ; me visi galės pasisakyti įvai-
viams buvo suruošta dar vie
na muzikos ir dainos meno puo
ta. 

Įslinktojo prezidento gen. Eisetihovverio anūkai džiaugiasi Kalėdų 
eglute. ^ (INS) 

SUGRĮ2USIEJI PASAKOJA 
Komunistų grasinama j kad atrodytų, lyg būtų tik ką 

Vokietijos Krašto Valdybos i užėjusi 
ats tovas, aplankęs vieną Vo 
kietijos šiaurės vakarų didmies 
tyje iš Lietuvos grįžusią 39 me
tų amžiaus moterį B., rado ją 
susijaudinusią. Pradžioje ji ne
norėjo leistis į jokias kalbas. 
Tik pamažu paaiškėjo to su
sinervinimo priežastis. Prieš po 
rą dienų pas ją lankęsi komu
nistinio laikraščio koresponden 

Žmonėse tuo laiku dar buvo 
apsčiai maisto, o pas ūkininkus 
ir darbo, už kurį gerai atlygin
davo. Vietovės, kuriose lankėsi, 
buvo karo gerokai sunaikintos, 
ypač Tauragė ir Šiauliai. 

Kaimai partizanų rankose 

Part izanų buvo labai daug ir 
atrodė, kad kaimai vien tik 

cukraus fabriką. Fabr ikas bu
vęs netoli ir eidavę pėsti. Jame 
dirbusios daugiausia moterys, 
nes vyrams būdavo sunkesnių 
darbų. Maitinimas buvęs labai 
blogas — runkeliai ir vanduo, 
apie 200 gramų duonos per die-

riais Balfo reikalais, galės pa
reikšti savo pageidavimus bei 
ateities veiklos planus, kad 
vykstąs į Balfo seimą mūsų 

| a ts tovas galėtų pareikšti visų 
1 Chieagos lietuvių nuomonę šal
pos reikalu. Be to, tie kurie ne-

Briuselyje neseniai įvyko galės atvykti į susirinkimą, pra 
XVI Belgijos Katalikų Darbi- šomi parašyti t rumpus laišku-
ninkų Sąjūdžio kongresas, ku- čius įvairiais Balfo reikalais ir 

Trumpai iš visur 

riame buvo studijuojamos pa
grindinės šv. Tėvo kalbos t a rp 

ną ir daugiau nieko. „Buvau Į t a u t i n i a m Katalikų Darbininkų 

X Kompozitorius Julius Gai
delis šių švenčių proga atsiuntė 
muz. B. Jonušui ir jo vedamam 
Chieagos Lietuvių Vyrų chorui 
nuoširdžius kalėdinius sveikini
mus, l inkėdamas niekados ne
paliauti populiarinti lietuvišką 
dainą. Kaip žinome, kompozi
torius J. Gaidelis diriguoja vy- pos 
rų chorui Bostone, Mass., ir, 
atsidėjęs veda jį į menines augs y a i k a s į § g e l b e j o m o t e r į 
tumas. šešerių metų berniukas Toby 

X M. fcnapštys, gyv. 3675 i Stanislaski žaidė lauke netoli 
Gilbert, Detroit 10, Mich., pr i - ! namo 405 Spring Str., E a s t Chi 
siuntė $100.00 „Draugo" admi-j cago, 111. Staiga išgirdo šauks-
nistracijai, tuo įsirašydamas į mą. Pabėgėjęs pamatė moterį 
amžinuosius „Draugo" ska i ty - ' prie atviro lango ir liepsnas už 
tojus. Malonu pažymėli, kad M. j jos. Berniukas greit nubėgo 
Šnapštys dar neseniai įsikūręs j kvartalą prie vietos, kur buvo r i s j ą k a i p n o r s j a u p r a k a l b i n - ' n a s i š ™ kalbėjęs vokiškai ma 
Amerikoje ir tur įs dar viso- ; dėžutė su telefonu pavojui pa-į s , ą s . Atvykus VK Valdybos at- ' ^ ^ b u v ^ s vokietis. Kitą kar-

kar tą pavogusi virtuvėje dvi 
bulves, kurias labai slėpdavau 
ir laikiau „juodai dienai". Bet 
kai mano pažįstamo lietuvio gi
mimo diena atėjo, iškepiau ke
lis blynus ir įteikiau jam kaip 
dovaną. Apsiverkėme abu", — 
pasakoja B. 

Mirties stovykla 

Stovykla buvusi saugojama 
enkavedistų su šunimis, aptver 

mas labiausiai subrendusiu kom t a i i r p r a š ę p a p a s a k o t i k a g e - j i e m s i r tepriklausė. Apie juos j " e l i u o t u vielų tvora su sar 
pozitoriu iš visos rytinės Euro- r o i g S o v i e t u Sąjungos, kuri | p r adŽioje turėjusi labai maža I b ^ f b o k š t a i s k u r 8 a r gybin ia i 

tiek daug gero padariusi vo-, ž i n i ų i r tikėjusi rusų ir komu- b u d 5 d a v o p r i e kulkosvaidžių. Ir 
kiečių pabėgėliams. Ji komunis-: n i s t ų paskaloms, kad tai esą d į r n a k t į i g i r 8 d a v o k u l . 
tu koresoondentus tuoiau inva-! K^nrlitni UnHo nlošia ir žudo . .... „_ . . . . . , . 

kongresui mintys. Sąjūdžio dva
sios vadas prel. Brys, patiek
damas kongreso programą, pa
žymėjo, kad negalima galvoti, 
kalbėti ir veikti tai, tarsi būtų 
dvi skirtingos -kategorijos žmo 
nių: darbininkai ir nedarbinin
kai. Tai skat ina nuolat kalbėti 
vien tik apie savo interesus, 
užmirštant, kad ir kiti turi sa
vo teises. Tokiu būdu šios dvi 
socialinės grupės susidaro klai
dingą viena *kitos supratimą. 
Ne čia /yra tikroji socialinė ka
talikybe. 

tų korespondentus tuojau įsva- banditai, kurie plėšia ir ™*o Š Q v i a i i r s u ž e i a t o j o j _ Komunistų 
IIUBI laukan ,r paa.uhus. jiem* nekaltus žmones. Vėliau ^ a U su , & r ^ ^ p a s k u t i n i s šauks-i o f i c i o z a s > > P r a v d a . . r a š o , kad 
patiems vykti \ tą kraštą ir iš- jais susitikusi ir buvusi apdova 
mėginti tą gerąjį gyvenimą an t | n o t a maistu ir rūbais. 

pasiųsti juos iki 1953 m. sausio 
mėn. 5 d. šiuo adresu: Rev. dr. 
A. Juška, 1644 Wabansia Ave., 
Chicago 32, 111. 

Chieagos Balfo apskr. v-ba 

— LSK Perkūno ruošiamas 
linksmas šokių vakaras įvyks 
šį ketvirtadienį, sausio mėn. 1 
d. Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Bus t rumpa 
meninė programa ir šokiai, ku
riems gros B. Pakš to orkestras. 
Vakaro pradžia 6 vai. 

B B 

TEATRAS 

savo kailio ir pamatyt i jį savo 
akimis. 

Išeidami, komunistai »pagra-

Pirmą kar tą part izanus suti
kusi už Tauragės, vienoje pa
miškėje. Jų buvę penki vyrai, 

sinę atsiųsti savo draugą, ku- gerai g i n k l u o t i * apsirengę. Vie 

kiaušių būtiniausių dalykų įsi- : skelbti. Pašaukus jam atsilie 
gyti, neužmiršta pirmiausia įsi- i pe policija, kuri greit iškvietė 
gyti ir paremti liet. katalikiš
ką spaudą. 

X Jonas Kerulis, 2421 W. 
45th Str., uolus aukų rinkėjas 
lietuviu bažnyčios s tatybai Mon 

4 J . v. • J- susilaukė daug pagyrimų 
tevideo, Urugvajuje, šiomis die 

ugniagesius. Moteris buvo išgel 
beta ir gaisras likviduotas; pa
daręs apie $1,000 nuostolių. 
Nuostoliai būtų buvę didesni, 
jei ne vaiko sumanumas, kuris 

stovui, B* pagalvojo, kad tai i r !** sutikusi naktį, apie 10 ki 
yra pažadėtasis „draugas" . Pa- lometrų nuo Šiaulių, prie vieno 

nomis gavo iš misionieriaus tė
vo J . Bružiko, S. J., gražų pa
dėkos laišką, kuriame rašo... 
„Matyt, Dievo Motinėlei Mari
jai patinka tas darbas, kad J i 
sužadina tokių uolių rinkėjų ir 
davėjų..." 

450 perspėjimų 
vairuotojams 

Policija pradėjo griežtą kovą 
su netaisyklingu automobilių' d a r k r a t e s l ir siųsdavo juos^ 

aiškėjus, kad VK ats tovas ne-
komunistas, B. mielu noru nu
pasakojo savo išgyvenimus Lie
tuvoje. 

Viena pirmųjų iškeliavo 
Lietuvon 

Lietuvon iškeliavusi jau 1946 
m. rudenį, kai dar neseniai pa
sibaigęs ka ras aiškiai buvo jau
čiamas. Tada lietuviai vokiečių 

kaip susitarę, atgal pas Hitlerį. s ta tymu Chieagos miesto cent 
re. Jau .penktadienį parašė 450 j T i k v g l i a u j a į p a a i f i k 6 j 0 | kodėl 

X Prof. dr. J . Meškauskas, P e r sPėJimų I apie trečdalis jų — t a i p b u v o v i same kraš te siautė 
Ateitinink. Fed. Tarybos pirm., d r a u S e i r pabaudos. šnipinėjimų ir persekiojimų ban 

gą. Daug žmonių buvo areštuo 
Pasipuošęs miestais 

dabar dirbąs gydytojo darbą 
Cambridge, Ohio, ligoninėje, Ka 
ledų šventėms buvo atvykęs į 
Chicagą. 

X Tūlas chieagietis gavo ži
nią, kad Lenkijoje š. m. spalio 
mėn. žuvo A. Gedmintas, gimęs 
Švėkšnos valsč., Gailučių k. 

X Dan Kurai t is savo kelio
nėje aplink pasaulį jau pasiekė 
Artimuosius Rytus ir iš šven
tosios Žemės atsiuntė sveikini
mus „Draugo" redakcijai. 

X Aleksas Norkus, Šv. Kry
žiaus parapijos komiteto narys , 
prieš kiek laiko fabrike smar
kiai susižeidė ranką. Gydosi,na
mie, patikrinti rankos nuvyksta 
j ligoninę. 

— Grįžo | Katalikų Bažny
čią. Akrone, Ohio, ortodoksų 
parapija, beveik 100 šeimų, grį- sitvirtins, jis bus perduotas Chi 
žo i Katalikų Bažnyčią. cagos policijai. 

Ryšium su Kalėdomis dauge
lyje Chieagos namų ne tik prie 
langų stovi spalvingomis švie
somis žibančios eglutės, bet kai-
kuriose miesto dalyse daugelis 
durų, prieangių, priešakinių na
mų dalių papuoštos lemputėmis 
ir nakčia sudaro puikų vaizdą. 

Sugavo pabėgėlį 
Santa Barbara , Calif., mieste 

policija sulaikė 14-kos metų ber 
niuką, kuris iš Chieagos pabėgo 
gruodžio 1 d., kaip tik po to 
užpuolimo 11 metų mergaitės. 
Policija įtaria, kad jisai gali 
būti t a s piktadarys. Jo fotogra 
fijos atsiunčiamos į Chicagą ir 
užpuolimų aukos turės atpa
žinti, a r tai t as pats , kurs jas 
buvo užpuolęs. Jei į tarimas pa-

mas. Tokiais atvejais naktį, pa- \ ̂ a s iš „liaudies" priešų pasi-
sigirdus šūviams, visi sukrisda- d u o g iliuzijoms ir galvos apie 
vo an t žemės, nes bijodavo, kad tai, kad gen. Eisenhowens juos 
nepataikytų. Barakai buvo tik į v a d u o s , susilauks Slanskio, 
iš plonų lentų. Clemenčio ir kitų čekų komu-

Rūbų jokių nedavė — kiek- m s t u „išdavikų" likimo. Kas pa 
vienas dėvėjo savais, kurie bu- ( i a i k y s kontaktą su Amerika., 
vo jau visiškai suplyšę ir nei ; t a s b u s pakar tas , 
žiemą, nei vasarą nebegalėjo 

kaimo. Tuomet jų buvę dau 
giau. Jie klausę, a r ji esanti vo
kietė ar rusė ir kur einanti. 
Ji buvusi taip nusigandusi, kad 
vos žodį galėjusi pra tar t i . Tai 
pastebėję, part izanai pradėję ją 
raminti ir davę apie 400 rublių 
pinigų. Apie susitikimą liepę 
niekam nepasakoti. 

Koncentracijos stovykloje 

B. buvo 1947 m. Žardėje areš 
tuota, atvežta į Šiaulius ir lai
koma kelis mėnesius kalėjime. 
Vėliau ją išvežė ir uždarė vie
noje koncentracijos stovykloje 
ties Minsku. Stovykloje susi
pažinusi su vienu jaunu lietu
viu, kuris dirbo stovyklos vir
tuvėje ir buvo labai malonus 

nei pridengti, nei sušildyti kū
no. Vieton batų, buvo pasiriša-
mi lentų gabaliukai, kuriuos rei 
kėdavo labai saugoti, kad nesu-
kūrentų žiemą, kai visi labai 
šaldavo. Praktiškai , buvo dir
bama ir miegama apsirengus. 
Stovykloje mirimų skaičius bu
vo didelis. Medicinos priežiū
ros nebuvo. Nuo 1947 m. iki 
1951 m. stovykloje mirė apie 
10,000 žmonių. 

Paleista į laisvę 

^1951 m. balandžio mėn. gale 
B. buvo iš stovyklos išleista, 

— Kazio Binkio kūrybos va
karas . Nors pavėluotai, bet mū 

" sų menininkai sukruto paminėti 
Kazio Binkio mirties dešimtme
tį atitinkamomis iškilmėmis. 
1953 m. sausio 10 d. šeštadenį, 
8 vai. vakare International 
House salėje, 1414 Eas t 59th 
Street, atsiminimais apie miru
sį poetą pasidalins rašytojai J . 
Aistis, L. Dovydėnas ir A. Ri-
mydis. Rašytojų Draugijos pir-

žiau buvo iškasta, negu nusta
tyta . 

j ama už tariamą bendradarbia
vimą su vokiečiais, su kuriais 
kiekvienas saugojosi turėt i bet 
kokius ryšius. Vėliau ši ypatin- vokiečiams. Kar ta is tekdavę su 
ga baimė pranyko. juo pasikalbėti ir įis papasako

jęs, kad esąs nubaustas 25 me-
Lietuvon ji ėjusi pėsčia i r ' t a m s u ž t a i > k a d ( dirbdamas 

visų pirma pasiekusi Šilutę. Iš K a r a l i a u č i u j e > s a v o d r a U g u i ne-
čia per Tauragę, Skaudvilę ir | š ę g m a i s t o ^ į d 5 j ę g d u o n o n s k u 

Šiaulius pasiekė Rygą. Ten k e - ; ^ ^ m u k ą 

— Vengrijoje spalio men. 
anglių kasyklose stigo 112,000' m i n i n k a s B ^ . Babrauskas skai 
tonų anglies, vadinasi tiek ma- Į t y g p a s k a i t ą tema „K. Binkio 

gyvenimo kelias". Kazio Binkio 
kūrybą interpretuos ir meninė
je programoje dalyvaus akto
riai L. Barčaite, I. Nivinskaite, 
Alfas Brinką, K. Gandrimas, 
J . Kelečius ir Stasys Pilka. Ka
zio Binkio sukurtais žodžiais vo 
kalines kompozicijas padainuos 
solistės Iz. MotekaitienS ir M. 
Kripkauskiene. Joms akompa
nuos fortepijonu muz. Al. Ku-
čiūnas. 

Be to, Lietuvių Teatro akto-

— Paskutinis pranešimas vy 
čiams senjorams ir jų bičiu
liams, kurie nori linksmai ir 
nuotaikingai sutikti Naujuosius 
Metus Lietuvos Vyčių salėj. Šį 
vakarą prašomi užsisakyti vie 

lias savaites pabuvus, grįžo į 
Šiaulius ir toje apylinkėje apie 
vienerius metus elgetavo ir dir
bo' pas ūkininkus. 

Kadangi vokiečiams buvo pa
vojinga rodytis, tai ilgesnį lai 

nuvesta raštinėn, gerai apreng- ^ ^ ^ ^ ^ ' p % *a i , ^ ° P i l k o s režisuojami, 
t a ir pavalgydinta. Jai buvę pa- , f V , * 7 1 , ' M r s S s u v a i d i n s K B i n k i o s c e n o s v e i " 
sakyta, kad stovykloje buvusi ^ ą ( R E 7-6258), ^ r ^ b . ^ n A t ž a l y n a s , k e t v i r t a J 

laikoma per klaidą. Tačiau So- l f a v i s } » ? * £ ? » f' *Tn j veiksmą, kuriame parodoma siu 
vietų Sąjungoje esanti „augs- ^ ( L A 3 1 4 8 4 1 ) . i r . f " į vėjo žiogo dirbtuvė. Vaidina šie 
čiausio "aipsnio teisybė" ir joje f e " ™ ? grupėms ! r ų b čm- ^ . ^ G ^ ^ y G n w . 

liams bus paruosti stalai pagal I ^ Krasauskas , A. Minel-
užsakytą skaičių. Dalyvavimas ' 
asmeniui $1.50. 

Komisija 

Stovykloje buvę ir daugiau 
lietuvių, vyrų ir moterų. Ji pa
žinojusi vieną už vokiečio ište
kėjusią latvę. Rusams atėjus, 
ji norėjusi išvykti Vokietijon 
jieškoti vyro ir parašiusi prašy-

ką niekur nedirbo. Pabūdavo ' mą į Maskvą. Vieton atsakymo, 
2-3 savaites ir keliaudavo to 
liau. Nakvodavo daugiausia 
tvartuose ant šiaudų, kur ir 
laisvalaikį praleisdavo. Jei ku
riuo nors reikalu tekdavo už
eiti į namus, tai apsivilgdavo 
paltą ir pasiimdavo visą savo 

buvusi areštuota, nes buvę su
sekta, kad karo metu tarnavusi 
vokiečių kariuomenėje, kaip 
Luftwaffen-Helferin. Už „tėvy
nės išdavimą" buvusi nubausta 
25 metams konclagerio. 

Sėdėdama Minsko konclage 
mantą — elgetavimui maišą, Į ryje, eidavo su kitais dirbti i 

nekaltas žmogus niekuomet ne-
nukenČiąs. „Kad ir šiuo atve
ju, — kalbėjo enkavedistas, — 
nors ir po kelerių metų, vistiek 
"teisybė" buvo įrodyta". 

B. buvo nuvežta į Karaliau
čių, paskui į Įsrutę, kur sto
vykloje laukė t ranspor to Vo
kietijon. Vienas enkavedistas 
grasinęs vakaruose nieko ne
pasakoti apie jos pergyveni
mus. Liepęs pasakoti tik tai, 
kas gera. 1951 m. gegužės mėn. 
traukiniu atvykusi sovietų zo-
non, o iš čia, po kelių mėnesių 
t rukdymų ir prikalbinėjimų ten 
pasilikti, atvykusi į Vakarų Vo
kietiją. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 
DUOKITE J Į KITIEMS. 

ga, St. Pe tkus ir J . Skomantas . 
Šį Kazio Binkio kūrybos va

karą surengti padeda Lietuvių 
Aktorius V. Žukauskas, i Rašytojų Draugija, Biržėnų 

solistė P . Bičkiene, „The Airli-
ners" orkestras , Jonušienės ska 
niai paruošti valgiai, dykai da 

Klubas ir knygų leidykla „Ter
ra" , kuri ta i dienai specialiai 
išleidžia Kazio Binkio lyrikos 

linamas šampanas, draugai ir rinkinį. 
pažįstami... sudaro studentų a- Jei toks sumanymas : rengti 
teitininkų ruošiamą 1953 metų vaizdžius mūsų rašytojų ir me-
sutiftimą. Pakvietimus galima nininkų kūrybos vakarus iš
gaut i skambinant : F R 6-5145. šauktų visuomenės susidomėji-

— Moksleivių Ateitininkų 
Kursų dalyviams trečiadienį £ 
vai. šv. Antano bažnyčioj — 
1515 So. 50 Ave., Cicero 50, 
111., pamaldos ir šv. Komunija. 
Agapės metu kun. Igno Alba-
vičiaus 40 metų kunigystės su

mą ir gausų atsilankymą, tai 
pavasariop Lietuvių Teat ras 
bandys suruošti Vinco Krėvės 
kūrybos vakarą. 

Į K. Binkio kūrybos vakarą 
įėjimas su pakvietimais, kurie 
gaunami įprastose platininio vie 
tose ir prie įėjimo. A. N - s 


