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FRONTAS TYLI, DIPLOMATAI VEDA DERYBAS 
VLIK-as Ir Lietuvos Diplomatai 

Pasikalbėjimas sų VLIK-o ir VT pirm. M. Krupavičiumi 

BOMBARDAVO RAUDONUOSIUS 

ELTOS atstovui M. Kru
pavičius davė tokius atsaky
mus į pateiktuosius klausi
mus: 

-Naudinga būt žinoti, ar 

e) neatidėliojant pradėti 
keistis sumanymais ir atlik
tais darbais ryšium su pasi
ruošimu eventualiai taikos 
ar kitokiai konferencijai, 

ir kokių esama ginčų tarp j kurioje būtų sprendžiami 
VLIK-o ir diplomatų? Vi-1 Vokietijos ir jos sienų klau-
suomenėj ir kai kurioj spau- simai ' 
doj apie tai kalbama. 

—Tarp VLIK-o ir Lietu
vos pasiuntinių jokių ginčų 
nebuvo ir nėra. Lietuvos 
laisvinimo darbas dirbamas 
darniai ir sutartinai. Ir vie
ni ir kiti suprantame, ko
kios svarbos ir atsakomybes 
darbas dirbamas. Juokams 
krest tame darbe vietos nė
ra, kaip lysriai nėra vietos 
Ir savo "aš" kaišioti. Su
prantama, čia kalbu apie 
princioinio pobūdžio einčus. 
Nekalbu apie atsitiktinius 

—Ar nėra nesutikimo tarp 
VLIK-o ir diplomatų egzili-
nės vyriausybės klausimu? 

—Gal egzilinę vyriausybę 
paskelbus ir atsirastų .nuo
monių skirtumo. Bet kol ji 
neskelbiama, tad negali būt 
dėl jos ir nesutikimų. Nei 
VLIK-as pats pasiskelbti 
egzilinę vyriausybe, nei Vyk
domąja Tarybą egzilinę vy
riausybe paskelbti dar nėra 
taręs. Tam teisę VLIK-as 
turi. Tatai ir diplomatai Pir-

Britai Mėgina Tartis Pekine, 
U. S. Kariškis Ieško Ryšio Fronte 

Kinai Atidavė Dalį Belaisvių 

Karo Galas Korėjoje 
Arti - Mac Arthur 

TOKiu, lapkr. 24. — Ja
ponijos sostinėje posėdžiau
jančiai U N Korėjos komisi
jai gen. Mac Arthur pareiš-
KC3, kad nežiūrint kû -ų įsi
kišimo karas Korėjoje bus LONDON, lapkr. 24. — Britu ambasadorius Kinijoje 
baigtas dar šiais metais, ve- j K»VW savo vyriausybes nurodymus pamėginti užmegzti 
iiausiai kitų metų sausio \ derybas su komunistine Kinijos vyriausybe Korėjos karui 
mėn. Jis manąs, kad Rusija i baigti. 
nebesidomi Korėjos karu, i Britų atstovas turįs bau-; : z z ^ = r r = r J — — 
bet juo dar domisi kinų kom dyti įtikinti kinus nebesiųs- kad derybas veda gener. 
partijos vadas Mao Tse-tun- ti kariuomenės į Korėją ir Mac Arthur'o štabas. Apie 
gas . 

Mac Arthur pasisakęs už 
greitą rinkimų pravedimą Š. 
Korėjoje, kuriai Korėjos par 
lamente palikta 100 vietų, 
Atrodytų, kad jis yra už rin
kimų pravedimą tik š. Ko
rėjoje, nes rinkimai P. Ko-

pasiūlyti Yalu upės pakraš- tai, kad derybas galėtu ves-
ty Korėjos pusėje įsteigti ne ti aukštesnės įstaigos, jis pa 

mojo j ir Antrojoj Konferen-
nuomoniu išsiskyrimus. Bet j ei jo j jam yra pripažinę. Tad 
tai skirtumai asmeniniai, atitinkamą sprendimą dėl 
kaip atskiro žmoeaus atski- • e^zilinės vyriausybės VLI-
ra tuo ar kitu klausimu nuo- K-as padaryti gali. Bet ar 
monė. i yra reikalo, kitas klausimas. 

—Ką dauHau. pirmininke. —Koks skirtumas tarp 
galit paaiškinti iš pasitari- VLIK-o ir Vykdomosios Ta- j NEVV YORK, lapkr. 24. — 
mų su p. Lozoraičiu, nei bu-; rybos iš vienos pusės ir egzi- • Padėkos dienos išvakarėse 
vo delegacijos komunikate j Hnės vyriausybės iš antro- New Yorke, Long Island, įvy 

ko skaudi traukinių katas-

Prancūzų lėktuvai numetė bombas virš Ha Hiango raudonųjų 
vado Ho Chi Minh būstines; manoma, kad ten jis tarės su sovietų 

ir kiniečių patarėjais Indo-Kinijoje. (Acme) 

sakyti negalįs. 
Gandams pagrindą davė 

netikėtas įvykis fronte. Tre 
čiadienį Yongbyong apylin
kėse prie amerikiečių dali
nio prisiartino su balta vėlia 
va kinų karininkas ir pra
nešė, kad jis turįs perduoti 
amerikiečiams 27 sužeistus į 
nelaisvę paimtus amerikie-

Jis turėsiąs pranešti ki- j čių karius. Visi sužeistieji 

utralią valstybę. 
Nors britų atstovas Pei-

pirge kalbės tik savo vyriau 
sybės vardu, tačiau neoficia
liai jis atstovausiąs ir Ame
riką, Prancūziją bei Britų 

Skaudi Traukinio Britas Lydi Kiny 
Nelaimė New Yorke! Delegacija 1 UN 

LAKE SUCCESS, lapkr. 

rėjoje buvo pravesti pereitą i dominijas, nes visos tos vals 
vasarą. |tybės planui, kurį britų at-

stovas išdėstvg Pekine, esan-

"Pertvarko" Istoriją i ^ į S J 1 

BERLIN, lapkr. 24.—štai į n a m s k a d alijantų kariuo-1 priklauso I-jai U. S. divizi-
kaip rusai "pertvarko" pro- m e nės įėjimas į Š. Korėją nė 
pogandos reikalams naujau- r a a ^ g Ų o s aktas ir todėl 
sių laikų istoriją. Kinijos kariuomenės pasiun-

Visur mokyklose ir susi- j timas į Korėją agresijai 
rinkimuose sakoma, kad pa- i prieš Kiniją atremti esąs 

skelbta ? šios ? 
—Deleeacna. atvykusi \ į -—Tai, ką mes dabar turi-

Roma arsistoio lietuviu svirne, tai yra VLIK-ą ir Vyk-
Kazimiero koleeiloj, kur na- domąją Tarybą, su jų vyk-

24. — Besvarstant Kinijos i skutinį karą prieš vokiečius 
skundą prieš Rusiją, kalti-1 tik jie vieni kovojo; kad apie 
nant ją per vietinius komu- Amerikos pagalbą Rusijai 

klaidingas — jie turėtų pra
dėti gintis tik tada, kada ali-

jai, kurios daliniai Unsan 
apylinkėse labai nukentėjo 
kinams tame ruože pralau
žus frontą ir privertus ame
rikiečius ir pietų korėjiečius 
trauktis atgal su dideliais 
nuostoliais. Palydovai būk 

nis tus pagrobus Kiniją savo 
i antai įeitų į Mandžiūriją, pasakė, kad kinų kariai ne-

jie nieko nesą girdėję; Chur|fc0 ^gai nemanoma daryti, nori kariauti su amerikie-
t rofa . V a k a r iš po v * S o n ^ į takon, b r i t a i i r jų domini- chil l ' iš buvo k r u v i n a s impe- ; Indi jos diplomatai Londo-
laužo jau buvo ištraukti 78 
lavonai. Manoma, kad yra 

stoee ir išlaikvma nasiūlė domom kompetencijom, su I daugiau užmuštų. Sunkiau ir 

čiahw T\K> p a t me tu buvo 
jų atstovai pasisakė prieš i r i a l i s t a s . kuris visada darė. n e tvirtina, kad ju atsto-' gražintas ir Teskelbiamas 
Chiang Kai-sheko prašytos i sąmokslus Rusijai pavergti; 
komisijos sudarymą visai by j Roosevelt buvo silpnuolis, 

kolegiios rektorius I* . Tu-! jų turimu mūsų politiškai' lengviau sužeistų skaičius j l a i ^ ^ į Amerikos atsto- i u ž k u r i o n u ^ a r ° s W a l 1 s t r -
laba. Ta ta i strtauoe Tau tos s organizuotos visuomenės pr i - > siekia 125 asmenis . Abu t r a u 
Fordui ir deleeaciia iam už 
tai dėkinea. Puvo s u s i e k t a 
su p. Lozoraičiu. Pasitari
mai tniko kelis vakarus. Pa-

pažirimu, kitaip traktuot, 
kaip egzilinę vyriausvbe ne-
eralima. Efrzilinė vyriausybė 
turi gauti kitu valstybių pri-

sikalbčnmai w k o pana 
sklandžiai, tačiau ne be skir-

kiniai kelių minučių skirtu
mu išėjo iš Pennsylvania sto 
ties ir vienas ėjo į Hemps-
tead, o kitas į Babylon 

Pirmasis traukinys suma
žino greitį prieš signalą, bet 

pažinimą. Bet svarbesnis 
yra savuiu, kad ir tik mo-

tm«m nuomariu tarp d^leera-! ralinis pripažinimas. O tas 
,. .-. _ . .. v. . mašinistas nebegalėjo trau-

ciios ir Lozoraičio. Bet ir j moralinis pripažinimas be i " . . . " . , . , . . , ,g . 
vienos ir antros pusės norė-i jokio abejojimo turimas, ^ j f * ^ * ' ^ ^ T 
ta >leu diskusini venirt ne-, nes visos politinės grupes ir Šveike stabdžiai. Tuo metu 
liest to. kas skiria, surast kovos organizacijos, visa lie- ^ ^ * * ^ ^ ? ? **" 
tai. kas jungia V»d be Įta
rimu ir nepasitikėjimu gali- 'geležinės uždangos" VLIK'ą 
mas būt praktiškas bendra- i ir Vykdomąja Tarybą su jų 
darbtavimas. Tuo tikslu j kompetencijomis yra pripa-
prin ominiai skirtumai buvo žinę. 
anl»i*tf. Buvo apsiribota! 
prak t i ško bendradarb iav imo p r a f l a i A V p i l t t l M K 

| trasis traukinys įlėkė į pir-
mąij ir JJ išilgai perpiovė pu
siau. 

prmVktu. kuri pateik? TTž-
giAniu Reikalu Tamvbos 
Valdvtoias prof. Brazaitis. 
Susitarta: 

"a) Keistis bent kartą per 
mėnesį žiniomis apie nuveik
tus ar suplanuotus darbus 
(politinėj, diplomatinėj, in
formacinėj sritys, 

b) pranešinėti vieni ant
riems iš anksto ir laiku ren
giamų demaršų ar žygių su
manymus ir tekstus, įteikia
mų vyriausybėms ar tarp
tautinėms organizacijoms no
tų, memorandumų ir pan. 
projektus, prašant dėl jų pa
sisakyti; 

c) galimai periodiškai su
sitikinėti ir žodžiu aptarti 
Lietuvos laisvinimo akciją 
liečiančius klausimus, ypač 
svarbesnių tarptautinių kon
ferencijų išvakarėse ar even
tualių tarptautinių įtampų 
atvejais; 

d) pabrėžti visur, kur rei
kia, organizacinį lietuvių 
vieningumą ir vado vau j an 

Prieš Kompartiją 
VVASHINGTON. lapkr. 24. 

— Vykdvdamas vidaus sau
gumo įstatvmą teisingumo 
departamentas iššovė pirma 
šūvi prieš U. S. komunistu 
partiia. Ji oficialiai apkal
tinta klausanti svetimo*? vai 
stvbės isakvmų ir todėl tam 
tvčia i s teigta komisija oa-
rrašvta priversti kompartija 
pranešti, komisnai savo va 

vas Foster Dulles šį britų žy I senatoriai lakiojo į Berlyną 
gį viešai pasmerkė tokiais V^f*?1^ t**™ £ • " * " 
žodžiais, kokių britai iš ame ^ r į ieškoti. Vokietiją bom-
rikiečių UN posėdžiuose dar * * ™ > * * * " f / m f" k i e " 
nėra girdėję. Bet tai nieko č i a \ t l k ^ k a ^ . . . t e r D n " 
nepadėjo - Kinijos s k u n . į duo tu į k a l t u s vokiečius ir 
das perduotas visuotiniam 
UN susirinkimui be jokių 
pasiūlymų. 

Britai daro įvairiausius 
pasiūlymus kinų komunis-1 ml^ tų bo'mba^avimui 
tams pasotinti. Į 

Ir buferinės "valstybės"! Tokia "istorija' yra dės 

sugriautu vokiečių pramonę, 
nes norėjo pašalinti jos kon
kurenciją tarptautinėje rin
koje. Rusijos vyriausybė nie 
kada nepritarusi Vokietijos 

vams Pekine komunistų vy- skaičius pietir kol*eiiečhj. Į 
riausybės atstovai pasakę,! laisve ^ze amerikiečiai pra 
kad apie karo paliaubas Ko-į neša kad su jais buvę gerai 
rėjoie kalbėsią tik ta sąlv-j elgiamasi, bet kartu su sriu 
ga. iei gausią užtikrinimą, ba ir rvžiais WVP ir aemažą 
iog būsią priimti i UN vietoj norrnn komunistinės propa-

Vis Negeri Ženklai 
HONG KONG, lapkr. 24.— 

Kinijos Kwantungo provinci
joje, kuri prieina prie Indo-
dinijos sienos, visi svetimša-1 nams. 
liai gavo įsakymą registruo-j 
tis policijoje, duoti žinias apie 
turimus asmeniškus ginklus 
ir laikinai sunešti valdžios 
įstaigoms savo privačius ra
dijo priimtuvus. 

tarp Korėjos ir Mandžiūri-
jos įsteigimas yra britų pa
siūlymas, kuris per atstovą 
padarytas Peipmge. Kinų 
delegaciją į UN nuo Londo
no taipgi lydi britų ministe-

toma 800 milijonų Europos 
ir Azijos gyventojų. 

j iems 
ris McNeil, kuris bando įvai] darni iš 

Cbiang Kai-sheko. 
Iš visu pusiu gandams 

anie t»ikoc dervbas sklin-
d»nt. S. Korėios nremi^ras 
Kim Tll Sung iš Mandžiūri-
IOS ner radiia skelbia kad 
1o kariams teko pasitraukti 
galingiausios pasaulio vals-
* ' ^ S e V»>-»niiOTviAnA1 S O a p -

d?i*»"t. takiau oinkla? n^bus 
np^Sf! — Vai b " s t i n k a m a ' 
n<»rqitvprVvta. kova bus tę
siama tolinu. 

I r F*ont*> Vvks ta 
T>ervho«^ 

• Japontai jau išvalė savo 
įstaigas nuo komunistų ir 

. j S S m t S S t l TOKIO, lapkr. 24. _ Ko
rius pasiūlymus įpiršti ki-! Valymas buvo gen. Mac Ar- ^ j o s frontuose vakar buvo 

thur'o įsakytas. 

NAIIJAITSfll IMI SANTRAUKA 
visuotina tyla ir Amerikos 
kariai turėjo pilnas atosto-

gandos. 
Bandoma išaiškinti kokią 

prasmę turi tas kiniečių mos 
tas ir kieno iniciatyva jis 
padarytas — Kinijos vyriau 
sybės ar komunistams neiš
tikimo fronto dalinio. Duota 
suprasti, kad vienas ameri
kiečių aukšto rango kari
ninkas bando užmegzti ryšį 
su kinų karininkais padėčiai 
išaiškinti ir daugiau belais
vių išvaduoti. Tuo ir aiški
nama dabartinė fronto tyla, 
kurios nebedrumsčia šiuo 
metu nė Amerikos aviacijos 
bombardavimai, kurių taip 
bijo kinų kareiviai. 

gas Padėkos Dienai švęsti, j PraRCŪZ3l KOVOS 
Šiaurės vakarų fronto ruo 

že keista tyla tęsiasi jau SvetifTIll K fa U JU 
— P. Korėjos ministeriu pirmininku paskirtas jos j virš savaitės. Atrodo, kad J 

ambasadorius Amerikoje J. Chang. Parlamenta* preziden- i tarp amerikiečių ir Mandžiū PARIS, lapkr. 24.—Pran-
Canton miesto pramonės I *° paskvrimą, jau patvirtino. j r i j o s s į e n os gali būti tuštu-«cūzų vyriausybė nutarė siųs-

įmones esą įsakyta iškelti į \ ~ Kinijos deJegaci ia jau išskrido iš Londono ir Sian-1 m a k u r i gugįdarė kiniečiams j U į Indokiniją daugiau lėktu-
kraštp gilumą, o moterys, vai j d i e n laukiama New Yorke. i oegitraukiant o amerikie- j vų, tankų, artilerijos ir ka-
kai ir kiti nereikalingi gy-1 — Vėliausios žinios iš Londono praneša, kad pirmi blausios žinios is Londono praneša, kad pirmi. x i a m s ias neskubant užimti ' riuomenės. Kariai daugumo-

.n savo va- ^ ^ ^ «- i b r ^ a t s t o v o s u s į t ikimai su Kinijos užsieniii reikalų minis- i J j j e bus iš svetimšalių legiono 
m a 1 1 - - * ' *»" — « % kad kinai būtę liuke būti nuolaidūs Korėjos ir \ Amerikiečiai slinko pir- įT š Afrikos gyventojų. Ame kinti savo naiamu šaltinius. 

Komnsrtna laisvu noru re 
gistruotis atsisakė, ta t da
bar reikės ia priversti ta ; 

nadarvti teismo keliu. Ke
lias bus ilgas — teismo pro
cedūra, manoma, gali užimti 
du metu. 

įsakymą, davus ženklą, būti t m nerodo 
pasiruošę miestą apleisti. 

• Kas tikras vadovas? — 
Nors oficialiai Kinijos dele
gacijai atvykstančiai į UN 
vadovauja užsienių reikalų 
ministerijos valdininkas, ta-
Mau jos sąstate kaip "pata
rėjas" yra ir komunistų par
tijos politbiuro sekretorius, 

čių veiksnių santykių sklan-lkuris esąs tikrasis delegaci-
dumą; jos vadas. 

Robeson, Picasso 
Gavo Premijas 

kitais klausimais, todėl daug vilčių greit gauti gen* žinių j m y n labai pamažu, o dabar j r įk a pažadėjusi 50 B-26 bom-
nesą. Goresnės žinios galinčios ateiti iš Korėjos fronto. paaiškėjo, kad jų priekiniai j bonešių, kurie greit atvyksią 

iš Korėjos zonos. — New Yorke areštuoti dar du portorikieciai, kurie,! daliniai net pasitraukė iš 
manoma, yra buvę tikrieji atentato prieš prez. Trumano unsan, į kurį buvo įėję ir 
gyvybę organizatoriai. Vienas vadinasi Pinto Gaudia, na- j ten p r J e Š 0 n e radę Iš viso pa 
cionalistų partijos New Yorko skyriaus pirmininkas. 

— Nuo 1951 m. sausio 1 d. vyriausybė nebeduos pri-
VARŠUVA, lapkr. 24. — mokėjimų už kiaušinius, todėl laukiama kiaušinių kainų 

Komunistų "taikos kongre-! kritimo. 
sasM, baigiąs posėdžius Var
šuvoje, tarptautines "tai
kos" premijas už literatūrą 
ir meną paskyrė Amerikos 
negrui Robeson už jo kom
poziciją "Taikos daina" ir 
ispanų kilmės suprancūzėju-
siam dailininkui Picasso u i 
piešiių "taikos karvelis". 

Valstybes sekretorius D. Acheson praneša, kad 
greit užmegsiąs ryšį su respublikonų partijos vadovybe 
kongrese ir pasikeisiąs nuomonėmis užsienių politikos 
klausimais. 

— Visi britų dominijų ministeriai pirmininkai renkasi 
Londone sausio mėn. aptarti dabartinę tarptautinę krizę. 

—i Britai neduosią Egiptui užpirktų taukų tol, kol 
bus baigti pasitarimai dėl britų karių ištraukimo iš Suezo 
kanalo zonos. 

-

skutinės savaitės bėgy fron 
te su kiniečiais beveik nesu
sidurta. 

Gen. Mac Arthur'o kalbė
tojas paaiškino, kad toks aii 
jantų elgesys yra ne be pa
grindo, bet koks tas pagrin
das yra, pasakyti atsisakė. 

Paklaustas apie gandus 
dėl vedamų su Kinija dery
bų pulk. Echols paneigė Ja
ponijoje pasklidusį gandą, 4:24. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 24 d.: šv. Jonas 

nuo kryžiaus. Senovės: Rim 
baudas ir Valdė. 

Lapkričio 25 d.: šv. Kot
ryna Aleksand rietė. Seno
vės: Vismantas ir Germė. 

ORAS 
Giedra ir šalta. Tempera

tūra apie 15 laipsnių. 
Saulė teka 6:51. leidžiasi 

. 
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LIETUVIAI TOLIMESNĖSE KOLONIJOSE 
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ALBINAS MARTISICNAS 
G3BL 

SUSIŽEIDĖ JAUNA MOTERIS 

Berniuku Mieste 
Darbuodamasis vidurio A-

merikos valstybėse suraiau 
galimybę aplankyti ir lietu
vių' parapijas net tolimesne-
se apylinkėse. 

Senų emigrantų yra tik 
kelios dešimtys šeimų Oma-
hos mieste, o dabartines lie
tuvių parapijos vi.3ą bran
duolį sudaro — net 500 šei

niai nuosavus namus, bet 
j i u kalba apie statybą baž
nyčios ir tikisi Tėvų Pran-
ciškinų iniciatyva tai pada
ryti. 

Šv. Povilo Mieste 
ST. PAUL, Minnesota. — 

Lietuvių kolonijoje labiau-
s.ii d!me3j atkreipė anglų 
kalba leidžiamas tautybių' 

mų atvykusnj po H-ro pa- E t U l e t e n i s . ž u r n a l a s , k u r i a m e 
saulinio karo. Dauguma jų fr ^ ^ t u r f ^ v e . 
yra jsikurę Omahoje. bet m * 
vien* k:tą galima rasti ir U J j r m / t a u t i e . 
Plačioje apylinkėje. Paauke- į Amerikoje. Apie 200 
jo kad pora mūsų "dypu- k a r t o s į i r 
ku dirba ir garsiame ' ter- , .. ... . ,. ^ - „„;„ r . M /̂ » - x keliolika tremtinių dziaugia-niukų mieste ' Bovs tov/n) . - , 1 . . „ ..• ' s i turėdami savo dvasios va-— net dešimt mylių nuo sa- , T. ., . . , ., 
vo parapijos. / <** J i e t l k l s l l a l k u i b e S a I U 

Omahos pati žymiausia t l : r § t i dažniau lietuviškas 
pramonė - skerdyklos, AUT Pamaldas ir daugiau susior-
daugelis tremtinių: vynj įr ^anizuoti. 
moterų suradę pelningU3 dar J. Biežienė, nors čia gimu-
bus. Kultūrinis veikimas cel- si bet labai taisyklingai mo-
kiasi parapijos patalpose. kr. lietuviškai ir yra nenuils-

Gražų įspūdį padarė lie- t a m a darbuotoja mūsų tėvy-
tuvių gausus susirinkimas n L s reikaluose. Įstabu, kaip 

Kristaus Karaliaus tradici- t r ;™ t i n i u t i e k m a i a i d i a ^ a 

niam minėjime. į kurį buvau ? s k u r ę J i a m Z*™*™ M issis-
kviestas su paskaita, šv. Ka- s'^'\ U P § S k r a n t o m i e s t e -

(T.) — J. šoliūnas (A.) 21 : , Beveik tūkstantis JAV-bių 
14, 19:21, 9:21. L. Vanagas jėzuitų dirba misijose. Iš jų 
(T.) — A. Avižienis (A.) 815 užsienio misijose ir 154 
21:19, 14:21, 13:21. — vidaus misijose (tarp in-

Bendras rezultatas; Chi- dijonų, negrų), 
cagos ateitininkų sporto sek 
cija nugalėjo Cicero L. S. K. 
"Taurą" 5:1. 

Lapkričio 18 d. at-kų stalo 
tenisininkai vėl dalyvavo di-

P* «« 

1 

d 

*"* " ) 

Paieškojimo) 
P A l E i K A l : 

1. mano sesers Margs BužiQtfo 
dukters Aleksandro, po vyru Zuikie
nas, kuri yra atvykusi } Amerika 
lf>12 ar 1913 m 

2. Ciles Andriufikevieiūtes dukt. 
Juozo ir 

3. Rožes Stanioniūtes. dukt. Osipo, 
Visi paieškomi yra kilę is Kales-

nykų km., Gmino valsč., Alytaus ap
skrities. 

Be to gal būt žinantieji apie Šiuos 
1 paieškojimus asmenys, prašau man 

P n e s S V e n t e s p a g a l V O - ' pmnešti. ui ka būsiu labai dekinjca. 

deliame vad. Novice stalo kitę. Kalėdines dovanas ar- kym} ^ j Į Aleksandro, klius? i* Ka.'. 
Himno valsč., Alytaus 
gyvens Canadoje. 

Viktorija Bužiūto (Veekys) 
»45 bunda- VV. 

Toronto—( >ntario 
Canada 

Geriausia Dovana 

• 20 $t. 

Mrs. Sylvia Royes, 20 metų, ebieagiete, bėgdama nuo ugnies 
šoko pro langą ir sunkiai susižeidė. Jos vyras šiek tiek apdegė. 

(Acme) 

zimiero Seselės išmokinusios G etimai esančiam Minnea-
vaikus išpildyti meninę dalį P c l ^ e ' k u ! Patys svarbiau-
vien lietuvių kalba. Klebonas -1 P r a m o n f s fabrikai, hetu-
kun. J. Jusevičiug globoja yių **? , t l k m a ž a d a l i s - bet 

ir remia kultūrinį veikimą. J l e P a l a i k o ^ i r vienybę 
Kun. I. Musteikis aktyviau- s u gyvenančiais St. Paule. 
šias gražiu, sumanymų vyk-
dytojas džiaugiasi pasaulie
čių katalikų, ypač Ateitinin-
kų Sendraugių bendradarbia
vimu. 

Sibiro Kalinių Giminės 

IS SPORTO PASAULIO 
PAS ATEITININKŲ STALO — J. Šoliūnas (A.) 17:21> 

TENISININKUS ! 18:21. J. Vaičiūnas (T.) — 
Ateitininke stalo tenisinin'; VL šoliūnas (A) 21:13 9: 

kai ir toliau nenutraukia sa-i 21, 18:21. B. Vasiliauskas 
vo, gražiai pradėtos, veik-

teniso turnyre, įvykusiame timiesiems .vis tiek pirksite, i ĮJJj^i £jįv 
Uptown BowlingClub. Kaip, tad žiūrėkite, kad šiems rei-
ir visada šiame turnyre da- į kalams skirti pinigai būtų 
lyvavo ketveriuke: B. Žemai s ver;ingai sunaudoti. Dovani 
tis, A. Avižienis ir broliai nodami lietuvišką knygą ne, 
šoliūnar. šį kartą lietuviai tik suteiksite gražią dovaną,' 
laimėjo pirmąsias vietas: B. jbet kartu paremsite visų 
žemaitis ir VI. Šoliūnas vy-įb^ndrą kultūrinį reikalą—i 
rų dvejete finale nugalėjo A. i lietuviškų knygų leidimą.! 
Avižienį ir J. Šoliūną. Jau- Lietuvių Spaudos Centre Am-j 
nių grupėje II v. — B. že-er ikoje Gabijoje'' (340 Uni-
maitis, m v. — VI. šoliūnas. on Ave., Brooklyn 11, N.Y.) 
Vyrų grupėje II v. — A. A- rasite visame laisvame pa-
vižienis. Taigi nemaža šį kar šaulyje išleidžiamas lietu-
tą taip pat laimėta. Visos viskas knygas, liet. plokšte-, 
pirmosios pietos gavo me- les, liaudies meno dirbinius,' 
dalius. Tenka pastebėti, kad olos gaminius, sveikinimų 
šie turnyrai ruošiami kiek- korteles ir kt. Prisiųskite 
vieną mėnesį. 4 pirmosios atviruką su adresu, ir nemo-
vietos gauna taškus, o žai- karnai gausite naujausią 
dejai, surinkę daugiausiai knygų katalogą. Dabar pats 
taškų bus siunčiami į visos laikas dovanomis apsirūpin-
Amerikos Novice turnyrą, ti. Atminkite — geriausia 
kuris įvyks St. Louis mies- švenčių dovana tai knyga 
te, balandžio men., 1951 m. (Skelb. 

Ka s norėtų daugiau infor
macijų del šių turnyrų pra
šome kreiptis: J. Šoliūnas, 
2450 W. 59 St. Chicago 29. 
UI. Telefonas: HEmlock 4-
9052. — Jasius 

1 ••. 

Indijonii&o Vardo Mieste 

los, bet kiek pajėgia daly-l^" 
vau j a sportiniame gyvenime. 
Lapkričio 19 d., sekmadienį, 

New; Yorke susiorganiza- įvyko revanšines staĮo teni-
vo sovietų vergijos kalėj i- so rungtynes su Cicero L. S. 
muose sedeję politiniai kali- K. "Tauru". Jau senokai tu-
niai. Jų susiorganizavimo ' retas, savo pirmąsias rung-' 

Važiuojant toliau į šiaurę tikslas: išaiškinti pasauliui I tynęs at-kai buvo pralaimė-1 

sustojau pa s garsų ekskur- Sovietų Rusiio? vergų sto- iję •*Taurui,\ Šį kartą at-kai 
sijų organizatorių kun. K. vykių ir kalėjimų pragarą. ! rungtynes buvo pasiryžę lai-
Cesną, Sioux City, Io\va. Pa- Tam tikslui siekti draugija i meti. Tvirtas nusistatymas: 
sirodo, kad jis ir kitiems• pradėjo leisti žurnalą: The I ir ilga- darbas, ruošiantis 
metams rengia ekskursiją į Challenge. rungtynėms, aiškiai buvo 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA 
GERUS DIVIDENDUS! 

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesi tatipo nors truputi 
— taupo planingai. 

• TaupyU reikia fprasU. Taupyk nors mažai, bet rc>guliariai. 
m Nuo 1»05 metu kiek-vienam taupytojų! Mutual Federal Saving* 

moka gCTus dividendus du kartu į metus. 
r Kiekvieno taupytojo sąskaita yra apdrausta iki 

"^DH* < ^ \ $10,000 per FVderal Savinjęs an<l Ix>an Insuranee 
Oorp. nuo 1085 m. 

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN! 

: ^ 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

\ 

Amerikos Pietus ir Meksikos matyti jau pačioje pradžio-
stebuklingas vietas. Įstabu, > e ^ k a " ^ U l T '' je rungtynių "Tauras'- pa-
kaip šimto tūkstančių indi- f i 3

r
ą J , " ^ I , 1

k a l m l U S O V? e t l J i sitikedamaa savo pirmuoju! 
joniško vardo mieste, ant ^ » t o ^ k ^ v X«p?» " ^ t o g j i m u ir -'sena iMrke", 
aukštos kalvos, matyti toli f ™ i n £ , J ų . m a z a l *£**?* \ manė lengvai įveikti jaunuo-' 
šviečiančiu raudonu p l * u ^ J * ^ ^ f ^ ' sius at-kų stalo tenisininkus. 
Dievo namai su paradu fa- ; ^ ^ ^ e £ ° Į e ° . k , ^ 8

l D e j a > darbas viską nuga l i . l ^ 
sade lietuvių ir anglų kalba: ^,f™Un.0}* S o v , e*'» k ? ^ 1 " Taip buvo ir šj kartą. P i r - ' f 
šv. Kazimiero lietmių b»i- ? ™ S n " V e r f » s t o ^ 'Wos8 ^ . fc k o m a n . 
nyčia. Klebonas tik skundėsi, I ' "\U S ,H ^ . f c ) , r e ^ m , » l , e-, dos žaidėjas A. Avižienis 
kad 50 šeimų lietuvių para- l * " £ *%*** ^"^Je yra gynimosi kovoje nu-
pija turi daug darbuotis, kad £ » * • £**?"£ t ^ ° i e , gali taurfetį J. Vaičiūną. Ant 
išlaikytų duosniu lietuvių ' ̂ a u ^ yra bent du as- * .J m gol iūn"* 
vardą tarp kitų tautų. Aiš- ™n% **"* ^g™™"? tikėtai pralaimėjo B. Vasi-
kino, kad tremtinių įsikūrę ™- » ^ t r e i " u . * ! b ! b l r į S l t l e , Hauskui. Tai ir buvo pasku-
tik kelioUka asmenų. £ J £ * k U

t
r

u ^ t ^ m m £ S ^ ; tinis ir vienintelis "Tauro" 
Iowa valstybėje darbuoja- truoti Ū * ^ \ £ S £ * e n

t
i s i n i n k \ l a . i m ė t a ! , ^ š k a 8 -

si ir du tremtiniai kunigai: s e m N . L a S a I l e S t c h i . • K f^un paskutinieji talskai a-
Des Moines vyskupijoj — c a £ r o 2 ir 41 W 82nd Str i t l t e k o a t"k l* s t a l ° tenisinin-
kun. dr. A. Baltinis ir Sioux x e w York 241 ir « l i būti i k a m S ' Š į k a r t a " T a u r o " " s e " 
vyskupijoj - kun. Morkū-, susiorganizuoti . S biro K a - ; ? f vilkai" >turtjoniMilei». 
naa i:«: ?-^,- • c, - , . ti įaunesnies.ems. Savo era-hmų ^ ' ' " ' J s ^ungą , kuri. % J

 ž a i d i m u i š v i s u i & s i g k v . 
alėtų dirbti dėl savo gimi y 

and Loan Association 
Ctaartered and Supervlsed by the U.S. Government 

2292 West Cermak Road Chicago 89 Illinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS Pres. TEL.—VIrginia 7-7747 
VALAND08: Pirm.. Antr., Penkt.—9 vai. ryto Iki B vak. Treč. — t 
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. Ketvirtadien} — 9 vai. ryto lkl 8 v. 

vakaro. SeštadienJ — 9 vai. ryto Iki 1 valandos po pietų. 
y/ 

= v ^ 

3EEPT_ 

Nauji Savininkai Pereme • 
BALTIC INN 

Br!dRe|K>rte plaeiai visiems lietuviams žinoma 
puošniausiai Jrenprta taverna, kuri randas! prie 

^ 

3129 S0. HAUTED STREET 

Nuoširdžiai kviečiam© visus atsilankyti ir su
sipažinti su mumis. J. ir D. YLAI. 

z< 
Prie Raudonosios Upės | nių i r dėl Lietuvos išlaisvi-
Tai tremtinių parapija — n ™o bei amerikiečių švieti-

Pietų Kanados viduryje — 
Winnipege. Čia mūsų tautos 
vardas ir iš seniau buvo ži
nomas, bet lietuviai neturė
jo savos parapijos ir jų da
lis nuėjo "raudoniesiems'' 

mo. 

Aštunta Trepistij 
Bendruomenė 

tarnauti. Tačiau keletas de-
sėtkų šeimų išsilaikė tvirti! Trapistų vienuolynas yra 
mūsų tautos papročiuose, i ™ n a s iŠ pačių sunkiausių 
šiandien didžiuojasi net dau Katalikų Bažnyčioje. Nežiu
r a u kaip 500 asmenų p a d i - ; n n t to jau įsisteigė aštunta 
dėjusia šeima. Garsusis pe-1 t r*pistų bendruomenė J. A. 
reitam pavasaryje Raudono- Valstybėse, paliai Ozarkų 
sies upės išsiliejimas skau-! ^ n u s - aPįe ™ mylias nuo 
džiai paUetė bent ketvirtį i Spnngfieldo, Mo. Daug su
miešto ir ne vieną lietuvį iŠ-1 sidomejimo trapistais pas-

iš jo pastogės. Kiti su e t i n i u metu sukflė įstoji-

r§ Al. Avižienis. 
Techniškos Pasekmes: 

J. Vaičiūnas (T.) — A. A-
vižienis (A.) 19:21, 22:20, 
14:21. B. Vasiliauskas (T.) 
— VI. Šoliūnas (A.) 12:21, 
12:7, 21:15. L. Vanaga s (T.) 

Ar JŪSŲ Inkstai Gerai Dirba? 
Inkstai prašalina iš otganizi :o rugf.tia ir norcikalin-
g$ šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka Kūne ir ju.su kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti. Jei nakčia dainai turit keltis, jei galva 
.svaigsta, n u s a i a .skauda, jaučiate nuovargj. jei jūsų 
paakiai putine, vartokit 

MKDTKAU8KV AOLTŲ ARBATA SAVITAS NO 101 
Kaina $ 1. l n su persiuntimu. Mfnn žu iu arl»ata yra 
oksiientu sudaryta remiantis ilgu tnetq patyrimu. 

i lasykite ir pinigus yrUriuakite. 

SANITA8 HEKBS 
1126 Milvvaukee Ave. Chicago 22, Iii. 

DK. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGkfl 
• 11750 So. ParneU 

TeL: IM 11 man 5-8271 
VALANDOS- pagal suaitai 'm* 

lVi.:OfLso OL.2-3652, »ex. YA.7 928* 

DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI m CHIRURGAI 

V»46 W. Cermak Kd., Cicero, Dl 

VAL J--6 ir «--8. Seštad. 2 - * p.P 

m . : Ofiso WA.8-30«0. Hw.00.4-118"' 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10718 So. Miclirgan Ave. 
VAI*: (išakyruB Seštad. ir 3ekma<l) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v. \r. Sea-
tad. priiraa tik pagal susitarimą. 

Rezid.: 10838 So. Waba*h Ave. 
TeL: Ofiao YA.7-5547 RexJlE.7-4f«« 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVU:<MNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

I J I O O N I U S PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8 : « J 
v. v. Išskyrus trečiad. ir SeSta.d. vat.. 

TeL: Ofiso YA.7-05M Rez. MI.3-2884' 

DR. 6KARLES SE&AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas.; 

OFISO VAI*: Nuo 10 iki 12 • . ryto, 
nuo 2 Iki 4 v. pj>.; nuo 7 iki 8: M 
v. v. Sekuiad nuo 10 iki 12 v. diena 

Emerg. TeL KEdrie 2-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, DL 
TeL LAfayette 3-S210 

V AL.: pirm., antrad., ketv., 1*—2:M 
ir 6—9 vaK., penkt. ir šešt. 12—2:20 
wm Archer Road, Argo, Bttnoia 

TH. kMtnunlt 1 ^ 0 
kl~. pirm, aatr Ir fntr. • — I r v 
•č&*A., j>—kt., tr M a A 6 r *— * ». * 

SVEIKINIMO KORTELES: 
1 Dol. 

I* 12 št. (rankų darbo) 1 DoL 
f (Užsakymams atlikti paštu 

priedo 10 et.) 
L I E T U V I Š K O S 
D O V A N E L E S 

Medžio drožiniai 
Knygos 

Liet. pašto ženklų 
rinkinėliai 

Ten pat Chicago planas 
50 «-t. 

Pageidaujant siunčiama 
pas* u 

456 W. 63rd Street 
(2nd Fioor) 

Chicago 21, Dl. 

mCGrfofas 

Tel. WEntworth 6-4107 
Atdara 12-6 vai. po piet 

Uždaryta antradieniais ir Šventadieniais 

TeL Ofiso HF.4-2128, res. CO.«-
DR. V. P. TUMAS0RIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6255 South Western Avenue 

Vai. Kaadlen 2-4 p. p. ir C-S rak-
defttadieniaia 2-4 p. p. Trečiadieniais 

ir sekmadieniais uždaryta 
Ti L: Ofiso PR.S-4V44* Re* . HJC1-S1M 

DR. F. C. WiRSKUHAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

24L20 West Marauette Bd. 
V A L ; Nuo 2 iki 4 pop.: 7 iki 8 vak. 
ir Vreėiad. ir Sekmad. pagal sutarti. 

TeL Gfldo GR.S-1S21 Res. V1.6-J 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 South Kedzie Ave. 
UGtONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
lkl 4 ir nuo 7 lkl 9 v. v. šestad. nuo 
S • ki 4 T. Tr**. — pagal suaitarlma. 

Oftao telefonas VIrginia 7-18841 

DR. AL RA6KUS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL,: Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 *ml 
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitarus 

TeL: ofiso GRoTebill 8-4020 
rezid. Hll ltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
fJOVAIf iAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 Wesi Marquette Bd. 

V VL : Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—f 
Trečiad. ir Sestad. pagal sutarti. 

r 

i . , 
vai\ 
juoku pasakojo apie "gerus 
laitus* \ kada nereikėjo dirb
ti ir motorinėmis valtimis 
miesto pareigūnai į antrą 
au1 s tą gyventojams nemo
kamai maistą pristatydavo. 
Dar šiandien yra potvynio 
žymes, matyti apatinių aukš 
tų apgadintos sienos. Win-
nipego lietuvių pasiryžimai 
yra dideli. Ne tik kad sku
biai perka ir stato tremti-

mas j jų vienuolyną rašyto
jo Merton. 

T A U P Y K I T E PAS M U S D E L A T E I T I E S ! 
PASIDERITE SAVO TArFOMTJS PINIGUS I CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

KUR — kiekvieno taupomi Indeliai yra apdrausti KUR — pinigai kiekvienam taupytojų! buvo Ir 
iki $10,000 by an ageucy of the United States yra išmokama ant pareikalavimo. 
Government. 

RITI — visada buvo Ir y*a Išmokamas ankstas RUR — patarnavimas visuose finansiniuose rel-
divklenda* visiems mfisę tanpytojams. kainose yra teiNingas Ir mandagus. 

TURTAS VIRft $5,000,06© 

CHICAGO SAWNGS& LOAN ASSOCIATION 
• S S t SO WRf*TPJIW Stru- T4L — GRovehiU 0-7575 L P A K M L Praaldant 

^ 

JONIŠKIEČIŲ LABDAROS IR KULTŪROS KLUBAS 
25 MET\J SUKAKTUVIŲ PROGA 
1950 m. lapkričio 25 d. šeštadieni 

vaidinama' vieno veiksmo komedija 

"ŪSAI, DOLERIS IR MEILE" 

S T A T O 
Lietuvos, valstybinio teatro aktoriai 

Kežlsnoja <L VFLff'KV 
Dainuoja Lietuvos operos soliste AM Kai* 
vaityte, šoka Lietuvos baleto soliste Ir. 
Kidrigevičiuta ir dalyvauja "Linksmieji 
Broliai" 

OHICAGOS HiSTCVlLJ AUDITORIJOJE 
3133 So. Ralsted St., Chicago 

Durya atidaromos G vai. vak. 
Programa piasideda 7 vai. 30 mirt. vak. 

PQ programos Šokiai, Baras ir užkandžiai. 
mirtas $1.00 su taksais. 

Nuoširdžiai kviečia atsilankyti 
Komisija ir Valdyba 

^ : 
J f 

OIL P. ATKOfilSIM 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Coart, Cicero 
» A L : Antrad. Ketrirtad. ir PenktaU 
nuo 10—12 ryte; S—», 7—9 vak. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
V Al*: Ptroiad. Treč ir Šešt. S—8 p.p. 

TeL: Ofiso PR. 6-3888, r e a . v X 7 . S 4 S l 

DR. A. JtHKIHS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 YVest 63rd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:10 
iki 9 vak. Šestad. nuo 2—4 popiet. 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
Telefonas: REUance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHISICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 Wei*l 58th Street 

VAL: 2—4 popiet, *:80—8:St raka 
ula. Trečiad. pagal autartj. 

r«l.: Ofiso YA.7-116<J rea. DA.« - l i a« 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest. 35th Street 
vkanipas Halsted ir S5-tos ga.tv.) 

V A L : i-—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien.; seštad. 1—4 popiet. 

l lez. 3247 S. EMKKALD AVB. 

TdN Ofiso HK.4-584», rea. HP.4-2.H24 

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

6757 S o . H e s t e r n Av©, 
A L.: Trečiad. tr seštad. pagal iu 
sitarima: kitomis dieno'mis nuo 

t lkl 4 iy>f>1»»t, 7 — ° v-ak»r« 

Skaitykite "l>augę". 

DR. STR1K0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Ave, Chicago 

I V A L Nuo i—4 ir C—8; trečiad.. ses
tad. ir Sekmad. tik pagal Butart}. 

rel.: Ofiso YA.7-4787, rez. PR.6-19S4I 
Jei neatsilieps4 virSminėtl telefonai 

šaukite: MIdwaj 3-OO01 

TeL: Ofiso CA.f-0257, rea. PR.4-44M 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUIIGAS 

1821 So. Halsted Street 
Resld. 8600 s. ArtesJan Ave. 

V A L : 11 v. ryto Iki 8 p.p.į « — • y. 
I i4 . : Ofiso VI .7-6683. res. RS.7-7848 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YVest Cermak Road 
• A L : i—I popiet Ir 7—8 T. vak. 
Trečiad. Ir Sekmad. ofisas uždarytas 

destad. tik nuo 1—t vai. popiet 
ResJdeaciia 3*41 W. eCTH PLACM 

DR.'1TC. BRUŽAS 
D A N T I S T A S 

VALANDOS: l t iki t 
Trečiadieniais tik susftarna 

4003 Araher Avennc 
Truput} J rytus nuo Cal i foma 

TeL YArds 7-7771 

Pritaiko Egzaminuoja 
Akis 

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

A K l i ; SPECIALISTAS 
1801 Se. Ashland Avenoe 

V A L : PlrauuL, Antmd. Kevlrtad 
Penktad. 8:30—11; 1:80—8 v. v. 
Trečiad. uždaryta, sestad. 9:8t iki 

12; 1:38 lkl 6 vai. rak. 
CAnal 8-0833. P | « u Bldg. 

DR. G. SERNER 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

36 metų patarimas 
Tol. V A r * 7-183S 
^rttaiko Akiniu* 

Ofisas Ir AklnlŲ HirbtuvC 
3401 So Halsted Street 

Kampas 84th Sttr#et 
VAL.: nuo 10 lkl 5, nuo 6 lkl i . Tre
čiad. nuo 18—11, seetad. i t — f p.n> 

http://ju.su
http://rea.vX7.S4Sl


Penktadienis, lapkr. 24, 1950 t/fENRAšTCS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS l\ 
= 

D R A U G A S 
THE UTHUAN1AN DAILY FRIEND 

2SS4 S. Oakley Av*. Ctocago 8. UI. TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 
Entered a* Second-Cla*i Mattei March II . 1»1K at Ohioajco. lllinol* 

I'nder th.» Art ©f March S. 1*79 
I 

Mcmber of thc Catholic Presą Aaa'n 81'H8CRIPTION RATE8: 

Į $8.00 per year In Chtoajro & t icor.» 
D y t h e I $7.00 per \ e a r in Canada. 

Lithuanlan Catholic Preaa Society. Foreijrn $10.00 per year. 

P R E N I M E K A T A : Metams tt m e t S ni8n. 
Chic«*Koj ir CtceroJ $8.00 $4.50 $2.50 
Kitur JAV ir Kanadoje $7.00 $4.00 $2.25 
L ž a 1 e n y j e $10.00 $5 50 $2.90 

l men 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ue 
saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turi 
nj neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Ar Pakartos Praeities Klaidas? 
Miuncheno istorija dar kartą gali pasikartoti. Didžio

sios Eritanijos vyriausybė, kaip atrodo, yra linkusi da
ryti ir daugiau nuolaidų Kinijos komunistų režimui, 
kad patenkintų jo imperialistini apetitą ir išgelbėtų sa
vo kolcnją — Hong-Kongą. Ta linkme pasitarimai įvyk
sią New Yorke, kai atvyks kinų delegacija kaltinti A-
meriką ••imperializmu''. Anglai esą linkę mesti j ko
munistų gerklę Korėjos dalį pietinėj Yalu upes pusėj, 
kad tekiu būdu sulaikytų juos nuo žygio į Hong-Kongą. 

Didžoji Britanija ir taip jau toli buvo nuėjusi. Ji 
pripažino kinų komunistus, pradėjo su jais prekybą, bu
vo linkę įleisti juo3 į Jungtinių Tautų organizaciją. Ir, 
kaip matome, ji ir toliau v e s pataikavimų ir nuolaidų 
politiką. 

Kaip Miuncheno anglų-prancūzų susitarimas su Hit
leriu ir Mussoliniu ir paaukojimas naciams Čekoslova
kijos nei'gelbšjo Europos ir pasaulio nuo antrojo karo, 
taip lygiai išeis ir su dabartinėmis pastangomis numal
šinti komunistinio fronto apetitą metant į jo gerklę 
Korėjos ar kito krašto dalį. Tai tik dar labiau suerzins 
komunistų apetitą ir greičiau priartins tretįjį pasaulio 
karą. 

Tiek anglams, tiek visoms vakarų demokratijoms, be
rods, jau turėti; būti žinoma prie ko veda nuolaidumų 
ir pataikavimų politika. Dėl to juk nepaprastai daug 
nukentėjo Europa, Azija ir pati Anglija. Nukentėjo ir 
Jungtinės Valstybės, nes joms šiandien tenka ir pini
gus pilt į užsieni, ir ginkluotis, kad išgelbėtų- laisvąjį 
pašau j ir save nuo komunistinio imperializmo. Ne nuo
laidos, bet stiprus pasiruošimas ir griežta politikos li
nija tegalės išgelbėti pasaulio laisvę ir demokratiją. 
Ne tik nė vienos žemės pėdos daugiau nereikia užleisti 
komunistams, bet išlaisvinti visas jų pavergtas tautas. 
Kitaip pasaulyje niekuomet nebus taikos ir ramybės. 

Daugiau Drąsos 
Po praėjusių rinkimų sen. Tafto asmuo sustiprėjo 

kaip respublikonų partijos vadas ir senate ir pačios 
partijos vadovavime. Dabar veik išimtinai iš jo laukia
ma programos tiek veiklai 82-rame kongrese, tiek 1952 
metų rinkimuose. 

Atrodo, kad net ir kai kurie demokratų vadai senate 
labiau skaitysis su respublikonų, vadu. Sakysime, toks 
senatorius Paul Doujlas (iš Illinois), kalbėdamas aną 
dieną CIO nacionalinėj konvencijoj Chicagoj, įrodinėjo, 
kad darbo įstatyme, kurį bandė demokratai atšaukti, 
esą nemažai gerų pusių. Toks įrodinėjimas, supranta
ma, nepatiko CIO vadams, tačiau sen. Douglas jų ne
pabūgo. Kodll? Todėl, kad buvusieji rinkimai, ypač 
Ohio valstybėj, parodė, kad unijų vadai nekontroliuoja 
darbininkų politinio nusistatymo. Dauguma jų balsuoja 
ta p, kaip jų įsitikinimai diktuoja. Ir tai, reikia pasa-
ky . i , yra g e r a s re iškinys , kuris ir Taftui , ir Douglasui , 
ir kitiems duoda daugiau drąsos kalbėti ir laisviau 
veikti. 

Reikalinga Rezoliucija 
Dr. Hector David Castro,*El Salvadoro atstovas, pa

tiekė Jungtinių Tautų asemblėjai rezoliuciją, kuria rei
kalaujama griežtai pasmerkti Kinijos komunistų agre
siją Tibetan. Tuo pačiu raitu siūloma sudaryti specialę 
komisiją, kuri paruoš.ų planą nuodugniai padėtį ištirti 
ir agresoriams nubausti. * 

Reikia laukti, kad pasiūlymas bus priimtas ir pada
ryti skubūs ir efektingi žygiai. Reikalas yra svarbus 
ir rimtas. Jungtinės Tautos neatliks savo pareigų, jei 
per pirštU3 žiūrės į komunistų agresiją Tibetan ar kur 
kitur. 

Maryland pietų valstybes kun. Michael F. Kavanagh, 
S.J., pradėjo organizuoti negrus bendrai talkai, kad 
pastačius gyvenamus namus. Pradžioje baltieji parapi
jos nariai skeptiškai žiūrėjo į juoduosius, kaip jie vieni 
kitiems padėdami, be jokių didelių išlaidų, statosi na
mus ir juos įrengia ir gražiai nudažo. Pirmuosius sta
tybos fondui pinigus paskyr§ vyskupas. Bendromis 
jėgomis, krikščioniškos meilės lydimi, daug ką galime 
padaryti. 

Senatorius Lodge nemano, kad skirtumai tarp Rytų 
ir Vakarų bus galimi išlyginti taikos keliu. Tokiam tei
gimui jisai turįs rimto pagrindo. 

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
UNIVERSITETUI 

Aukokite lietuviškų kny
gų vienintelei lietuvių kal
bos ir literatūros katedrai 
JAV universitetuose. 

Pennsylvanijos universite
tas Philadelphijoje jau prieš 
kelerius metus yra įsteigęs 
baltų ir s lavų f i lologijos 
skyrių, kur iame yra skai to- j 
mi moksliniai lietuvių kal
bos ir literatūros kursai. Tai 
vienin.elis JAV universite
tas, kuris leidžia pasirinkti; 
lituanistiką universitetinių j 
studijų dalykų ir baigusiems , 
duoda tos mokslo srities di- | 
plomus. Deja, studijas sun
kina lietuviškų knygų stoka. 
Tiesa, universiteto bibliote
ka yra įsigijusi veik visus 
naujuosius lietuviškus leidi
nius, bet senesniųjų jai dar 
labai trūksta. Todėl ir krei
piamės į lietuvių bendruome
nę, prarydami aukoti lietu
viškų knygų. Didelio Penn
sylvanijos universiteto bib
lioteka būtų, be to ir labai 
gera apsauga lietuviškoms 
knygems, kurios pa s priva
čius savininkus kartais ir 
žūva. Tinka visokioj lietu
viškos knygos: poezijos rin
kiniai, mokslo ir populiari-
niai leidiniai, žurnalų ir se
nesniųjų laikraščių komplek 
tai ar net atskiri numeriai. 

Mūsų universiteto biblio
tekoje sudėtos knygos pri
einamos visiems mokslinin
kams, ar jie bus surišti su 

KARO KRIMINALISTAS PALIEKA KALĖJIME 
;. i. i)..iwni iį*m>n 

Mamoru Shigemitsu, lydimas sūnaus, apleidžia Sugamo kalėjimą 
kaipo parilis, nežiūrint rusų protesto. Jis yra buvęs Japonijcs 
užsienių reikalų ministeris ir pasirašė pasidavimo aktą US 

Missouri laive. (Acme) 

Komunistu Priespauda Atvertė Jų Redaktorių 
Douglas Hyde Nupasakoja Savo Persilaužymą 

DR. J. PRUNSKIS 

Jauna Duktė Ir 
Komunistų Moralė 

Komunistų die n r a a c i o 
"Daily VVorker" redaktorius 
Douglas Hyde, knygoje "I 
Believed ,r pasakodamas apie 
savo atsiver.imą į Katalikų 

Pennsylvanijos universite u, j Bažnyčią, pabrėžia dar vie-
"interlibrary j n ą aplinkybę: dirbdamas ko-ar ne. Per 

lean" mokslininkai lituanis
tai gyveną toli nuo Phila-
delphijos, kad ir Cievelande 
ar Chicagoje ar net Kalifor
nijoje, gali naudotis univer- gančią dukterį Roveną. Su 
siteto knygomis savo gyve- i žmona jiedu tarėsi, kas bus 
namojoje vietoje. Taigi lie- j s u j ų j a i m a g r a ž i a mergaite: 
tuviškos knygos bus daug 
naudingesnės lituanistikos 
studijoms padovanotos šiai 
bibliotekai negu kur paslep-
tos ir tyrinėtojams nepriei- leisdama laiką klaidžiodama 

i nuo vieno prie kito (p. 237). narnos. 
Knygas prašome siųsti 

šiuo adresu: 
Baltic Studies, University 

of Pennsylvania, 3423 Wood-
land Ave., Philadelphia 4, 

Pa. 
Alfred Senu 
Vincas Krevė-MickeviČius 
Antanas Salys 

likviduoti. Esą, truputis te
roro juos sutvarkys... 

Ardyti Savo Krašto 
Gerbūvį 

Galutinai jį paveikė, kai 
viename vadovaujančių ko
munistų posėdyje Politbiuro 
atstovas i-dėstė tokį planą: 
naujai sovietų užimtuose 
kraštuose gyvenimo lygis 
žemesnis, kaip vakarų kraš
tuose. Komunistų pareiga 
bus kelti streikus, sabo.uo-
ti pramonę ir ūkinį giyveni-
mą vakaruose, kad vakarų 
gyvenimo standartas kristų 

— Partijos dorovei esant l ir taip susilygintų su rytų. 
tokiai, iš pat pradžių ji mai-: J a m b u v Q n e p a k e i į a mai 
šysistarp^Partij^^vudų^pra: k c k t U g t a s p l a n a g _ d i r b . 

tiniu būdu atnešti savam 
kraštui skurdesnes sąlygas, 
kad čia gyven.mas nebūtų 
geresnis už esantį komunis
tų valdomuose kraštuose. 

munistų partijos centre Lon 
done jisai pastebėjo, kaip te
nai vedamas palaidas gyve
nimas. Jis gi turėjo paau-

Hyde ir jo žmona aiškiai 
jautė, kad ne čia glūdi šei
mos laimė: 

GRĮŽIMO METAS 
NELfc MAZALAJTft . RRlIMINIENĖ 

—Kol yra danguje Dievas, ir nors keli lietuviai gyvens savo 
žemėje — neišnyks mūsų tauta nei mūsų giminė. — šitaip buvo 
kalbama karta į kartą vieno žmogaus namuose. Ir tai atsiminė da
bar tasai vienas iš tų namų — atsiminė tokį savo tėvo ramini
mą, tartą per kiekvieną nelaimingą įvykį, koks tik užkrisdavo 
ju šeimą. Atsiminė šitokius žodžius tartus motinos, išsiskyrimo 
dienoje. Visa tai atsiminė jis dabar, savo didžiausioje nelaimėje. 

Aną pavojaus valandą jo senoji motna ir jaunas brolis liko 
ten, 1cur buvo gimę ir gyveno. 

— Argi galima perkelti šaltinį? — pasakė brolis. — Jį gali 
užversti akmenimis ir užpilti krauju, bet jis liks toje pačioje vie
toje ir srovens po žeme. Ir tada motina pakartojo tai, kas nekartą 
buvo kalbėta šiuose namuose, giminė iš giminės. Tačiau jis, kuris 
gyveno mieste, statydamas rūmus ir bažnyčias, jis, kuris stovėjo 
ant plytų ir akmens, buvo nustojęs jausti žemės traukimą, jis bu
vo tik protingas ir žinojo, kad reikia pasitraukti. Jis, kuris augi
no mažą sūnų, norėjo žinoti, kad tas bus išgelbėtas, jis, kuris tu
rėjo gražią trapią moterį, turėjo išsaugoti ją nuo ateinančio čia 
visoko blogo. Ach, jo moteris! Ji negalėjo gyventi be jo, ir jis gy
veno tik jai. Atrodė, jog jų širdys tegalėjo tiktai drauge plakti. 
Taip, šito gal nesuprato jo jaunas brolis, neturįs tokio turto, ta
čiau motina tai turėjo žinoti, bet ji buvo liūdna ir beveik rūsti į jo 
pasiteisinimą: 

— Tavo moteris privalo valgyti tą pačią duoną, kuria tu mai
tiniesi, — pasakė ji, — ir tavo kūdikis turi mūsų namų kraują, 
kaip gali atimti jį iš čia nežinodamas, ar grąžinsi? 

— Aš jį parvešiu, motin, — pasakė jis susigraudenęs, — aš 
tau pažadu. 

Tačiau niekas nežino, kaip atsitinka tai, kas atsitiko jiems. 
Svetimame krašte, kur jie gyveno tremtiniais, moteris atidavė sa
vo širdi svetimšaliui, neseniai buvusiam jos krašto priešui, ir žmo
gus kentėjo taip dėlei šito, kad norėjo mirti. Bet jo širdis tebebu
vo ta pati, ji žydėjo ir degė ir kartais jam atrodė, jog jis pats gir
di, kaip ji viduje verkia, jis tiesiog jautė jos ašaras. Ir'jis neturėjo 
jėgos kovoti su neištikimą kada ji pasiėmė su savimi jų kūdikį. Ir 
nuo viso to kentėjimo jis pasidarė toks pavargęs, tarytum visų 
miestų griuvėsiai užvertė jį ir visų žmonių nelaimės ir praradimai: 
dabar jis pajuto praėjusių dienų badą, ir niekur jo kūnas negalė-

; jo pajusti poilsio. Ir kada jis priėjo tokią valandą, kai jam atrodė, 
! jog daugiau nebegalima kentėti jam buvo įrodyta ir šito netikru

mas, nes jis sužinojo, kad jo kūdikis, jo ir pabėgusios moters sū
nus, mirė. Po to jis jau pats nebegalėjo suprasti, kokios yra jo 
mintys, jo jutimas ir kentėjimas jis tiktai duso, kaip gyvas palai
dotas. 

Ir štai vieną tokį momentą, lyg oro trūkis, jį persmelkė maža 
mintis: kad aš galėčiau pasiskųsti savo motinai. Ir dabar jo mintys 
pasidarė gyvos, jis galvojo ir galvojo apie motiną, apie tą širdį, 
kuri niekuomet nenusisuka ir nepavargsta mylėti. Ir šitaip priėjo 
jis prie paskutinių motinos žodžių, ir tarė sau: — Kodėl aš nebu
vau tarp tų kelių, kurie iškęs viską, kad išliktų mūsų tauta, kodėl 
nesu ten, kad mano giminė mitų sargyboje. Argi aš mažiau stip
rus, negu mano sena motina ir jaunas brolis. 

Ir dabar ši mintis dalijosi jo sielą ir protą su jo kentėjimu, 
ir jis juto, kad nuo tų minčių stiprėja, ir vieną dieną atsibunda 
toks, koks buvo laimingose valandose: tvirtas ir kupinas pasitikė
jimo jėgų. — Ne, sako jis — aš nenoriu daugiau pražudyti nė vie
nos dienos čia, šitose bevilties dykumose, ir žūti liūdesiu nevertų 
dalykų. Ir nenoriu kasti aukso svetimose kasyklose, n€i statyti jų 
miestų, kada mano tėviškėje griūna paskutinis trobesys. Aš ne-

Mes abudu sutikome, Dabar Hyde savo širdy pa- galiu turėt: kantrybės laukti saugiai pasislėpęs besivėlinančio tei-
kad mūsų patyrimas įrodė, *akė: 

Prie 

'f I 

tt Živilės" Premjera 
Susiorganizavę mūsų ak

toriai į Lietuvių Teatrą A-
merikoje įtemptai ir gana 
rimtai tebesiruošia A. Škė
mos legendarinės dramos 
'' Živilė w premjerai. Veika- j 
las buvo numatytas pasta
tyti š. m. lapkričio 18 dieną, i 
bet dėl A. Škėmos susižei-1 
dimo, kuris savo veikale vai
dins labai svarbų vaidmenį, 
premjera atidėta gruodžio 9 
dienai. Ir ta premjeros die
na jau artėja. 

*4 Živilę" režisuoja Jurgis 

prie eiraies, jie norėjo 
save vadintis katalikais, tik... 
dar jie netikėjo į Dievą. 

Opozicijos Likvidavimas 
Ir Teroras 

Douglo Hyde širdyje pra
raja tarp jo įsitikinimų, ir 
komunizmo darėsi kaskart 
gilesnė. Labai slegiantį įspū
dį jam padarė likvidavimas, 
opozicijos vadų užimtuose 
rusų kraštuose. Jį sukrėtė 

Blekaitis. Dalyvauja šie ak- ir arkivyskupo Stepinac teis 
toriai: Živile — Lilija Bar- m a s . Hyde rašo: 
čaitė ir Irena Nivinskaitė, | — Aš žinojau kaip ir kiek 
Karijotas — Vytautas Va- į vienas komunistas žinojo, 
liukas ir Jonas Kelečius, I k*d arkivyskupas nebuvo 
Gluosnis — Kazys Gandri- j teisiamas už karo krimina-
mas, Ašautas — Antanas linius nusiteikimus, bet už 
Škėma., Dailininkas Albinas savo įsitikinimus... 

jog marksisiai klydo, 
tos pačios išvados mes pri
ėjome, ar nagrinėjome savo 
gyvenimą, ar stebėjome sa
vo draugų, kuriuos pažino
me, suirusias šeimas. 

Dabar kaip komunistų re
daktoriui Hyde, taip ir veik
liai komunistei jo žmonai, 
katalikybė visais atžvilgiais ; kiekvienas nusivylimas, kiek 
buvo prie širdies, iie norėio ! ̂ i e^a proga, kada man bu 

Iki šiol mane prie ko-
nistui dar prilaikė namų, 

Taus poli'ika, bet dabar ir 
tas saitas nutrūko. 

Daug Skaitė Ir Mąstė 
Jo pasaulėžiūra palaips

niui ke tįsi. Hyde rašo: 
— Kiekvienas sukrėtimas, 

singumo, arba matyti juos nubaustus už kvailumą taip, kaip mes 
esame nubausti be reikaio, Argi aš nesakiau namie, kad pasitrau
kiu laikinai, ir gal būt dabar man yra atėjęs grįžimo metas. Ir aš 
turiu grįžti už savo sūnų, mūsų tėviškės atžalą, grįžti už jį, jeigu 
nepajėgiau išsaugoti jo iki grįžimo. Ir kad žmogus norėjo grįžti 
gyventi, o ne žūti, ir kad buvo jis protingas ir drąsus, kad saugo-
josi, ir gal dėl to, kad visus pavojus buvo praėjęs savo širdyje, jis 
sugebėjo rasti grįžimo kelią. Pavojinga ir ilga buvo kelionė — 
nuo žiemos iki pavasario, bet su gegužio mėnesio vakaru jis bu
vo pasiekęs savo parapijos miestelį, ir mėnesienoje žengė seniai ži
nomu birštvu taku į tėviškę. 

vo nesupr antamas partijos 
elgesys viduje ir užsienyje, 
palenkė mane daugiau skai-

Jis buvo regėjęs mėnulio spindėjime kalnus, ir gėrėjosi jo 
akys gotikos bokštais tokioj nakties šviesoj, ir baltos jachtos, ku
rios lingavosi jūroje mėnesienos naktį, buvo gražios — tačiau, gal
vojo jis eidamas ir sustodamas — kas yra gražesnio už beržus. Jie 

tyti katalikiškų raštų ir gi- augo būrelias ir pavieniui, ir jų liemenys švietė baltai, ir ant jų 
liau apie katalikybę galvoti, žymėjo paslaptingi bruoželiai, kuriuos buvo nagu įbrėžęs praei-
čia buvo pastovios vertybės, damas pavasaris kiekvienais metais, ir mėnuo apšvietė kiekvie-
čia buvo žavūs protui daly- ną lapą iš viršaus ir šono — joks jų negalėjo pasislėpti šešėlyje, 

ir jie vis buvo tokie jauni ir patys šviesūs. Ir jis sutiko patakiui 
vieną epušę, ir kitą, ir šitų lapai buvo iš sidabrinės skardos ir žvan
gėjo. Ir staiga jam pasirodė, kad tie visi medžiai išėjo jo pasitikti, 
ir jis tarė: 

— Aš galėčiau išrauti jus visus iš džiaugsmo, ir dėl to kiek 
esu sveikas ir nusikratęs visokio nuovargio. Išrauti ir atgal įso
dinti. 

kai, kurie atlaikė egzaminą, 
čia buvo dorovė patraukli ir 
eisinga, a a buvo pasaulė

žiūra, gyvenimo kelias, kurs 
patenkino tuos, kurie jį gali 
visai priimti ir kurie iš sa
vo asmeniško, dvasinio pa
tyrimo ž nejo, kad tai tiesa. 

Kaip Hyde, taip ir jo žmo
na abudu i'gėjosi tos valan
dos, kada jie galės nuošir
džiai būti katalikais, bet kol-

i kas dar jie netikėjo į Dievą, 
Bielskis, režisieriaus pade- j Douglą Hyde gerokai pri- o vis dėlto jie sakosi: 
jėjas Teofilius Kuklys, Pa- trenkė, kai komunistų dien- — Mes atradome, kad Baž 
rikai Stasio Ilgūno, buv. Vii raščio redakcijos posėdyje nycios g'lieji mąstytojai ir 
niaus Teatro grimerio, kos- buvo pranešta iš partijos filosofai patiekė daug gerės-
tiumai pagal dail. Bielskio viršūnių, jog daugelyje oku- į nius Dievo buvimo įrodymus, 
eskizus Venslavičienės. Ad- puotų kraštų bus išprovokuo : kaip kad Marksas ar Engel-
ministrac;ja ir ūkio skyrių- tos kaimiečių riaušės, kad' sas pertiekė Jo nebuvimo 
mi rūpinasi Stasys Gasiūnas. paskui juos būtų galima ap- teigimą. 

Vens'avičienė kostiumus kaltinti maištų kėlimu ir1 

dirba net sirgdama. Ji pilna : 
nepaprasto idealizmo ir mei- srityje VenslavicHenė turi il-
lės lietuviškam teatrui. Trem gą ir didelį patyrimą. Ji jau 
tyje iš skudurų ji padarė dirbo garsiajam Kauno "Vil-
kostiumus M Sevilijos Kirp§- |kolakyje , \ o nuo 1935 m. 
joM operai Teatro kostiumų Kauno valstybiniame teatre. 

Slaptas Apsilankymas 
Pas Katalikus 

Taigį Douglas Hyde jau 
buvo dvasioje labai priartė
jęs prie katalikybės. Tačiau, 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Ir kartą jis krūptelėjo, nes per taką peršoko kažkas, ir tuo
jau jis susijuokė, ir ištiesdamas ranką pasakė balsu: 

— Žiūrėk, kiškutis. Jo kailis spindi taip, kad jį galėtum pa
kabinti aukštai, kaip mėnulį. 

Ir jis pagalvojo: tai aš kalbu su savo sūnumi. Argi nejaučiau 
jį visą kelionės metą, ir tai dėl to man buvo lengva eiti? Aš jo 
nekalbinu kelyje, ten, kur ir mintis yra pargarsi, kad neprikeltų 
pavojaus — bet jį atvedžiau dabar į tėviškės žemę, kaip buvau 
žadėjęs mano motinai. 

Ir dabar jie išėjo į laukus, ir jis kalbėjo savo sūnui: 
— Tu negali atpažinti jų — tu buvai permažas, kai mes bė

gome, bet žiūrėk, čia visur mes žengiame neužgesintomis pėdomis 
—i tavo senelių seneliai yra sumynę tuos takus per šias savo dir
vas. Šimet čia pasėta rugiai — keista, jų yra taip nedaug. Bet, 
žiūrėk, tu tik pažiūrėk, kaip mėnuo rūpestingai linguoja jų stie-* 
bus, jis yra kaip auklė, ir kol jis šviečia neateina žaibai, nei liūtys, 
nei didelis vėjas. Ir rytoj saulė globos juos, ji pagirdys juos rasa. 
Ach, rugiai po žmogaus tai pati brangiausia gyvybė, mano vaike. 
Tau nebeteks jų sėti, bet tavo dvasia yra grįžusi čia ir ji globos 
tuos, kurie šiuos laukus dirbs — taip tu dalyvausi savo žemės ir 
giminės gyvenime. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU DIENOS PROGRAMOS DAUG GYVULIŲ NUSKENDO 

Mokslo ir Pramones Mu
ziejaus (Museum of Science 
and Industry) Lietuvių Die
nos, lapkričio 26, ruošiamos 
sekančios programos: 

2 valandą popiet ir pakar
tojant 4 valandą Lietuvos 
Vyčių choras, diriguojamas 
L. J. Šimučio, giedos lietu
viškas Kalėdų giesmes, ir 
dainuos liaudies dainas. Al
dona Valeišaite režisuoja 
'* Lietuvišką Kalėdų Fanta
ziją'*, kurioje dalyvaus dvy
nukai Prapuoleniukai, Šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
vaikai šokėjai, ir specialus 
šokėjų ansamblis iš Šv. Ka
zimiero Akademijos. Akom-
paniste bus Aldona Prapuo-
lenyte. 

7:30 valandą vakare, ir 
vel 9 valandą bus atvaizduo
jamos lietuviškos Kūčios, 
kalėdines tradicijos, papro
čiai ir pasilinksminimai. 
Šiam vaizdeliui režisuoja 
Gasparas Velička. Dalyvau
ja Ateities šokėjai, Lithua-
nian University Club nara i , 
Alice Stephens dainininkių 
trio ir solistes, ir kiti. J. 

visas Daužvardiene aiškins 
'programas angliškai. 

Prašoma jsidemėt, kad šį
met muziejus įvedė naują 
tvarką: įėjimas į muziejų ir 
į programas nemokamas, ta
čiau iš anksto reikia gauti 
programoms bilietus iš mu
ziejaus; neturintieji bilietų 
nebus įleidžiami į muziejaus 
auditoriją, kur vyks prog-* 
ramo3. Bilietus galima gauti 
dabar. Muziejus atidarąs 
kasdien nuo 9:30 ryto iki 
4:30 vakaro. 

Lietuvių ir kitų tautų eg
lutes bus galima matyt kas
dien (9:30 iki 4.30 v.) nuo 
lapkričio 25 d. iki Naujų 
Metų. šįmet atžymėsime 
penktą metinį lietuvių daly
vavimą šioje ypatingoje eg-
lučiy parodoje ir programo
se. Iki šiol, lietuvių eglute 
yra sukėlusi d:džiausio susi
domėjimo, patraukusi dau
giausiai žiūrovų, atvaizdai 
tilpę šimtuose laikraščių ir 
žurnalų lapuose. Ir šįmet, 
mūsų eglutes nuotraukos 
tilps kaikuriuose žurnaluose. 

J. Daužvardiene 

MOŠŲ KOLONIJOSE PLAČIOJOJE AMERIKOJE 
25 Metų Gyvavimo 

Sukaktis 
Mičiulio bei jo sūnaus Vale
rijono, o kitoje grupėj buvo: 
A. Steikūnas, inž. P. Steikū-
nas, inž. K. Pocius ir A. 

CHICAGO. — Lapkričio I Puikūnas. Abu namai gra-
menesį Joniškiečių; Labdaros' ž u s ' m°derniliki, su visais 
ir Kultūros Klubui sukanka i patogumais ir pakankamai 
25 metai nuo klubo įsikūri
mo. Šia proga klubas rengia 

erdvūs. Iš oro visi darbai jau 
baigti ir su vidaus įrengi-

Ceatralintjoje CaKfornijoje siaučiant potvyniui, daug gyvulių nuskendo. 
Nusigandęs bulius kovoja su potvyniu. (Acnic)# 

IŠ P. MAS CENTRO VALDYBOS VEIKLOS 

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI 
ALT Skyriai 

LOS ANGELES, Calif. — 

Pastarajame Los Angeles 
ALT sk. susirinkime buvo 
nubarta pradėti organizuoti 
ALT skyrius visuose dides
niuose Kalifornijos miestuo
se, kaip San Diego, San Fran 
ciseo. Santa Barbara, Palm 
Springs, o kur mr.čiau t?ra 
lietuvių, surasti ALT-o įga
liotinį. Kitų metų pavasaiį 
ar vasarą numatoma sušau : 
ti visų Kalifornijos lietuvi: 
konferenciją. 

Vasario 16-ją dieną nutar
ta iškilmingai paminėti 195 
m. vasario 18" d. North Star 
Auditorijoje. 

Lietuviai Indi jonams 
Pildys Programą 

Palm Springs indijonų re
zervacijos parapijos klebo
nas kun. Romanas Klumby 
ruošia didelę indijonų-mek-

Komunistų Priespauda 
Atvertė Redaktorių 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
jis buvo augęs tarp protes
tantų, jaunystę ir subrendi
mo metus praleido besidar
buodamas su komunistais, 
taigi jam dar nebuvo pro
gos niekur dalyvauti su ka
talikais. Dabar jis nuspren
dė slapta nuvykti į katalikų 
susirinkimą. 

Čia jam padare gilų įspū
dį mieli santykiai tarp dva
sininkų ir pasauliečių. Po su
sirinkimo J13 prisitaikė pa
lydėti į stotį vieną jėzuitą ir 
jam išsipasakojo — per 20 
metų buvęs marksistu ir ko
vojančiu ateistų. Tada pa
klausė jėzuito: 

— Ar toksai žmogus dar 
gali pasidaryti kataliku? 

— Bažnyčioje yra sukur
ta nusidėjėliams... Pirma rei 
kia imti instrukcijas kata
likų tikybos..., — skambėjo 
atsakymas. 

— Aš parbėgau namo, 
nešdamas naujieną, kad mes 
galėsime tapti katalikais, 
kai tik bifsime pasirengę, — 
rašo Douglas Hyde. 

sikiečių šventę (Fiesta). Lie 
(tuvių tautinių šokių grupe 
iš Los Angeles vyks jiems 
pildyti programą. Taip pat 

! programoje dalyvauti yra j 
pakviesta keletas Hollywoo-
do žvaigždžių, kurie kaip 
tik tuo laiku atostogauja 
Palm Springs miestelyje. Mi
nėta švente įvyks viename 
iš gražiųjų Palm Springs 
viešbučių patalpose. 

Parapijos Choras Švenčia 
10 Metų Sukakti j 

Sausio 7 d., 1951 m. šv. 
Kazimiero parapijos choras 
rucriasi pastatyti " Viengun
gių' ' operetę, kurią režisuo
ja solistas VI. Baltrušaitis. 
Atrcdo, kad bus pirmoji Los 
Angelyje lietuvių pastatyta 
operete. Choras ir solistai 
stropiai tam ruošiasi, nes 
tuo bu 3 paminšta ir choro 
10 m. sukaktis. 

4 Lietuvių Dienų 
naujas numeris 

Puikiai iliustruotas "Lie-i 
tuvių Dienų" Nr. 8, atrodo, 
yra skiriamas Lietuvos Vy
čių veikimui atžymėti. Telpa 
/ iliustracijos iš Vyčių sei
mo ir organizacijų vadų. Šio 
numerio viršelį puošia dail. 
P. P. Puzino kūrinys "Trem- į 
tinę", kuris šiais metais 
miesto vadovybės organ zuo-
toje parodoje buvo pripažin
tas geriausiu piešiniu 1950 
metais ir buvo suteikta už jį 
medalis. 

Turinyje telpa šie naudin
gi straipsniai: " Pragiedru-
Lai ir šešėliai" (Gen. Stasys 
Ra'tikis), "Vyčiai kovoja už 
lietuvybės išlaikymąn (pa
sikalbėjimas su naujuoju 
pirm. Al. Vasiliausku), "38 
metai lietuviškumo sargybo
je" (L. Valiukas), "Ar ga
lima nušauti kūną į menu
lį" (B. Ketarauskas), "Lie
tuvių liaudies dainos jau
niesiems pianistams", "Lie
tuvių meno triumfas", "Tar 
pusavy kalbėkime lietuviš
kai". Anglų sekcijoje telpa: 

'"The VVritten Word" (M. 
Stark), "Kristijonas Duone
laitis — Famous Lithuanian 

rama. 
Pirmoje dalyje bus suvai

dinta vieno veiksmo kome
dija "Ūsai, doleris ir meile". 
Vaidins lietuvių valstybinio 
teatro aktoriai. Antroje da
lyje dainuoja Lietuvos ope
ros soliste Ale Kalvaityte ir 
šoka Lietuvos baleto soliste 
Irena Eidrigevičiūte, trečią 

Pasaulio Moksleivių Atei- sys bus kreipiamas į litua- dalį išpildo "Linksmieji bro-
tininkų Sąjungos centro vai- nistikos dalykus. Ateinan- įiai". 
dyboje paskutiniu metu įvy- čią vasarą vel numatoma p 0 programos šokiai, gros 
ko pasikeitimų. Kai kuriems surengti didelę moks. at-kų I Ben Paivis orkestras, veiks 
valdybos nariams laikinai i$ į vasaros stovyklą J. A. V- j baras su užkandžiais. 
pareigų pasitraukus, buvo bese. Gi "Ateities" ir kito-
kooptuoti nauji asmenys, ir kios at-kiškos spaudos lei-
dabar pilnas P. MAS centro dimas užims taip pat vieną 
valdybos sąstatas yra toks: svarbiausių darbo sričių. To-
sąjungos dvasios vadas —jdėl naujoji P. MAS centro 
tėvas Tomas Žiūraitis, O.P. valdyba maloniai prašo vi
j o adresas: P. O. Box 592, sus ateitininkų bičiulius, i r | 
Metuchen, N. J. Pirmininkas I ypatingai pačius mieluosius 
— Juozas Baužinskas, 17 St. \ moksleivius padėti jos dar-

25 m. sidabrinį jubiliejų Chi- m a i s e : n a m a P n e Sal°- V l e " 
cagos Lietuvių Auditorijoje n o s l r k l t o s g™Pe* visi sta-
šeštadienį, lapkričio 25 d. 7! t^hos d a r b a i t™™ dirbami 
vai. vakare bug įvairi prog- j t l k P° d a r b o gnžus iš fabri

ko be jokios pašalinės pagal
bos. Toksai jų darbštumas, 
kruopštumas ir norag savo 
jėgomis pasistatyti namus 
stebino ne tik savo tautie
čius, bet ir kitataučius. 

Jonas Ervydis 

Baikite savo kančias 

Maloniai kviečiami visi. 
Alfonsas Masiulis 

Naujakuriai Pasistatė 
Namus 

Pakeisk nuomonę apie tuos da
lykus, kurie tave slejria, ir tu bū
si laisvas nuo jų. 

—Markus Aurelijus 

arthrltls. reumatizmo, tdutuamug, 
raumenų įtampa, LotM'Jima MJ 
šiomis suiptomi* formulėmis k u* 
riiM e jo i& Laito* | karta. Sudetia 
grynų ioliu, daugeliu jų yra re
tos ir brangios. 

L-ii ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
(91.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, art h riti* bei 
lumbago daugelio dėkingu žmo
nių. 

Z-<; ŽOLIV ARBATA No. 17— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar-
batą teikia g r e i t a s rezulta 
tUH -.kilvio Ilgose. Fiukiai liuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja 

sT.ANIS Analgesic SALVE — 
($1.00) — duoda STEJAfiTINL'S 
rezultatus. 

Ateikite arba atsiųskite "monej 
oider" Gaunama geresniose ap-
tiekoae ir VVieboldt krautuvėse 
Z. G. STANIS COMPANY 

2822 ARCHER AVE. 
CHICAGO 8, 1LL. 

iK-pt. 1>. 

ar bui malda bei moraline 
materialine parama. 

P. MAS CV 

Priešingumas 
kriterijus. 

tai draugystės 

INDIANA HARBOR, Ind. 
— Šiais metais šio miesto 
ribose naujakuriai pastate 
dvejus mūrinius gyvenamus 
namus. State susidėję po ke
lis vyrus į dvi grupes. Vie
na grupe susidarė iš inž. V. 

PraMūzų priežodis Bičkaus, K. Valeikos ir V. 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS (REKORDAI) 
Pakirstu Berželį lr Žygis į Vilnių l.ith. Men's < >etetc "Aidai" 
Rytoj šventa. Išmiegosiu) ir Valio Pjovejčliai. l.ith. Mon's Oetet "Aidai" 
\I\lejau Merirrtę lr Močiute Mane Bure Viktoras Bekeris 
Jaunimo Polka ir 1 minuok Man Dainą, VaJcas A. J» žavita.s Ork. 
Vilniaus Polka ir Lietuvos Merjralčlų The Baltlmore l.ith. Ork. 
(» Naktin Tyli ir Kur r.akūžf Samadbta The Baltlmore l.ith. Ork. 

John's Rd., R:dgewood 27, 
N. Y., vice pirmininkas ir 
soc. reikalų vedėjas — Vy
tautas Vygantas, sekretoriai 
— Galina Macelytė ir Vy
tautas Vebeliūnas, iždinin
kas — Pranas Grušauskas, 
mergaičių skyriau^ vedi j a 
— Česlava Šidlauskaite. Jos 
adresas — 159 Bowen Str., 
So. Boston, Mass. 

Buvusioji centro 'valdyba 
daugiausia dėmesio kreipė j 
"Ate i t i es" a tgaivinimą ir 
leidimą naujose sąlygose, 
U Ž m e Z g e rVŠiU3 SU V i s a m e ' ^ ' " ^ ' K i I>aine4S ir Suktinis VValt Thomas Ork. 

& * v
 į lankstui Berniukui ir Cirkus Polka The Thomaa Ork. 

p a s a u l y b e s i k u r i a n č i o m i s Mikita. Austas Ir Koja. Koja Folkraft International Ork. 
r r ^ l r o l „ f t , , l r imn^ry i iB *-Ti Noriu Miego, Kubilas ir Suktinis Folkraft International Ork. 
mOKSi . a t - K U K U O p o m i S , n i - Vt-daras ir Kalvelis Folkraft International Ork. 
P nOSl S O C i a l i n e B a r a m a U- ' V a ' , l n a * - 2i«>K«'lis ir tirt-iz-Greicius Folkraft International Ork. 
f̂  - - , . . . . . Klumpakojis Polka ir Lietuviškas Kadrilius Liet. Tautiškas Ork. 
k U S i e m S V o k i e t i j o j e m o k s l d - Šventoji ^ k t i s . Pirma l»alis lr 
v : o m anr^ana 'S M a a M A . + -. šventoji Naktis. Antivi Halis Trubadūru Kvartetai 
V i a m s , s u r e n g ė V a s a r o s SXO- jvtronolės Polka lr Vilniaus Polka Mahanojaus Liet. Main. Ork. 
V y k i a N a u i o S l O a v a l d V D O S 1 , : ^ i r i i i u Ž'rgelj *«• Kisim l aukan A. Vanagaitis 
« « . J1 . ° , . . j I UrksmybCa Polka lr Lietuviško Klubo Polka . . VVorchestorio Liet, Ork. 
l a u k i a n e m a z e 3 n i U Z a a V i n i a i . Storų Bobų Polk; ir ButkiSkių Polka . . . . Pennsylvanįjos Angliakasiai 
R^ilrolir>o-o AKMNiMtAfJ M « i i Aiaučiaus Polka ir J ievutes Polka Mahanojaus Liet. Main. Ork. 
K e i k a l m g a O r g a n i Z U O t l n a U - ! S n d i e v SesUr*s Stasys Pauraa. Baritonas 
j a s m o k s l e i v i ų a t - k ų k U O p a S , l Ra jone lr Meilg Juozas Antanėlis Te.no. as 

v . . . , . , Einik Polka lr Lietuvos Kareivių Polka \ \ orehesterio Liet. Ork. 
y p a C j a u n e s n i ų j ų , k u r i O S dUO Pas Malūnėlį ir Ant Kiemelio Kariškas Benas 

Bučkio Valcas ir Nauja Polkoj Tarptautinė Ork. 
Bernužėl Nevesk Pačios lr Sibiro Tremtinys J. Byanskas. Piano 
Linksmas Jaunimėlis ir Agotėlės Polka Šokių Orkestras 
Ant Marių Kiantelio lr Prlrodino Seni Žmonės L Butėnas. Baritonas 
Ganėm Aveles Marė Strumskienė ir 
Oj (**ia Pia Petras Petraitis. Duetas 
Karės Įtaikų I»olka ir Didmiesčio Polka Juozo Sasnausko Ork. 
Tyliųjų Naktį ir Angelai Gied' Danguje Petras Petraitis, Baritonai; 
Senelis Ganė Aveles lr Žaliojoj Girelėj . . . . dain. J. Sarsvvičius, Tenora.4 
Oželis lr Geismai Svajonės Duetas su Orkestru 
Dzinguliukai lr Gyvenk. Juokis ir Mylėk Duetas su Orkestru 
Draugai j Kova ir Kur Dega Šešupė Mikas Petrauskas 
Karvelėli lr Jūra • C. Sasnauskas 
Spaudos Vateas lr Tvkiai Nemunėlis Teka Pirmyn Choras 

SKOLINAME PINIGUS 
ant pirmų morgičių ant nuosavybių Chicagoje ir priemies
čiuose. $1000 iki $20,000 už 3y2 nuoš. ir aukščiau metams. 

Prašykite mūsų nemokamo apskaičiavimo 

JOHN O. SYKORA, REALTOR 
2411 South 52nd Avenue Cicero, 111. 

BIshop 2-1613 arba TO. 3-2453 
Tikrai Veikli Organizacija 

Prašykite mūsų nemokamo sąrašo 200 bargenų 
Chicagoje ir priemiesčiuose 

tų visai at-kų organizacijai 
prieauglį, paruošti naują 
statutą bei veikimo progra
mas. Jose ypatingas deme-

Poet", "Joys of Spring'\ 
"Ab road the Kualoa" (iš 
lietuvio kelionės aplink pa
saulį ). 

''Lietuvių Dienų' adresas 
— 9204 S. Boadway, Los An
geles 3, Caiif. Metine prenu
merata $3.00 viduose kraš
tuose. Dabar užprenumera
vę dėl 1951 m. gaus nemo
kamai lapkričio ir gruodžio 
mėn. numerius. — M. N. '«• 

Shiiu'ianie ir į kitu* miestus. Prisiuntimas ir supakavlma-
i doleris ek>tra, | Kanada 2 doleriai. 

J O S . F. B U D R I K, I n c . 
3241 So. Halsted Street 

CHICAGO S. ILLINOIS 

K6*>* a^Bl 

a^y / 

Marija viską gali pas Dievą! 
Jei spaudžia vargas, 

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją. 

i 

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
laikoma Novena į 

Nekaltai Pradėtąja. Mariją 
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 7 dieną. 
Norėdami įsijungti į šią Novena, siųskite 

savo intencijas šiuo adresu: 
j Immaculate Conception Convent 
į R. F . D. 2, Putnain, Conn. 

Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia sa- { 
! vo intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia šią 
K Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje. 

^ = 
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DIDŽIAUSIAS VARTOTU AUTOMOBILIU PASIRINKIMAS 
LENGVOMIS ISSIMOKEJIMO S4LYGOMIS 

'"% 

* * Super m® 
hiick Super 

$250.00 

MILDA BUICK SALES 
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Vincas Par^dnis lr 

907 West 35th Str. 
Antanas Bačkys 

LAiayette 3-2022 
^ , SS 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS ir PECiAMS A L I E J Ų 

P A T A R N A U J A M E #GERAI IR PIGIAI 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. H0YNE AVL, TEL. VIRGINIA 7-7097 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
_ J? 

^ ^ ^ 
UŽSISAKYKITE SAVO PATOGUMUI 

COMBINATION SCREEN lr STORM LANGUS 
Padaryti iš Metalo — Vartojami Vasarą ir žiemą. 

Galima vartoti senuose arba naujuose namuose. 
MES TAIPPAT TURIME "COMBINATION" DURIS 

HEALTH MOR, INC. 
403 NORTH YVABASH AVE. ANDOVER 3-6600 

= 

———. 
rir 

Amerikos Lietuvių Pašalpos Klubas 
27 METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA 

1950 metų, lapkričio men. 26 dieną, sekmadienį 
VAIDINAMA MOUERO 3 VEIKSMŲ KOMEDIJA 
" T A R I A M A S I S L I G O N I S " 

S T A T O : 
LIETUVIŲ TEATRAS AMERIKOJE 

Režisorius — Jurgis Blekaitis 
Dailininkas — Vladas Vijeiki» 

• OSE = ac = ląfe aes i v\ " 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 So. Halsted Street, Chicago, I1L 

Durys atidaromos 2 vai. p. o. Vaidinimo pradžia 4 vai p. p. 
PO VAIDINIMO: ŠOKIAI, BARAS, UŽKANDŽIAI. 

fejimas — 81.20 m taksais. 
1 • • — — Į " i » . i m > • -

^ 

punkt. 

y/ 
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Penktadienis, lapkr. 24, 1950 
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

i 
DAINOS MENO ŠVENTE DETROITE 

DETROIT, Mich. — Ame
rikos Lietuvių Radijo Balso 
Klubo koncertas, įvykęs lap
kričio 19 d., buvo t ikras 
džiaugsmas detroitiečiams, 
pasiilgusiems tikrojo meno 
dvelkimo iš mūsų lietuviš
kos scenos. 

Koncerte dalyvavo muz. 
Br. Budriūno vedamas cho
ras ir solistai: pianistas Pra
nas Janeckas, dainininkai — 
Valencija Stapulionytė ir 
svečias Stasys Baranauskas. 

Radijo Balso chorai: miš
rus ir vyrų choras — tai 
nauji, pastarųjų dviejų me
tų bėgyje susiformavę cho
rai. Jų sąs.ate bemaž neliko 
senųjų, anksčiau tuo pat 
vardu veikusių chonj daly
vių. Muz. Br. Budriūno ve--
darni, šie naujieji chorai su
daro drausm ngus, puikius i 
vienetus, galinčius reprezen
tuoti lietuviškąją dainą ir 
sužavėti dainos išpildymu. 
Tai liudija mums ir svetim
taučių pripažinimas, nes tie 
ttiorai kv i eč i ami j į v a i r i u s 
parengimus, nelietuvių orga
nizuojamus. 

Klusnūs dirigento rankai, 
jie vienodu subtilumu ir tiks 
lumu atliko idiliškąją j . 
Strolios Valiok, dalgeli iri 
bravūriškąjį VI. Paulausko 
Jūreivių maršą ir oratori
nės nuotaikos Br. Budriūno 
Gyvent! Tarp tų įvairiaspal
vių choro repertuaro polių 
tilpo daugeLo lietuvių kom

pozitorių kūrinių: K. V. Ba
naičio, J. Štarkos, A. Vana
gaičio, J. Švedo, S. Griauži-
nio, St. Šimkaus ir C. Sas
nausko. 

Valencija Stapulionytė e-
santi savo talento brendimo 
laikotarpyje. Ji jaučiamai 
žengia pirmyn. Kietas dar
bas, kurio ji negaili savo ta
lentui lavinti, neša vaisius. 
Jį — šešiolika-metė Ameri
kos lietuvaitė •*- teikia stip
rių vilčių ateičiai. Tas pats 
pasakytina ir apie kitą jau
nąjį lietuvį, pianistą Praną 
Janecką. 

Svečias, operos solistas 
Stasys Baranauskas pasiro
dė su plačiu repertuaru, su
sidedančiu iš lietuvių kom
pozitorių kūrinių, harmoni
zuotų liaudies dainų ir dviem 
operos arijomis. Stasys Ba
ranauskas itališkosios dai
navimo mokyklos atstovas 
mūsų žymiųjų solistų tarpe. 
Solistas, kar tu su choru pa
dainavo elegiškąjį C. Sas
nausko Karvelėlį ir svajin
gąją Abto Serenadą, kuriuos 
turėjo bisuoti. Garsioje Ca-
varadossi arijoje iš Puccini 
operos Tosca ir arijoje iš 
Halevi operos Žyde solistas 
perteikė publikai visą savo 
galingojo tenoro žavesį. Tos 
dramatiškos arijos suteikia 
visas progas atskleisti ste
bėtinai turtingą balsinę me
džiagą, kurią valdo St. Ba
ranauskas. Solistui akompa-

PREZIDENTAS GAVO KALAKUTE gus Palubinskui, Vaičiulaitis 
davė pluoštą savo poezijos. 
Oktetas, šį kartą pasirodęs 
visame savo pajėgume, po 
Vaičiulaičio padainavo ke
lias daineles. Su įdomumu 
klausėmės Nelės Mazalaitės 
"Pasakos apie Eglę" . Tada 
pirmąją dalį užbaigė solistė 
Juzė Augaitytė, sugebėjusi 
užmegsti su klausytojais la
bai glaudų kontaktą. 

Pirmoji dalis, siek tiek iš
tęsta, bet įdomi buvo nu-

Nukelta į 7 pusi. 

<F 

Prezidentas Trumanas gavo iš Warren D. Johnson, iš Nortting-
homa, Pa. (centre), kalakutų federacijos prezidento, 35 svarų 

kalakutą. Dešinėje yra Fred Smith. (Acme) 

LITERATŪROS VAKARUI PRAĖJUS 

PHILADELPHIA, Pa. — 
\ Literatūros vakaras, orga
nizuotas vietinės vyčių kuo
pos, praėjo su dideliu pasi
sekimu. Jis parode, kad mū
sų visuomenė neverta per 
daug skųstis, kad ji vertina 
tai, kas yra gero. Prisirin
kusi pilnutėlė šv. Kazimiero 
p a r a p i j o s - s a l e p u b l i k o s pa -
buvojo dvi valandas su ra
šytojais, pasigerėjo jų raš
tais, pagerbė juos. Vakaro 

navo muz. Br. Budriūnas. 
Tebūnie didelis ačiū šio 

koncerto rengėjams ir jo da
lyviams. 

Chore pasigendama Ame
rikoje gimusio lietuvių, jau
nimo. J. Gliaudys 

metu buvo parduota virš 40 
knygų. Šis skaičius yra ne
paprastai didelis, ir j is dar 
kartą patvirtina, kad knyga 
yra gerbiama, tik reikia su
daryti sąlygas jai pasiekti 
visuomenę. 

Su savo raštais dalyvavo 
[Vincas Krėvė, Kazys Bradū-
j nas , Ne lė M a z a l a i t e i r A n -
] tanas Vaičiulaitis. Progra-
|mą įvairino vyrų oktetas ir 
'solistė Juzė Augaitytė. 

Vakarą pradėjo aktorius 
Palubinskas, atvykęs iš Bal-
timorės, skaitydamas ištrau 
ką iš Krėvės "Raganiaus" . 
Meistriškas skaitymas ir 
keista senio filosofija prie 
Dangaus vartų klausytojus 
iš kar to nuteikė gerai. Bai-

NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ 

Skaudančių 2aizdų 
1B ATVIfiŲ ODOS UGU. 

Tie, kurie kenčia nuo JSKNŲ, A.T-
v i t t ^ ir sšKALDžii^ Ž A I Z D Ų , jit 
ucfe'uii ramiai senėti ir naktimis 
miegoti, nes jy ulslsenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti ta 
Qv /.ėjimą, h skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGL'LO Ointment. JŲ g y d o m o s 
ypatybės palengvins JŪSŲ skauueji-
mu ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau-
užių rudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjiina ligos vadinamos PSOHIA-
SIS. lu .pg i paš.>;.iw peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyš!mą 
tarplrščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūsiauėlos ir suskilusios 
odas. Jos yra geros gyduoles nuo 
visų tšvtriHnrų odos 
ligų. LEGL'LO Oint
ment sutelks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusia, perStamų ir 
niežltfčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c . 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chioagoj 

ir apylinkėse ir Mil-
vvaukee. a r b a at
siųskite money or
derį j — 

LKGULO, Department D 
4847 VV. I4th St., Cicero 50, UI. 

'AIDAI" SKIRIA LITERATŪROS PREMIJA 
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas 

TT. Pranciškonų, pamečiui skirs po vieną $500,00 
premiją už premijos komisijos geriausiu pripažintą 
grožines literatūros ir mokslo veikalą. Šiuo skelbia
mos jos taisykles pirmiesiems metams: 

1. 1951 metais pirmą kartą premija bus skiriama už gro
žinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar 
dramą 

2. Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą ski
riama premija nebus skaldoma tarp atskiru autorių. 

3. Premijos komisija vertins 1950—1951 m. pasirodžiusius 
viešumon grožinės literatūros kūrinius ir tais metais pa
rašytus, bet del dabartinių sąlygų negalėjusius būti iš
spausdintais kūrinius tų autorių, kurie juos prisius ko
misijai. 

4. Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti ne
mažiau 32-48 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. 
NoveMų ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 
puslapių dydžio spausdintos knygos. 

5. Paskutinė data kūriniams įteikti 1951 metų gruodžio 1 d. 
Siųst šiuo adresu: Ant. Vaičiulaitis, 2087 No. Main Ave., 
Scranton 8, Pa. 

6. Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar 
nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai 
spausdinti per "Aidus". 

7. Premijos sprendėjų komisiją sudaro: Bern. Brazdžionis. 
J. Girnius, V. Maciūnas, Pr. Naujokaitis, A. Nyka-Niliū-
nas, Ant. Vaičiulaitis ir leidėjų atstovas T. Dr. L. Andrie-
kus, O. F. M. 

l ^ f 

Ali in a day's work 
Chicago *with G*S... 

Mm Murphy is fitter foreman of the Peoples 
Gas southside shop. There are 187 men under 
his direction to handle the installation of 
eppliances, meters and piping in eustomers 
komes. Jim has 32 years with the company. 

When homes, clnbs and churches 
need help in planning efficient 
kitchens, Kenneth f. Arnswald is 
their man. H ere you see him mok-
ing drauiings shotving placement 
of appliances and eąuipment in a 
neuly remodeled church basemenU 

-to serve 

4.500 vyrų ir moterų, kaip J im ir Ken ir John 
yra Peoples Gas tarnautojai . 

Be jų ypatingo patyrimo ir nenuilstamo pasi
šventimo pareigoms, Chicagos gazo aptarnavimas 
niekuomet nebūtų suspėjęs plėstis ka r tu . su mies
to progresu. 

Nuo mažos pradžios prieš 100 metų, kai gazas 
aptarnaudavo vos daugau negu šimtą klijentų, ga 
zas dabar yra nepamainomas beveik milijonui šei
mų, prekybai ir pramonei. I r t a s skaičius didėja> 
kiekvienais metais. 

Kad galėtų aptarnaut i didesnį skaičių asmenų 
ir įvairesniais būdais, Peoples Gas jau seniai da
lyvauja natūralaus gazo iš Texas aliejaus plotų 
iki Chicagos durų pris tatymo programoje. 

Dviguba tolimo ats tumo aukšto spaudimo vaaiz 
džių linija jau veikia ir trečia linija jau yra stato
ma kitos giminingos bendrovės. Kai ši, linija bus 
užbaigta 1951 metų pabaigoje, toliau padidins ga
zo pristatymą, kuris bus panaudotas Chicagoje 
per Peoples Gas bendrovę. 

900,000 Chicago homes use gas 
for cooking, refrigeration, uater 
heating or kouse heating^ 

A neuly calibrated gas m ter is instatled by 
John Stevons to rėplai e ne that has been 
taken to a Peoples Gas sh> p for periodir tęst-
mg. John, likę many o- ier men similarly 
trained, is also available l r servtce cails and 
adjustment oį gas applian es. 

43,000 Chicago bakorie*, hotels, 
restaurants, hospitals and other 
commerciat institutions use gas 
for improving the ątudity oĮ 
their service. 

•,700 Chicago industrios use gas 
in 12,000 different ways ranging 
from firing huge boilers to 
tiny precision nork. 

~The P e o p l e s G a S Ugbt and Coke Compa ny 

fc» hosierved the aeople of Chicago for 100 years 
1950 

JOS. F. BUDRIK. Ine 

Rakandų, Televizijų ir Jewelry 
sandėlis. Namams reikalingų 
reikmenų: Šaldytuvų, skalbiamų 
mašinų, pečių gaainių, anglinių, 
aliejinių ir elektrinių. Geriausias 
pasirinkimas Chieagoje. Parduo
dama lengvais, dalinais išmokė
jimais. Atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 S. ASHLAND AVE. 
Mes aprengsime jus nuo galvos 

iki kojų 
Mes turime pilną pasirinkimą vyriš
kų kostiumų, paltų (topeoats ir over-
coats) už jums prieinamas kainas. 
Taippat turime vyrams "ziplined" 
paltų. Grynų vilnų "Gabardine" 

^ paltų. Darbui rūbų. 
APžIūREKlTE MŪSŲ DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
SKRYBĖLIŲ, BATŲ IR DARBO DRABUŽIŲ U2 

NEPAPRASTAI PRIEINAMAS KAINAS 
Čia galite susikalbėti, gimtąją lietuvių kalba 

Del jūsų patogumo krautuve 
yra atdara ir sekmadieniais 

nuo 9:30 iki 2 vai. p.p. 
Duodame lengviems išs i mokėjimams 

Jokio nuošimčio už išsimokėjitniis 

\ 

H. S E I G A N 
4622 South Ashland Avenue 

Telefonas YArds 7-1272 

3241 So. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-7237 

Lietuviška dainų ir muzikos ra-
dio Drograma leidžiama iš WCFL, 
l.OtO kil. stoties kas SEKMA
DIENĮ 5:30 po pietų Chicagos 
laiku. 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
P E Č I A I , Š A L D Y T U V A I , T E L E -
V I Z S J G S A P A R A T A I , S K A L B I A 
M O S M A S I N O S , B A L D A I . M A T 
RACAI, KILIMAI, LOVOS I B 

VAIKV BALDAI. 
Didžiausias Pasirinkimas 
MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi Išmokėjimai. 

Baldai Padaromi 
Pasa i Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. VIctory 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette S-S171 

CHICAGO. DLL. 

INSURED 

DISTRICT S**q* 
AND LOAN ASSOCIATION 

M. Mozeris, Secr«fory 3236 So. Halsted Street 

AT1JKIT REMONTO ir PATAISYMŲ DARBUS JCSŲ NAMŲ 

PATOGIU VASAROS LAIKU: 
Pataria ST. UTWINAS 

i 
s togams reikmenys — Insuliuotv pij'to Išvaizdus 
medžiaga (Sidings) — Langams — Durims — Tv 
džiaga. Dažai — Varnisas — Enomalis, Geteztatai N 
Reikmenys (Hardvmre), ir visi kiti dalykai reikalingi sta
tybai ir pataisymams. v 

APKAINAVEMA Ir PRISTATYMĄ PREKIfJ 
TEIKIAME NEMOKAMAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASfYS UTHTNAS, Pr**. 

8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 2-1272 
Atidars nuo % vai. ryto iki 6 vai. vak. ir Aestad. tk1 B v a i p. p 

N ) 

"Drauge" rasite vėliausių, geriausių žinių. 

į; . 
. i 
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CLASSIFIED. HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
UELP ttANTED — VYRAI 

Reikalingi Darbininkai 
Bendram fabriko darbui 

ASSEMBLY DARBUI 
Patyrimas nel>ūtina> 

Nuolatinis darbas 

RANOOLPH LABORATORIES 
8 E. Kinzie St. 

Telefonas) 
SI PERIOR 1-0976 

Men Needed 
Initnediately 

Experienced Only 
• PINCH pnrss OPKUATORS 
• PRIIJ . CUFSS* iiJT.UATOKS 

^JLJm c o o n PA Y 
• STKAPY \VOUK 
• :. !>.\\ OVKKTIMK 
• l>.\\ >MI! T or VIOHT 

siu I T 

• * . i i . r>v Htiplv I n person 

1218 S0. WESTERN AVE. 
Cll S-2220 

POLISHERS 

BUFFERS 
\F:KOKD IMAIRDIATELY 

SMALL PARTS 

LNPKRIENCI: P.EVHIRKD 

KNCELLL'NT \VOHKINO 
CONDITIONS 

CAN FARN $7u OR MORF. 

MERCURY METAL 
FINISHING CO. 

2112 SO. PEORIA AVE. 

HELP WANTED — VYRAI i HELP YVANTED — MOTEHVS RF.IKALINGA8 BUTAS 
i 

VYRU KIRPYKLA 
;. kfdčs. 4 dirba; kirpėjai pasiliks. 
gera vieta juodukų apylinkėje. Vi
si modernūs Į r ė m i m a i Tikrai p. 1 
niiiKa vieta t inkamam asmeniui. No
riu skubiai parduoti dPl kitvj Intere-

' sų. Susitarimui skambinkite savinin-
! 4 . NOrmal 7-:«."»I po 10 v. ryto. 

TELEVISION 
SERVICEMEN 

NEEDED IMMEDIATELY 

No car required 
Theao are lat rate jobs 
Many employee benefits 

South Side Plant 

We want experienced men only 

Mr. Garter Rehoff 
Llvingston 8-7700 

Reikalingas patyręs - ' lathe" 
operatorius (engine). 

Nuolatinis darbas. 

STANDARD 
X - RAY CO. į 
1932 N. Burling 

REIKALINGAS PATYRĘS 
MEISTRAS 

i T. I F BALDI' l'ŽRAlGIMO 
DARBŲ. 

REIKIA MOKĖTI 
VAIRI'OTI AUTOMOLILJ. 
NUOLATINft TARNYBA 

Skambinkite : 
Y Arda 7-4424 

HHELP VV ANTED " F T E M A L I T 

CLERK — TYPIST 
Experienced or good begin-
ner, 5 day week. Pleasant 
working conditions. Hours 
8 to 4:30. Employee benefits 
Near South side. Location. 
Ccnventent to I. C. Bus, sur-

face. 

C'all CAlumet 5-4528 

ior appointment 

SHOP HELPERS 
Stainless Steel Fabrication 

4712 hour week 

CHICAGO STAINLESS 
EQUIPMEXT CORP. 
5001 Elston Avenue 

PACKERS 
l-ight, ciean work in warehouse 
of leading sales piomotion agency 

Pleasant worging cond.tions. 
Vacations with pay. 

*1.05 per hour to start 
plūs overtime. 

(aH >lr. D. A Koeppel 
(Personnel Manag-er) 

B E L N A P & THOMPSON 
1516 S. VVabash Ave. 

P Du ne: 
w w. . . - i , : . v t n . \ 

i 

VI TOMOBILE MKCHANIC 
and BOI>Y REPĄ IR MAN 

K\o*-l)« M ^arninjrs ;tnd good \ \orking 
conditions. Appl> now t r. 

-M r. RugKirt-llo 
SWARTllOlT CHEVROLET Ine. 

IS20 lndianapolis Blvd. 
Uhit iu^. Ind. 

x m i h t hicago .s-tMOO 
_ 

PARDAVIMUI 

In VVoodland Cemetery 
22ND * HARLKM 
4 G RA V K LOT 

M I S T HAORIFIOE: 
W l l l s<ll or t radę for 

various offers; call Onnrr: 

TUxedo 9-6498 

LABORATORY 
TECHNICIAN 

Experienced Catholic young 
woman wanted for 350 bed 

General Hospital 
30 minutes from Chicago loop. 

S225 a month plūs raaintenance. 
Apply to 

SISTER SUPERIOR 

St. Catherines Hospital 
EAST CHICAGO 

INDIANA 

TYPISTS 
We can use 2 good typists. 

We will train as a biller 
and dictaphone oper. 

AIJSO 
Need experiericed dicta

phone opera tor. Good op-
portur.ity for the right giri. 

Centrally located mfgr. 
Call Mr. SNYDER 

VTrginia 7-6300 

COOKING 
GENERAL HOCBKVVORK 
NKW MODKRN KITCHF.N 

Ifavc eleaninjc man und other help 
Own rm. and bath. Htay. 

Pleasant surroundines. 
Near Transp.: R*fs. refluired 

Phone Hitrhlnnd Park 2-4K43. 
Col lect . 

GRAŽI PORA baltu "pony" ark
liukų 5 metų senumo. Jodinėji
mui ir kinkymui. 7 metų senumo 
dresiruotas arkliukas vaikams. Jo
dinėjimui ir vežimui. Labai pri
jaukinti. Šie arkliukai būtų puiki 
dovana jūsų mergaitei ar berniu
kui. Parduodame labai pigiai. 
Henry Will, North Milwaukee A\\, 

Libertyville 2-2178 

OAKWOOD CEMETERY 

Ideal Position 
OFFICE GIRL 

AL L AROl'NIi 

AGl-J 21-30 YRS.: 
for uork in Life and Casualty 

Insurance Ot'fice. 
Howard and Sheridan Rd. Oistriet. 

tocellent working conditions. 
(Jood salary. f> day weck. 

Hours 8:45 tu 4: 15. 
Phone: M R. GRAKF 

SUperior 7-1714 

PARK SECTION 
4 GRAYJO LOTS 
l ST SACR1FICK. 
.KAVING CITY 

l'riced reaaooable by owner $300. 
Oa l l : 

% 

Experienced Dresamaker 
for 

Dressmaker's Shop 
RTEADY 

KXCELLENT SA1.ART: 
GOOl> WORKlNG CONDITIONS 

Apply: 
5937 \Y. MADISON ST. 

REgent 4-0825 

PARDAVIMUI PTRMITS 
IVfORGICIUS 

$5,000 ant 2 aukštų mūrinio namo 
sii rūsiu. (» ir 7 kambariai. Garu 
apšildomas. 2 automob. garažas. 
Namo \vrte $14,300. Chicago Title 
& Trust Co. pirkėjui duos roort-

gage policy. 

J'h n O. Sykora. Realtor, 
2411 s. ;V»nd Ave, Cicero. 

Blshop 2-1613 arba TOwn. $-2453 

General housework and plain coo-
king for large young familv. Own 
room. stav. $65.00 a month: Re-

efrences reąuired. 
SHeldrak© S-8517. 

VYRAI IR MOTERVS 

MEN & WOMEN 
Mušt have experience on 

Pianos or Woodwork. 
Steady work. 

AJUL 8TATE PAINO CO. 
2320 S. Westem Ave., Mh & 

STENOGRAPHER 
General Office. 

5 day Week. 
Good Pay. 

Pleasant Working 
Conditions. 

ZUK FURN1TURE C0. 
>632 S. Dearborn 
CAlumet 5-9527 

fiTFNOGRAPRER 

One vvho ha* had payroll experienoe 
preferred. 3 day. 4<> hour week. 

Good salary. Blue Cross. 
Vacatlon with pay. 

MAY & HA1.AS, INC. 
2S3 \V. Mailison St. 

lUjirborn 2-5400. 

General Office Typist 
No experience necessary. 5 
day wk., pleasant working 

conditions. 
Phone VIrginia 7-0800. 

STENOGRAPHER 
Experienced. 5 day week. 

Good star t ing salary. 
Pleasant working 

conditions. 
Phone Vlrginia 7-0800. 

ESTABUSHED CATHOLIC 

PUBLISHING CO. 

Has oprnings for Stenographer and 
bookkecper - typist. Siek lcave, vacation 
wiUi pay, life ms. and other benefits. 
YVrite Rm. 1202 — 109 N. DEARBORN 
or call Mr. Menes. Phone FR. 2-5511. 

WAITRESSES 
>lu*»t be irilling to 
handle Krill aa well. 

STEADY WORK. 
Exeellent salai-y and good 

vvorking' eunditiona. 
M A R U - S GRII. l . 

3fOft S. Aahland Ave. 

GENERAL OFFICE 
WORKERS 

Kaowledge of shortl iand preferred, 
but not eM»>eiitial. 

Salary coiiuiifiL-iuaic Mltli abUity. 
Steady. Pleaaaitt %*t»rkio« oon«lltlon». 
r^npJoyec benefitM; Pakl vacatlon^ 

RINN-SCOTT 
LUMBER CO. 

2759 S. Kedzie Ave. 
BISHOI' :• luitu 

CLJERK-TYPIST 
HIGH SCHOOL GRAPCATK 

į To handle e.lerlcal detail and li>cht 
tvpinff in sales dept. 

PKRMANENT , 
GOOD KTARTING SALARY. 

i DAY WEEK 

T H E HOOVER CO. 
230 E. Ohio St. 
SUperior 7-7971 

A Good Opportunity 
TYPIST 

FILE CLERKS 
Typist-Receptionist 

Correspondent 
40 H R. WEEK. 

OPPORTITNITY for OVER TIME 
STEADY WORKL * 

PLEASANT CONDITIONS. 
GOOD TRANSPORTATION. 

APPLY IN PERSON. 
from 0 A M . to 4 P. M. 

ROLPOINT PEN CO. 
1250 W. Van Buren 

Needed mature Lithuanlan speaking 
\vonian for typing-, lijjht bookkeeplng 
and clerlcal work. 5 ^ day wk. Pald 
vacatlon, annulty Insurance and hoa-
pttall7a.tlon. Soroe experience neces-
nary. Call: 

BEverly 8-0021 
betwe*n 9 A.M. and 4:3o p . M . 

General Office Work 
(No Sborthand) 

GIRL ( I ) for FILING 
GIL (1) for TYPING 

Conslder alert beg-lnners. 
Small offlce. 5 day week. 

Good salary-

RAI^D McNALLY BLDG. 
538 S. Clark St. 

Room 76i 
Apply of call W £ B S T E R 9-5049 

No Flner Teaaats!! A very refined 
couple with 3 mov old baby, are in dire 
need of a 3 or 4 rm. furn. or unfurn. 
apt., in Evanston, or North RoRers 
Park. Top refi. They are the perfect 
tenants for your aparunent! Plea*e call: 
UNiveraitv 4-1391 Anytime. 

Atlent in i )— Help this fami ly ! ! A very 
reliablo Veteran. Wlfe. and ehild. 
are tn ur|r«nt nned of a 3 or 4 
rm. unfurn. or furn. apt.. on the 
S\V side. Finest of refs. They a m 
tenants that any landlord can be 
proud of! Please eall: ATlantic S-
i l M . Apt. 407 hefore noon. 

"DRAUGAS" AGENCY 
23 K. Jackaon Blvd. 

Tel. — WEbftter 9-3196 

PROGOS — OPPOBTUNITIES 1 PROGOS — OPPORTUNIT1ES 

No Flner Tenants! A very rellable 
younjt empl'd. eouple. are In ura^nt 
need of a 4 rm. unfurn. heated 
a p t , ln or near Borvryn. ( I W w > n 
Pref'd). Top refs. They are the per
fect tenants you have been lookinpr 
for. l'lease call: RTanley 8-3546. af-
ter T P.M. 

1MPERATIVE! A reidstered malė 
nurse, wlfe and baby with well 
tralned, house-broken small eocker-
spaniel. desperately need a 2 bedr. 
unfurn. htd. or unheated apt., on 
the N side. Will dec. A- l refa They 
aro very fine tenants. Please call: 
KAstgate 7-9455. 

Inuneiliate Po«seMslon!I A very quiei 
vounft couple, e.vpeetlnjc chlld. ur-
gently need a 3-4 rm. unfurn. htd. 
or unhtd. apt.. N. or NW. A-l refs. 
Help thein. They are a very de-
servinK famlly! Please eall: RYde 
I*ark :t-A890 between ^ A.M. to 1 
P.M. 

l iANDIiORDS — IMMEIIIATE 
POSSESLSION 

A very resp. adults desperately need 
3-4-5 rm. unfurn. apt. on the South 
Side. Ręst of refs. Help them. They 
aro tenants that any landlord ean 
be proud of. Huab. ha* been wlth 
šame flrm for 10 years. 

Please call: — 
k l nuood 6-2955. 

Attentlon — No Flner Tenants! J A 
very* rellable youna- couple nnd baby 
are in desperate need of a 4-5 or 
6 rm. furn. or unfurn. apt.. north 

į of Diversoy. Finest of refs. They are 
the ideal tenants for your apart-
mont! Please eall: l ' P t o u n 8-3511. 

REIKALINGAS BUTAS 

Help Tbls l a m u y ! A very resp. 
couple and 2 llttle Rirb) are in des
perate need of a 4 rm. unfurn. apt., 
on the North Side. Bost of refs. Help 
them, the are a fine family. 

Please call: WHitehail 4 .45 :0 

Immedlate Occuuancy 
liable younK couple, 
ne»>d oi" a 3 or 4 rm 
on the S.VV. side. Will 
of refs. They 
landlord can 
call: LAfayette 3-5101. 

A verj re-
are in dire 
unfurn. apt.. 

decorate. best 
are tenants that any 
be proud of! Please 

PARDI-ODAMA TAVERNA 

Geroj vietoj—Southpoi-t, prie Addl-
son; moderniai įrengta; prieinama 
nuoma: g-era sutartis; D61 ligos sku
biai reikia parduoti. Pilna kaina 
$2,750 už viską (I^>ck, Stock & Bar-
rel). Kreipkitės j savininką M r. l»e 
Luca nuo 10 vai. ryto Iki 4:30 pop. 

SUperior 7-27H2 

PORTRAIT STLDIO and 
PHOTOSTAT BUSINESS 

VVell c*tabli»hed. Compleld) cquiDtx:d. 
Real Monrymakrr for right party. Rra-
»onabl<- rent. Good lease. Mušt see to 
appreciate. Priced to srll for immpdiate 
salr. Leaving city. 
7947 S. HALSTED HUdson 3-3174 

Dirbančiai porai reikia i ar 1 kmb. 
butas South SldCJc. Finansiniai at
sakingi, mokės Iki $65 men. nuo
mos. Tuojau norime užimti. Skam
binkite \VAbasn 2-2780, ext. 65 

Attentlon, Immedlate OccupancyM A 
very responsible working couple are 
ln urgent need of a 3 or 4 rm. un-
furnishod apt. in any deslrable lo-
callty. Top refs. they are tenants 
that any landlord can be proud of. 
Ploase call: CLiffslde 4-0315. 

i . 

l4)ndlords — Immedlate Possesslonl 
3 verj refined adults. with l well 
behaved chlld, are in desperate need 
of a 6 rm. unfurn. apt., on the N 
or NW side. Best of refs. They are 
tenants that any landlord can be 
proud of!! Please call: RFJmont 5-
0461. 

| Ijinrilords — Immedlate Po*session! 
A very resp. Veteran and wife. are 
in desperate need of a 4 rm. un
furn. apt., on the South Side. Best 

| of refs. 9 yrs. at present flrm. They 
; are tenants that any landlord can 

be proud of! Please call: NOrmal 
7-4518. 

I-andlords-Attention! Young Evanston 
Į rouple. 1 small child & another due in 

Tan., desnaratrly need of 4 or 5 rm. un
furn. ant., in Evan.iton or North Roeers 
Pk. Mušt vacate prrscnt apt. by Dez. 
ltt. Best of refs. The v are very fine 
tenants! Please Call: UNivenitov 4-6506 

or GReenleaf 5-5149. 

Tdindlordo — Attentlon t A very resp. 
middle-aged couple. urgently need 
a h or C rm. unfurn. apt.. on the 
North Side. Best of refs. Own bus-
inos«. They are the ifi.-al tonants 
f " r '̂Ou^ apartnpnt . Please ca l l - — 
HOttvonnrt 5-9128. 

Stop-Look-Read! A very resp. Co., emp
loyee, Wife & 2 small children, are in 
urgent need of a 2 bednn. unfurn. apt., 
on the S. or SW. side. Top refs. Help 
them. They are thr ideal tenants for 
your anartment! Please Call: AUstin 

7-0958 hetween 9 A. M. to Noon. 

YOTTNG encineer, wife, college 
grads, childleas. good refs. 3—5 

rm. unfurn., N. gide. To $65. 
LOngbtaeli 1-3900. 

Rm. 301, evenings or Sunday. 

IftNTTOMOJAMA 

IŠNUOMOJAMAS 
DIDELTS AP«n.TX)MAS 

KAMBARYS 
. SU VIRTUVE, 
2716 S. 39th PLACE 

Attentlon—Imperatlve! A \ e r y nioe 
couple with 2 y r. old and 1 y r. old 
boys ore i n urgent need o a 4 or 

rm. furn. or unfurn. apt., on the 
North Side (preferrably furn.). Good 
refs. Help them. They are a very 
deserving famlly. Please call: — 
HlUargate 4-1121. 

Sltuatlon-Desperate! A very resp. 
carpenter, wife and baby urgently 
neea a 4 or 5 rm. unfurn. at. N. 
or NW. Have well-tralned, bouse-
broken dog. WU1 palnt and decorate. 
Top refs. Help thern—you could't 
hope to fine flner tenants. Please 
call: WFJlington 5-2554. 

Landlordii — Immedlate Posseselon! 
A very resp. young couple wlth 2 
sons, desperately need a 6 rm. furn. 
apt., on the N or NW side. Best of 
refs. W1U decorate. Help them — 
They are the perfect tenants for 
your apartment!! Please call: RE1-
inout 5-0253. 

a 

Landlords — Immedlate Posses&lon! 
A very refined young couple, ex-
pectlng baby, are ln dlre need of 
a 3-5 rm. unfurn. apt.. in the vl-
cinity of 79th & State. A- l refs. 
They are tenants that any landlord 
can be proud of. Please call: — 
Tll iangte 4-5886. 

Attentlon — No Flner Tenants!! A 
very resp. TV man, wlfe, and baby, 
are in desperate need of a 3-4 rm. 
furn. or unfurn. apt., wlth Utilities, 
if poss. l n or near Oak Park. or 
the N or N W side. A - l refs. They 
aro deserving tenants. Please call: 
HI vertule 7-4006, CoUect. 

Here Are Your Tenants!! A very 
rellable* accountant, wife and 2 yr.-
old Cynthla. urgently need a 2 bdrm. 
unfurn. apt., on the N-NW or S 
side. Best of refs. They are the 
finest tenants you have been look-
Ing for!! Please call: KAstgate 7-
3047. 

ltelng F.vieted by New Landlord!!! 
A very rellable cmployed veteran 
and wlfe, desperately need a 4 or 
more rm. unfurn. apt., in or near 
Pranklin Park. \VIII do own de-
coratlng. Good refs. They wtll prove 
to be the finest tenants the are. 
l'lease call: MFlrrimac 7-7458. 

RESTAURANT — P1ZZERIA 
Automobiliu sustojimo vieta. Moder
niai jrengta. Ideali vieta barui (iš
mokysime) . Nuoma $100. Gera su
tartis. Pel lifcos skubiai turiu par
duoti. Pilna kaina S3.<JQ0. 

2008 N. HaKted St. 
IJncoln 0-2O40 

TAVERNA - SALft 
Labai pelningas ir gerai įrengtas biz

nis. Moderniški įrengimai. 50 pėdų ba
ras, gera sutarti*. Prieinama nuoma. Rei
kia pamatyti kad įvertinus. Savininkai 
del ligos paaukos greitam pardavimui. 

4615 So. Ashland Ave. 
Vlrginia 7-8768 

UŽKANDINE 
(Hamburger — Grlll) 

Gerai jrengta. Gera vieta. Nuoma 
$4 5: 3-ims metams sutartis. Del ki
tu Interesų skubiai parduodu u 2 
$1750. 

1502 N. Western 
IMK. 7-8058 

LIQtlOR STORE 
vvith pouring Good Buy for 2. Ali 
modern fixtures. Reasonable rent. Good 
lease. Mušt saerifice for ouick sale due 
to other interests. 

4252 South Park Avenue 
OAkland 4-6200 or DRcxel 3-2427 

IJQUOR STORE A N D 
B A R COMBINATION 

wlth nlce 5 room furnlshed apart
ment ln rear. Rent $100. lncludlng 
heat and hot water. 3 y r. lease. Mo
dern Flxtures. Good gotng business. 
f an ' t handle alone. Mušt saerifice 
for immedlate sale. 

INdepcndence 3-9681 
4323 N. Elston. Ave. 

MAISTO PKODl'KTV 
DFJL1KATESV KKATOJVft 

(Groc^ry — Delicatessen) 
Gerai einas biznis: moderniai jreng
ta: daug prekių: užpakaly gražus 5 
kamb. butas: nuoma $40: gera su
tartis. \pžlūr£kite Ir įvertinkite. Del 
ligos skubiai parduoda už $2,000. 
1616 W. 18tb PI. TAylor 0-3876 

RESTORANAS IR 
SODA FOrNTAlJT 

Visi nauji modernūs įrengimai. Pui
kiausia North Side apylinke. Priei
nama nuoma, gerti sutartis Puiki 
proga vedusių porai. Apkalnuota 
nebrangiai, vienas neganu apsieiti, 
įvertinimui pamatykite. 2607 Peter-
son Ave. Tel. Sl'nnyskle 4-9311. 

PAR1U OD.VMA l ŽRANDINft 
(Sandwich Shop) 

Mažų užkandžių restoranas. Pilnai 
įrengtas. Pulki proga porai. 44-os 
vietos Prieinama kaina. Gera sutar
tis. Apžiūrėkite ir įvertinsite, sku
biai parduodu del kitų interesų 
3545 W. Chicago A\e . NAtkinal 2-
8963 arba SAeiamento 2-89AH po 
»:S(t vakaro. 

PARDl'ODAMAS 
Gerai cin^s biznis: 

RKSTORANAB 
prie persėdimo 

VALYKLA 
Gerai einąs biznis, siaurės pietų 
kampas. PUnai įrengtas, visas mo- I 
dernua. Ideali vieta siuvėjui. Nuoma • 
*90.. apftildomas 2 metams sutartis, 
įvertinimui turite pamatyti. Noriu 
skubiai parduoti del llpos už $2.000. 

Phone KAstgate 7-5618 
arba MOnroe 6-0817. 

Attentlon — l^ndlords! A 3 to 5 
rm. furn. or unfurn. htd. apt., Is 
urgently needed by resp. young cou
ple with 14 mo. old son. ln or near 
Berwyn, Cicero. South Oak Park.: 
W or SW. Top refs. They are a 
very deserving famlly. Please call: 
KUdare 5-4354. 

IŠNUOMOJAMOS SALES 
VISOKIOMS PROGOMS 

2156 Montrose Ave. 
Skambinkite: 

Sl^NNYSIDE 4-9862 

Very Desperate! A very resp. rail-
road employee and wife, are in des
perate need of a 2 or 3 rm. un
furn. heated apt., private bath. No 
pets or children. A- l refs. They are 
the perfect tenants for your apart
ment. Please call: ACstln 7-7065. 

IjuKllord- — Immedlate PossessJonl 
A very refined T. V. Kngineer. Wife 
and 2 children, are in dire need of 
a 4—6 r m . unfurn. heated apt., on 
the N or NW side. VVill decorate. 
Top refs. They are tenants that any 

landlord can be proud of!! 
Please Call: SI nnyslde J-3308 

Ijindlords, Immedlate Possession! 
v A very responsible veteran. wife and 

ill son. Desperately need a 4—B rm. 
unfurn. apt. ln Western part of the 
clty or ln nearby western subs. Top 
refs. They are tenants that any land
lord can be proud of. Please call: 

LAwndale 1-9153. 

LKDV PARDrOTVVfc 
Fountain. 2 gražūs gyvenamieji 
kamb. su baldais. Nuoma $95, su 
apšildymu, gera sutartis. Išeinu į ka
riuomenę, noriu skubiai parduoti. 
Pilna kaina $3000. įvertinimui turi

te pamatyti. 

3800 W. (JEORGK ST. 
PAIlsade 5-9462. 

TAVERNA — SAJLft 
Gerai einąs biznis. Moderniai įren
gta. Prieinama kaina. Ilgalaikė su
tartis. Gera proga porai. Negaliu 
vienas apseiti. Parduodu viską už 

$4,«HIU. 

5111 So. Afthland, Y Arda 7-089 ( 

kryt kelia: P» ln3i įrengtas: Svaru*. 
Nuoma $77. Gera sutartis. Ideali 
vi.-ta porai. Apžiūrėkite ir įvertinsi
te Keikia parduoti d51 kitų interesų. 

2407 \ \ . 47th Ktreet 
CiRovehUI 6-9498 

BATV TAISYMO l>IRRTIVf: 
Pilnai įrengta su visai modernia 

I^andla ir.ašinerija. įsigyvenęs biznis. 
Gera vieta. Prieinama nuoma. Gra-
f.us 4 kamb. butas užpakaly. I'a-
^;iliktas į kariuomenę; Skubiai par
duodu už $4,000. 

538 r a s t 63rd St. 
telef. \V.\terfall 8-0T5D 

HAMB1TIGER — GRILL 
(IŽKANDINft) 

Gera sunkvežimių sustojimo vieta 
Pilnai įrengta. Puiki proga porai. 
Prieinama nuoma. gera suta»-TiH 
[vertinimui pamatykite. Noriu sku
biai parduoti už $750. del ligos 

Skambinkite savininkui . 
NEwcastle 1-0933 

VALYKLA (cleaning s tore) ; 
gerai einas biznis: puiki proga siu
vėjui. Nuoma $25. 2% m. sutartis. 
Išeinu į kariuomenę. tod?l skubiai 
parduodu už $1.S00. 1803 W. Hurou 
St. HAymarket 1-1519. 

KEPYKLA 
BU gražiu 4-ių kamb. butu. Gerai 
einas birnis šiaurės vakarų (N.\V.) 
daly. Pilnai įrengta dviem vyrams. 
Nuoma $110. įskaitant butą, apšil-
dvmą Ir ilgalaikę sutartį. Apžiūrė
kite Ir įvertinsite. Dėl ligos skubiai 
parduodu už $4.400. LAkevlew 5-
7786. 

R C m / VALYMO Krautuvės (2) 
įskaitant gerų klientūrą (routes) ir 
sunkvr-žimj. Pilnai įrengtos, puikios 
apylinkės ir geras biznis. Gyvenimo 
patalpos, prieinama nuoma, gera su
tartis. Apkainuota skubfam parda
vimui dėl priežasties kitų interesų. 
Skamhinkite savininką susitarimui. 
I.Auiulale 2-1220. 
-

HAMR1RGKR-GRILL 
Gera sustojimo vieta trokams. pil
nai įrengta. Puiki proga vedusių po
relei. Prieinama nuoma, gera su
tartis. Reikia pamatyti kad įver
tinus. Paaukoju už $750 greitam 
pardavimui iš priežasties ligos. 

Skambinkite savininkui: 
NKwcastle 1-0933. 

CANDY STORE 
Notions — Milk — 8ehool Supplies. 
Good neighborhood trade. Living 
quarters. Rent $35. Good lease. Ideal 
spot for couple. Mušt see to apprec
iate. Can't handle alone. Will saerif

ice for immediate sale. 

5254 S. CARPENTER 
BOulevard 8-6360. 

REAL ESTATE 
1% aukšto kampinis mūro i* me

džio namas;. 5-ių kamb. butas; 1-' 
ame aukšte 3 kamb. Angliškas rii-
s>s (English basement) dv.oda pa
jamas. Didelis aukštas fattic> su 
laptais, grindimis Ir apšilnvmu. Nau
jai išdažyta. Visi langą' su sieteliais 
(screen). Viskas gerame stovyje. Ap
leidžia miestą ir tod*l skubiai par
duoda. Pilna kalnp $13.000. Pasi-
matykite su savin'nku. 

4897 No. Ashland Ave. 

ger i 

U2SISAKYKTT "DRAUGĄ »> i 

Auksas tiriamas ugnimi, 
žmonės priešingumais. 

—Seneca 

ISNI'OMOJAMAS apstatytas, apšil

domas miegamasis kambarys vyrui 

» ar moteriai. 4631 So. Washtenaw 

BUSINESS SERVICES 

CLEANING 
Office — Stores — Factory — Clubs. 
Also Window Washing. 24 hour serviee. 
Reliable for frce Estimatcs all over city. 
CaU KEnvvood 6-0653. Bet S—9 P. M. 

Bill's Porter Service. 

646 VVoodlaRd Park 

VKRY l 'KOENT!! 
slble veteran, wlfe 
rately need a 4 or 
apt. on the N. W. 

A very respon-
and baby despe-

more rm. unfurn. 
side. Oood refs. 

Help them, they are wonderful 
tenants. Please eall: 

PEnsaoola 6-^172 

Attentlon —• No Flner Tenants 11 
A very resp. Veteran, Wife and son, 
are ln dire need of a 3—8 rm. un
furn. apt., in or near Austln. Excel-
lent refs. They are the ideal tenants 

for your apartment! Please Call: 
NAtkmal 2-5149 

P E R M A N E N T P L I S RĘST WORKING CONDITIONS 
• DIE SETTERS—PUNCH PRESS OPERATORS 
• COMBINATION WELDERS 

also 
• GENERAL FACTORY YVORKERS 

WU1 train young men and earn a good salary whlle learnlng. 
D. P. Persona aeeepted. 

a l s o Y O U N G L A D I E S for G E N E R A L O F F I C E & T Y P I N G 
Pald vacattona—Penslon Plan and many Company benefits. 

TROPIC AIRE, INC. 
4501 W. Augusta Blvd. 

Priešingumas daro žmogr; iš-
mintinfcu, ne turtinga. Daug kas 
pemefia priefiingumą, bet ne pa
niekinimą. Malonūs yra prieSin-
gumij pamokymmi. 

ATTENTION! Llvlng conditions un-
healthy!! A very desperate family 
of four badly need a 3 to 6 rm. furn. 
or unfurn. htd. or unhtd. apt. N. or 
N. W. Best refs. Help them and you 
will be giving them the finest X - m a s 
present in the world. Please call: 

M nnyslde 4-0570. 

Patarimo veltui praSo tas, kurs 
jo neklauso. 

—Prmcūnį patarti 

T H E S E JOB8 AT 

SIGMUND ULLMAN 
(establlshed 100 vears) 

HAVE FA r ER\THING YOU WANT 
M E N 

jMAINTENANCE — MECHANTCS 
Mnst be experieneed and Joln l'nlon. — Also erpertenced " 

MILLHANDS & BATCH W E I G H E R S of Printlng Ink — and 

YOUNG LADY 
TYPIST IN SHJPPING ROOM 

Company Hospitallzatlon. Pald vacatlon and holldays. 5-day week 
Apply Mr. Hal. YYhittemore 

2820 WEST GRAND AVENUE 

1 
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literatūros Vakaras 
(Atkelta iš 5 psl.) 

stelbta antrosios dalies, la 

P R A N E Š I M A I 
CHICAGOS MOKSLEIVIŲ 

ATEITININKŲ ŽINIAI 
S. m. lapkričio men. 24 d., 

bai gyvos ir Įvairios. Jau p e n k t a d i e n į 6 : 3 0 v a l < v a k . 
pačioje pradžioje Kazio Bra 
dūno poezija ir geras skai L. Vyčių salėje (2453 W. 

47th St.) įvyks Chicagos 
f ^ ^ i ^ L r ^ -Usleivi'u b i t i n i n k u S 

Dėmesio, Namu Savininkai! 
Sutvarkykite savo aulinius kol 
medžiagos dar gaunamos. 

Al L I M A I IftGKCftlAMl 
Jei Jums reikia Sulinio — 

susitarkite darbui 
DABAR 

PHA Sąlygoms — P o m p i * 
ir Įtaisymai. 

MMTS R. BROWN 
Orlaiul l»ark I8S-R-1 

kad poetas buvo antrą kar 
tą kviestas scenon. Vel iš rinkimas. 

Susirinkime bus įdomi pa-eina vyruok etas^ su gyvo- . . K r i 8 t U 8 į r j a u n i . 
mis dainelėm s ir uzsitar-

mas kurią skaitys Pietų naina bisą. Palubinskas gra- » " . . . ~. . 7" 
*. . j TT x„i<T;x;~ Amerikos milijonierius kun. 
ziai perduoda Vaičiulaičio M i k a l a U 8 l J a s J Po 
novelę "Daili Žmona", ir sa- VI. Mikalauskas, b. J. f o 
. . . , v. i,^\rni^ T,I,S susirinkimo — šokiai ir zai-
leje plystama juokais. Juze ^air.^fQ ir. u p W _ 

Dėmesio Paukštienos Vartotojai 
Prekybininkai Ir Seimininkes 

Domesio vištienos vartotojai, restora
nai, mėsos krautuves, tavernos; Švie
ži, skanūs, pienu maitinti, dirbtinai 
užauginti (battery raised) fryers. Pa
ruošti arba gyvi. Bet koks užsakymas 
nėra perdidelis ar permažas. Taip pat 
turime kepsniams - (roasters) - žąsy, 
ančių, kalakutu. Pristatome. Telefo-
nuokite Tinley Park 706. Tohn Bag
donas, 17649 So. Highland Ave. 

dimai. Pasirodys ir "Chica 

Kuopos Valdyba 
Augaityte vainikuoja visą 
programą arija iš operos S o s D u d a 

"Egis, žalčių karaliene". 
Visuomenė pajuto, kad to-; — — — ~ ~ ~ 

kie parengimai verti lanky- C ^ S
N ™ S ' 

ti ir kad vvčiai šiuo litera- SPORTININKŲ AINIAI 
tūros aakaru davė tikrai &• m. lapkričio men. 25 d., 
rimtą dalyką. Visokie smul- šeštadienį, 7 vai. vak. pas J. 
kūs parengimai, nuobodūs ir Manelį, 6541 S. Talman Ave., 
neįdomūs, vargina lankyto- įvyks Chicagos ateitininkų 
jus ir atbaido juos nuo rim- sportininkų susirinkimas, ku 

PARK MANOR 
SKARl>OS IK MKTAAiO IMRBA1 
Vandsniui nubėgt stogo vamz
džiai (Gutters & l>own Spouts) , 
stogo langeliai ir įvairūs skardos 
darbai. Ontra l in io apšildymo va
lymas ir taisymas. Stogų dengi
mas plytelėmis ir čerp§mis (tile 

s late) . Apskaičiavimai \ e m o -
amal. Patąmuimas per 24 vai. 

MATRKO R, S o n — H l d s o n 3-1433 

tesniu dalykų. Tačiau šis li
teratūros vakaras ilgą laiką 
paiks atmintyje. 

Tenka pažymėti, kad so
liste Juzė Augaityte ir vyrų 
oktetas šio vakaro metu pa 

riame kviečiami dalyvauti 
visi sporto sekcijos nariai. 

—Sekcijos Valdyba 

ŽAIBO SPORTO KLUBO 
NARIŲ DĖMESIUI 

sirodė nepaprastai puikiai., CLEVELANAS, Ohio. — 
Jiems tenka didelė dalis nuo- j Šį sekmadienį, lapkričio 26 
pelnų, kad žmonės skirstėsi d., 1 val> p.p. Čiurlionio an-
pa enkinti ir pajutę, pailsę-. samblio patalpose įvyks vi
ję, atsigavę. ' suotinis klubo narių susirin 

Solistei ir oktetui akom- \ kimas. Visi nariai ir sportu 
panavo pi a n i s t ė Frances besidominti visuomenė kvie

čiami dalyvauti. 
Vyrų ir moterų tinklinio 

komandų treniruotės laiki
nai vyksta kiekvieną antra
dienį 6:30 vai. Polish Fal-
kons salėje 7146 Broadway. 

—LSK Žaibo Valdyba 

Nash. 

AL'S SHEET METAL SHOP 
VamzdZiai vandeniui nubėgti (Gut
ters), centralinio apšildymo įrengi
mai ; viskas iš skardos, prieinamos 
kainos; nemokami apskaičiavimai. 

5631 S O U T H MAY STREET 
ENglewood 4-6678 

Lituanistikos Institutas 
Lituanistikos Institutas, 

suorganizuotas * 'Ateities'' 
klubo iniciatyva ir daugiau
sia dr. Vasiliausko rūpes
čiais, kiekvieną šeštadienį 
su:raukia į Šv. Andriejaus 
parapijos patalpas gerą bū
rį klausytojų. Paskaitas skai 
to prof. A. Senn, prof. A. 

AVONDALE CAFE 
HALL& BAR 
AVAILABLE for: 

• \Vl.I>r>INGS 
• PARTIKS 
• AN'MVKKSARIES 
• MKF7TINGS, «*o. 

3159 N. KEDZIE AVE. 
JUniper 8-9555 

Df i l . <;HKOS KOKYBĖS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

skambinkite 
VIrginia 7-2828 

Salys, prof. V. Krėvė, prof. DLDECK COAL & OTL CO.* 
Puzinas, dr. Vasiliauskas, dr. 
Maciūnas ir kalbininkas 
Dambriūnas. Šis institutas 
nėra paprasti lietuvių kal
bos kurseliai, bet rimta 
mokslo įstaiga, duodanti tai, 
ką tik retas turėjo progos 
paklausyti ir Lietuvoje. Lan
kytojų skaičius parodo, kad 
visuomenė JU03 ver'ina ir 
kad mūsų lituanistinių daly
kų meile- širdyse nėra išblė
susi. 

K \ I I I XI 
Aliejiniai ir Gazu kūrenami Pe
rlai, Karšto Vandens šildytuvai. 

i'ilnai įrengiami eentraliniai 
Apšildymai. 

STF.RLING P L l MB1NG 
A- HEATTNG CO. 

Vytautas Seirijis 

įdomus Vakaras 
THE NIGHTINGALE o-

pe^og tebelieka dar du vaka
ru ; lapkričio 24 ir 26 dienas. 
L; ikas — 8:15 v. vakare; 
vieta — Šv. Kazimiero Aka
demijos auditorijoje. Aka
demijos studentės ir operos 
artstės kviečia visus, kurie 
dar neatsilankė naudingai ir 
maloniai praleisti laiką jų 
surengtame meno vakare. 

STALIAI IR DAILIDES 
i Carpenters and Builders! 

Nauji namai 
Perstatymai ir Remontai 
Pai ūpiname Finansavimą 
MURRAY AND INGLE 

Skambinkite: V/lla Park 5889-J 
Jei neatsilieptų, skambinkite: 

Maywood 708 

TURIME DfDELJ 
PASIRINKIMĄ: 

EKONOMISTŲ 
PASITARIMAS 

Lapkričio 24 d. 19:30 vai. 
Pūčio svetainėje 2548 W. 69 
St. įvyks ekonomistų pasita
rimas. 

Lietuvių Ekonomistų Sam 
būrio Valdyba kviečia į pa
sitarimą visus, kurie domisi 
ekonominiais klausimais. 

Petras Baltuška, 
L. E. S. Valdybos vardu 

DEIMANTU 
% LAIKROD2H.' 

BRANOBNYBT 
SrDABRUTC 

INDŲ. 
SIENINIU 

LAIKROL2IU 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ. 

1 R KT. PRICKJV 

Jote A. 
(Kamaiutuakaa t 

pataisomi 
spedaUsto-

l » nodama 1 mete 
Garantija 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Moiart Street) 
TeL LAfeyette 8-861: 

Seniausia Lietuvių Jeirelr? 
ftrsntuv* Brtghton Parke 

A. A 
POVILAS BANIULIS 
Gyveno 658 W. 35th St. 

.Mirė lapkr. :::' 1950, 5:15 
vai. ryto. sulaukęs ii s m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Biržų »ip«kricio, Vabalninko 
parapijos. Kemelkių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 47 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Marijona (Kregždaite,), 
sūnufl Jonas, anūkas Jonas, se
suo Ona Rasimas (pagal pir
ma vyra Klupsk-ne) ir jos sei
mą. Sesers dukros Nellie Čepu
lis ir Stella Dzimidas. Teta 
Ona # d6de Adomas Kalčdai. 
Pusseserės: Kranees Remoikis, 
Svogeris Kazimieras, Chicagoj: 
Magdalena Ambrasieng; Mari
jonu Žtekienč. Antanina Gliau-
delienč (CalifornijaL Anastazi
ja Staneviėienf (YVaukegan'e) 
ir jų šeimos. Trys pusbroliai: 
Povilas tr Petras Ambrasai 
(Calif.) ir Julius Didžiulis- jų 
še imos ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopi. 33D7 S. Lituani-
ca Ave. Laidotuvės įvyks šeš-
tad., lapkr. 25 d. 1S koplyčios 
S: 30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
ftv. Jurgio parapijos bažnyčia, 
kurioje jvykH gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvteėinme visus 
gimines, draugus ir pažįstamu* 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, Sūnus, Anū-
ka«». Sesno. Sesers I»ukro.«. Te
ta. I*usseseres, Pusbroliai ir 
kiti giminės. 

la idotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Telefonas 
Y Arde 7-4908. 

Nekurk savo geroves vargšo 
žmogaus patarimais. 

—Ispanų patarle 

CYPRIJONAS 
BALTRŪNAS 

Gyveno VVest Side. Chicagoj. 

Mirė lapkričio 21 d., 1950 
m., sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

draugus ir pažįstamus. 
Laidotuvėmis rūpinasi Vero

nika ir Petras Butkus. 
Kūnas pašarvotas l^irhawicz 

koplyčioje. 2314 VVest 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį. 

lapkričio 25 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čia, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. 

Nuliūdę lieka — Draugai ir 
Pažįstami. 

Laidotuvių direktoriai: La-
ehavviez ir Sūnal. telefonas — 
VIrginia 7-6672. 

4 fa 
JONAS LENSKUS 

Qyv. 3237 S. Lituanica Ave. 
— telefonas YArds 7-7255. 

Mirė lapkr. 22d., l!>50m., 2 
vai. popiet, sulaukęs pusės amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Lydavenų parap., 
Gadliaukų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 4 4 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Joanne Hart, žentą 
\Vayne, du sūnų: Joną ir mar
čią Sally, Edvvard ir marčią 
Bernardine, du anūkus: Joną 
III ir Kharon Lee. broli Adam 
Lenskus įr jo šeimą ir seserį 
Oną Balkis. 

Priklausė prie Modern Wood-
men of America ir Automobile 
VVorkers local 717 AFL. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioj, 3319 S. Li
tuanica Ave. la idotuvės įvyks 
še.štad.. lapkr. 2 5d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas i 
šv. 'Jurgio parap. bažnyčią, ka
noj įvyks gedulingos pamal 
dos už velionio sielą, t v pa-
mald.ų bffs nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visu.* 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė. Sūnūs, žen
tas, MHIHMOS, Brolis ir Sesuo. 

Laid. direkt. J. F, Rudmin, 
telefon&fl YArds 7-1138. 

PAGLULNLMAt NAMAMS 
Padaryk tą dabar, kada dar nie-
džiaga gaunama. Pasiruoškite žie
mai. Insuliuotos sienos—grožiui 
ir patogumui. "Blown-*n" (įpūs
ta) insuliacija sutaupo 1/3 kuro. 
Pertaisymai — Stogų dengimas 

Apskaičiavimai nemokamai. 
AKTNA IN8LLATION CO. 

102-1 Pine St., VVaukegan. T<rte-
fonas Ont. 3399. Jūsų vietinis 
dyleris nuo 1939 m. 

VISKO UŽTEKTINAI 
TUOJAU PRISTATOM 

Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
biamos mašinos, lavos, matra-
sai, kilimai. Radio, televizijo* 

setai, baldai vaikučiams. 
Žemos kainos, lengvi fsmokėjli 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
Baldai pagal užsakymą. 

Mes taisome visų firmų s iuvamas 
mašinas. Kiekvienas darbas garan
tuotas. Išnuomojamos mašinos. Mes 
pertaisysime į elektrinę jūsų koji
nę mašiną. Prašykite mūsų nemo
kamai jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotų Sineer mašinų. 

SINGER SEVVING 
MACHINE CO. 

4 2 2 2 Vz A R C H E R A V E . 
PROKT1ER 4-U847 

Gl TTI K & DOVYNSPOITS 
Clenned, Kei»a|re<l & lnstalled 

Gas & Oil Furnace Ponversions 
Furnaces Cleaned — llei>aired 

A- lnstal led 
Ask About Our Air Conditioning 

Ųnits 
T e m i s or Ca«h—l'rce l^stimates 

Citv and Suburbau Service 
SKRV1CI. SHKFl ' MKTAL IX). 

ALbany 2-1801 

Ckmtm 

SMOKINGAI (Tuxedos) 
Visokioms progoms. Individuali prie
žiūra užtikrina gerą pritaikymą. Vi
si priedai, Išnuomojame už žemiausią 
kainą. 

A. SCHULTZ and SONS 
1448 North VVestcrn Avenue 

BRuasvvick 8-4068 

• C—MM* «wkk(r »• • —mlorimtto 
tmdi m- • » • i n' IM*. 

ROOSEVELT 
Furniture Co., Inc. 

Lietuviu Krautuve 
2310 West Roosevelt Road 

SEELEY S-4T11 
Atidarą ir sekmadieniais 
nuo 11 y. ryto iki 4 v. v. 

REMKITE "DRAUGE"! 

f 

sEP»»m 

PICKTTE TIESIOG NUO 
MB. NELSON 
— Savininko — 

St. ! asiniir Monumenl 
Company 

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

I'i tižiau šias Paminklams 
Pianu Pasiiinkimaa Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

Naudinga Knyga Visiem Metam 
T.T. Marijonai išleido stambią, naudingą ir gerą kny
gą "Šventųjų Gyvenimai", kurią paraše kun. K. A. 
Matulaitis, M.I.C. Knyga turi 714 pusi., apie 50 šventuo
ju atvaizdų; ji yra įrišta kietais audeklo viršeliais ir 
kaštuoja $5.00 su persiuntimu. 

Knyga turi 365 šventųjų gyvenimo santraukas, su
rašyti kiekvienas dienos šventieji, kuriu viso suminėta 
apie 6,000 vardų. 

Tie gi šventieji, kurie veikė Lietuvoje, ar turėjo ku
rių artimesnių santykių su^-netuviaie, yra plačiau nu
šviečiami. Knyga parašyta/ lengva kalba, visiems su
prantamai ir gali būti gražiausia dovana Jūsų giminėms 
bet kokia proga. 

Su užsakymais siųskite $5.00 laiške šiuo adresu-

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylinio asmens kapo — tiesiai iš šios 
vieninteles, lietuvio paminklą dirbtuves. 

Paminkius pristatome į visas kapi
nes — arti s r toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTU*S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuve vei
kia «uo 1902 metų. 

Aplankykite mos ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S 
M0NUMENT W0RKS 

3938 W. 111TH STREET TEUEF. BEVERLY 8-0005 
Ftrmoji paminklų dirbtuvė, nuo 0v. Ksadmftero nwrtq 

UGDĖSiO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DfJtEKTOKIAf 

6845 So. Western Ave. Air ComMtiom-d koplyčia 
* P B o s p e c t 6 -0099 Automobiliams Vieta. 

Tiems kurie gyvena kitos* miesto dalyse gausimt-
kopiyčia arčiau Jūsų namų. 

NULIŪDIMO VAtANBOJF. KREIPKITĖS PRIK 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIOS KOPLYČIOS JCSŲ PATOGUMUI 
1410 SO. 50TH AVE., CICERO, TLU 

Telefonas TOWNHALL 3-2109 
•812 SO. WESTERN AVE, CHICAGO, HJ1 

Telefonas GROVEH1LL 6-0142 
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus tr Ju*ų 

finansiškam stoviui prieinamas. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LAIDOTUTTU IŠTAIGOS 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IB VAKSf 
4605-07 S. HERMITAGE AVE. TeL YArds 7-1741-42 
4380-34 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfmyetkt* 3-0727 

TRYS MODERNIOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
PROGRAMOS IA STOTIES W G K S (1S90 kflocrclca) 

kas ieitadlen! nuo »:1S Iki t:S0 

r^ : ^ 

f •s^. 
A. Šapokos redaguota, "Patrijos" išlėkta 

LIETUVOS ISTORIJA 
Kaina $6.00 
— ir — . 

Lietuvių Tremtinių Bendruomenes išleistas 

Lietuvių Kalbos Vadovas 
Kaina $4.50 

galima užsisakyti "Draugo" Administracijoje. Užsakytas 
knygas išsiųsime paštu š. m. gruodžio mėn. pradžioje 

Užsakymus kartu su pinigais prašome siųsti: 

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, I I I . K 

Būsimieji Pirkėjai, 
Dėmesio! 

Prašykite mušu NEMOKAMO sa-. 
raSo 200 ecr.ų. pirkinių Chicagoje ir 
priennt'.sč-iuose. Skambinkite, rašyki
te arba atsilankykite j mflsų raStinc. 

Bet kuris Ii mūeų dešimts PATY-
l i r S l Ų pardavėjų maloniai jums pa
rodys be jokio įpareigojimo bet kokj 
namų, kurį mes turinie pardavimui. 

Jie jums patarnaus punktualiai, 
mandagiai, stropiai ir sumaniai. 

Jau 3<i metai kaip mes esame ne-
judomo turto biznyje ir pirmaujame 
skubiuose pardavimuose! Pažiūrėki
me J mūsų rekordą,! Per dvi dienas 
mes pardavime devynis (9) namus. 
D61 to turi būti priežastis! 

Mes esame nariais Berwyn - Cice
ro Real Kstate Board, Illinois Asso-
ciation of Real Estate Boards Na
tional Association of Real Estate 
Boards, Chicago Board of Under-
wrlters and the National Institute 
of Real Estate Brokers. 

JOHN O. SYKORA 
R e a 1 t o r 

2411 S. 52nd Ave., Cicero 
blsfaop 2-1013 — TOwnhall 3-34JW 

I.ABAI VEIKLI ORGANIZACIJA 

Taupyk Saugiai ir su Geru Uždarbiu 
Turtas $25,000,000. Atsargos fondas $2,400,000. 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj. 

8TANDARD FEDERAJL BUILDING 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192 Archer Ave., Brighton Park, Chicago 32, Illinois 

JUSTIN MACKIEWICH, PREZIDENT DR MGR. 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

NARYS F E D E R A L SAVINGS and LOA2* I N a CORP. L 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LTETUVIT; 
IAIDOTTJVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambolansq patarnavl-

diena I r naktį. Rei $8T ^ ^ ***** Chicago. I r 
k a l a , *-••*«t- * m Sūr , * o o e 1 a D d o dalys* t * 

tnojM p a t a a -
nanjaaa, 

UCHAWICZ IB SUHUS 
2S14 W. » f d PLACE TeL Vlrglnto 7-8872 
19756 a MlCmOAN AVE. PCnim— &-1T70 

PETRAS P. GURSKIS 
W m lBOt STREET T A SEetoy ±5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1441 & 0 6 * AVR, CICERO, DLL. TeL OLymple 2-100S 

POVILAS J. RIDIKAS 
3364 A. HALSTED STREET 710 W. lMk STREET 

Teleplume: YArds 7-1911 
LEONARDAS L BUKAUSKAS 

IMSI S. MCfflGAN AVE. TeL PUlrnaa 5-0661 
ANTANAS IL PHILLIPS 

3307 S. LITUANICA AVE. Tei. YArd«_7-4»08 

JURGIS Fa RBBIMN 
L1TOANICA AV1L, TeL YArii 7-113>rl l» 

JDLIUS ŪULEVIČIUS 
ą CAĮJūTORNlA A V E . T A L A i a y e t U 3 - 3 5 7 3 

LEONARDAS A. EZEBSKIS 
STREET 
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sniu i IS ARTI IR TOLI 

X [domus paveikslas pa
rodoj. Raudondvario bažny
čios didžiajame altoriuje bu
vo šv. Benedikto paveikslas. 
Jis buvo toks stebėtinai gra 
žus ir brangus, kad iš toli
mų vietų žmones važiuodavo 
jo pamatyti. Dabar paveiks
lo nėra. Jis sudegė per karą, 
bažnyčią bombarduojant. Bet 
paveikslo kopija, tikra ko
pija miniatūroje, bus išsta
tyta Kultūros Apžvalginėje 
parodoje S v. Jurgio parap. 

D1D. BRITANIJOJ 
— Julius Miiius, aukštas 

IRO pareigūnas, paskutiniu 
A. J. VALSTYBĖSE laiku « Morzheimo buvo per 

- RaSytoja* tam. S t Bfi- telt".' Ludvvigsburgo Perei-
davas, daugiau kaip prie* | " a n u ^ s torfk,ą. ' k Uf P*S" 
tris metus pradėjęs kapelio- ^ a s j aukstesm postą. Cia 
nauti pas Nek Prasidėjimo ^ d a m a f * • * » daug.au pa-

deda mūsų tautiečiams ir ki 
tiems tremtiniams emigraci-

RIMTAI RUOŠIASI 

seseris Putname, Conn., o 
nuo šios vasaros kapelionau-
jąs ten pat esamoj senelių -
ligonių prieglaudoj, planuo
ja greitu laiku palikti šią 
vietą ir keltis kitur, kur ša
lia pastoracijos galėtų la
biau atsidėti ir literatūrinei 
kūrybai. Prieš kurį laiką jis 
baigė rašyti dar Vokietijoj 
pradėtą trijų tomų apysaką-
romaną "Rapolas Gelžinis", 
kur vaizduojamas maždaug 
30-70 metų Lietuvos gyveni-

: 

jos reikaluose. Jis pats dėl 
melagingo skundo, parašyto 
vieno lietuvio, tuo tarpu iš
emigruoti negali. 

— Maldos už mirusius. 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-jos skyrius Craigneuke, 
Škotijoj, O. Vevesienės but2 
suruošė maldos susirinkime. 
M. Glušauskui ir P. Navic
kui vadovaujant, įuvo kal-

salėje, 900 W. 33rd St., nuo 30-70 metų Lietuvos gyveni- bamas rožančius už miru-
lapkr. 26 iki gruodžio 3 d. nio laikotarpis, pradedanti sius. Maldos susirinkime da-
Verta pamatyti. Į spaudos uždraudimu ir bai-j lyvavo nemažas būrys senes 

i giant tragiškaisiais 1940 me'Į niųjų lietuvių katalikų. 
X Pi rmut in is Dėdes Šamo! t • - _ - , - o*~,n 

tarnyboje. Iš Gary . lnd , įsi-1 U l S
 u . M , J ~ ™**?£* T ^ 

kūrusių tremtinių Vladas! — **<* ir i* kur Rauta vi&ene-Kaėinskaite spalio 1$ 
Ruzgas pirmas pašauktas j f drabužių. BALF-o sandėlyje d. Glasgowe. Velionė 33 me-
Dėdės Šamo tarnybą ( k a - i N e w Yorke spalio mėnesį I tus išgyveno neregė. Buvo ki 
riuomenę) Tremtyje Ameri-! drabužių ir kitokių daiktų lusi iš Pajevonio, Vilkaviš-
kos kareiviai jį ^laisvino iš tremtiniams Vokietijoj gau-
nacių koncentracijos stovyk-! ta - iš šių valstybių: Conn.— 
los ir davė darbo kar:uome-| 25 svarai, Illinois — 799 sv., 
nės ^rtuvėje. Kadangi jis Maine — 13 sv., Mass. — 

380 sv., Mich. — 275 sv., N. 
Dakota — 169 sv.f New Jer-
sey — 143 sv., New York — 
1,528 sv., Ky. — 30 sv., 
Penn. — 80 sv., W. Virginia 
— 16 sv. ir Kanados — 8 

nėra Amerikos pilietis, tad 
išvykdamas į kariuomenę 
padavė, pilietybės prašymą 
o laikraštis "Post-Tribune" 
įdėjo gražų aprašymą. 

X Vargonininkų Sąjungos 
centro valdyba Šiomis die
nomis turėjo posėdj. kuria
me nutarta ateinančių metų 
vasarą, padedant Chicagos 
provincijai, suruošti Chica-
goj Dainų Šventę ir laimė
jimą brangios dovanos. Vi
sas pelnas eis leidimu! lie
tuviškų dainų, kurių sąjun 
ga nemažai turi rankraščiuo 
se, ir dėl stokos lėšų negali 

iv. 
— Vienintelis Vokietijoje 

lietuvių laikraštis "Tremtis" 
išleido kišeninį "Tremtinio 
kalendorių 1951-1952 me
tams". Kalendoriuje, be ka-
'endoriumo su vardais, yra 
ivarbesnės Lietuvos istori
jos datos, geografinės ži
nios, Lietuvos pasiuntinybių, 
konsulatų, bendruomenės įs-

kio aps. Paliko sūnų ir duk 
terį pas kurią gyveno. Viena 
velionės sesuo gyvena Ame
rikoj. 

VOKIETIJOJ 

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 
Lietuvai Gresia Hadas 

Deportacijų, nuolatinio 
MGB siautėjimo ir sovieti
nių pareigūnų grobstymo ir 
planavimo pasėkoje Lietu
vos žemės ūkis randasi tiek 
tragiškoj padėty, jog tenka 
nugąstauti, kad ateinančiais 
metais Lietuvos ūkininkas 
negalės gauti ir tų kelių sau 
jų avižų. Ateinančiais me
tais Lietuvai graso rimtas 
bado pavojus! Sovietinės 
"mašininės technikos" pasė
koje dar spalio mėn. 6 d. di
delė laukų dalis buvo nesu
arta! Trūkstant trąšų — že
mė neįtręšta! Stachanovie-
tiško darbo pasėkoje — "vei 
slinė" sėkla sudygus. 

"Tiesa" Nr. 217. 1950.DC. 
13 d. savo vedamajame "Su 
arkime visas dirvas iš ru
dens" rašo: 

"...Nežiūrint to, koks svar 
bus veiksnys kovoje už aukš 
tą derlių yra rudeninis ari
mas, eilėje respublikos vie

tų šis darbas vis dar nėra 
kaip reikiant organizuotas. 
Jašiūnų, Alytaus MTS ne tik 
kad nepradėjo rudens arimo, 
bet dargi neįvykdė sutarčių 
sudarymo plano šiems dar
bams atlikti. 

Vabalninko, Žemaitkiemio, 
Garliavos, Balbieriškio MTS 
taip pat nepateisinamai už
delsia rudens arimą, nors žy
mi dalis traktorių nedirba... 

Už MTS darbą atsakingi 
vietos organai. Tačiau Vi
lijampolės, Kėdainių rajonų 
vadovai nepakankamai tikri 
na MTS darbą, prileidžia ža
lingą žemės ūkio darbų atli
kimo kampanijinę praktiką. 

Nerodo reikiamo veiklumo 
MTS Žemės ūkio ministeri
jos MTS valdyba. Valdybos 
vadovai dažnai sprendžia a-
pie MTS darbą vien tik iš 
ataskaitų. Kaip traktorinin
kai dirba vietoje, kaip jie ko 
voja dėl aukštų rodiklių, ar
ba dėl ko atsilieka vykdant 
rudens arimą — tai maža 
tyrinėjama valdyboje. 

ju perduoti chorams bei so- | taigų, laikraščių ir k. adre-
listams. 

X Ignas Staradomfckis, 337 
W. 59th St., užsimokėdamas 
visiems metams už *'Drau
go'* prenumeratą, dar paau
kojo $5 Tėvų Marijonu Sta
tybos Fondui ir $5 prašė pa
siusti kaipo kalėdinę dovaną 
Europoje tebevargstantiems 
lietuviams našlaičiams. Sta-
radomskio pavyzdys sekti
nas visiems geriems lietu
viams, ' f 

X Vytautas Galvydis, veik
lus vyčiv seniorų kuopos na
rys, labai gailisi, kad šiuc 
metu priseina iam atsisaky
ti nuo viso veikimo, nes, be 
kasdienio darbo bei rūpini
mosi šeimos reikalah, dar 
užsidėjo kitą sunku kryželį, 
būtent studijas Loyola uni
versitete, kur siek; a moky
tojo profesijos. Jis yra bro
lėnas žinomo gen. Galvydžio-
Bykauako. 

sai bei k i tos žinios. Vienin-

— Dr. Jonas Grinius, 
"Draugo" artimas bendra
darbis Vokietijoje, paskuti
niu metu apsigyveno Traun-
8teino lietuvių stovykloje, 
kur eina PLB Traunsteino 
apylinkės komiteto pirminiu 
ko pareigas. 

— Žurnalistas Rygertas 
gyvena Traunsteino lietuvių 
stovykloje, aktyviai dirba 
vietos lietuvių komitete, yra 
jo vice pirmininkas. 

— R. Spalis, Halifax lie 
tuvis rašytojas yra D. Bri-

Joe Louls ir Cesar Brion ruošiasi Chicagoje prie lapkričio 29 d. 
(Acme) 

Kas Nauja Pas MŪSŲ 
Šachmatininkus 

— Povilas Vaitonis, kaip 
Ontario meisteris, gražiai at 
žymėtas Kanados šachmatų 
žurnale "Canadian Chess 
Chat", kurio viršelį puošia 
P. Vaitonio nuotrauka, o 

Žinios Iš Tremties 
Stovykla "Caritui" 
Spalio mėnesio pabaigoje 

Regensburgo (Bavarijoje) 
DP stovykla buvo iškilmin
gai perduota vietos katalikų 

telis atstovas Amerikoje yra | tanijos Skautų Vadeiva ir 
"Gabija" (340 Union Ave.. i organizuoja skautus į skau-
Brooklyn 11, N. Y.), kur šį 
kalendorių galima gauti. Jo 
kaina su persiuntimu tik 40 
^ntų. 

— Mirė senas lietuvis. So. 
Bostone, Mass., mirė Jonas 
Adamavičius, 78 metų am
žiaus. Į Ameriką jis atvyk* 
1889 metais, darbavos tarp 
Bostono lietuvių, buvo vie
nas steigėjų lietuvių parapi
jos ir kurį laiką tarnavo teis 
muose vertėju. 

— Ruošia didelį koncertą. 
Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 

tų jainboree Austrijoj atei
nančią vasarą. 

— Atvyko žinomas auto
rius ir vertėjas. "General 
Blatchord" į Ameriką atvy
ko žinomas autorius ir ver
tėjas Kamantauskas. 

tekste įdėta plati Vaitonio j "Caritas" organizacijar. Per-
biografija. į davimo aktą specialiai su- j 

„ &i,-_ • ruoštų iškilmių metu, pasira 
— Kazys Skema eina pir-i v_ _ * * ' r . . i 

. n* . se IRO amer. zonos direkto-1 
muoju Bostono miesto pirmd _, , . . . 
•»..usL - J o or * ' nus Mr. Ryan as, amerikie-
nybėse, turėdamas 3-0 taš-i *. . . •- , , . , ' • , 
kų. Jis laimėjo prieš Chee- o l ų kannea valdžios konusa-vers. K. Merk- ir W. Mit- ™a.?*V*rT\' B a v a r l J O s . p a ' ~k~ii m i* i i TT T̂  i ibegeiių reikalams ministerisi chell. Toliau Seka H. Daly, T . /* lt~ .. „ 
\r \*~~i ; «7u-4. rt'įJemcke, o Caritas vardu į 
K. Merkis ir White po 2-1 .. J. _. 
. X 1 , . , T -i J — direktorius Proem. 
task. kiekvienas. Liko dar 

Šioje stovykloje būsią pa-| 
talpinti negalintieji emigruo 
ti tremtiniai: seneliai ir in-

4 ratai. Pirmenybės baigsis 
prieš Kalėdas. 

nnnfiO! IR APYIMM 
Bostone Dar Prasčiau Į Dar Viena Byla 

Daugelis pasako: Chicaga Aukštesniame teisme J. 
labai nešvari, šiukšlina. Tei- i Franklin iškėlė dar vieną by 
sybė. ! lą gatvėkarių tarybai ir ga-

Bet paklausykite, k a s žolino kompanijai, kurios 
''Darbininke" rašoma apie sunkvežimio ir gatvėkario 
Bostoną: katastrofoj šių metų gegu-

"...eidamas So. Bostono žės 25 d. prie State ir 63rd 
gatve turi žerti į šalis sand-, gatvių žuvo daug žmonių, jų 
vičius ir savo kojomis va-j tarpe ir čia išvardinto žmo-
lyti gatvę. O kai papučia ve- na. 
jas, tai taip ir dairykis, kad J. Franklin kaltina gatvė-
tau už apykaklės neužkrėstų j kario ir sunkvežimio vairuo-
saujos-4iukšlių". : tojus, kad nekreipę dėmesio 

'Tikrai, Bostone, Chicagoj į tai, kaip važįuoja. 
ir kituose dideliuose Ame
rikos miestuose kai kurios 
vietos yra tikras šiukšlynas. 
O tačiau... viso pasaulio žmo 
nės norėtų į juos subėgti, 
jei tik būtų leidžiami. 

AUSTRALIJOJ 
— Pradžia visu*" sunki. Pe 

tras S. iš Melbourne rašo, 
kad Australija yra puikus 
kraštas ir kad jis jau yra 
nusipirkęs keturių kambarių 

kongregacijos rėmėjai Brock' n a m u k ^ v e i k ****** centn? 
tone. Mass., 1951 m. sausio 
14 d. rengia koncertą, kurio 
programon pakviesti solistai 
I. Motekaitiene, S. Liepas, 
taip pat šv. Petro parapijos 
So. Bostone Mass. choras. 

už 1,200 svarų. Dalį pinigų 
paskolino bankas išsimokė j i-
mui per šešis metus. 

KANADOJ 
12 siunt inių į Europą, 

ARGENTINOJ 

— JAV Šachmatų Fede
racijos vice r k a s M. Major I v a h d a 1 ' daugiausia katalikų 
viename laiške rašo, kad Pol«ky**»- Stovyklos «daiky-
vilas Ta/utvaiša gali didžiuo-1 m u - administravimu ir tvar-
0 s tapęs Factor Memorial. k v m u ™?b*b CARITAS or-
turnyro nugalėtoju Chicago- \ ganizacija, kurią rems kitos 
ie; to turnyro sudėtis būvu- religinės organizacijos, savi-

valdybes, valstybes ir IRO. 

įvairenybės 
Eisenhover Pirko Ūki 
Gen. Dwight Eisenhover 

pirko 200 akerių ūkį netoli 
Gettysburgo (Pa.), iš kurio 

namo puikiai 

si itin stipri. 
— Chicagos Grandis pra

laimėjo draugiškas rungty
nes prieš labai stiprios sūdė-
ties Chess « Checkers klubą. 1§ „j^^ji s t o v y k l a ( R e . 

Perkėlė Stovykla 
Lapkričio viduryje didžiu-

. pereinamoji stovykla (Re-
Meistens Tautvaisa prikft ^ ^ D Ludwigs 
Coheną. Ks. Kaunas, Kaze- b u d § t a k e l t i i š 
mauskas ir Rušmskas baigė F l a ^ k a r e i v i n i | į ^ 
lygiomis. talpas. Naujoji pereinamoji 

— Kazys Merkis GoMen stovykla įkuriama tame pa 
Knights baigminiam rate. ciame Ludwigsburgo mieste, 

Tiria Ir Policininko 
Pajamas 

Senato komiteto nariai j gyvenamojo 
Chicagoj pašaukė liudyti a-; matyti istorinės kovos lau 
pie savo pajamas ir papras- ] kas. Šiame ūky pastoviai gy 
tą policininką Fred Bogat,; vens generolo šeima. 
kuris gyvena Stevens viešbu; 
tyje, mokėdamas $108 nuo-; Kpirko Visas Cigaretes 
mc3 į mėnesį ir važinėja Ca-
dilac automobiliu. 

Policininkas sakos pinigų 
susitaupęs tarnaudamas ka
riuomenėj ir laisvu nuo tar
nybos laiku kortomis ir kau 
liukais aplošęs kitus karei
vius. 

Danijos vyriausybei pas
kelbus didesnius taksus ant 
naujų cigarečių, gyventojai 
'užpuolė' krautuves ir per ke 
lėtą dienų išpirko visas ci
garetes, pagamintas iki pa
skirtos dienos. 

X vvč 'a j džiaugias. Chi-
caero* "yčiai dž:augias Jono 
Brazausko sugrįžimu 1 " ^ ^ ; K a t Moterį Dr-joe k k 
savo pareigu, kaip vyčių n a - m i l t o n o AyriviB pa8 k u t iniuo 

. y 4 e ^ " : r ! - H - , i r Ju metu pasiuntė 12 siunti-
Irena Stoėkiute s u s i t u o k s ^ . Vokietiją tremtinių se-
s^tadieiy. lankncio 25 d. n e U p r i e g l a u d o m s > T a m e 
Shubas bus Sv. Kazimiero d a r b e m o t e r i m s d 
parapnos bažnyčioje. Gary, d § j k u n , T a d a r a u H k a s . 
Ind., 3 vai. nonjpt, o vestu
vių puota salei 3801 S. Snaul — Gražiai pasidarbavo. 
ding Ave. Chicaeroj. J. Tun- KLS Toronto skyrius Euro-
mo-sal^s užvaizdą kuris at- poje likusiems tautiečiams 
lieka būtinus mtaisvmus ir sušelpti yra surinkęs 1,662 
pagerinimus. Praėiusi ant sv. rūbų ir $161.15 pinigais, 
radieni ivykes namo globė- Visa toji šalpa pasiųsta | 
ių posėdis taip pat jfgaliojo BALF centrą persiuntimui į 
jį a t lk t i dar vieną stambų Europą, 
remontą. __ MM i i e t u v t u bieJ^Ji8. 
kis vra atwkv-s :s tremties ^ i o m i s dienomis Toronte mi-
pa s savo dėde Antaną Valė- * P r e l- W - M^sCann, žino-
na, s-na "Drau<?o" s k a i t y - m a s i r v i e t o s l ^uv ių bičiu-
toją i- Garės lietuvių veikė- l l s- J o Parapijos ribose yra 
ją ir lietuvių bažnyčia, taip pat 

velionies dėka lietuviai šešta 
y Prof. Jonas Kuprionis dieniais naudojas tos para-

pakeliui į Texas valstybe bu-pi jos mokyklos patalpomis 
vo sustojęs Chicagoj. lietuviškajai mokyklai. 

A i ^ S s ^ v T b r o n l S 0 1 ^ K n i ? h t S 1 9 4 9 P o r t a l J-gerhof, L u i t p o l d ^ i š da 

Prancūzų Savanoriai 
Prancūzų savanorių batą-

zos valcavimo ir vamzdelių 
traukimo dirbtuvę Kazys 

Stankonas paskutiniuoju lai 
ku pardavė ir dabar ilsisi. 

Tournamento antram (semi- lies Arsenai kareivinėse. Bu 

ČILĖJ 
— Julius Kakarieka atsto 

vavo Santiago, Čilės valdžios 
universitetą Panamerikos 
Geografijos-Istorijos institu 
to suvažiavime, Santiage. 
Antrus metus studijuojąs 
Santiago universitete Julius 
Kakarieka pralenkė ir vie
tinius studentus: iš visų stu
dentų jis buvo išrinktas kaip 
tinkamiausias atstovauti uni 
versitetą. 

— MarytS Kardauskaitė 
Santiago katedros rekto
riaus kun. L. Zarembos bu
vo pakviesta rinkti aukas 
katedroje. Paminėtina, kad 
Čilėje bažnyčiose per £amal-

finals) rate K. Merkis jau 
Įveikė keturius priešininkus 
(su 2 tebelošia) ir įsikvali-
fikavo į trečią (finai) ratą. 

— Bostonišklai pralaimė
jo Newtone. Metropolitan 
Lygos rungtvnėse Bostono 

vusios pareinamosios stovyk 
los pa ta lpos užleidžiaraos ka 
riuomenės reikalams. Šis per 
kėlimas palietė 2,062 DP, jų 
tarpe ir netoli 100 lietuvių. 
Ir perkėlimo metu nebuvo 
nutrauktas emigracinis dar
bas — visos komisijos veikė 

lietuviai viešėjo Newtone ir, 
gana nelauktai pralaimėjo Į b e v e l k normaliu tempu. 
1-4. Iš keturių runprtynių lie- j « v # 
tuviai turi 2 laimėjimu, 1 ly! ^(jV. PUlfe. J. SleDCClO 
gioim ir 1 pralaimėjimą. 1̂ 1 • ^ ~ 

— Quebeco pirmenybes lai! ISIClStUVCS 
mėjo Brunet ir dr. Rauch. j Ilgamečiam lietuvių trem-
Ignas Žalys, Montr^alio meis į tinių Prancūzų zonos Komi-
teris, surinkc 4-2 taškų, o j teto Pirmininkui adv. J. Sle-
kitas lietuvis J Stonkus 3% i P^*1"' Tuebingeno lietuviš-
_ 2i/, koji studentija ir ateitinin-

j kai surengė gražias išleistu-
— Dr. Pajaujis iš Alias-i v e s . Išleistuvėse dalyvavo vi 

kos rašo, kad atliekamu nuo j si 38 Tuebingeno lietuviai, 
profesūros laiku Aliaskos (Savo laiku buvo 800). 

Suspendavo Už Merginos 
Išgązdinimą 

Per telefonų darbininkų I lionas paskutinėmis dieno-
streiką prie centralinės po- j mis išlaipdintas Korėjos uos 
licininkas Walsh vienai pi-* te. Batalionas sustiprins Jun 
ketuojančių merginų nema- Į gtinių Tautų jėgas prieš ko-
t an t paėmė už rankos, ma
nydamas ją esant jam pa
žįstama. Pasirodė priešingai. 
Mergina nusigando, apskun
dė nuovados viršininkui ir 
šis policininką savaitei su
spendavo nuo pareigų. 

Universitete prie Fairbank-
so instruktuoja studentus das pinigus renka moterys., 

Ar tik ne pirmoji lietuvaite *£***** l o š i m e 

aukų rinkėja bažnyčioje?. I 

Vienos protestantų sektos 
vyrų klubo susirinkime atei
nančią savaitę kalbės G. P. 
Coutrakon, valstybės gynė
jas Sangamon apskrity j . Jis 
yra didžiausias bingo prie
šas ir deda pastangų, kad Il
linois valstybė uždraustų tą 
lošimą. 

mrnistus. 

—K. M. 

Pulk. Šlepečiui išvykus jo 
eitąsias lietuvių tremtinių j 
ryšininko pareigas prie Pran i 
cūžų Okupacinių įstaigų per-1 
ėmė L. Prapuolenis. 

Namuose 3430 Vernon 
Ave. sprogo aliejum šildo
mas pečius, pastatytas mie
gamajam kambaryje palė
pėj. Užbėgus motina pama
tė, kad tik ką paguldytas 7 
mėnesių vaikas buvo jau liep 
snose. 

ALLIED ARTS CORPORATION 
Harry Zelzcr, Managing Director 

perstato Žymią dainininkę 
KIRSTEN FLAGSTAD 

EDNVIN MC ARTHUR- PRIE PIANO 
SEKMAD., GRUODŽIO 3, 

3:30 VAL. POPIET 
ORCHESTRA HALL 

220 So. Michigan Ave. 
Programa: 

Dank Sei dir Hrrr Handel-Drumsgaard 
O Ewigkcit . . . . Lohner-Drumsgaard 
Komm sussrr Tod . . Bach-Drumsgaard 
Sei mur still . . . . Franck-Drumigaard 
Auf, auf zu Gottes Lob 

Franck-Drumsgaard 
Song Cycle "Haugtussa" Edward Grieg 
Clouds A. Walter Kramer 
A Nun Take a Veil Samuel Barber 
The Happy VVanderer . . Michael Head 
WWe Have Turned Again Home 

Edwin McArmur 
Christmas Candle Elinor Remick Warren 
Sea Moods (By Reąueit) Mildred Tyioa 
Liebestreu Johannrs Brahma 
O vvusst' ich doch den Weg zuruck 

Johannes Brams 
Sind e* Schmerzen . . Johannes Brahms 
Muss ei eine Trennung geben 

Johannes Brahms 
Wie froh und frisch . . Johannes Brahms 

Bilietai $1.90, $3.70 and $5.00 
(su taksais) bilietu ofise 

http://daug.au

