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Svarstė Europos Vienybės Pagrindus
K. PATALAVICIUS

Draugo Korespondentas Ispanijoje

Siaurinės Ispanijos mieste 
Santander įvyko tarptauti
nis katalikų intelektualų su
važiavimas, kuriame dalyva
vo veik visos laisvosios Eu
ropos tautos. J. A. Valstybių 
irgi nepamiršta pakviesti.

Ypač šiltoje draugišku
mo nuotaikoje svarstyta visa 
eilė tarptautinio mąsto kata
likams svarbių religinių, so
cialinių ir net politinių klau
simų Įdomiausios diskusijos 
buvo apie krikščioniškąją ba 
zę Europos unijai. “Krikš
čionybė — Europos bazė” 
visus atstovus ir paprastus 
stebėtojus iš karto labai su
domino. Išsamiai šį klausi- _________________________
mą išdėstė Liežo universi- Į masių savo pusėje yra 
tėte profesorius Mr. Marcei Į ma£ų vaikų nekalti sapnai, 
de Coste. Kunigas John Murray per-

Pirmoje vietoje buvo pa- spgjOi jOg. reikia diegti dar- 
grindinai iškeltas klausimas, bininkų sąmonėje atsakingu 
ar galima būtų prileisti, kad mo jausmą, ko paskutiniais 
krikščionybė taptų susivieni Į iaikais labai stinga visame

pražūtingoje k r y ž kelėje. 
Sveiki moraliniai, šeimini- 
niai ir socialiniai ryšiai nau 
joje Europoje turės būti ug
domi. Net ir busimieji eko
nominiai, socialiniai ir pre
kybiniai europiečių santy
kiai be sveikų krikščionybės 
dėsnių neįmanomi. Tarp ki
tų dalykų buvo pastebėta, 
kad Europos katalikų ir ne- 
katalikų darbininkijai jau 
atėjęs laikas pradėti dirbti Į 
kartu. Tam galėtų padėti1 
tarptautiniai darbininkų va
dų suvažiavimai, {pasitari
mai ir pasikeitimai bendro
mis mintimis. Krikščioniško 

I ji Europos unija be darbinin

KORĖJIEČIAI BĖGA NUO KOMUNISTU

Šimtai korėjiečių pabėgėlių pripildė kiekvieną laivą, kuriame dar galima buvo tilpti. Korėjiečiai 
bėga iš degančio Hungnam. Visi laivai valdomi Korėjos jūrininkų. (Acme)

Korėjos likimą Turės Spręsti Ginklai
LAKE SUCCESS. gruodžio 23. — UN Korėjos pa

liaubų komisija, negalėjusi prikalbinti Kinijos delegaci
jos tarpininkauti tarp UN ir savo vyriausybės užmegzti 
derybas Korėjos karo paliauboms padaryti, kreipėsi tris 
kartus į pačią kom. Kinijos vyriausybę, bet atsakymo 
diplomatiniams santykiams priimtu būdu negavo; Tas 
atsakymas duotas per Peipingo radiją — Kinijos užsie
nių reikalų ministeris pareiškė, kad UN komisijos pasiū
lymas derėtis dėl karo veiksmų Korėjoje baigimo nepri
imtinas, nes tas UN nutarimas esąs neteisėtas, kadangi 
padarytas be Kinijos dalyvavimo. Jis dar pridūrė-, kad 
Amerika nori paliaubų Korėjoje tik tam, kad galėtų, pa
siruošti toliau vesti karą ir susidaryti sau geresnes po
zicijas.

Vokietija Atgauna Suvereno Teises

y
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jimo pamatu visoms taiką 
mylinčioms tautoms? Disku
sijų metu matėsi visa eilė 
mokslo vyrų: tarp jų ispa
nas Jose M. Cirarda. prancū
zas Dubarle, “La Croix” di
rektorius .Gabel, iš Anglijos 
buvo 
ruff, 
riUB, 
vyko 
Pattee. Prie jų dar prisidė
jo keletas Ispanijos ir už- 
sienio vyskupų.

Į klausimą, ar krikščiony
bė galėtų tapti bendrosios, ros židinio ir atnaujintojo 
naujos Europos santykiavi- i vaidmenį, šioms diskusijoms 
mo pamatu, atsakyta teigia- j vadovavo “La France Catho 
mai. Europa turės būtinai lique” redaktorius M. Fab-l— 
atsistoti ant krikščioniškojo regues, Romos universiteto jY1-® labai susiaurėjusi, 
mokslo vienybės. Visi vien- profesorius Salvemini ir švei 
balsiai pripažino, jog poka-] carų istorikas ir kultūrinin-l 
rinėš šia tema diskusijos: kas Reynold. 
tarp katalikų ir nekatalikų. Kad Katalikų Bažnyčia ga 
ypač Europoje, žada gau-, lėtų ir toliau tęsti savo dvie- 
sįų vaisių.

Šeimos svarba naujosios i 
Europos sąstate turėsianti ! 
nepaprastos prasmės ir reik 
ėmęs, tačiau tuo pačiu buvo 
aiškiai ir be atodairą pakar 
totas principinis katalikiš
kosios moralės nepamaino
mas dėsnis: šeima turės bū
ti ugdoma neperskiriamumo 
dvasioje. Be to, ateityje eu
ropietiškoji šeima turės im
tis visų priemonių prieš anti 
koncepcionalizmą, nes tai di
džiausia šeimos ir bendrai 
žmonijos pražūties ir fizinio 
bei dvasinio sunykimo prie
žastis. Ispanų mokslo vy
ras, Kordobos vyskupas Al
binas G. Menendez pastebė
jo, kad tik tikroji krikščio
nybė galinti duoti tikrąją 
laisvę Europai, nes tik j? 
viena pažįstanti ir pripažįs
tanti pilną žmonijai ir pa
skiriems josios nariams lais
vę bei teisę. Be laisvės ne
bus Europoje gerovės, ne
bus tvirtų šeimų, nebus ra
inių ir visu kuo patenkintų 
valstybių.

Antrąją vietą diskusijose 
užėmė aptarimas tezės, jog 
ekonominis bei politinis Eu
ropos vienetas turės būti pa 
grįstas sveikos moralės dės
niais, nes kitaip Europos | 
kontinentas atsistotų tikrai

atvažiavęs Mr. Wood- 
“The Tablet” redakto- 
iš J. A. Valstybių at- 
garsus Mr. Richard

pasaulyje.
Galiausiai prieita, jog su

vienytoje Europoje mažesnie 
ji kraštai turės daugiau dė
mesio kreipti į prekybą bei 
pramonę, o ne pasilikti vien 
tik visų pamirštais žemės ū- 
kio kraštais, nes tik tokiu 
būdu išsilaikys didžiųjų ne- 

į parblokšti ir greičiau suge
bės atsigauti medžiaginiai.

Paskutiniuose šio suvažia 
vimo posėdžiuose kalbėta a- 
pie Katalikų Bažnyčios kaip 

] centrinio pasaulinės kultū-

Hungnam Apšaudomas Raketomis
Kinus Visur Pakeitė Korėjiečiai

<

%

jų tūkstančių metų kultūri- , 
nę tradiciją, reikia sudaryti - 
kultūrinę, ideologinę ir in- i 
telektualinę Europos vienu- i 
mą, pagerbiant, aišku, pa
skirų kraštų kultūrinius skir 
tingumus ir aplinkybes. Pri
eita išvados, jog būtinai rei
kalingas tarptautinis nuomo 
nių pasikeitimo centras ir su 
sipažinimas su svetimų kraš 
tų kultūra.

Europos susijungimo prie
šai nori įžiebti europiečių 
širdyse neapykantą, susiskal 
dymą, Europos vienybės 
draugai nori susipratimo, su 
sijungimo, susiklausymo, pa 

. garbos ir teisingumo vieni 
kitiems, nesikišimo į kitų 

- kraštų reikalus, pagerbianti 
I teritorialinę neliečiamybę, 
< istorinius, kultūrinius, eko

nominius ir tautinius ypatu
mus. Asmens ir tautų lais
vė laikoma švenčiausia ir ne 
paliečiama teise.

Galiausiai, šis kongresas 
įasisakė prieš visokį perse
kiojimą ir priespaudą.

TOKIO, gruodžio 23. — Hungnam prietilčio gynė
jams į pagalbą duoti raketiniai laivai, kas rodo, jog prie
tilčio plotas yra jau visai, siauras.

Nepranešama, kokio tipo Į 
raketomis šaudą laivai yra 
prisijungę prie naikintuvų ir 
kreiserių ugnies, tačiau iši pa 
skutinio karo žinoma, kad ra 
ketų šaudyklos buvo įrengtos 
ant tankus į krantą iškelian
čių laivų ir jų tikslas buvo 
apšaudyti priešą, beginantį 
išsikėlimo vietą. Raketomis 
paprastai šaudoma į netoli e-.... - ,, ...
sančius taikinius. Tad krantų stlPrlau įsikibo pietų kore- 
apšaudymas raketomis sako, ąjauriecmis ir pie-
jog 10-to korpo išsikėlimo vie ^eciai ture>° P^trauk-

Susprogdino Tiltą
Pereitą trečiadienį pionie

riai išsprogdino paskutinį til- 
tą, jungusį prietiltį su jau 
priešo žinioje esančiu Yonpol 
aerodromu. Tiltas yra už tri
jų mylių į vakarus nuo Hung
nam miesto. Šio ir kitų tiltų 
susprogdinimas per Song-1 
chon upę priešo persikėlimą! 
gali tik sulėtinti, bet ne su- ] | 
trukdyti, nes upė yra stipriai 
užšalusi ir ledu gali persikel
ti ne tik žmonės, bet ir veži
mai.

Korėjiečiai Pakeitė Kinus
Jau ištisą savaitę amerikie 

čiai nebesusitinka su kinais 
— jų vietas yra užėmę korė
jiečiai. Manoma, kad kinai 
yra nutarę leisti žudyti alijan 
tų ugny pačius korėjiečius.

jo patys pasitraukė į užpakalį. 
|Tą pačią taktiką kinai panau
dojo ir didžiojo prasilaužimo 
vakarų fronte metu. Tuo tar
pu korėjiečiai dar neparodė 
noro mestis į alijantų ugnį.

Vakarų fronte didesni susi 
durim ai vyko Chunchon ruo
že, šiapus 38 paralelės. Čia

BONN, gruodž. 23. — Po ’ riškiai. 
pirmo Amerikos, Anglijos ir) 
Prancūzijos Aukštųjų Komi
sarų pasitarimo su V. Vokie
tijos kancleriu dr. K. Ade-. 
nauer šis pastarasis išėjo iš 

I posėdžio nušvitusiu veidu, 
nes posėdy jam buvo praneš- 

| ta, kad dabartinis okupacinis 
AC • I I C L i statutas bus pakeistas kita 

-UmKUį UamyD^I sutartimi, kuria Vokietijai 
WASHINGTON gruodžio Į bus grąžintos visos suverėni- 

23.—Atominės energijos ko- “ės teisės, o Vokietija su- 
misijos pirmininkas G. Dean t-elks “Imantams teisę turėt1 
pranešė atitinkamoms kon-| 
greso komisijoms, kad suda 
rytas naujas planas atomi
nių gi ' ' ~
binti. Medžiagų paruošimui

Rusija Skubina

Abiejų pusių politi
niai ir ekonominiai ekspertai
tuojau pradės svarstyti visų 

[kontrolių panaikinimo klau-
simą. Kai ekspertai baigs dar 
bą, vėl susitiks pasitarimui 
komisarai su Vokietijos kanc 
leriu. Kol visos problemos bus 
sutrauktos į sutarčių formą 
praeis dar keli mėnesiai. Bet 
mašina užvesta ir jos niekas 
nebesulaikys.

kariškas bazes. Naujais susi
tarimais Vokietija Atlanto 
bendruomenės šeimoje bus 
jau lygus dalyvis, o ne oku-inklų gamybai pasku-

i umvi. ■ Medžiagų paruošimui Pasitarime nebuvę kalbėta 
| pagreitinti statomos skubos apje Vokietijos kariškų dali

nių dydį bet sutarta, kad tą 
I klausimą tuojau pradės svar 
styti alijantų ir Vokietijos ka

Pasitarime nebuvę kalbėta

keliu naujos įmonės.
Jis taipgi pranešė kongre

so nariams, kad turima vi-Į 
sai patikimos žinios apie Sol 
vietų Rusijos padarytą pa- ] 
žangą atominės energijos sri 
ty — ten vyksta didėli dar
bai ir Sov. Rusija turi jau 
labai dideles galimybes ato
miniams ginklams gaminti.

Ir šiame fronto ruože pir-l ---------
mose linijose atsirado korė-i T"___
jiečiai, o kinai dingo. Iš to ll6SB vrCIl r3BISK6S 

Į spėjama, kad kovos gali greit BERLIN, gruodž. 23.—Per 
i užvirti plačiu mastu — ko- R Vokietijos ministerio pir-Į 
rėjiečiams skirta padaryti1 mjninto o. Grotevvohl lūpas 
pirmus pralaužimus, o ki- Maskva paleido naują meške- 

1 nams tuos pralaužimus išnau pę vakarams pagauti ir juos 1 
|doti. Į nuo Vokietijos apginklavimo]

priversti atsisakyti.
Stalino gimtadienio progai 

kalbėdamas Grotewohl prisi-Į 
minė 1939 m. Stalino-Hitlerio 
paktą, kurį Stalinas būk su
daręs dėl didelės taikos mei-l 
lės, nors ir labai nekentęs Hit 
lerio režimo. Ir dabar Stati-Į 
no vyriausias tikslas tebe-Į 
Įsąs taika.

Iš to pareiškimo visi pada- 
1 rė išvadą, kad Stalinas ir 
I šiuo metu esąs pasirengęs pa]

Prancūzai Nusileido, 
Truman’ui Paspaudus
PARIS, gruodž. 23. — Už-Į 

simenama, kad dar prieš Briu 
sėlio konferenciją prez. Tru- 
man pasiuntęs laišką prancū 
zų užsienių reikalų ministrui, 
kuriame netiesioginiai įspė-1 
jęs prancūzus netrukdyti Vo 
kietuos apginklavimo ir Pa: daryti uikiną pasitraukimą 
tiems greičiau ginkluotis. Jei Į - . .
vis bus delsiama, tai Ameri
ka galinti atitraukti savo Eu 
ropos gynimo liniją nuo Eu
ropos vidurio labiau į vaka
rus ir remtis Ispanija, Š. Af
rika ir D. Britanija.

Ispanu Spauda Jau
Kalbii Apie Ameriką

MADRID, gruodž. 23. — 
Ispanijos spauda, kuri ikšiol 
labai kritiškai vertindavo A-l e Hoover kalbą Maskvos]: 
merikos vidaus ir užsienio po spauda labai domisi _ pag.l 
litiką, pirmą kartą pakeitė kelbs ištisai labai plačiaa iš. 
toną gerojon pusėn. Dabar is- paaiškinimuose pri-
panų spauda pilna pagyrimų deda, kad Hoover pranešęs U. 
Amerikos kariams Korėjoje s politikams, jog Amerikai 
ir .Amerikos užsienio politi- nepasįgeks užimti Aziją ir Eu j Irai 1 ai • m ourvlo-vvin 1

toną gerojon pusėn. Dabar iš

Ir Šveicarija Labai 
Ginkluojasi

BERN. gruodž. 23. — Švei
carijos parlamentas priėmė 
valstybės išlaidų ir pajamų 
sąmatą 1951 m. Visų išlaidų 
45 proc. paskirti kariuome
nės pertvarkymui ir apgink
lavimui.

Pritrūko Miltų
PRAGA. gruodž. 23. — Če- 

| koslovakijos ministeris pirmi

Nebus Vieni
BELGRADE, gruodž. 23.— 

Maršalui Tito ir visiems vy- _ _ .
riausybės nariams klausau-1 ninkas per radiją pripažino, 
tis, armijos šventės proga josi ’ 
kalbėtojas gen. Loncarevig j 
pranešė, kad Rusijai ir jos sa | 

įtelitams užpuolus Jugoslavi-' 
Ija jos kariuomenė kovos nei 
viena. Ginklų Jugoslavija] 

Į gaus iš vakarų. Rusija yra Ju | 
igoslavijos ir viso pasaulio 
i priešas.

Tokios kalbos sakomos po 
' Į ilgo ministerių kabineto posė 

i džio, kur greičiausiai buvo nu 
11 tarta pilnai susirišti su vaka

rais.

kad krašto krautuvėse prįtrū 
ko miltu', nes karo panikai pa 
sidavę žmonės juos išpirkę. 
Neatsitikę nuo karo panikos 
ūpo ir tie, kurie padeda .“sta
tyti Čekoslovakijos socializ- 

į mą”. Jis ragino bent juos su- 
1 prasti vyriausybės padėtį ir 
I nepulti į krautuves prekių 
! pirkti.

ORAS
Apsiniaukus, šilčiau, gali

mas lietus. Temperatūra a- 
pie 40 laipsnių.

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA
— Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos ambasadoriai va

kar lankėsi Kremliuje, kur juos priėmė Višinskio pavaduo- 
, to jas Gromyko. Jie įteikė vienodo turinio notas dėl keturių 
valstybių užsienių ministrų konferencijos. Notų turinys bus. 
paskelbtas šiandien.

— Prezidentas Trumanas praleis Kalėdų šventes savo 
ir padaryti nuolaidų vaka-j kilmės mieste Independence, Mo.
rams, kaip 1939 m. jis pada-l — D- Acheson vakar padare pranešimą kongreso užsie- 
ręs nuolaidų Hitleriui. nių reikalų komisijoms apie Briuselio konferenciją ir Ame-

--------- i rikos įsipareigojimus Europoje.
— General Motors prašymas atšaukti kainų pakėlimo 

uždraudimą vyriausybės atmestas. Sulaikytas 1951 metų 
automobilių (Chevrolet, Pontiac ir Cadilac) pardavimas 
taipgi atšauktas.

— Visame krašte prieš Kalėdas nepaprastai padidėjo 
automobilių pardavimas. Žmones, matyti, mano, kad kainos 
laikui bėgant bus leista pakelti, todėl dabar naudojasi proga 

I nusipirkti sena kaina.
— P. Korėjos prezidentas Syngman Rhee Kalėdų šven

čių proga suteikė amnestiją civiliams ir kariškiams. Dalis 
kalinių bus visai iš kalėjimo paleista, kitiems bausmės su
mažintos, o daliai mirties bausmė pakeičiama kalėjimu iki 
gyvos galvos.

— Kom. Kinija po paliaubų pasiūlymo atmetimo papil
domai pranešė, kad UN kariuomenė’ turi apleisti Korėją. 
Amerika Formozą, Kinija priimta į UN, o Korėjos ateitį 

! išspręsti palikti patiems korėjiečiams.
— Gen. MacArthur vakar vakare pranešė, kad didelės 

“Draugo” Administracija . kovos Korėjoje gali prasidėti labai greit.

• P. Korėjos vyriausybė! 
sustabdė politinių kalinių ma 
sinį šaudymą. Visi nutarimai 
bus peržiūrėti ir pats baus- 

_ „ ... ,, , , mes vykdymas bus žmoniš-• Hoover kalbą Maskvos

Antradienį "Draugas" 
Neišeis

Pranešame skaitytojams, 
kad antradienį, gruodžio 261 
d., mūsų dienraštis neišeis. Į 

“Draugo” raštinė antradie 
nį bus atdara tomis pat va
landomis kaip ir kiekvieną

!- - - — tr- - - - w • Į (Tipna,
Jo, tykių pasikeitimas paskyrus į kaip paskelbti jį esant Wall|

Į Ispnaijai ambasadorių. 1 street vergu.

traukas. Paaiškinimuose pri-

kai. Prancūzams ir anglams I ropa 
nesigailima piktų žodžių už F '

' savanaudiškumu kvepiančias • Elsenhower paskyrus Eu 
į nuolaidas komunistams. Įropos gynimui nuo komunis- 
I Kodėl pasikeitimas? Nea-tų organizuoti, Maskva nega-

KALENDORIUS
Gruodžio 23 d.: šv. Vikto

rija. Senovės: Velbutas ir Ži 
bitė.

Gruodžio 24 d.: Adomas ir pykanta komunizmui ir san- Įėjo nieko geresnio išgalvoti, 
Įleva. Kūčios. Senovės: 
įgalia ir Minvyde.
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PAS MŪSŲ DARBO ŽMONES

TRISDEŠIMT METU PO ŽEME
Buvo laikas, kada Sher.an- ■ daręs ūkio mašinų ir kitų ū- 

doah ir Mahanoy Čity Pcnn-1 kio dalykų prekybą. Mano 
sylvanijoj buvo garsūs listu- partneris nebuvo per daug i 

o' sąžiningas, turėjau iišsiskir-' 
ti. Atsirado kitas prietelius, 
toks vietinis vokietis; Griš
kabūdyje pasistatėme lent
pjūvę. Jie gerai pagyveno, 
retai kada iš karčiamos išei
davo, o mano sąskaita Ūkio 
Banke dėlto vis tirpo. Šiaip 
taip tą “biznį’’ likvidavau,

vių angliakasių centrai, 
prie jų glaudėsi ir mažesnės 
vietelės, kaip Gerardville, 
Menzville, Frackville ir k t. 
Tų vietų1 retai kada saulės 
šviesą matą žmonės turėjo 
energijos ir jėgos savo cho
rams, savo orkestrams. Jų 
įdainuotos, įgrotos plokšte- 
lės linksmino netik brolius sukrapščiaiu kelionei su šel| 
pasklidusius po plačiąją A- 
meriką, bet su dideliu _
džiaugsmu anais laikais bu- siradau Frackvillėje. Čia vėl 
vo klausomos ir Lietuvoje.
Dabar jau vysta ir nyksta mas iš naujo. Štai šį namelį 
tie linksmieji vyrai, balsin- | pradėjau su $45. Pradžią pa-Į 
gosios dainininkės. Štai Jo- , dariau su draugų talka, kaip 
uas Bankieta. vienas iš dau- ! ~ ’ 
gelio, Dzūkijos, Leipalingio 
kalvučių ir smėlynų sūnus, 
sumenkęs sudžiūvęs — rėdos 
anglies dulkelės kiaurai visą 
kūną persigėrusios. Tik ra- , 
mios, tokios meilios, melan
choliškos akys tave sutinka 
ir palydi.

— Kaip laikaisi, mielas bi
čiuli? — Menkai, astma kan
kina, vakar vos neuždusau. 
Mūsų, angliakasių, jau to
kia dalia: ji vargina daugu- 

. mą, kol pribaigia. “Ateivių 
vyrų čia jau kaip nėra, tiki 
našlės.

— Gal papasakotum šį • tą Į 
iš savo darbo praeities.

— Ką aš čia paprastas j 
darbininkas'! Visą laiką sun-1 
kiai dirbau. Atvažiavau bū
damas 18 metų pas seserį į 
Shenandoah, Pa. ir po sa
vaites į kasyklas. Lysdavo- 
me į žemę kokius 800 pėdų. 
Vienintelis tada įrankis bu
vo geležinė lazda (laužtu
vas) su trimis dantimis. Ir 
verti juo, būdavo, urvuose 
anglis per dienų dienas. -Že- | 
miausias urvas kuriame dir-1 
bau buvo 4 pėdų aukščio, o 
šiaip vidutiniškai apie 12 pė-1 
dų. Anglis- išveždavo vago
nėliais lėkštais geležinke
liais. Viršuj jas valydavo 
garu varomose valyklose. 
Dabar valyklos gerai įreng
tos, anglis suvežą iš daugiau 
skylių.

— Ir kasyklose tur būt 
darbas lengvesnis?

— Taip, dabar viskas la
biau mechanizuota, ir žmo
nių mažiau reikia. Ės vis, kur 
seniau prie anglių kasimo 
dirbdavo 150 žmonių, dabar 
atlieka trys. Dirbti patogiau, 
bet vėdinimas blogesnis. Tas 
dirbtinas oraę negeras, * la- i 
biau vargina. Pirma oras ei-i 
davo aplink, vis gaudavom 
šviežio, o dabar ne.

— Ar tiesa, kad anglia
kasių vaikai taip pat palie
ka angliakasiais? . 
’ — Apie pusė lietuvių jau
nimo išvažinėj ę į miestus, 
kiti pasilikę kasyklose. Se
niau vaikai nuo 12 metų ei
davo į kasyklas arba dirb
davov anglių valyklose. Ka
syklose dirba ir baigusių vi
durinės mokyklas (High 
school), bet dauguma pra
džios mokslo.

— O uždarbiai ?

ma ir vėl beveik tuščiomis 
rankomis po trijų metų at-

anglių kasyklos, vėl gyveni-

Lietuvoje, o šiaip pasistačiau 
pats po darbo valandų. Da- 

. bar jau išmokėta, bet neteks Į 
' ilgai džiaugtis. Trisdešimt | 
! metų išlandžiojau po žeme — ■ 
.ten liko mano sveikata. Ne
gaunu nė pensijos, nes dak
tarų patariamas pats savo 
noru pasitraukiau iš darbo, 
nors visą laiką dirbau toje 
pačioje kompanijoje.

— Girdėjau, šalia darbo ir 
šeimos reikalų jūs rasdavo
te laiko lietuviškoms orga
nizacijoms ir spaudai.

— Nuo 1917 metų esu L. | 
R. K. S. A. narys ir kuopos | 
sekretorius. Daug dirbau pa- 

Į rapijos steigime ir tebesu 
jos iždo globėjas. Savo lai- 

| ku darbavausi Amerikos Rau 
donajame Kryžiuje, kada bu
vo organizuojama Lietuvai 
pagalba, ir buvau Tautos Fon 
do sekretoriumi. Į Tautos 
Fondą mokėdavome po 25 
centus kas mėnesį. Bkaitau 
katalikiškus laikraščius — 
Darbininką Ameriką, Garsą 
ir žvaigždę.

— Koks maloniausias 
liūdniausias jūsų gyvenimo 
atsiminimas ir didžiausias 
troškimas dabar?

— Linksmiausia man bu
vo, kai grįžau Lietuvon. 
Džiaugiausi, kad nereikės 
dirbti kasyklose. Jų labai ne
kenčiau. O liūdniausia, kai 
likau be pinigų ir vėl turė
jau važiuoti Amerikon. Nė 
vienam lietuviui nelinkėčiau 
dirbti kasyklose. Esu pavar
gęs, nepatenkintas čia, bet 
nieko negaliu padaryti. Lie
tuva man graži miela pasa
ka. Tik kai bolševikai užėjo 
pajutau: gerai kad esu čia. 
Tačiau ir šiandien didžiau
sias mano noras grįžti Lie

tuvon, tik vargu ar aš tos 
valandos sulauksiu, ar savo 
akimis dar Lietuvą pamaty
siu.

—* Dabar vidutiniškai į die 
ną uždirba apie $13.00. Kai 
atvažiavau — į savaitę, per 
6 dienas, po 8 valandas už
dirbdavau $11.80. Tai buvo 
geras uždarbis, bet aš juo 
nesidžiaugiau, kasyklos man 
nenutiko. Kaip ta daina sa
ko: “Dirbo ir kankinosi į tė
vynę grįžt ketino“. Trylika 
metų išdirbęs, 1922 m. grį
žau L ’etuvon su mintimi čia 
nesirodyti. Parsivežiau $5,- 
000, buvau susitaupęs ir va
žiuodamas viską išsiparda- 
viau.

— Kaip sekėsi Lietuvoje? 
. — Kudirkos Naumiestyje

KORĖJOS NAŠLAIČIAI

Pietų Korėjos našlaičiai Kimpo aerodrome veržiasi C-54 lektuvan bėgti iš karo fronto. Jungtinių
Valstybių aviacija perkėlė 1000 našlaičių iš Šeoul miesto, kuriam grasina komunistai, j Pietų Ko
rėjos salą.

SKAITYTOJAI RAŠO
BAILIAMS NEGALIMA 

PATIKĖTI
Posakis “Savas pas savą” ne 

visiem, kad ir lietuviam tinka. 
Kaip galima pilnai savu vadinti 
tą, kurs gėdinasi lietuviškos ^pa
vardes ir ją keičia? Ir tokių, kurie 
lietuviškų laikraščių neskaito, kaip 
galima vadinti- savais? Kai as
muo bijo savo tautybės, kilmės, 
kaip galima tokį, paremti kaipo 
saviškį ?

Geriausį pavyzdį trumpinimo- 
lietuvinimo lenkiškų pavardžių ro
do teisininkas A. Olis. pakeitęs iš 
Olševskio; Pocius iš Pocievič, 
Šimkus iš Šimkievič.

Iš pasilaikančių lietuviškas pa
vardes gerą pavyzdį duoda teisi
ninkas Bagočius S. Bostone; ant 
jo raštinės lango raidė raidėn už
rašyta . Bagočius. Gerą pavyzdį 
duoda automobilių prekyboj dirbą 
Balzekas ir Kuraitis. Jiems lietu
viškos pavardės skina kelią į pa
sisekimą. Jų aptarnavimo ieško 
ne vien lietuviai, kaipo savas pas 
savą, o ir kitataučiai amerikonai, 

ir J kaipo pas gerus tarpininkus 
manančius savo amatą.

Anis Bukas

Ant. J. Vas-kas

Šviesesni Spinduliai 
Mūsų Padangėj

MILWAUKEE, Wisc. 
Š. m. lapkričio mėn. 26 
parapijos salėje buvo 
ruoštas pobūvis 
socialiniam tikslui, kuris 
nešė pelno virš 400 dol.

KLUBO VEIKLA

i d.
su- 

vietiniam
at-

S. m. gruodžio mėn. 17 d. 
3 v. p. p. Milmaukee’s Lietu
vių Kultūros Klubas turėjo 
paskutinį šiais metais susi
rinkimą, kuriame buvo iš
rinkta kitiems metams klu
bo valdyba. Valdybon įeina: 
Oberjaitis — pirmininkas, 
Kunslerienė ir Novakienė — 
vice pirmininkais, Mickevi
čius — sekretorius ir Jurkus 

iždininkas. Naujai valdy
bai linkime geros sėkmės 
lietuviškame dirvonų bare.

VASARIO 16 D.
Vasario 16 d. minėjimas 

numatytas suruošti parapi
jos salėje (Lapham ir 10 gt.

bu tūlu Valaičiu buvau ati-kampas) 1951 m. vasario

rių veikalų ir juose esamų klai
dų gali ir nepastebėti. Be to, jei
gu ir pastebi ir atsako, nevisur 
jų atsakymai prilimpa; kaip kur! 
ir kaip kieno jie ir jų atsakymai 
yra laikomi šališkais. Profesorių 
ir specialistų reagavimai bei pa
reiškimai šito antspaudo neturi 
ir tuo gali būti labai naudingi 
klaidų atitaisymui ir nuotaikų pa
kreipimui į tikras vėžes.

Dėl Lietuvos ir lietuvių tautos 
teisių bei garbės turi dirbti ne 
tik valdininkai ir įpareigoti parei
gūnai, bet visi lietuviai.

—L.

iš-

Sveikinimai ir Dovanos
Pagirtinos laikraščių redakcijos 

pasirūpinusios atspausdinti kalė
dinių atviručių su lietuviškais lin
kėjimais.

Kalėdų švenčių nuotaikoj šei
mose ' turėtų būti perskaitytos 
garsiai visos gautos lietuviškos 
atvirutės. Čia močiučių ir tėvų pa
reiga vaikų anūkų akyse pagerbti 
lietuvišką žodį.

Sesės ir broliai tremtiniai, rau
donojo teroro vejami mes išsi- 
sklaidem po visą žemės rutulį. 
Prisimindami kenčiantį brolį, už 
lietuvišką žodį, anapus geležinės 
uždangos, čia laisvose šalyse iš- 
naudokim tas ir kitas progas pa
reikšti savo lietuviškumą. Savo 
kvietėjams ir geradėjams šiušia
me sveikinimus tik lietuviškais, 
žodžiais. Artinantis N. Metams už
sakykim jiems lietuvišką’ laikraš
tį, kaipo atsidėkojimą už paramą.’ 
Lietuviškų laikraščių yra apsčiai. 
Galima parinkti pradedant suau
gusiais ir baigiant mažaisiais.

Darykime visa, kas tik galima, 
kad išlaikytume lietuvius lietu
viais. Ir kad išmušus laisvės va
landai galėtume tarti: Tėvyne, aš 
Tau padariau visa. Tau išgelbėjau 
ir grąžinau svetimųjų jūroj be
skęstantį lietuvį!..

K. Keblinskienė

Apie Amerikiečių 
Informavimą

Prof. St. Kolupaila rašo “Drau
go” Nr. 263 apie netikslų ame
rikiečių informavimą apie Sovie
tų Rusiją ir jos užgrobtas bei 
valdomas šalis; tarpe kito ko pro 
fesorius prisimena netikslias ži- ■ 
nias apie Lietuvą Funk & Wag- 
nalls enciklopedijoje. Baigdamas 
straipsnį profesorius sako: “Mū
sų Informacijos Biuras. Pasiunti
nybė, organizacijos galėtų rea
guoti į klaidingas ir kenksmin
gas žinias...’

Informacijos Centras. Pasiunti
nybė ir kitos įstaigos bei organi
zacijos galėtų. reaguoti ir rea
guoja į pastebimas klaidingas ži
nias, bet to dar negana. Reikalin
ga visiems, o ypatingai profeso
riams reaguoti į pastebimas klai
dingas žinias. Infarmacijos Cent
ras ir valstybinės įstaigos kaiku-

L.

Iš Kurios Planetos
Kalba...

liniją“Vilnis” pagal Maskvos 
puldama, kaip komunistams įpras
ta, Popiežių, pacituoja šį sakinį:

“Niekur negirdėjau, kad Mark
sas, Engelsas, Leninas, Stalinas 
būtų susitepęs rankas žmogišku 
krauju...’

Straipsnis parašytas Janikio. Aš 
norėjau žinoti kokioje planetoje 
jis gyvena? Lenino valdžioje ne
gyvenau bet girdėjau, kad jis mi
lijonus gyvybių nuvarė į aną pa
saulį; bet dėl Stalino tai neuž- 
tušuosi žmonėms akių ir ausų. 
Perdaug yra gyvų liudininkų. Sta
linas išžudė daugiau negu 35 mi
lijonus rusų, lenkų, lietuvių, lat
vių ir kitų tautų. Jis toli pra
lenkė’ iki šiol žinomus budelius; 
kaip viduramžių totorių ordas, 
hunų vadą Atilą, Hitlerį ir kitus. 
Stalinas pralenkė juos netik au
kų skaičiumi, bet ir jų kankini
mo žiaurumu. Tai ką mes girdi
me ir skaitome apie Korėjoje nu
kankintų U.S. karių baisumus, 
tai tik dalis tų Stalino žiaurumų, 
kurie nuolat kartojasi Lietuvoje, 
Latvijoje, Rusijoje ir kituose ru
sų užgruobtuose kraštuose.

Stalinas nužudė jau vien lie
tuvių apie ketvirtį milijono, o kur 
kankiniai kalėjimuose. Apie 25 
milijonai darbininkų priverčiamų
jų darbų stovyklose. Gal J. pa
teisins, kad jis tai’ padarė ne sa
vo ranka? Hitleris irgi ne pats 
žudė, bet jo įsakymu ir jam, 
ka ta atsakomybė. Tamsta. Jo-.j 
nike, su tokiais straipsniais pri-1 
lygsti tiems meistrams, kaip tėję | 
pasakoje, kada statė namą, ir | 
užmiršo įdėti langus. Nesupras-1 
darni, kodėl tamsu, nutaė šviesą 
įnešti maišais, šiupeliais, riešku- 

I čiomis iš lauko. Neįneši savo rau- 
i donam rašale dažyta plunksna tos 
į minties tarp lietuvių, kad Stali
nas nėra žmogžudis. Masiniai rau
donųjų nužudytųjų kapai ir gau
sūs Stalino žiaurumų liudininkai 
nesudaro propagandos mašinai 
puikias dirvos.

—Gabr. Ardišauskas.

I

mėn. 18 d. Pelnas numato
mas skirti ALT. Tam tiks
lui yra sudarytas komitetas, 
kuriam linkime kuo geriau
sios kloties.

ĮVAIRENYBES
GIRTUOKLIS PRIE

AUTOMATO
Gerai įkaušęs vyrukas nu-

automato. Įmetė du dešim-1 — Vieną^ duočiau partijai,
tuku į automatą ir iškrito 
jam vyšninis pajus. Įmetė vėl 
du dešimtuku, ir vėl tas pats. 
Taip jis vis kaišiojo nike-, 
liūs, prisirinko visas tuzinas 
tų pajų.

— Ar nemanote, kad jau 
užteks? — paklausė vienas 
iš restorano tarnautojų.

— Ką? Mesti tą mašiną, 
kai aš vis dar laimiu?!

— Aš duočiau 1 milijoną 
partijai, o kitą pasilikčiau.

— Labai gerai. O jei tu* 
svyravo prie restorano — rotum dvejus namus?

o kitą' palikčiau sau.
— Puikiai! O dabar pasa- 

kyk, ką darytum, jei turė
tum dvejas kelnes?

Po ilgos tylos kandidatas 
vos .girdimai atsakė:

— Aš nežinau, drauge vir
šininke...

— Kaip tai?
— Mat, aš ir dabar turiu 

dvejas...

— Aš jau eisiu namo. Ne-ŠOKINĖJANTI SKRYBĖLĖ
Trumparegis žmogus, smar Į sivarginkite palydėti mane

kiam vėjui pučiant, pametė ‘už durų.
_____ TJ = —S-i — 1 1  _____ T'oi

Lietuvybei Išlaikyti
Tokiu pavadinimu p. B. Bab- 

rauskas per spaudą beldžiasi į 
lietuvišką visuomenę (Draugo Nr. 
226). Ypatingą dėmesį kreipia į 
profesionalus — gydytojus, pre
kybininkus, pramonininkus. 
Autorius meta kaltinimus, kad iš 
tų' asmenų turėtų rastis lietuvių 
tautos

Kad 
žvilgiu 
bet p. 
Aš, kaip atstovaujantis prekybi
ninkus norėčiau parodyti ir ant
rą medalio pusę. Rašo — “žydas 
lietuviškai, lietuvis ■ angliškai”, ir 
nurodo, kad "iš savo šeimos pa
šalina jie (m. pab.) gimtąją lie
tuvių kalbą, idant, ši nepakenktų 
bizniui...”

Aš manau, 
tinimas visų 
kų atžvilgiu, 
aš tikiu, tik 
paklausti’ ar 
bantis žydas , „ . ___
prie lietuvybės išlaikymo? Manau, 
nieko. Ar aš šiandien kalbu krau
tuvėje rusiškai, lenkiškai dėlto, 
kad tos dvi tautos man labai pa
tinka ar- tik dėl to, kad taip į 
mane kalba “atėję' pirkėjai? Ma
nau, aišku be paaiškinimo. Gal. 
Chicagoj -pas minimą lietuvį ir 
būna taip, bet pas mane Eliza- 
bethe kur yra daugiau šešių tūk
stančių lietuvių, jei padarai kele
tą dolerių į savaitę tai labai ge
rai. Tik būk mandras būti finan- ■ 
sų ministrų, jei tos “ministerijas” Į 
lietuviai nepalaiko. Prekybininkas 
turi taip', kalbėti, kaip klijentas 
kalba, nes jis nori prekiauti. '

finansų ministrai išeivijoje, 
šitas luomas finansiniu st
yra stipresnis, tai tiesa, 

B. nurodo tik vieną pusę.

skrybėlę. Jis bėgiojo, lanks
tėsi, norėdamas nučiupti 
skrybėlę, bet kiekvieną kar
tą ji jam išslysdavo iš po 
pat nosies.

Netoliese stovinti 
te kvatoja:

— Ką tamsta ten 
Žmogus maloniai 

gaudąs savo skrybėlę.
—- Tamstos skrybėlė! — 

į sušuko moteris. — Ji, štai, 
■ ten, prisiplakusi prie mūro 
j sienos. Tamsta’ gi gaudai 
i mūsų juodą viščiuką!

kaimie-

darai?
atsakė,

ten-

— Tai joks vargas, tai 
malonumas!..

MATEMATIKAS
Mano žmona kubiniam 

laipsnyje piktybė, namieje 
ašen tiktai nulis.

LABAI PAPRASTA
Vienas žymiausių policijos 

taikliųjų šaulių, keliaudamas 
vaikščiojo mažame mieste
lyje, visur pastebėdamas iš
statytus šaudymo taikinius 
su kulkų pramuštomis sky
lėmis pačiame centre. Sulal-

kad per drąsus kai- kęs vieną iš gyventojų, jis

norėčiau autoriaus 
tas lietuviškai kal- 
yra daug prisidėjęs

— Tai puikiausi rezulta
tai! Kaip tai jums pasiseka?

— Labai paprastai, — at
sakė išgėręs pilietis. — Pa
vyzdžiui, aš pirmiau šaunu, 
o paskui aplink nupiešiu tai
kinio ratus.

EGZAMINAS Į 
KOMPARTIJĄ

Kandidatas į kompariją 
j turėjo pereiti tam tikrus eg
zaminus.

— Ką tu darytum, drau-
ilba, nes Jis non prekiauti. iei£U turėtum du miliin IŠiandien liet, rašytojai kreipia- 5 ’ J V?- L“reruni au millJO- 

si į visuomenę paremti darbą au- rUDlių i , j
komis. Tą jų prašymą turim pa- į - 
remti, ypač tremtiniai. Bet svar-' 
biausia rūpintis lietuvišku jauno-1 
sios kartos auklėjimu mokyklo- I 
se, šeimose, organizacijose, kad I 
būtų garantuota skaitytojų au- I 
ditorija, nes tada atsiras kny- I 
goms paklausa, atsiradus paklau- ll 
sąi ir lėšų. I

Tad daugiau darbo, daugiau lė-! _
šų, o vaisiai bus gražūs.

—Pr. Kudulis

VĖLIAVOS KLAUSIMU
Su Dr. Z. Ašoklio mintim raši

ny “Mūsų Trispalvės Klausimu' 
pilnai sutinku, kad žalia ir rau
dona spalvos lietuviam priprastos 
— savos, geltona — ne.

Lietuvos valstybininkai turėtų 
atsižvelgti į senovę Lietuvos vė
liavos spalvų derinime; gal jie tą 
turi minty, tačiau neturint laisvos 
Lietuvos, nebūtų išmanu svetur -*
išguitiems, kad ir valstybinin
kams, keisti turimą Lietuvos tri
spalvę. Pakalbėti, pasisakyti — 
gerai; kiekvienas Lietuvos nepri
klausomybe besidomįs gali ir net 
privalo išsireikšti.

Vieną patiekiu, 
Lietuvos valstybės 
tautiniam vardyne 
LIETUVA, o ne 
kaip kad apdairūs latviai ir kitos 
tautos padarė. — Anis Bukas

VYRAI!!

Ar Jums Reikia

Gerų —

• BALTINIŲ

• SKRYBĖLIŲ

• KELNIŲ

• DIRŽŲ

• KOJINIŲ

ATEIKITE l

LIETUVIŠKI KRAUTUVf

Norbut Men’s Shop

3358 S. Halsted St

JARABAK DRUGS
139TH & MAIN Phone I. H. 6300 INDIANA HARBOR, D»D.

PRESCRIPTION SPECIALISTS
IšpUtlome Visus Receptus Kalbame Lenkiškai

Perskaitę “Draugą”, duokite jį kitiems.
I

Dienraščio
“DRAUGO”

kad būsimos 
vardas tarp- 

būtų paduotas 
LITHUANIA.

SEKMADIENĮ, m I IVas. (Feb.) 4 d
1951 metais

VAKARAS
%

Ashland Boulevard Auditorium
1608 Wesi Van Buren Street
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Izoliacionisfy Bakas
DĖL p. HOOVERIO KALBOS

Buvusiojo U. S. prezidento Herbert Hooverio prieš 
keletą dienų pasakytoji kalba tarptautinės politikos 
klausimu sukėlė gana didelę sensaciją. Ji buvo pasa
kyta kaip tik tuo metu, kuomet šiaurės Atlanto Sau
gumo paktą pasirašiusių valstybių užsienių reikalų mi- 
nisteriai Belgijoj tarėsi, kaip sustiprinti Vakarų Eu
ropos gynybą. Konferencijoj galutinai nuspręsta orga
nizuoti bendrą- kariuomenę Europai ginti ir jai vado
vauti pakviestas garsusis amerikietis karo vyras gen. 
Dwight Eisenhoweris. Todėl p. Hooveris su savo pa
siūlymais išėjo pavėluotai, jei jie ir būtų svarstytini 
Ir priimtini.

Eks-prez. Hooveris siūlė Kongresui nesiųsti į Euro
pą amerikiečių karių ir neduoti jokios finansinės ar 
kitokios pagalbos. Atsisakyti įeiti' į susithrinią, reika
laujantį ir Amerikai eiti ginti bet kurią agresoriaus 
užpultą valstybę. Jei Europon nesiųsti savo vyrų, to
dėl ir mobilizacija nereikalinga. Esą pakaktų savano
rių. Vyrų ėmimą kariuomenėn sulaikyti. Neleisti Eu
ropon ir gen. Eisenhowerio. Mat, jei nebus ten Ame
rikos ginkluotųjų jėgų, ir jis nebus reikalingas. Tačiau 
reikalinga sustiprinti karo laivynas ir karo aviacija. 
Būtina''rūpintis Aliaskos ir Kanados apsauga.

KIENO VARDU?
Šio seno politiko ir vienintelio tebegyvenančio U. S. 

ekspreziden'zc nuomonę reiktų respektuoti. Jis yra ir 
patyręs ir išmintingas. Ir dėl to mes. nemanome, kad 
jis šitaip kalbėjo nepaveiktas pašalinių įtakų. Atrodo, 
kad jis reiškė kraštutinių jų izoliacionistų mintį. Jis kal
bėjo lyg ir tų vardu, kurie mano esant nereikalingu 
ginti bet kurią komunistų užpultą užsienių tautą. Vi
sus pasaulio kraštus tepagrobia komunistai, Amerikai 
dėl to neturėtų būti nei šilta nei šalta.

PAVOJINGAS KELIAS

Tai yra visiškai klaidinga nuomonė. Ji yra perdėm 
pavojinga.

Jei izoliacionistai, kurių vardu Hooveris kalbėjo, ma
no, kad Ameriką apsaugos ją skirią vandenynai, tikrai 
klysta. Prie šiandieninių karo pabūklų, prie moderniųjų 
susisiekimo priemonių, ne be daug reiškia platūs van
denynai ir tnlimiausios distancijos. Vien tai Jungtinių 
Valstybių neapsaugos. Reikia turėti galvoj faktą, kad 
gyvename atominiame amžiuje. Nekartą ir mūsų ir 
kitų buvo pasakyta, kad gelbėjimas Azijos ir Europos 
— yra ir savo krašto gelbėjimas. Dėl to būtų aiški sa
vižudybė sustabdyti dabar pradėtą visuotiną mobiliza
ciją. Būtų pavojinga pasitraukti iš Šiaurės Atlanto 
Saugumo Sąjungos ir iš Jungtinių Tautų organizaci
jos. Pasaulio tarptautinės politikos, ekonomikos ir, pa
galiau, gynybos konjunktūra šiandien yra tokia, kad 
ir Amerikai ir kitoms laisvėje tebesančioms tautoms 
yra būtinas glaudžiausias bendradarbiavimas, stip
riausias vieningumas. Kito kelio nebėra išgelbėti kitas 
tautas iš komunizmo nasrų ir save išsigelbėti, kaip tik 
visiems kartu išsirikiavus stori į darbą ir kovą.

★

Respublikonų Susiskaidymas
Kad respublikonų partijos vadų tarpe yra didelis ski

limas, labai ryškiai parodo neseniai pasakytosios gub. 
Thomas Dewey ir Herbert Hooverio kalbos, lietusios 
dabartinę tarptautinę krizę ir visuotinę Amerikos mo
bilizaciją. Pirmasis labai aiškiai pasisakė už rėmimą 
vyriausybės politikos ir pagreitinimą visuotinės mobi- 
lizącijos kuomet Hooveris griežtai prieštaravo gub. 
Dęwey išreikštoms mintims. Gub. Dewey, kaip žinoma, 
stovi už nepartinę liniją užsienių politikoj, kuomet p. 
Hooveris mano. nesant verta remti dabartinę vyriau
sybės vedamą liniją. Abu turi šalininkų, kurie tarp 
savęs aštriai ginčijasi.

Šitokiu respublikonų susiskaldymu demokratų admi
nistracija, suprantama, pasinaudos savo sumanymams 
Kongrese pravesti. Kad tai kenks jų aspiracijoms 1952 
mėtų rinkimuose savo partijos prezidentą išrinkti, apie 
tai ir kalbos būti negali. Bent tuo tarpu nedaug tėra 
vilčių respublikonų vadams susitarti ir bendrą frontą 
sudaryti.

*

Pastebima, kad Jungtinės Valstybės, pagaliau, pra
dėjo rūpintis Aliaskos apsaugos sustiprinimu, į kurį 
įtraukia ir vietos gyventojus.

naikina dokumentus

ŽIBUOKLĖ PO LEDU
(Ištrauka iš romano “Dulkes raudonam saulėleidy")Rimties

VALANDĖLEI- (Tęsinys)

Jungtimi] Tautų kariuomenė pasitraukdama iš Hamhung padegė 
teismo namus, kad nepatektų dokumentai į komunistų rankas.

(Acme)

Dievui Garbę. Duodami | 
Giedokime.. .
J. RŪTENIS

Jau šiandien esame ant j 
slenksčio didžiųjų bažnytinių I 
švenčių šv. Kalėdų. Tūks
tančius metų laukė žmonija 
Išganytojo ir štai ilgesingas, 
laukimas išsipildo. Skar-I 
džiais trimitais skelbiama | 
linksma žinia: “Bėkit, bėkit, 
piemenėliai, duokit garbę 
Kūdikėliui, prakartėj suvys
tytam!”

Gimė Išganytojas, o tuo 
sustiprėjo žmonių širdyse 
viltys, kad jie bus per Jo at
ėjima pakelti iš dvasinio 
skurdo, bus sugrąžinti iš ke
lių — kelelių į tiesųjį kelią.

★ ★ ★

Sėdamps prie baltai už-1 
dengto Kūčių stalo ir laužy-1 
darni plotkelį, su pagarba ir 
meilę tariame: “Tėve mūsų, i 
kurs esi danguje, teesie 
šventas Tavo vardas.”

Šis mistinis prisiminimas 
prieš du tūkstančius metų 
atėjusios linksmos naujie
nos, mus ramina, guodžia ir 
pastiprina sunkiame mūsų 
visų asmeniškame ir tautos 
gyvenime. Mes tikėdami mel
džiame Visagalį Tėvą, kad 
Jis savo gailestingu žvilgs
niu pažvelgtu į .mus ir mūsų 
ištrėmimo liūdnąjį adventą 
sutrumpintų ir leistų ramio
mis širdimis drauge su vi
sais džiaugtis laisvoj savo 
tėvynėj.

★ ★ ♦
Sėsdamies prie Kūčių sta

lo prisiminkime tiek daug 
iškentėjusią, tiek daug aukų 
sudėjusią, pagaliau savo sū-l 
nų ir dukrų netekusią kan-117 metų kaip yra diplomati- 
kinę Lietuvą. Prisiminkime 
savo gimtuosius namus, sa
vo tėvus, brolius ir seseris, 
kenčiančius skurdą ir panie
kinimą. Prisiminkime savo 
karžygius ir kankinius auko
jusius save už tauriausiąjį 
pasaulio žiedą — laisvę.

Prisiminkime ir tuos, ku
rių niekad nebepamatysime; 
kurių kaulai išsklaidyti toli- 

Apie Chicagos Kinus, Mao Tse-tungą Ir Karą
JUOZAS PRUNSKIS

Chicagos kinų kolonija už- 
sikvietė pas save laikrašti
ninkus. Susirinko gausus bū
rys į jų kvartalą^ kur yra 
nuostabiai spalvingais Azi
jos ornamentais išpuošta jų 
salė, su gausiomis kiniško
mis vėliavomis, su jų savo
tiškais paveikslais ir papuo
šalais.

tu

Diplomatas Iš Kinijos
Besimaišant prie užkan

džiais nukrautų stalų buvo 
patogu susitikti su Kinijos 
generaliniu konsulu Chicago- 
je Sien Yung-Yu. Jaunai at
rodantis, ne aukšto ūgiovy- 
ras, studijavęs Kinijoje ir 
baigęs Kalifornijos universi
tetą magistro laipsniu, jau

KUTių Kaulai issis.ia.iuy ui 
mose tundrose. Ta visą pri- 8U^- 
siminę, 
Kūdikėlį Kristų 
melsdami Jį pasigailėjimo,— 
tikėkime, kad ateis diena, 
kada vėl būsim ten. toj nu
mylėto j brangioj Lietuvoj.

★ * ★

Ateis diena ir gaus 
vargonai per Bernelių 
šias, skelbdami visiems, 
mes užbaigom tremtinio ke
lionę ir grįžom į namus.

Šiandien būkime bent min
timis ten, kur Kūdikėlio' 
Kristaus prakartėlis žvaigž
delė neberanda mūsų. O Ga
lybių Dieve! Prieš Tavo ai- Į 
torių mes nuolankiai klū-I 
pom ir prašom:

“Apsaugok. Aukščiausias, 
.tą mylimą šalį, kur mūsų so-J 
dybos, kur bočių kapai.”

Neapleisk, Aukščiausias 
mūsų: ir mūsų brangios tė
vynės, maloningas ir galin
gas per visas gadynes. 
Įkvėpk į mūsų girdis meilės, 
ryžto ir vienybės dvasios. 
Suartink mus visus prie šio 
Kūčių stalo, kad būtume 
stiprūs ir ryžtingi savo sie
kimuose.

Garbė Dievui Aukštybėse, 
o ramybė žemėje geros va
lios žmonėms!

nėję tarnyboje.
Jis pasakojo, kad Chicago- 

je yra apie 5,000 kinų, dau
giausiai jie verčiasi laikyda
mi restoranus, viešbučius, 
ma:sto parduotuves, skal
byklas, senienų parduotuves.

Turi Dienraštį
—- Kaip su kultūriniu gy

venimu? — paklausiau kon-

prašydami gimusi! — Turime dienraštį kinu
— • ■ malonės,. kalboj, kurs -spausdina 3,000

vėl 
mi- 
kad

Spaustuvės ženklas knygoje 
(ir laikraštyje) turi didesnę 
reikšmę žmonijai, negu impera
toriaus herbas ant pinigų.

— E. Rotardamietis.

egzempliorių. Prenumeruoja 
kaikurie gyvenantieji pieti
nėse valstybėse ir Kanadoje. 
Knygų kinų ka'.ba JAV-ėse 
beveik neleidžiama. Įvairių 
kinų organizacijų yra apie i 
desėtkas Chicągoje.

— Kaip su religija?
— Kiliai — religingi. Dau

giausiai Konfucijaus tikybos, 
bet yra ir krikščionivi. Labai 
stiprūs šeimos ryšiai.

— Yra komunistų tarp
Chicagos kinų?

— Ne. Net mūsų studen
tai komunistų nemėgsta, nes 
komunizmas eina prieš visas 
Kinijos tradicijas.

Du Milijonai Partizanų
— Ar turite kokį ryšį su

Kinija?
—- Susirašom su artimai

siais, bet jų laiškuose nedaug 
ką galima rasti, jie cenzu- į i; 
ruojami. Kinijoje labai stip-iy ~ __ ... ___ __________
rus partizanų veikimas. Gal; spaudimo įtakoje. Priešingai, 
net netoli, dviejų milijonų' teologiją studijuojančių kinų 
vyrų kovoja prieš komunis- j studentų skaičius užsieniuo- 
tus.

Raudonųjų Okupacija

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie tą Mao Tse-tungo re
žimą?

— Jis Maskvos diriguoja
mas ir kontroliuojamas. Mao 
tai .tik lėlė Stalino rankose.

— Ką manote apie ateitį?
— Anksčiau ar vėliau rau

Ar jūs norite sulaukti ilgo am 
žiaus? — Štai išbandytas recep
tas: valgykite perpus mažiau, 

Į miegokite dukart ilgiau ir juo- 
I kitės keturis kartus daugiau.

— J. H. Kellogg

donasis režimas Kinijoje 
rėš žlugti. Komunistai neį
stengs konsoliduoti Kinijos 
pilnon savo tarnybon. Žmo
nės komunistų nemėgsta. 
Partizanai gausūs ir stiprūs. 
Palaikant ryšį su jais — a- 
teis išvadavimas.

Pasau'inis Karas
— Ar manote, kad gali, 

kilti pasaulinis karas?
— Jeigu didžiosios valsty

bės laikysis pataikavimo, 
“appeasemento’’ politikos, 
tai komunistų imperialisti
niams. siekimams nebus ga
lo ir tai prives prie karo, bet' 
jeigu komunistai- pajus vie
ningą ir stiprų pasipriešini- .■ 
mą, sustos ir turėk trauktis!

Tai pasakojo kinų konsu
las.

Kariautų Prieš Mao
Šeimininkai — kinai su

kvietė laikraštininkus trum
pam posėdžiui. Kalbėjo kinų ! 
bendruomenės /pirmininkas, . 
kurs pareiškė, kad Mao re
žimas yra rusų imperializ
mo- padarinys veikia, griež
tai prisilaikydamas Maskvos i 
politbiuro nurodymų. Pas- Į 
merkė raudonojo kinų rėži- j 
mo kišimąsi į Korėją ir pa
brėžė, kad viešoji nuomonė 
turi tai pasmerkti. Tauzų | 
Sąjungos neryžtingumas ja
ponu ir italų agresijos at
vejais privedė prie karo. Da
bar reikia ryžtingiau pasi
reikšti.

Kalbėjo ir Chicagos kinų 
veteranų posto komandie-

I rius. Jis pabrėžė — jei JAV- 
bių kinai bus pašaukti imtis | 
ginklo prieš raudonųjų kinų 
jėgas, jie kariaus — išvien 
su kitais JAV vyrais.

_

I

Kinų Studentei
Ittyrug dabartinę Kinų Ku 

1 n!gu Seminarijų padėtį, pa- 
i aiškėjo, kad šiuo laiku jose 
, ruošiasi tapti kunigais 4,056 
kinai s'udentai. Palyginus 
su 1940 m. Kinijoj teologiją 

i studijuojančių: skaičius pas- 
ithrais metais yra suma- 
■jęs Tai įvyko komunistų

sę yra paskutiniais metais 
I žymiai padidėjęs. Šiuo laiku 
jų įvairiuose kraštuose yra 
427.

— Tik dėl jos šie baldai čia. Šiaip kuriem velniam man jų 
reiktų? Bet lyg žmogus imsi jai aiškinti, kad be jų galima ap
sieiti, kad ne čia laime, kad be jų galima laisviau jaustis... O juk 
varžo jie mane... tas žibėjimas, švarumas, aš jaučiuosi lyg nelais
vas. Lyg, rodos, kas nuolat man šnibžda: “Nesuliek... nejbrėžk... 
dėk buteli atsargiau... nuvalyk dulkes...” Po velnių!

Dagys rėžė kumščia į stalą, atsistojo ir, greit žengęs porą 
žingsnių, spyrė Į žvilgančias rūbų Spintos duris. Spintos duryse 
liko rėžis, lyg randas švariam veide.

— Štai jums, 'buržujai!
Jis atsisėdo ir įpylė po stikleli.
— Dar po veną, o paskui i darbą. Aš čia kalbu, kalbu, visą šir

dį noriu parodyt, o svarbiausią dalyką užmiršau. Tu man ištaisysi 
vieną raštą. Kitam kam nenoriu duot, o tau tai bus pirmasis dar
bas ir nuopelnas partijai. Tegu labai mažas, bet vis dėlto... Juk tu 
su mumis?

— Aš?
— Tu. Juk tu irgi... Kaip stori, taip brangus. Nieko netu

ri, o tokių ateitis. Jei dar nesusipratai, tai susiprask Aš neabejoju. 
Ne, neabejoju. Tu ištaisysi mano pasveikinimą Stalinui. Aš pats 
parašiau, fabriko darbininkų mitinge, be abejo, priims, bet neno
riu, kad liktų kokių klaidų. Aš pats irgi buvau gimnazijoj, bet iš
metė rupūžės. Žinai juk, už ką! Už tuos koliošus. Irgi, mat, teisy
bė ! Aš neturtingas, koliošų reik, o tas buožės sūnus negalėjo kitų 
nusipirkti? Ne, ieškot, surast, nubaust! Kas, girdi, išaugs,iš to
kio! Nieko! Kas buvo nieks, tas bus viskuo! Pamatysi, Vincai, tie, 
kurie akmenis mušė, bus direktoriai. Šaipėsi buožės ir ten, plačio
joj tėvynėj: “Arklius vogė”, sakė jie, 4,o dabar teisėjas!” O kodėl 
ne ? Ar mes žinom, kodėl jis vogė ? Jis, gal būt, nenorėjo už kapei
ką buržujui dirbti ir tokiu būdu stiprint kapitalistinę santvarką. 
Jis pavogė arklį, tokiu būdu protestuodamas prieš supuvusią sant
varką. Tai viena. Antra, jis, pardavęs arklį, galėjo šviestis, ruoštis 
kovai. Ir pas mus buvo tokių. Kad ir nevalgęs, bet buržujams 
nedirbo. “Guli prieš saulutę Šešupės pakrantėse”, sakė buržujai, 
“o kaime darbininkų nėra.” Ir neveikia! Jie ten be reikalo negulė
jo! Jie ginčijosi, aiškinosi, švietėsi, ėjo Lenino mokslą, o šiandien, 
bus reikalingi.

— Taip, taip, dabar man aišku, ką reiškia žodžiai: “Kas buvo 
nieks, tas bus viskuo”, nutraukė jį Žolynas, gesindamas papirosą. 
Atrodė, kad papirosu jis nori pragręžti peleninę. Jo ranka drebėjo.

— Na, mat! Puiku! Dabar pažiūrėsi, ar čia kableliai’tvarkoj; 
Be to, išlygink stilių. O gal reikia dar ką pridėti. Sveikinimas par
teks į spaudą.

— Aš tau štai ką pasakysiu. Aš girdėjau apie sovietiškus di
rektorius, planuotojus ir planų vykdytojus. Direktoriai, dažniau
siai 'bemoksliai žmogučiai, bet ištikimi komunistai, planuoja. Pla
nų vykdytojai dažnai geri specialistai, bet ne partijos žmonės. Pla
nai kvaili, bet planų vykdytojai turi taip daryti, kaip direktoriai 
liepia. O kai viskas eina velniop, kas atsako ? Ką griebia NKVD ? 
Tik ne direktorius, bet planų vykdytojas — šituos sabotažninkus, 
vakarų imperialistų ir kapitalistų šnipus, šituos prakeiktus šunis, 
komunistų partijos išdavikus. Kas atsitiks, jei aš ka nors užmir- 
šiu suminėti? Kas būtų, jei aš užmirščiau kuri posmą iš Stalino 
litanijos? Neduok Dieve!

— Staliną palik, o Dievo neminėk. Apsieisiu... Redakcija pati 
pataisys. Bet... Tu gudrus... Oi, gudrus! Ir šitą viską... padėkim i 
šalį... Laikinai Nieko, palauksimi luktelsim — tu pats pas mus 
ateisi.

Žolynas patylėjo, pamąstė ir šyptelėjo:
— Daug bus pašauktų, bet maža išrinktų.
— Tiesa. Geriau kad būtų negimę tie, kuriems tėvas motina 

brangiau už partiją. Jie bus sunaikinti.
— Ir tie, kurie nešauks: Štai Žemės Žmogus ir Valdovas! Nė

ra didesnio už jį! Jis man davė duonos šiandie, duos ir rytoj!”
-— Jeigu jis bus vertas...
— Jeigu užsimokės jį... šerti, ar ne?
— Ir tai tiesa! Žmogus tiek vertas, kiek jis dirba partijai. Šitą 

tiesą partija ne labai ir slepia. Jeigu ir slepia, tai tik nuo kvailių. 
Bet pasakyk, kam ta savo kalbos tonu... kam tu palieti tą.,, ironi
jos ir paniekos stygelę?

— Kur čia ironija! Reik iš pirmų_dienų užmiršti tai. Sovie- 
tų sąjungoj niekas nesišypso, niekas nesijuokia.

— Juokiasi! Nepasakok.
— Juokiasi, bet tik iš pakartųjų.
Dagys ilgai žiūrėjo į Žolyną, išgėrė dar vieną stikleli ir lėtai 

prabilo.
— Aš sakiau, kad dėl partijos reikia tėvą motiną užmiršti. A? 

Dabar aš turėčiau duoti tau į snukį ir pranešti teismui, bet aš 
to nepadarysiu. Nusikalstu, nes... aš dar... dar silpnas. Dar neuž
grūdintas kovoj, todėl tą sau atleidžiaū, nes... Dar mes turėsim 
daug apie šitą pakalbėti... Ne tik apie partijos reikalus. Aš šiandie 
mačiau... savo akimis mačiau... šį tą, o tas turės būti išspręsta... 
šiaip ar taip... Geriau gražumu, neš aš vis dėlto... ne tik partijos 
žmogus. O tu juk mano pusbrolis. Gerk!

— Ne. Užteks.
— Tai eik po velnių, jei nepadarei, ko prašiau.
Žolynas atsistojo.
—Kur tu? Palauk. Sėsk. Jau kad pradėjom, tai varysim iki 

galo.
Jis vėl įsipylė selterio, išgėrė ir pasipurtė. Įsipylė antrą stiklą 

ir valandėlę tylėjo.
— Tu, Vincai, neatsimeni, kaip aš tave buvau sutikęs Kaime.

(Bus daugiau) z

' • Jjįfr 
NAUJA KNYGA APIE LIETUVĄ

Tik ką atspausdinta T. Angelaičio, “WHO IS WOKSE STAUN 
O R IIHTLER?” knyga anglų k. vaizdžiai aprašo Lietuvos oku
pacijai ir dabartines kančias. Knyga tinka risfems. Čilės kar
dinolas perskaitęs tą knygą pasakė “Šitą knygą turėtų per
skaityti kiekvienas” Kaina 75c.

Užsakymus sū pinigais siųskite: — 
“DRAUGAS” 2334 S. Oaldey Avė., Chicago 8, Hl.

Užsakytos knygos pasiunčiamos paStu.
________ ■■ ■_ ■■ • -gi 

“Drauge” rasite vėliausių, geriausių žinių.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOISR——AUSTRALIJOS SAUGUMO VILTYS TIK J. A. V
P. SIRGEDAS ,

Mūsų Korespondentas Sydney’uj
Tremties dalios atplukdy- ,mo viltys ir šiandien kryps

ti į tolimiausią pasvietį, šian 
dien, stebėdami pasaulinių į- 
vykių raidą, drauge su 8,- 
000,000 australų vėl pergy
vename nežinios ir spėlioji
mų dienas. Į kur turės kryp
ti pagalbos iešką žvilgsniai, 
jei raudonoji audra artėtų ir 
prie mūsų?

Objektyvioji australų spau 
da nurodo vienintelę kryp.į
— Jungtines Amerikos Val
stybes — didžiausią ir pa
jėgiausią pasauly demokra
tų tautą, pasiryžusią ginti ir 
Didžiojo Pacifiko sritis, o 
tuo pačiu ir Australiją, prieš 
betkokius invazininkus.

Antrojo pasaulinio karo 
metu tik J. A. V. išgelbėjo 
Australiją. Ir dabar austra
lai raginami nepasiduoti klai 
dingai iliuzijai, kad jie, nors 
ir didžiausiomis pastango
mis, galėtą patys Australiją 
apginti jos viduje ar už jos 
ribų.

Australijos karinės prie
volės įstatymo trukdytojams
— Federalinei Darbo Parti
jai primenama tai, kur būtų 
jie atsidūrę, jei paskutinio
jo karo metu J. A. V. būtų 
nutariusios ginti save tik sa
vo izoliacinėje sferoje?

Todėl Australijos saugu-

i ta tik į J. A. V. Praeities pa
tyrimai ir gyvenamasis mo
mentas verčia australus bū
ti akyliais realisitąis.

Kalbos apie imperijos ne
nutraukiamus ryšius blėsta. 
Ne britai anuomet išgelbėjo 
Australiją nuo invazijos, ne 
britai ir šiandien reikšmin
gai gelbės Pacifike.

Australai supranta britų 
pastangas Europos gynimo 
reikaluose. Britai čia realis
tai. Ir australų gyvybiniai 
interesai neleidžia aukotis 
pražūčiai vien tik dėl impe
rijos “giminystės ryšio”.

Džiugu, kad pagaliau J. 
A. V. ryžtingai nutarė ko
voti prieš komunistų agre
siją, ar tai Azijoje, ar tai 
Europoje.

BLOGIAU, NEI ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

DARBOIR izEDES IR GRĖBLELIS — RANKŲ

t'

vaizduoja skirtingų Lietuvos apylinkių tautihius rubus: 
Hl-oji Žemaitijos ir IV-oji — Suvalkijos. Žemaitės grėblelis taip 

J. Bobiniene. 3159 So. Halsted S t r.,

ir U-oji — Vilniaus krašto, 
pat rankų darbo. Šias lėles padarė 
Chicago. (Chicago Tribūne klišė)

šeštadienis, gruod. 23, 1950

DOMISI ATOMO ENERGIJA

Kartą tūlos labdaringos draugi- 
pEr bevieli toligarsį * pranešimą 
apie- galimą žemės drebėjimą toje 
apylinkėje, atsargūs tėvai išsiun
tė savo paaugusius vaikus į sau
gesnę apylinkę pas gimines. Po 
kelių dienų tėvai gavo laišką iš 
giminės: ‘‘...Prašome atsiimti sa
vo vaikus atgal, o mums atsiųski
te žemės drebėjimą.”

kun. Sake vielų i 3 
kun. Kazlauske 3 
Romos, o kun. J. 
lapkričio mėn. 29

■LIETUVIAI
pagal specialybę. Ypač la
bai didelį entuziazmą sukėlė 
tautiečiuose DBLS Lietuvių 
Namų įsigijimas. Namai gra 
žūs ir jau iišnuomuojami sa- 
viesiemsi. Dalis bus sąjungos 
raštinei, Informacijos Biurui, 
salė, viešbutis ir kitos lietu
vių veiklos įstaigos. Lietu
viai gausiai aukoja ar perka 
akcijas ir tikimasi — namai 
gerai galės išsiversti, nes 19 
kambarių, erdvūs ir malo
nūs užvesti svečius
tiems malonu visad bus 
eiti.

MENO SAMBŪRIS
Linksma kad ir Londono 

Meno Sambūris pradėjo iš
vykas į provincijas, 
niškai atlieka savo 
Sunkios sąlygos ir 
neįprastas ir laikas
Šiems trumpas, bet “Vaidi- 

1 la’’ nenustoja vilties ir ryž- 
| to; vedama Masalaičio rengia 
ateičiai dar sunkesnius vei- 

I kalus. Nottinhame taipgi Ru- 
! pinsko ruošiamas nemažas

ANGLIJOS
DEŠIMT TŪKSTANČIŲ
Šalia DBLS veikia dar ke

lios naujos ir senos organi
zacijos, kurios apjuosia apie 
10 tūkstančių tautiečių,.

Daug geros įtakos turi mū
sų, dvasios vadovai. Nesenic . 
sulaukėme 
Amerikos, 
parvyko iš 
Gutauskas
d. vakare kalbėjo per Vati
kano radiją įsavo tautie
čius. Jis palietė Britanijos 
lietuvių veiklą, ypač pažy
mėjo .bendruomenėj susice- 
mentavimą į PLB. Siuntė ra
dijo bangomis linkėjimus Lie 
tuvon. Kun. J. Gutauskas y- 
ra Škotijos lietuvių pati šir
dis, kuris suka visą organi
zacinį veiklos aparatą!

SAVI NAMAI
Anglijoj ima reikštis ir 

meniniai vienetai, spausdin
tas žodis, savišalpos sekci
jos, pilnėja skaičiumi dides
nės kolonijos, nes hostelius 
po N. Metui panaikins ir iš- I veikalas, o Bradforde Masiu- 
buvę trejus metus galės ieš- lio jau statoma ‘‘Aušros Sū- 
koti ir gauti darbo laisvai i nūs”.|■|

ir pa- 
už-

kur me- 
užduotį. 
darbas 

toks vi-

Bal. Brazdžionis

MOTERIS SUPJAUSTYTA J GABALUS
Visi New Yorko policinin- virtuviniu peiliu arba skus

tai ir detektyvai gavo ap
linkraštį su fotografine dvie
jų lagamanų nuotrauka, ku
riuose buvo rastas kūnas 
jaunos moters, supjaustytos 
į gabalus.

Skrodimu 
nužudytoji 
amžiaus ir

nustatyta, kad 
buvo apie 35 m. 
kad ji turėjusi 

vieną ar keletą vaikų.

Matyt, žudikas buvęs 
tyręs nusikaltėlis. Į du 
gaminus jis stfdėjo visą 
ną,

pa
la

ku - 
supiaustytą į gabalus

Neužmirtša Dingusios 
Prieš 40 m.

Šiomis dienomis sukako |1 
40 metų nuo Dorothy Ar-I 
nold dingimo dienos, ši by-1 
la laikoma klasine ir ją nuo-1 
latos studijuoja detektyvų i 
mokyklose. Dorothy Arnold I 
buvo gražuolė, milijonieriaus 
duktė. 1910 metais gruodžio 
13 d. ji buvo susitikusi su 
drauge 5 Avenue, New 
Yorke, paplepėjo su ja mi
nutėlę ir nuėjo apsipirkti. 1

Nuo šios akimirkos niekas | 
daugiau nebematė kvepalų I 
fabrikanto dukters.

Ji dingo, nepalikusi nėma- 
žiausių pėdsakų. Iki šiol! 
niekas nežino, ar buvo ji pa-į 
grobta, užmušta ar savano
riškai dingo, nutarusi pa
keisti gyvenimo būdą. Tėvai 
ir draugai šią pastarąją ver-| 
siją kategoriškai atmeta:; 
Dorothy buvo ne iš tokių, | 
kurios savo valia dingsta.

Policijos skyriaus, ieškau- i 
čio dingusių, žmonių, vedė
jas kap. Kror.in sako, jog 
Dorothy Arnold vardas dar | 
tebėra ieškomųjų asmenų 
sąraše. Jeigu ji tebėra gyvų
jų tarpe, jai turėtų būti apie 
65 metai amžiaus.

Raudonųjų kiniečių 
gacijai tebeviešint New 
ke, įvyko toks įvykis: 
vieną New Yorko kino 

kuriame

dele- 
Yor- 
'— į 
teat

rą, kuriame buvo demon
struojamas filmas “Kimas”, 
atvyko septyni raudonųjų 
kiniečių delegacijos nariai, 
su pačiu gen. Vu.

Mao Tse-tungo atstovai 
labai norėjo pamatyti kapi
talistinį filmą, kurio scena
rijus, kaip žinoma, sudary
tas pagal anglui “imperialis
to ir karo kurstytojo” Rud-1 
dyard Kipling’o apysaką.

Kino teatras, tačiau, bu-1 
vo perpildytas, ir prie ka
sos tiesėsi didžiulė žmonių _ -
eilė. Komunistai, pripratę i amerikiečių “darbininkų-ūki- 
prie iššimčių savo krašte, ninku žiūrovais, 
nenorėjo bendrauti nė su 1 
“kapitalstine liaudimi”. Pa
reikalavo, 
be eilės. Tačiau Ti privilegi
ja jiems buvo griežtai atsa-1 filmo nežiūrėti.

♦

kyta. Gen. Vu reikalaująnt, 
buvo 'iššauktas pats. kino te- 

: atro vedėjas Russel Down- 
! ing, tačiau rezultatas liko tas 
j pats.

Downing labai mandagiai, 
| bet kietai, paaiškino kinie- 
| čių komunistams, jog demo- 
i kratinėj Amerikoj, nesą pri- 
limta varyti iš salės papras- 
| tus mirtinguosius, kad jie 
duotųi vietos aukštiems as
menims.

— Jei ponai kiniečių
munistai malonės palaukti 
savo eilės, — baigė Down- 
ing, — tai jie gaus galimy
bę žiūrėti filmą lygiomis su

ko-.

Neseniai į vieną New Yor
ko knygyną užėjo kinietis, 
lydimas vertėjo ir jaunos ki- 
nietės. Ši trijulė ėmė atrin
kinėti knygas — išskirtinai 
atominės energijos klausi
mais, apie JAV kariuomenės 
organizaciją, jos oro pajė
gas ir 1.1. Visos jų parink
tos knygos buvo karinio ar
ba mokslinio turinio. Paga
liau, kinietis paėmė dar vie
ną knygą — apie etiketą ir 
gerą elgesį visuomenėje. Už 
knygas buvo sumokėta 88 

. doleriai.

Sovietai Išvyksta
Iš Morgano Dvaro 

Pasibaigus UN posėdžiams, 
ir sovietų delegacija, gyve
nusi Morgano dvare, prie, 
Glen Cow, išvyksta iš vilos J 
turinčios 75 kambarius.

Normaliai šis persikraus- 
I tymas neiššauktų jokio nu
stebimo. Tačiau vietiniams 
gyventojams ne taip norma
li išrodo pirkimų karštligė, 
kuri apėmė visus sovietų gy
ventojus is Morgano dvaro. 
Rusai ir anksčiau labai daug 
užpirkdavo Glen Cow krau- I 

[ tuvėse, bet prieš pat išvyki- 
| jŲ pirkimas pavirto or
gija. Sovietai ypač puolėsi 
pirkti milžiniškais kiekiais 
avalynę, drabužius, manufak ' 
turą ir patalynės bei balti- Į 
n’i.us,, tarytum šių atsargų 

I turėtų pakakti ilgiems 
į tams.

Kalbama, kad sovietų 
legacija ketinanti įsigyti 
savybėn Westchester Coun- 
ty vilą.

Po to pirkėjas davė savo 
adresą: Waldorf Astoria, ir 
vardą — raudonųjų kiniečių 
delegacijos vadovo prie UN. 
Po kelių valandų į knygyną 
atvyko amerikiečių karines 
žvalgybos agentas ir papra
šė duoti jam sąrašą knygų, 
pirktų ano kiniečio.

Vėliau atvyko žurnalistai, 
bet knygyno direkcija atsi
sakė jiems bet ką pasakyti, 
remdamosi tuo, jog kiekvie
nas galįs įeiti iš gatves ir 
pirkti jam patinkamą kny-

Laikraštininkai skambino 
| į kiniečių delegaciją, bei ten, 
■ kaip paprastai, niekas neat- 
1 siliepė: kiniečiai ir Waldorf 
I Astoria viešbuty gyvena už 
’ geležinės uždangos...

ai

me-

de-
nuo

Kas Sov. Sąjungoje 
Turi Automobilius

Kiniečiai, vadovaujami ge
nerolo Vu, čiapat vietoje pa- 

kad juos įleistų sitarė ir prizme rezoliuciją: 
eilės uodegoje nestovėti ir

Automobiliuose 
Koplyčios

Lapkričio 23 d. šv. Tėvas 
j pašventino dvi moderniškas 
; autoKoplyčias, kuriąs Italų 
Katalikų Akcija p a s k yrė 

I apaštalavimui tarp sunkiau
siai pasiekiamuose užkam- 

I piuose gyvenančių katalikų, 
i Kuriems sunku pasiekti baž- 
1 ‘nyčias. Automobiliuose b e 
koplyčios yra įrengtas kuni- 

igui kambarys, kino apara- 
I tas, balso registravimo apa- 
i ratas ir kitos moderniškos 
I apaštalavimo priemonės^

l

v*

Austrijos Vyskupų 
Laiškas

Austrijos vyskupai ypa
tingu laišku kreipėsi į val
stybės kanclerį Figl, atkreip 
darni valdžios dėmesį į vo
kiečių pabėgėlių Austrijoje 
padėtį. Vyskupai labai ap
gailestauja faktą, kad pabė
gėliams yra neteisingai tai
komas antinacistinis įstaty
mas. Laiške primenamas pa
vyzdys vieno jauno austro, 
kuris, norėdamas atkreipti 
valdžios dėmesį ir protestuo
damas prieš neteisingą pa
bėgėlių traktavimą, atliko 
39 dienų bado streiką.

žiai tiems darbams netinka, 
o antrasis, kuris prie rato 
pasilenkęs, pasako daugiau
sia — jis su enkavedisto ke
pure. Pastarasis geriausia 
atsako kas turi sovietuose 
automobilius.

I 
j

Paskutiniu metu sovieti
niai rašeivos vis šaukia, kad 
sovietų darbininkai perkasi 
luksu s i n i u s automobilius. 
Šiai naujai gerovei parodyti 
jie deda tokių laimingųjų 
žmonių fotografijas. Tačiau 
kartais tos fotografijos pa
rodo ir visą melą. Štai *tTė- 
vynės Balso“ 39 nr. yra Ka
ragandos kasyklų šakt’ninkų 
automobiliai, kur eina, neva, 
trys darbininkai laimingi 
prie savo automobilių ir ki
ti trys prie jų krapštosi. Pir
masis, kuris valo automobi
liui langą yra jau tikrai ne 
šaktininkas, nes jo drabu-1

BUVĘ D? AMERIKIEČIU KARIUOMENEJE
Išvietintųjų asmenų, komi

sijos biuletenyje tilpo šis at
siliepimas apie buvusius DP. 
šiuo metu tebesančius ame
rikiečių kariuomenėje:

“BuVusių DP charakterin
gu bruožu yra jų patriotiz
mas ir pasiruošimas ginti 
savo naują tėvynę.

Pirmasis DP, tužsirašę^s sa
vanoriu į amerikiečių kariuo 
menę, buvo 20 m. amžiaus 
latvis Ervin Liepa, našlaitis, 
išvykęs iš Europos prieš 
trejus metus ir įkurdintas 
privačioje še’moję Indiana-1 
poly. Šiuo me'u E. Liepa su I 
pasižymėjimu baigė vasarosi 
kursą Lakeląndo karinėje 
bazėje, Texase. Toje pačioje 
bazėje mokosi ir lietuvis Pra 
nas Lukaitis, 1950 m. bir^e-1 
lio 8 d. atvykę^ į Ameriką, į 
o jau spalio mėn. užsirašęs | 

1 Į kariuomenę. 
, mas į kariuomenę pareiškė , 
jis, — aš pildau savo, kaip j 
naujo amerikiečio, o taip pat 
būsimo piliečio pareigą”. Į 
aviaciją įstojo taip pat ir 
20 m. amž. estas Arne Oja. 

Tarpe pirmųjų amerikie- 
— R. N. S. čių kareivių, kovojusių Ko- |

! rėjoje, buvo ir latvis Janis 
Natinš. Pirmuoju pašauktuo- 

| ju De’avvare valstijoj buvo 
taip pat DP. Turėdamas pa- 

Igal savo profesiją teisę ati- 
I dėjimui, jis bevelijo stoti ka- 
| riuomenėn. Jo išleistuvėse, 
i perduotose per televiziją, da- 
lyvavo Delaware valstybės 

j gubernatorius.
Laimonis Nakment’s, 20 

m. amž. latvis, neteko Korė
joje dešinės akies, ir dabar 
grįžta į ūkį New Yorko vai- - 
stybėje, pas išrašiusį jį šei- j 
mininką. šeimininko santy
kiai su “Lenny” jau nuo se- ■ 
niau buvo pasidarę šilti ir 
gimini etiški, o dabar farme- 
ris planuoja ateitį sau ir Į 
‘Lenny’ neatskiriamai. “Len- ' 
ny visada liks mano sūnus”, ■ 
— sako jis.

Gimęs Lenkijoj Jan To- ■ 
“Užsirašyda- karčuk, 21 m. amž., žuvo Ko

rėjos fronte. ’ Tokarčūk su 
še:.ma bėgo nuo bolševikų ir į 
buvo radęs prieglobstį JAV- I 
ėse. Likimo jam buvo lemta IĮ 
žūti Korėjoje nuo kulkos, pa 1; 
leistos tos pačios rankos, nuo Į 
kurios vergijos jis bėigo iš 
Europos... N.R.S. |

Pietij Amerikoj
Paskutinis žurnalo “Lati-

* noamerica” numeris rašo, 
kad per paskutinius 25 me- 

j tus katalikų misijų įstaigų 
Iškaičius Pietų Amerikos pa
augo nuo 50 iki 70; jos ap
tarnauja pusės milijono kva-

1 dratinių kilometrų plotą, ap
gyventą apie puspenkto mi
lijono žmonių. Pietų Ameri- 

| kos misijose dirba apie 1000 
kunigų ir apie 1500 vienuo- 
lių.

I

. tuvu, išskyrus rankų riešus 
| su pirštais, kurie iki šiol ne
rasti. Atrodo, nusikaltėlis 
re be pagrindo saugojosi, ‘ 
kad jo auka gali būti atpa
žinta pagal pirštų nuospau
das.

Kita įdomi aplinkybė, įro
danti nusikaltėlio patyrimą 
ir šaltakraujiškumą — jo i 
auka turėjo dvi dirbtines 
žiaunas, kurias jis išėmė išl 
burnos, nes labai dažnai pa
gal dirbtines žiaunas gali
ma rasti, dantistą, jas dariu-1

šį, o paskui nustatyti aukos | 
vardą.

Keletas liudininkų liudijo 
vienodai, aprašydami asme-. 
nį, kurį jie matę požeminio, 
traukinio stotyje Flatbush 
Aver ne su dviem lagami
nais: juodu ir rudu, šio as
mens žymės policijai žino
mos. 50 detektyvų dabar tik
rina visius jų turimus pėdsa
kus.

CHUCK'S SERVICE STATION
(SHELL GAS STATION) 

STILL L’NDER OPERATION OF ORIGINAL OVVNER 
AT

106th AVENUE N
GRF.ASING — TIRE REPAIR — OIL — LIGHT AUTO REPAIRING

FREE Towing Service for Ali Customers
CHUCK'S SERVICE STATION

10558 AVENUE N RE

~J'1 ■■ —= -------

Programoje dalyvaują šie dramos aktoriai: Jonė Monkutė, Pet
ras Mačys, Edvardas Radvila, įr Gasparas Velička.

★ ★ ★

Bus suvaidinta dviejų veiksmų komedija: “KALĖDINĖS NAK
TYS”. Šokiams groja puiki p. B. Pakšto kapela Pradžia 5-tą 
vai. po pietų. Kadangi staliukų yra ribotas skaičius prašome 
juos rezervuoti iš anksto skambinant telefonu VIrginia 7-8711.

Kr • • -.............—

2244 W. 23RD PLACE, CHICAGO 8, ILLINOIS

Tremtinių Namai š. m. gruod. men. 25 d. (Kalė
dų 1-ę dienų) rengia kalėdinius šokius su programa

-= ■— 1. —

Pastaba: Tremtinių Namuose rengiamas Naujųjų Metų sutikimas 
su pritaikinta programa, kurią atliks Linksmieji Broliai dai
nuodami “lengvas ir nerūpestingas” dainas. Platesnė programa 
bus paskelbta vėliau. Staliukai rezervuojami iš anksto užsa
kant aukščiau duotu telefonu. Visi esate maloniai kviečiami 

dalyvauti.
RENGĖJAI
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AUTOMABILIAI BASEBALL LAUKE

Stipendijų Informacijos

Šių metų gruodžio 27 d.
Manhattan Coliege (River- 
dale, N. Y.) įvyksta konkur
siniai egzaminai trims {noks 
apinigių stipendijoms, už aš

tuonis semestrus. Konkurse 
gali dalyvauti šių metų vi
duryj gimnazijas (high 
schools) bebaigiantieji, 
šešios Mokslapinigiųi Stipen

dijos Hobart ir VVilliam 
Smith kolegijose 

1951 m. balandžio 30 d. 
bus paskirstytos šešios moks 
lapinigių stipendijos per vi
sus ketveris kolegijos me
tus tarp stojančių į vyrų 
Hobart Coliege (Geneva, N. 
Y.) ir mergaičių William 
Smith Coliege (Geneva, N. 
Y.). Keturios stipendijos nu
matytos į Hobart Coliege sto 
jantiems ir dvi į WilKam 
Smith Colege stojančioms. 
Trys tų stipendijų bus pa
skirtos New Yorko valstijos 

• gyventojams, o trys kitų 
valstijų gyventojams. Baigu
sieji ar bebaigiantieji gim
nazijas (high schools) turi 
paduoti į tas mokyklas įsto
jimo prašymus nevėliau 1951 
m. vasario 17 dienos. Stipen
dijos bus teikiamos atsižvel
giant į mokslo pažymius, 
anglų kalbos žinojimą ir pa
rodytą pažangą matematiko
je ir bent vienoje svetimoje 
kalboje.

Trūksta Jaunų Inžinierių

Pasibaigus karui dėl didę- 
l lio skaičiaus studentų tech
nologijos mokyklose buvo 
prisibijoma, kad daugelis ne 
pajėgs rasti užsiėmimo savo 
specialybėje. Dabar padėtis 
pasirodžiusi priešinga: iš vi
sur girdimi balsai apie jaunų 
inžinierių trūkumą, kuris to
liau esą didės, bet nemažės.

Konkursiniai Egzaminai Į 
Jūrininkystes Mokyklą 

i Konkursiniai egzaminai 
nią), Baldwin-Wallace Col- vyksta kas savaitę norinčių 
lege (Ohio), Denison Univer įstoti į New York Statė Mari- 
sity (Ohio), De Pauw Uni-i time Academy (Bronx, N.

Norėdamas pagelbėti lie
tuviams studentams, o taip 
pat ir tėvams besiruošian
tiems siųsti vaikus. į aukš
tesniąsias J. A. Valstybių 
mokyklas, Lietuvos Genera
liniu Konsulatas New Yorke 
yra numatęs laiks nuo laiko 
duoti spaudai informacijų a- 
pie Amerikos mokyklas, stu
dentus ir stipendijų galimu
mus. Pranešimuose bus nu
rodyti ir adresai kur kreip
tis, todėl į Gen. Konsulatą 
tais reikalais prašome nesi
kreipti.

Dvylika Kolegijų 
Dalyvauja Plane

Daugelio universitetų tech 
nologijos kolegijos (fakulte
tai) iš įstojančių reikalauja, 
kad būtų baigę bent dviejų 
ar trijų; metų kolegijos/kur- 
są. Užbaigęs dviejų ar trijų 
metų technologijos kolegiją 
gaudavo chemijos, elektros, 
industrijos, mechanikos ir 
panašius bakalauro laipsnius 
(Bachelor of Science in Che- 
mical Engineering, B.S. in 
Industrial Engineering, etc.) 
Vadinas, į technologijos ko
legijas stojantis už dvejus 
ar trejus bendro lavinimo 
kolegijoje praleistuosius me
tus jpkio laipsnio negauda
vo, išskiriant liudijimą, kad 
jis tiek tai metų yra lankęs 
kolegiją;.

Pagal Carnegie Institute 
of Technology planą, prie 
kiurio jau yra prisidėję dvy
lika kolegijų, baigusis, ati
tinkamos kolegijos trijų me
tų kursą ir Carn. Inst. of 
Technology dviejų metų kur
są • gaus iš karto du laips
nius, būtent, Bachelor of 
Art§ iš tos kolegijos ir Ba
chelor of Science iš Carn. 
Inst. of Technology. Prie to 
plano jau yra prisidėjusios 
šios mokslo institucijos: Al- 
bion Coliege, (Mįchigan), Al- 
legheny Coliege. (Pennsylva-

Dalis iš šimtų automobilių, sustatytų po Wrigley field, Chicągoj, palapine. Vieta yrą išnuomota 
Dodge automobilių pardavėjui.

vanėlę — nors vieną 
ną cigaretų (kas išsigalit ir 
daugiau), kad postas galėtų 
įteikti kiekvienam įigoninė- 

I je gulinčiam buvusiam ka- 
I riui nors po vieną kartoną 
cigaretų artėjančių švenčių 
proga.

Cigaretes prąšome atneš
ti į posto patalpas: 4416 S. 
Western Avė., Chicago 9, UI. 
Galima aukoti ir pinigais, 
nes postas šiam tikslui nu
perka cigaretes už pusę kai
nos (moka apie 75 centus 
už kartoną).

Todėl iš anksto dėkojame 
i už jūsų dovaną ir dar kartą 
prašome: nesigailėkite kelių 
centų šiam kilniam tikslui.

J. M. Judickas

Tusti puodai garsiai skam

ba.

G.
.. $69.00

versity (Ohio), Geneva Col- 
’ege (Pa.), Hiram Coliege 
(Ohio), lowa Wėsleyan Coli. 
(Iową), Washington and Jef 
ferson ColL (Pa.), Washing- 
ton and Lee TJniversity (Vir 
ginia) ir Willainette Ųni ver
sity (Oregon).

Ta proga pažymėtina, kad 
Carnegie Institute of Tech
nology yra Pittsburgh, Pa. 
mieste, įkurtas 1905 metais. | 
Mokslapinigiąms ir pragyve-1 
nimo išlaidoms metams rei
kia turėti bent $1,300. Insti
tutas turi mokslapinigiams 
20 jnetiųių stipendijų po $500 
ir per 60 stipendijų tarp 
$200 ir $500. Institutas turi 
šiuos skyrius: mergaičių ko
legiją (Margaret Morrison 
Carnegie Coli, for Women), 
męno,* inžinerijos ir bibliote
kininkų mokyklą. Be B. S. 
dar teikiami magistro ir dok | 
torato laipsniai.

Y.) nuo 1951 metų rugsėjo 
mėnesio. Kursas trunka ket- 
veris metus ir baigusieji gau 
na B. S. arba B. M. E. (Ba- 
chelor of Marine Engineer
ing) laipsnius. Mokėti 'už 
mokslą, nereikią Mokyklą 
ruošia karininkus ir vado
vaujantį personalą prekybi
niam laivynui.

Lietuvos Generalinis
Konsulatas Ne\v Yorke

Vajus Vyksta Dabar
Kiekvieną metą Dariąus- 

| Girėno postas No. 271 Ame
rikos Lęgijono ruošia įgruo- 

Idžio mėnesį cigaretę rinki
mo vajų. Vajaus tikslas yra, 

I kad Kalėdų ir Naujųjų Metų

lerių ir dar nesimatą galo. 
Tuo tarpu nei mano žmona, 
nei antra lietuvaitė, nei di
džiausia dauguma kitų vizų 
prašytojų jokių advokatų 
neturėjo.

ManJ^U- šventų‘'prqga*'^Ji^ būtų
pavyzdžio užteks. Kai pernai ,įteikti kiekvienam buvusiam 

I teriui gulinčiam ligoninėje 
vieną kartoną ciga

retų kaipo švenčių dovaną: 
Norisi priminti, kad tūks

tančiai sužeistų buvusių ka
rių guli įvairiose ligoninėse. 
Kažkurie iš' jų yra lengviau 
sužeisti, kiti sunkiau, o kiti 
visiškai bejėgiai. Fiziškai 
męs jiems mažai tegalime 
pagelbėti, nes jau nebegali
ma jiems sugrąžinti nė ko
jos, nė rankos, nė kitos kū
no dalies, kurią prarado ka
ro lauke. Bet mes .galime 
jiems suteikti mdralę pagal
bą — kartoną cigaretų.

Todėl Dariaus-Girėno pos
tas ir atsišaukia į visuome
nę suteikti nors tą mažą do-

MOKYKITE ir NEŠKITĖS 
(Decembęr) 

GRUODŽIO SPECIALUS 
•NECTAR PRUMIUM 

ALUS
Dėžė—24 b o uitos po 7 Oz. $1.1 
Dėžė—12 skardiniu ( cans)

po 12 Oz. . ............. $1.4 
Dėžė—-24 bą nkos jjo 12 Oz. $2.4 
Dėžė—12 bonkų po kvortų S3.(

S H E R I D A N ’ S
FOOD and LIQŲQR

70.01 Šou t h Racine Avė.
RAD. 3-9242

$79.95

$139.95

$149.95

$119.00

ŠIANDIEN

rinkti informacijas čia kal
bamu reikalu, tai iš keleto 
advokatų, notarų bei imi
gracijos pareigūnų Detroite 
girdėjau tą patį: gaila,, jūs 
ne pilietis, truks 5, 7, 9 me
tus. Visą reikalą išsiaiški
nome Toronto ir Windsoro 
konsulatuose, susitikę akis į 
akį su konsulais. O kai po 
vestuvių nunešėm į Windso- 
ro USA konsulatą vizai gau
ti prašymą (aplikaciją) ir 
kažkuriuos reikiamus doku
mentus, tai vice-konsulo kė*- 
dėj sėdėjo’jauna panelė (bu
vo pietų laikas), laikinai .jį 
pavaduodama. Pastaroji, pa- 
skai&usi prašymą ir pama
čiusi esant mane ne USA 
pilietį, pakartojo: 
tai aš priimu. Bet jūs lauk
site 5-7 metus... “Mes, žino
ma, palaukėme vice-konsulo 
ir viskas baigėsi gerai, nors 
tos keliolika laukimo minu- 

lčių prailgo į baisias valan
das.

Baigdamas dar priminsiu, 
kad čia liečiamas vizai gau
ti įstatymas nėra koks nors 
naujas šio karo ar, pokario 
palengvinimas specialiai — 
buv. D. P. ar panašiai, o 
Imigration Act iš 1924 me
tų. Taip buvo įrašyta į žmo
nos vizą. • A. Nakas

VISI

DIDŽIULIS IŠPĄRDAVIMAS
TELEVIZIJOS 

APARATŲ! 
SUTAUPYKITE 10% 

50 “Naujų” 1951 
Televizijos Aparatų 

Pasirinkimpi!
■PLAČIAI IŠREKLAMUOTI!

MES APTARNAUJA3IE IR 
TIKRAI GARANTUOJAME! 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 
KŪČIŲ DIENĄ ! 

Nelaukite!
ŠIS NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS 
GALIOJA TIK RIBOTAM LAI
KYT! SlCUBlNKITE Į —

HARMONY HAVEN
“TELEVIS1ON -ENGENEERS” 

1220 WASĮHĮNGTON 
WAUKEGAN, ILL. 

Ont 7157

“Priimti

.HemokanteĮ*

f

Šiandien 9 vai. vaikams 
kalėdinė programa iš WGES 
— banga 139,5. Pasaka apie 
kūčias ir vaikų Kalėdų (gies
mė.

Prancūzijos ledo ritulio 
rinktinė pralošė Pakistanu! 
3-7. Pakistanas buvusioje o- 
limpiadoje yra užėmęs ant- 

I ą vietą.

Linksmų Kalėdų
CHECH CUISINĖ

ATDARA IKI 2 V AL. NAKTIES

Jūsų šeimininkai

“THE FUKAL FAMILY”

CHECH LODGE 
RESTAURANT 

2519 S. Desplaines St.
. RIVERSIDE 7-2886 '

4FTER HOL1DAY SPECIALS

Hęlen Cjiitis Flexa.-.Wave 
“Baroness” crcmę cold 
.waye co mylėt e .........
Cremc maehine or uiachineless 
permanėut (M
complete ...............................

.\Vasli and Sėt ...... «.. . . . $1.00
We Specializę in Bleacliing and

Hair Dying

Cottage Beauty Shop
1094 ARCHEll AVĖ.

VI. 7-0553

S: OVELIGHTER
(KROSNIES UŽDEGTUVAS)

SU KIEKVIENŲ NAUJU UŽSAKYMU
WHITE HEflT RANGE 0IL

—18 valandų pristatę .no patarnavimas—
KINGSBURY Oi. & SUPPLY

Phones Mįchigan 2-1526—2-3893 
1648-52 N. KINGSBUEJY AVĖ.

You Are Cordially Invited To . . 
UOUDAY SEASON MliKIilMl 

AT SLA.MAR’S

SOKOL VILLAGE
COCKTAIL LOUNGE 
1907 So. Racine Avė.

REFRESHMENTS! MUSIC! 
entertainment 1 

J^bone H Aymarket 1-8556 
Charles (Chick) SLAMAR, Pro p.

BRING YOUR
FRIENDS 
ALONG—

Patikslin damas anksčiau 
spaudoje pasirodžiusias in
formacijas, pasinaudodamas 
savo paties patyrimu suin
teresuotiesiems turiu pa
reikšti sekantį:

Legalus USA rezidentas, 
pareiškęs norą tapti USA pi
liečiu (išsiėmęs vad. “pir
muosius pilietybės popie
rius”). galį atsiimti savo ant 
rąją pusę (vyras žmoną ar
ba atvirkščiai) iš Kanados 
per tokį pat laiką, kaip ir 
USA pilietis. Vizos gavimo 
procesas gali trukti nuo ke
lių savaičių iki kelių mėne
sių, atsižvelgiant į tai, ko
kiam USA konsulate Kana
doj šis reikalas bus tvarko
mas ir kaip greit suintere
suotasis pristatys reikiamus 
dokumentus, kurie mažai 

Ikuo skiriasi nuo reikalautų 
iš Vokietijos važiuojant į 
USA. Ypatingos vizai gauti 
sąlygos: vedybos turi būti 
įvykę Kanadoje, USA kon
sulato, į kurį norima kreip
tis, ribose; vedybos skaito
mos legaliomis tik bažnyti
nėm apeigom atliktos.

Pavyzdžiui duosiu savo 
paties atvejį. Mano žmona 

j ir aš esam gimę nepriklau
somoj Lietuvoj ir tebesam
jos piliečiai. Mudu susipaži-1 
nome Vokietijoje, ^būdami D. 
P. Ji išvažiavo iš Vokietijos 
į Kanadą (Toronto, Ont.), 
aš — į USA (Detroit, Mich.). 
Norėdami vestis ir sutvar- 

Į kyti jos apsigyvenimo USA 
reikalą, .kreipėmės į Toron
to USA konsulatą, kur bu
vo paaiškinta, kad vizos rei
kės laukti 5-8 mšhesius, ir
f ai dėl perdidelio vizoms gau j 
ti kandidatų skaičiaus. Krei-1 
pėmės į Windsoro USA kon
sulatą ir čia pažadėjo vizą 
per 2 mėnesius. Todėl turė
jom vestis Windsore. Vedy
bų metu aš buvau išgyve
nęs USA vog 7 mėnesius, ji 
Kanadoj — 13 mėnesių. Per 
2 mėnesius po vedybų mums 
pažadėjęs vizą konsulatas 
padarė dargi siurprizą: ma
no žmoną gavo vizą nuola
tiniam apsigyvenimui USA 
lygiai per 5 savaites. Lan
kydamiesi konsulate susipa- 

I žinome su daugeliu vizoms 
rauti kandidatų kurių .tar
pe buvo didokas skaičius ne 
piliečių, kaip ir mes, buv.

I D. P., daugiausia lenkų ir 
ukrainiečių tautybės. Be mū- 

Į rų tuo laiku buvo dar dvi 
; lietuvaitės, buv. D. P., viena 
ištekėjusi už piliečio, turėjo 
komplikacijų ir radome ją 
laukiančią daugiau pusės 
metų ir dar palikom. Neži
nom,
vo, 
ji ištekėjo antrukart, kad tik 
įvažiuotų į USA ir konsulą-1 mėjąs pavaišino ir visas ap- j 
te buvo įtariama. Ji mums i dovanojo kalėdinėmis dova- 

I. pasakojo, kad advokatas jau j nūlėmis už jų nenuilstamą
U. G4

Metinė Vakarienė
CHICAGO, ĮU. — Gruo- , 

Idžio 17 d. įvyko Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
centro priešmetinis susirin
kimas vienuolyno patalpose. 
Kadangi šiame susirinkime 
buvo valdybos rinkimai, tai 
narių daug susirinko iš visų 
skyrių. Susirinkime nuotai
ka susidarė ko geriausia.

Susirinkimą gražiai paįvai 
rino savo atsilankymu Mo
tinėlė Juozapa ir kapelionas 
kun. S. Valuckas. Abu pasa
kė po prakalbėlę, dėkodami 
rėmėjoms už jų uolų pas i dar 
bavimą šiais metais.

Nutarta metinę vakarienę 
turėti vasario 25 d. Vaka- 
rienė įvyks Akademijos Au
ditorijoj.

Seimas bus gegužės 6 d. 
Buvo duotas pasiūlymas 

’ palikti esamąją, valdybą 1951Į 
ar ji vizą, išviso, ga- m. Pirm, yrą Ą. Nausėdienė, j 

nes, mums teko patirti, rast. V. Galnaite.
Po susirinkimo seselės rė-1

jį* kainavęs apie tūkstantį do-' darbuotę.

$37.95

$59.00

$89.00

$99.95

.......... $8,9.95
Setas
...... $175.00
Chest
.......... $100.00

kad mes pirmaujame 
SKUBIUOSE PARDAVIMUOSE, 

TAI TURI BŪTI PRIEŽASTIS!
Chicago —- Troy St. arti Cermak Rd. Mūrinis namas. Krautuvė ir ! 

4 kamb. 3 ir 4 kamb. butas 2-me aukšte. Rūpys ir pastogė. $1-1,2000 ; 
Tai jūsų laimikis. $3500. įmokėti.

Chicago — Racine Avė. arti 18th St. 3-jų. aukštų medinis namas, į 
Krautuvė ir 5 kamb. užpakaly. 6 kamb. 2-me aukšte. Tuojau gali-1 
ma užimti 4 kamb. butą 3-me aukšte. Rūsys ir pąstogė. Iš oro na
mas apmuštas us “brick siding”. $4700.

Cicero —- Cermak Rd. arti 57th Avė. 2-jų aukštų su rūsiu, mūr. j 
namas. 5 kamb. 2-me aukšte. Garu apšildomas. $33,000, įskaitant, 
taverną. .

Chicago — Califomia Avė. arti 47th St. 2-jų butų namas. 4 ir 4 
kamb. Naujas stogas. $12,400.

Chicago — 17 St. arti Ashland Avė. 2 mūriniai namai. 2 butai 
po 4 kamb. 2 butai po 3 kamb. 3 virtuvės su spintelėms. $8800. 
Šitokią vertybę retai tegalima rasti. $3000 įmokėti.

Stickney — Home Avė. arti 40th St. 7 kamb. rezidencija. Kilimai. 
Koklinių -plytelių vonia. Karštu oru apšild. su 
30x180. Veneciškos užuolaidos. 2 auto, garažas, 
je ir užpakalyje.

Chicago — Drake Avė. arti 18th St. 8 kamb.
Karštu vand. apšild. su aliejum. 2 auto, garažas.

Oak Park — Grocery ir Delikatesų Parduotuvė. $8700.
Cicero — Gėlių parduotuvė. $2700.
Chicago — Warren Blvd. arti Ashland Avė. 2 aukštų mūr. “room- 

ing house”-. Garu apšild. Taippat 3 kamjb. namas užpakaly. $12,500.
Berwyn — Roosevelt Rd. Grocery, delikatesu ir kepsnių parduo

tuvė. $5300. w .
Cadott, Wis. “General Store” (krautuve) ir gazo stotis. Taippat 

pat 6 kamb. namas $35,000. . »
Cicero _  26th St & 61st Avė. Pietų vakarų kampas. Biznio skly

pas 142x125. $14,000.

2411 S. 52nd Avė.,
Cicero.

BIshop 2-1613 
arba 

TOtvnhall 3-2453

REALTOR
LABAI VEIKLI ORGANIZACIJA

aliejum. Sklypas 
Verandos prieky-

mūr. rezidencija. 
$12,100.

RAKANDU 
NUŠALINIMO 

IŠPARDAVIMAS 
PRIEŠINVENT0R1NIS 

IŠTUŠTINIMAS 
Mes Turime Vagonų Vagonais 
Naujų Rakandų, Reikmenų, Te
levizijos, Radijų, Šaldytuvų, 
Skalbiamų Mašinų. Turime Par
duot ŠIANDIEN Žemiausią kaip 
gailina kaina BUDRIKO RA
KANDŲ 2 Krautuvėse — 3241 
S. Halsted St. ir 3409 S. Halsted

TELEVIZIJA
NĖRA 10% TAKSŲ 

E. Šulo modelio TV.
Vertes $189.95

Motorola- Stalo modelio TV, 
‘ Vertes $149.5(1 .......... $49.95

Vertės $199.00 .......... $79.95
Į Wcstin^housc TV,

Vertes $199.0000 .......
12 J4 colių Hotel T-V,

Vertes $259.95 .......... 
Stalo modelis 16 colių TV,

Vertės $289.95 ......... 
12J^ .colių Stalo modelio TV,

Dumont Vertės'$249.95 .. 
Consolctte 12j^ colių TV,

Dumont. Vertes $279.95 .. $159.95 
Traveler 16 colių Consoje, ..

Vertės $279.95 ....L... $199.95 
•VVestinghouse 14 colių Stalo

modelio TV, Specialiai . . $179.95 
Alps turime 19” ir 16” Consolettes ir 

kombinacijų garsių išdirbysčių.

REIKMENĖS
1950 Norgc Selr Dciroster ...... $159 
1950 VVcsųnghousc šaldytuvas ... $159 
1950 G. Ė. šaldytuvas ........ $179 
G. E. Skalbiama mašina....... g$ 99 
Norgc Skalbiama mašina ........ $105 
G. E. Ironer, vertės $169.95 — $ 85 
G. E. Ironer, vertės $129 .......... -$ 59
G. E. Tank type Vacuum 

valytojas. Specialiai . ..
4 Bumer (Jas Range Cooker 

.Vertės $129.00 .......
36” 4 'Burner Gas Range 

Vertės $159.0d .......
VVestinghouse Siuvama 

masina ..............
Electric Rangės, Autaniatic Laundromat, 
Ąutomątię prj’ers, Tosters, Mix .Mastcr, 
Steam Irons, Electric Irons.

MIEG KAMBARIUI
Blond Hollpvood Vanity Miegamojo 

Setas. Vertės $239.00 ... . 879.00 
3-šm. Miegamojo Setas 

Vertės $169.95 . ...
Į Mr. ir Mrs. Miegamojo 
I Vertės $295.ŪU ... .
Twin ,Bcds. Dresser and

Vertės $239.50 ....
3 šm. Riešuto Miegamojo Setas

Vertės $179.9o ......... $115.00 
| Atskiros kėdės įr bufetai, parduodami 
I spcc., vertes iki $150 už $49.50 7 ir D 
i šmotų valgomojo setas, dailus pasirin- 

■ i.kimas, Blond, Mahogany ir Riešuto už 
507c žcpiiau reg. karnos.

SALIONUI
j 3 šm. scet. setas, vertės $249 .... $119 
3 šm. sect setas, vertės $349 .... $159 
2 šmotų Fricze seklyčios setas,

vertės 299.00 ................... 145.00
2 šm. Mohąir seklyčios setas, “floor 

sample”. Vertes $359 ... . $125.00 
50—3-4-5 kamb. alyviniai šildytuvai, 

nuo ................... $35.00 iki $75.00
Visokių garsiu išdirbysčių Holipvood .lo
va su box spring ir innerspring matra- 
su, vert. $69.95 ...... z...... 
Misniatclied Hollywood lova su 

“headboard”, vertes $69 .. $25.00 
I’a\ j-zdiniai innerspring matrosai. 
Pai-yzdiniai box springs matrasai.

Drabužinės, vertės $69................. $30.00
Drabužinės, vertes $79 ........ $35*00 
5 Drauer Chest, specialiai . — $24.95 
Atskiri naktiniai stalai,

vertės iki $50 ............ S 15.00 
Innerspring Matrasai Specialiai 

Parduodami Tiktai Šiandien 
SPECIALIOS LEMPOS

Męs turime 150 atskirų stalui lempų 
mūsų išpardavimo kaina už . ... $7.95 

MINKŠTASUOLIAI
Į Studio Couch innerspring matrasas.

Vertės $79.00 ............ $34.00 
Studio Couch. Vertės $89 .. . .. $37.50 

,Sq.a lova su patalų pasidėjimu.
Vertės $89.00 . . . ......... $44.00 

3 šm. Sofa lova. Vertės $129 .. 879.95 
Sealy Sofa lova. Vertės $129 .. $79.95 
H de-a-Bed.-Vertės $279 ..... $159.00 
2 unotų Hide-a-Bed, Frieze virsus.

Vertės $319.50 ............... $199.00
Spiankstomos lovos .................... $9.93

VIRTUVEI SETAI
Metalo 5 šmotų Dinette, raudoni 

ti. Vertės $79.00 ........
5 šmotų Dinette, Plastic Top

Vertes §119.00 ..........
5 šmotų Dinette, Plastic Top 

Vertės $159.00 ..........
I 5 šmotų Dinette, Plastic Top

Vertės $179.00 ..........
Šmotų Dinette,

Vertes $114.95 ..........
Trijų kambarių sugrąžinti rakandai— 

Miegamojo, Seklyčios, Aartuves setai. 
Saldvtuvai, Televizijos, už likusią 
sumą ........................................... $272.00

Trijų kambarių pavyzdiniai rakandai 
— Miegamojo. Seklyčios ir Virtu
vės ..................................................$299.00
SI palaikys prekes vėlesniam pristatymui 

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
3241 So. Halsted Street 
3409 So. Halsted Street 
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

I Atidarą kasdien nuo 9:00 ryto iki 
9:30 vakaro iki Kalėdų

$39.00

ar bal- 
$33.75

$59.00

$79.00

$89.00
5

$54.00
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SPORTUOJANTI IR LOŠIANTI ANGLIJA
Musų Bendradarbio tš Anglijos

puslapiuose, didžiausio- 
raidėmis rašė apie vie- 

“didvyrį”, kuris lipo į

se 
mis 
M.
aukštą fabriko kaminą nu
imti ten įlipusią nuotykių 
ieškančią katę, kad ji ne
nukristų, bet “didvyris“ kaž 
kaip paslydo ir pats nukrito 
mirtinai užsimušdarnas. Rai
nė katė pati “nusikrapštė” 
nuo kamino. Mirusiam “did
vyriui” buvo duotas ” gyvu
lėlių gynėjo ir jų karžygio” 
vardas.

Anglas visuomet laikrašti 
pradeda skaityti iš to galo 
kur rašoma apie sportą — 
paskutinį puslapį. Karai, po
litiniai įvykiai ir kitos ką 
mes vadiname aktualijomis 
ir dienos temos čia antroj, 
gal ir paskutinėje vietoje.

Gal nei vienas kraštas ne
davė pasauliui tiek daug ir 
įvairių sporto šakų kaip An
glija. Kriketas, tenisas, bok
sas, rugby, futbolas, golfas, 
įvairios arklių, šunų lenkty
nės, vandens sportas ir kita.

Kiekvienas miestelis, mies 
tas, kaimas turi savo spor
to komandas ir joms aikš
tes. Kiekviena mokykla, mo 
kyklėlė turi didelius- plotus 
žemių, kuriose jaunimas spor 
tuoja. Anglas sportuoja visą 
savo gyvenimą. Jis nenorė
tų mirti tą dieną kada yra 
futbolo rungtynės. Po rung-. dina nepaprastai didelį vaid 
tynių kitas reikalas.

Kada anglas jau nepajė-; 
gia sportuoti, tai bent už sa
vo komandą, klubą deda pi
niginį užstatą. Visas Angli
jos gyvenimas, alsuojąs spor 
tu, surištas su piniginiais 
išlošimais, įvairių! įvairiau
siomis premijomis ir dova
nomis. Kiekvienas anglas 
sportuoja ir lošia nuo lop
šio iki karsto.

‘DRAUGAS" AGENCY
2H E. Jackson Bivd.

Tel. — VVEbster 9-8196

HELI’ IVANTED — VYRAI

REIKIA ŪKININKO
Reikalingas vienas ūkininkas kurs mo

kėtų arti traktoriumi, karves melžti 
t. Atlyginimas pagal susitarimą; 

Kreiptis asmeniškai ar raštu: 
MARIANAPOLIS COLLEGE 

THOMPSON. CONN.

■L
ir

Futbolas

Sporto Klubai

Sporto klubus Anglijoj tu- 
■ ri kiekviena padoresnė įmo
nė, įstaiga. Klubuose papras 

; tai yra salė įvairiems kon- 
{ceriams, šokiams, kamba
riai įvairiems sporto žaidi
mams ir bufetas.

REIKALINGAS 
GĖLININKAS

Paieškomas vienas gėlininkas mokąs 
auginti ir prižiūrėti gėles gėlyne. 

Užmokesnis susitarimui 
Kreiptis asmeniškai arba raštu:

MARIANAPOLIS COLLEGE 
THOMPSON. CONN.

Sporto klubai Anglijoj vai

menį. Visas kultūrinis, visuo- 
! meninis, politinis anglo gy
venimas prasideda klube.

Lošimo šalis

i

Jei lietuviai Anglijoj turė
tų keletą gerų, garsių fut
bolininkų. tai Lietuvos var
dą jie išreklamuotų daugiau 
nei įvairūs chorai, šoklų gru 
pės, visi aktoriai, kultūrinin
kai, rašytojai, kalbėtojai, 
tautinis mūsų menas ir visa 
sudėjus ką mes dabar turim. 
Lietuvos vardas skambėtų ir 
eitų iš lūpų į lūpas. Sportas 
ir mūsų tautai nesvetimas, 
mes turim pakankamai daug 
įvairių sporto komandų, 
daug lietuviško jaunimo gra 
žiai pasirodė sporte ir at
kreipė anglų dėmesį, bet tie 
pasirodymai yra tolį nuo an
glų profesionalų sportinin
kų. Vienas kitas lietuvis jau 
nuolis sportininkas dar tik 
artėja prie jų.

Futbolas čia dažnai pro
fesionalų žaidimas. Žaidėjas 
pradeda treniruotis kaip mi
nėjom nuo mokyklin’o am
žiaus, vėliau jis pradeda pa
sireikšti mėgėjų klubuose ir 
jei jame pastebima, 
Vaižgantas sako i * deiman
čiukų”, jis greit užangažuo- 
jamas kaip profesionalas fut 
bol minkąs, jam mokama 9- 
12 svarų alga į savaitę ir 
dar gauna premiją- už išlo
šimus. Toks futbolininkas ši
tai ■•tarnybai” pašvenčia vi-J j 
są gyvenimą. Senatvėje jis I reikalais. Lietuviškam reika- 
susilaukia ir neprastą gyve-1 lui, Tėvynės laisvės kovai 
nimą, nes profesionalai fut-1 mažiausio pinigėlio nėra pa- 
bolininkai ir kojas ir piršte
lius yra apsidraudę už pasa
kiškas. sumas pinigų.

Napoleonas Angliją pava
dino krautuvininkų šalimi. 

! Aš drįsčiau ją pavadinti 
I sporto ir lošimų šalis. Ne
perdėsiu pasakydamas, kad 
gal būt niekur pasaulyje lo- 

j Šimas nėra tiek įsigalėjęs 
i kaip Anglijoj. Lošimui nau
dojama daugybė ir įvairių 
priemonių^ Šunes, arkliai, 

i futbolas ir daug kitų. Vien 
į futbolo loterijoj dalyvauja 
1 trečia dalis visų Anglijos 
| gyventojų. Kiekvieną' trečia
dienio vakarą apie 16 mili
jonų žmonių užpildo futbolo 

i loterijos kuponus, kuriuos
parūpina 34 ar 36 futbolo ’ 

i • ‘poolių” organizacijos. Tuo- 
- se kuponuose išva r d i n t a | 

■ sporto komandos ir galimos 
laimėti svarų sumos. Lošė-, 
jai rizikuoja nuo 6 penų-pu- I 
šilingio (7 amerikoniški et. 

į iki 10 svarų ($28). Laimėj i- 
> mai susidaro iš įmokė j imu,' 
j atskaičius 30 proc. valsty- 
i bintams mokesčiams ir 5 
Įproc. loterijų rengėjams. To- 
i kiu būdu per paskutinius šių 
metų 10 mėnesių į tas fut- 

i bolo loterijas, kaip praneša 
Į laikraščiai, <cįsvilino” apie 
į 50 milijonų svarų sterlingų, 
i Daug kas laimėjo, bet daug 
i kas ir ubagais išėjo.

Ana mano kaimynas, jau- 
kaip nas vyras, buvęs studentas, 

įsu tais futbolo “pooliais“ 
jprasilošiąs “iki dulkėte”. ‘Li- 
I teratūra’ apsivertęs apie 
tuos “poolius“ vis lošia “iš 

i gaidų“. Valgyt sau pasivy- 
di, bet futbolo ‘ ‘ pooliams ’ ’ 
dosnus ir gailestingas. Di
džiausia raštinė ‘ ‘poolių’ ’

Arklių Lenktynės

Panašus dalykas ir su 
kliu šunų; lenktynėmis. De- ; 
šimtys tūkstančių žmonių iš 
to gyvena, ir kaikurie labai 
gerai. Arklių, šunų lenkty
nės tai kasdieninė kalba fa
brike, įstaigoje, pašte, gat-; 
veje. krautuvėje ir eilėje 
prie autobusų ar geležinke
lių stotyse. Anglijos Žemės 
Ūkio parodose šunų teko ma
tyti, bijau, kad neperdėSiau, 
bet nemažiau 100 veislių, pra 
dedant kumeliuko d:durno ir 
baigiant mažiausiais “lilipu- 
*«is šuneliūkščiaisn, kurie 
telpa į liemenės kišeniuką. 
Viši jie sportuoja, paraduo
ja, išdar’nėja “pokštus”. An 
glijoj yra didelis nusikalti
mas mušti ar skriausti su-, 
nelį ar bent kokį gyvulėlį, j 
Neseniai laikraščiai pirmuo-1

ar-

• dėjęs. Vieną kartą rodos iš- 
ilošė ar pora svarų.
į Neseniai laikraščiuose bu- 
Įvo rašyta, kad viena sena 
bobutė, turėdama apie tas 
loterijas tiek supratimo kiek 
vištelė apie astranomiją už
pildė ‘‘nnnli” 
žyčius 
30,000 svarų. Širdis netilai- I 
kė — mirė.

Lenkas vėl “išlošė” 15,000 | 
svarų. Draugai tą> pat dieną ; 
‘ ‘laimingąjį milijo n i e r i ų” 
Leeds-LiverpooL kanale pri
girdė. Tik paskui pasirodė, 
kad jis nebuvo išlošęs, bu- j 
vo apsirikimas, loterijos cen ! 
tre išėjo kitaip, laikraštyje i 
buvo spaustuvės klaida. Lo- | 
sėja.? į kapus, žmogžudžiai Į 
kalėjimą. Ak tie pinigai-^gal- ' 
važudžiai.

poolį” už kelius ma- 
pinigėlius ir išlošė

Sportas Ir Juokas

Nors futbolo loterijoj stam 
jbesnių laimėjimų, nėra daug, 

(Nukelta į 7 pusi.)

HEI.P VVANTED — FEMALE ' PROGOS
I

OPPORTUNITIES PROGOS OPPORTUNITIES REIKALINGAS BUTAS

To

T Y P I S T
operate bookkeeping machine 
Experience not necessary 

Permanent position, 5 day week 
Opportunity for advancement 
Excellent worJong conditions

Many employee henefits

MERCHANTS NATIONAL 
BANK

CHILDREN’S SHOP

Doing escellcnt business. VVcll establi
shed; vvith or vvithout merchandise. Ali 
ncw modern fi.vturcs. Reasonable rcnt, 
good lease. Priced to sėli on account 
othcr business. 6508 Ccrmak Rd. or call 
ovvner for appointmcnt Longbeach

1-3779

POUI/TRY STORI-: X 
FISH MARKET

. Old ostabilshed, doing ckcclicnt 
business. Reasonable rent, good 
lease. Good reason for immediate 
sale. Wlll sacrificc $2,900. including 
new truck — or best dffcr. 3420 W.

63rd St. \VAlbrook 5-6858 or
GRovehlll 0-4733

immediate Posscssion! a very resp. 
ompl'd. couple, are In desperate need 
of a 3 rm. furn. or unfurn. htd. 
apt.. NXV or W. Top refs. They are 
tenants that any landlord can be 
proud of. Please call: LAvrndale 1- 
8798.

rm.

3158 W. Madiaon SL

GENERAL OFFICE

Taverna — T. V.

REIKALINGI LIETUVIAI 
DARBININKAI 

Dirbti stiklo fabrike. 
Paruošti stiklą langams 

Pakuoti •— šluostyti 
Vežti.

GLOBĖ 
MANUFACTURING CO. 

2501 S. Dearborn St. 
DAnube 6-3247

REIKALINGA PATYRUSIŲ
BALL BEARING
RAČE GRINDERS

Patogi transportacija
Pilnas gyvybės ir ligos 

draudimas. Geras atlyginimas. 
KREIPTIS: —

Bearings Mfg. Co.
515 S. Lafliii arba

SKAMBINKITE: —

HAYMARKET 1*1656

- AUTO BODY
AND

FENDER MEN
STEADY EMPLOYMENT 

DAY WORK 
EXCELLENT WAGES

Good working conditions

National Lead Co.
1710 S. Peoria Street

Spintų Dirbėjai.
PATYRĘ.

UNIJOS DIRBTUVE

PASTOVUS DABAS

P. J. King Millwork
1740 N. Pulaski Rd

PRANEŠIMAS

šiomis dienomis išėjo iš spaudos 
Petronėlės Orintaitės eilėraščių, 
rinkinys.

ŠULINYS SODYBOJ
Viršelis ir ilustracijos
’ dali. Miko Lileikio

Kaina $1.50

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, III.

r?

i

u

GIRL
Mušt know shorihand 

and typing.
Welcome beginner

5 day week

MEAD & WHEELER C0
Dearborn 2-5735

Tiesioginis traukimas.
5 kambariai užpakaly.
Ilga sutartis.
Įsigyvenęs biznis.
Išeinu į kariuomenę — turiu parduotu

Tel. CAnal 6-9487

SnJVYKLA
Pilnai įrengta; gerai įsigyvenęs blz- 
nis.Nuoma $40, su gariniu apšildy
mu. Labai pelninga vieta geram siu
vėjui. Dėl ligos, verčiamas skubiai 
parduoti už $1,000 arba už geriau
sią pasiūlymą. Įvertinimui pamaty
kite. 2943 Belmorit Avė. Skambin
kite savininką susitarimui. JVniper 
8-9294.

ATTENTION PROPERTY
OWNERS-

Will take posscssion at once. Two very 
responsible adults desperately need a 5 
rm. apt. unfumished immediately. Good 
rcfcrences. VVill pay up to $100 per 
month. Prefcr South Shorc DistricL

Please call South Shore 8-8061

VALGYKLA BARBER SHOP
Geroje apylinkėje prie Polk ir Loomis. 
Gerai įsigyvenęs biznis. Pilnai įrengtas. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Ideali 

i vieta siuvėjui. Įvertinimui turite pama
tyti. Paaukoju už $2,500 arba už geriau
sią nasiūlymą, noriu skubiai parduoti, nes 
tunu kitų interesų. LAvvndale 1-5458 

i arba ROckwell 2-7222 vakarais.

3 Chairs. All modern eąuipment. 
Good going Business. Livlng ąuart- 
ers. Reasonable rent: including Heat 
and H.W. Leaving for arniy. Mušt 
sacrlfice for immediate sale.

5303 W. Madison St.
COLIMBUS 1-6857

I^ndlords-Immediate Possesion! A very 
resp. couple, & child, are in desperate 
need of a 3-4* or 5 rm. unfum. apL, on 
the South side. Best of refs. Hclp thcm— 
They are tenants that any landlord can 
be proud of! Please Call: RA 3-1279.

BUSINESS SERV1CES (
Where

JIM and
old frlcnds mcet 
GEORGE HRUBY

Reikalingi patyrę
Paint Sprayers 

(DAŽYTOJAI) 
Geras atlyginimas 

Apmokamos šventės ir atostogos 
Draudimo programa 

“Cafcteria" patarnavimas

jConlon-Moore Corp,
1824 S. 52nd Avė.

CICERO, LTjL.

REIKIA ŠEIMININKES
Lengvas namų ruošos darbas, maža šei
ma. Pageidautina, kad gyventi vietoje, 
arba tik atvažiuoti. Privatus kambarys, 
geras atlyginimas. Evanston.

Skambinkit D A vis 8-1772.

PARDAVIMUI

CHIHUAUTJA PUPPIES
Ideal for Christmas. Malė 
and Female. Black—A. K. C. 
Reasonable.

COrnelia 7-0877

COLLIE PUPPIES
A. K. C. Registered. Sables 
and Tris. Wonderful compan- 
ion dogs. Reasonable. Private 
ovvner. Mr. P. E. Thompson

DEarborn 2-2896

1948 International RRI Piclcup truck 
vvith canopy $650. Also 1946 Buick 
convertible with 5 new tires and to p 
including accessories — Radio and 
heater. Sacrlfice $1.000 for ąuick 
sale. Private owner.

8130 S. Hoyne Avė.
HCdson 3*2200

Automatiška Lyginimo Mašina. 
Elektrinė Siuvama Mašina,

4 veidrodžiai, didelis laikrodis,
2 iškabos, menekenas, kabykliai, 

stalai, 2 rankiniai lygintuvai, ir t.t. 
Skubiai noriu parduoti už labai 

pigią kainą.
4231 S. Ventvvorth Avė. 

OAkland 4-2574.

I

PONTIAO
194.7 — 4 door Sedan 

fully equipped including 
heater and radio. Very good 

condition. Mušt sacrifice 
for $850, for ąuick sale.

Private. party.
115 E. 21St St.
D.Vnube 6-9508

MERCURY
1949 — 4 door Sedan 

Over drive. Blue-black. 
Good condition. Low mileage. 

Fully eąuipped. Sacrlfice 
$1,150 for immediate sale. For 
appointment to see call ovvner.

DElavvare 7-5577.
vveekdays.

TAVERNA
Dvigubo talpumo pilnai įrengta vir
tuvė. Shuffloboąrd P. A. Sistemos. 
Prieinama nuoma, ilga sutartis. Pri
verstas paaukoti skubiam pardavi
mui. priežastis kiti interesai. Pilna 
kaina $1,300. Apylinkėj© 69th St. ir 
Aberdeen.- Dėl susitarimo paskambin
kite savininkui CApitol 7-9447.

Groseme Ir Mėsos Parduotuvė 
Užšaldytas maistas. (Frozen Foods). 
Modernūs Įrengimai. Darąs gerą biz
nį. Kampinė krautuvė. Gražus 5-kių 
kambarių butas užpakalyje. Nuoma 
$90. Gera sutartis. įkainuotas sku
biam pardavimui, nes vienas negali 
apsidirbti. Tikras pinigų gamintojas 
dėl 2-ju. Pamatykite, kad įvertintu- 
mėt. Tel. LAfayette 3-7431.

NAMŲ PA KALIMO JR 
PERKALAMO BIZNIS

Parduodu už $12,000 arba ge
riausią pasiūlymą grynais. Vie
nintelė proga gyvenime! Savinin
kas turi pasitraukti iš biznio dėl 
nesveikatos, pačiame biznio žy
dėjime dėl Congress St. plento 
statybos. 50 namų laugia perkė
limo! Pirkite dabar ir pasipel
nykite iš biznio įsteigto prieš 75 
metu plius įrankiai, naujas sunk
vežimis ir apsčiai laukiančių už
sakymų. Skambinkite FOrest Pork 
6-3239.

Engles Inn Tavom & Restanrant

EAGLES ESfN
S705 OGDEN AVĖ.

LYONS, TLL

i
NAMŲ PATAISYMAI

VISUS NAMŲ PATAISYMUS 
IR PERDIRBIMUS ATLIEKU 

GERAI IR SĄŽININGAI
Skambinkite:

CLiffside 4-6054

DĖMESIO, 
Savininkas Parduoda

Grocery ii r Delikatesu Parduotuvė. 
Pilna prekių. Puiki vieta. Nuolat 
gerai einąs biznis, plius 6 kambarių 
butas užpakalyje. Asmeninė priežas
tis skubiam pardavimui.. Parduosiu 
nebrangiai.

VALYKLA
• (C.leaning Establishmcnt)

Prieinama nuoma. Ilgalaikė sutartis. 
Ideali vieta siuvėjui. Išeinu j kariuomenę 
ir skubiai parduodu už $1,500 arba ge
riausią pasiūlymą. Gražūs gyvenamieji 
kambariai užpakaly.

7956 S. Ashland Avė. HUdson 3-1229.

CLEANERS & DYERS 
Men’s, IVomcn's and Oliildren’s 

ClotJiing
Valome ir pataisome. Reikalinga vy
ras ar moteris, arba pora be šei
mos. Galės gyventi prie vietos ir 
pagelbėti biznyje.

Pašaukite telefonu:—
l'Ronfler 6-1515, 
klauskite Mlchael

CApitol 7-9875

Crochet <2 Knit Shop
Exclusive, good all year 

business. Well stocked vvith 
made gifts. 
4 rm. flat 
Rent. Gd. 
For couple 
Priced for

I

good all year round 
Well stocked vvith hand 

EstablLshed 9 years. Nice 
in rear. Heated. 
lease. Excellent - 
on Halsted near 

ąuick sale. Illnesa.
WEntworth 0-2777.

Delikatesų ir maisto produktų krautuve 
(Delicatesscn, Groceries) 

Užšaldytas maistas. Pelninga vieta tirštai 
apgyventame rajone. Prie pat teatro ir 
ligoninės. Seniai įsteigta. Kartu gyvena
mieji kambariai. Nuoma $75 su apšildy
mu. _ Ideali vieta mėsininkui. Pamatę i-1 
vertinsite. Dėl kitų interesų įkainota sku : 
biam pardavimui. 6316 S. Harvvard arba el/n rvilvt r»lz. •« N7 -4 OI K/"V . ,4 .1 _ — ;

I

vertinsite. Dėl kitų interesų įkainota sku

skambinkite EN 4-9150 po 4 vai. p. p.

ĮVAIRIŲ KAINŲ 
AUTOMOBILIAI 
Nauji ir Vartoti

Specialiai patarnaujame D.P.
Prašome

Reas. 
oppty.
63rd.

VALYKLA ir SIUVYKLA
Dabai gerai einąs 
rengtas. Prieinama nuoma, 
tartis. Ideali vieta 
Apleidžiu miestą 
parduoti. Kaina $1.000 arba geriau-' 
sias pasiūlymas.

325 N. I-ARA3ĮTF. ST. 
Al'stln 7-5153;

biznis.

geram 
ir noriu

Pilnai j- 
gera su- 
siuvfijui. 
skubiai

Deniai practicc complete officc and 
eąuipment including X-Ray. Established 
7% years. Rcnt $51. Good lease.
Located North Avė. & Californla. 
Callcd back into Service.

Mušt sacrificc for immediate sale.

ARmitage 6-6461

BEAUTY SHOP
With nice living ųiiarters

Establislied clientele. Well eąuipped; 
rent $sr»: heated: good lease. Good 
reason for selling. Priced for im- 
mediate sale. Mušt see to appreciate

443 W. 79th Street
ABcrdecn 4-3727 or 4-6085

TAVERNA
prieš 18 metų, fąbrikų apy- 

Pllnai įrengta,
gera sutartis.' 

partneriam. 
Kaina

Įsteigta 
linkėję, 
nuoma, 
dviem 
matykite. Kaina nebrangi - 
duokite pasiūlymą. Apleidžiu 
dėl

i
J

Ar supažindinai savo kai- 
i myną su “DRAUGU”?

HELP WANTED — VTYRAI

SWITCHMEN
$1,53 I VALANDA 
DIRBTI TUOJAU 

NUOLATINIS DARBAS 
ATOSTOGOS IR PENSIJA 

Kreiptis į Dept. L.

1900 N. Centrai Avė.
CHICAGO

C. M. ST, PAUL & PACIFIC R, R,

• •

Drauge” rasite vėliausiu, geriausių žinių

Confcctionery-Fountain, School, Supplies, 
Notions, Etc. VVcll Stocked. Modem 
Fixtures. Nice 5 rm. apt. In rear, Rcnt 
$40. Stm. heat. Good lease. Excellent. 
opptv. for cple. Mušt see to appreciate. 
Priced 'for immed. sale Leaving city.

I
Priced 'for immed. sale Leaving 

1822 S. Racinc Avė.

CAnal 6-2588
Į--------------------- -______

BEAUTY SALON
Excellent Northslde location.

Established clientele. Modern eąuip.
• Reasonable rent. Heated. Good lease 
Sacrlfice $1,200 o r best offer 
immediate sale due to illness.

Mušt see to appreciate. 
BRiargate 4-8784 or 
RAvens\vood 8-1642.

for

1949

1948

I

atsilankyti ir įsitikinti

BL'ICK $1443 .

PLYMOUTH $995

Arrow Motor Sales
1806 W. Chicago Avė.
PLYMOUTH - DE SOTU

DEALERS
Atdara kasdien■ iki 9 vai. vak. 
Sekmadieniais iki 5 vaL p.p.

Kalbame lietuviškai. t

GAS STATI ON* — SHELL
! Good gal. Fully cąpt. Reasonable 
| rent. Good lease. Excellent opportun- 
I ity for good mechanic.’ Jlfy ‘ 
į your gain. Callcd into service.
I sacrlfice for immediate sale.

1400 W.' 74th St.
STewart 3-9450 or
ABerdeen 4-9421

IŠNUOMOJAMA

loss is
Mušt

GĖLIŲ GRAŽIŲ
PIRKITE IŠ GUŽAUSKŲ

Beverly Kilis Florai Go.
6901 S. Wentworth Avė.

STewart 3-2454
HUdson 2-2224

prieinama 
Puiki proga 

Įvertinimui pa- 
• arba 
miestą

kitų interesu.
3479 \V. Arclicr Avė.
Vlrginla 7-9817 arba
Hyde Park 3-0393

JEH'ELKY SHOP and 
WATCH KEPATE

Išnuomojami apstatyti: miegamasis, 
virtuve ir vonia, vienam ar dviem 
asmenim. Nuoma nebrangi. 3243 \V. 
lOOtii St- arba skambinkite: — 

HRltop 5-3885 po 5 vai. vnk.

Doing a large votume well established. Į 
Busy uptovvn shopping distriet. Corneri 
location. Rent $50. Heated. 2 year lease. I 
Mušt see to appreciate. Good reason for Į 
selling. Priced for immediate sale. Excel- 
lant opportunity for good u-ateh repai r-1 
man. UPtovvn 8-4550

SIVIALL UNIVERSAL 
TOOL and CUTTER 

Grindcr, Tools, Jigs, Fixtures, Pattęrns 
and Patents and Stock Parų. Mušt 
At Once. Open To Best Bid.

CARLSON BROS.
6153 N. KEDVALE 
Phone Klldare 5-9272

ŠeU

IŠNUOMOJAMOS SALES 
Visokioms Progoms 
2156 Montrose Avė.

Skambinkite:
SUnnyside 4-9862

IftNUOjM O J AM A:
1) Vedusiai porai atskiras kamba

rys ir virtuvė (vandens apšildymas).
2) Nevedusiems vyrui arba mote

riai kambarys prie šeimos 
tuvės pasinaudojimu (taip 
apšildomas).

Pietinėj miesto dalyje 
63rd. Kreiptis bet kuriuo 

HF.mlock 4-0094.

REA1. ĖST ATE

I 
IVALYKLA

Hoffman presas. Puiki proga siuvėjui. 
Nuo $45, įskaitant apšildymą (garu) ir. 
ilgalaikę sutartį. Dėl kitų interesų įkai- 
nota skubiam pardavimui — $750 arba 
geriausias pasiūlymas.

4645 N. Elston Avenue
Klldan: 5-4141

Dorybė yra bendras tobulybės 
ryšys ir laimingumo centras.

—Gražumas

Duokite apskaičiuoti šiandien na
mus. statomus pagal užsakymą. 

NAUJOS REZIDENCIJOS IR
REMONTAI 

Pilnas
Statybos Kont Faktorius 

E. J. BRUKS 
.ARCHITF.CTURAL BUTEDERS 

Telef.: Round Lake 0-2180

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
Mūsų Draugams Lietuviams

su vlr- 
pat vaaid.

prie pat 
laiku tel.

Po 76 metų pasi
traukiu iš biznio ir 

Lspartluodu visas 
savo prekes.

UŽ SAVIKAINĄ! 
R.1NKV .DARBO

lėkštes saldalnėms 
desertui — komp
lektai vynui — pe
leninės — cigare
tėms dėžutės — cu
krinės ir grietinei 
ąsotėliai — gėlėms 
vazos — -highban" 
stiklinės — koktei

lis. vynui, ir deg
tinei stlkUukal

DĖMESIO ŪKIO PIRKĖJAI!
Geriausias šių metų pirkinys! 

už akrą!
iš sa^ninko!
De Kalb County, 
nuo Shabbona, 

ir kiti ūkio trio- 
81 m. amžiaus;

$245
Pirkite tiesiai 

200 dirbamų akrų 
3 mylios į rytus 
III. Namas, tvartas 
bėsiai. Savininkas 
turi būtinai parduoti. Rašykite: —

10 N. May St. Aurora, Rl.
Tol. Aurora 2-2028

SlTALPYKITE
KALĖDINIŲ 

DOVANŲ 
IŠLAIDAS

EBWARD J. KOCH
Geriausio kristalinio stiklo

Gamintojai ir tiekėjai
179 N. W*ELLS ST. 

ANdover 3-5432

f

REIKALINGA

REIKIA GARAŽO
Reikia automobiliui garažo Bridge- j 
porte. Pageidaujama tarp Utuanieos į 
ir TCallace Ir 33-39 gatvių.

Kas turite išnuomoti garažą, 
neškit tarp 10 ir 2 vai.

3623 S. UNION AVĖ.
1 aukštas! įėjimas 13 kiemo. I

Kaip seniau, taip ir dabar at* 
I kai, kaip meteoras, išsiveržia iš 
ūkanų ir traukia paskui save lie
tuvių katalikų visuomenę.

—sSt. Ltsiiys
pra-Į '

' PERSKAITĘS ‘DRAUGĄ”,

DUOK KITAM!

k 
r v



eruM. 1C50 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, HUNOIS

15 INDIANA IIARBOR PADANGĖS
NAUJUS 1951 METUS SUTIKSIME BAŽNYČIOJE
Labai gražų sumanymą 

parapijiečiams paskelbė šv. 
Pranciškaus lietuvių parapi
jos klebonas kun. K. Bič
kauskas, kad Naujus Metus 
sutiksime bažnyčioje. 12 vai. 
nakties bus atlaikytos šv. 
Mišios ir tuomi užbaigsime 
senuosius ir pradėsime Nau
jus Metus.

VEIKLIOS DRAUGIJOS !
Indiana Harbose šv. Pran

ciškaus parapijos ribose vei-i 
kia nemažas skaičius draugi-! 
jų. Bene veikliausios draugi-į 
jos Sodaliečių ir šv. Vardo, j 

Sodaliečių draugijai vado
vauja S. Lukienė. Sodalietės; 
kiekvieną mėnesį priima šv. 
Komuniją.

Šiomis dienomis draugija L 
iš savo kasos paskyrė $200 diskusinė paskaita, | 
Šv. Pranciškaus lietuvių pa-; “Šeimos esmė ir jos uždą vii 
rapijos reikalams ir $20 Šv.p 
Kalėdų proga seneliams, 
esantiems prieglaudoje.

Šv. Vardo draugijai vado
vauja B. Eišminskis. ši 
draugija, iš neseniai sureng
to vakarėlio pusę pelno t. 
yra $58.75 tąipgi paskyrė 
parapijos reikalams.

Jei vakarėlis gerai pavyko 
ir davė pelno, tai didžiausias 
nuopelnas tenka B. Daukan
tui ir rež. Valavičienei, o 
taip pat visiems artistams- 
mėgėjams, kurie su didžiau
siu pasišventimu dirbo.

Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos klebonas kun. K. 
Bičkauskas šioms draugi
joms ir čia išvardintiems 
asmenims pareiškė viešą pa
dėką.

PRANEŠIMAS IŠ
IŠTAIGUS

NCWC (katalikų 
zacija, kaip mes ją 
pintai vadiname) Hammond 
skyrius, prašo pranešti ar 
yra atvykę tremtiniai, ku
riems darbo ir buto garanti
jos buvo sudarytos 1949 me
tais, būtent:

1) Jonas Benkis ir žmona,
garantijos davėjas A. Cer- j Buvo surinkta nemaža aukų, 
niauskas; Tremtine

2) Pranas Arlauskas, Vik
toras Arlauskas ir šeima, i 
garantijos davėjas Mathew | 
Drungilas;

3) Antanas Paukštys, Vin-1 
ėas Pocas ir šeima, gar; dav.1 
A Normantas;

4) Antanas 
gar. dav. A. Pranis.

Liečiantieji asmenys tu
rėtų kreiptis į kleboniją In
diana Harbor, 3905 Fir St.

Ta pačia proga Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
klebonas kun. K. Bičkaus
kas praneša tremtiniams, at- 
vykusiems per NCWC (kata
likų organizaciją), kad ke
lionės mokesčiai klebonijoje 
nebus priimami, kaip ligi, —- 
šiol, bet kiekvienas asmenis-1lumas Jv’a?da s^eldavo 
H Ui >.u,g.i p.j.1 ““
adresą: Cathohc Chanties 
ard Sočiai Service, Calumet 
Building, Room 510, 5231
Hohman Avė., Hammond, 
Indiana.
VARTOTI PAŠTO ŽENK

LAI — PINIGAI
Turbūt, nedaug kas dar Į 

žino, kad vartoti pašto ženk- Į 
lai, iškirpti iš voko (konver- 
to) su trupučiuku aplinkui 
voko popierių yra vertingi ir 
siunčiami misijoms kaip pi
nigai, tuomi sumažina misi
jų išlaidas.

Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčios prie- 

ant lango, įtaisytai 
dėžutė vartotiems pašto i susirinkimą įvyko du paren- 
ženklams įmesti. Tos para-j girnai. Vieną surengė pati; 
Pij08 klebonas kun. K. Bič-1 Gildos valdyba Brighton Par I 
kauskas prašo vartotų paš- ko kolonijoje, o kitą Mar-1

NCWC

to ženklų neišmesti kur nors, 
bet paaukoti misijoms.

Jeigu kas nors iš toliau 
norėtų misijoms paaukoti 
tokių vartotų pašto ženklų, 
tai siųskite adresu: 3905 Fir 
St., E. Chicago, Indiana.

Antanas Kilojus

Ateitininku Jaunimo 
Susirinkime

Gruodžio 17 d. Lietuvos 
Vyčių salėj įvyko Chicagos 
at-kų jaunimo visuotinas su
sirinkimas. Susirinkimo au-| 
ditorija įvairi: kunigai, dak
tarai, studentai, moksleiviai 
ir “fabriko darbininkai”; 
susirinkimo dienotvarkė rim
ta. : dr. Zigmo Smilgevičiaus 

tema.:

, niai”. Prelegentas paliečia 
šeimos raidą evoliucijos ke
liu, privesdamas prie šių die
nų, nupiešia lietuvių katali
kų šeimos kūrimą, jos esmę 
bei uždavinius, palygina vi
sa tai su amerikonų pašau-; 
liu, nurodo galimus pavojus 
lietuviškų katalikiškų šeimų: 
kūrimui, begyvenant šiam 
materijos pasaulyje. Paskai- 

I ta iššaukė ilgas ir giliai dve- j 
jų valandų diskusijas.

Po to, valdyba pranešė 
trumpai apie bendrų kūčių 
rengimą, susikaupimo valan
dėlę, Naujų Metų sutikimą, | 
sportininkų vakarą. Dalyvė;

organi- 
sutrum-

t

—TTZsė OieskMnė ’

TAU RIEČIAI PRADĖJO
KREPŠINIO PIRMENYBES

Cicero LSK TAURO krep-

a) BALF-o Centre, 105 karnavalą — šokius, turi 
Grand Street, Brooklyn, N. jais (pakvietimais) apsirū- 
ii ; I pinti jau dabar, nes vėliau

1$ SPORTO PASAULIO

Apspęsti algų (atlyginimo) klausimą automobilių pramones darbininkų ir darbdavių pareigūnai 
buvo susirinkę i Washington. (Acme)

AUTOMOBILIŲ PAREIGŪNAI BUVO SUSIRINKU

y-;
b) Ginkų “Saldainių, Pa-'i“ &ali pristigti.

lociui”, 495 Grand St., Brook1 Pelnas eis tremtinių gal- 
lvn- N Y • 1 Pos reikalams.

L ” I ————c) “Gabija”, 340 Union
I Avė.. Brooklyn, N. Y. ir pas Tu esi menkas šešėlis, kuris nes 
skyriaus narius. * . . . • idinasi gyvenimo keliu ir pranyk- 

Primenama, kad bilietų — gtn 
pakvietimų skaičius yra ri
botas ir norintieji patekti į

j KARNAVALAS —
ŠOKIŲ VAKARAS 

BROOKLYN, N. Y. — Pa
pildant ankstyvesnį 100-jo 

I BALF-o skyriaus pranešimą 
i apie ruošiamą 1951 m. šiu
rio mėn. 5 d. New Yorke,

RUOŠIAMAS STALO
TENISO TURNYRAS

__________ ____________r l Paskutines šių metų die-.
eininkai krepšinio pirmeny- nas, gruodžio mėn. 30-31 d.d. Į New Yorker viešbučio salėje 
bes turėjo pradėti lapkričio’ (šeštadienį ir sekmadienį) 
mėn. 24 d., tačiau dėl Cicero Ciceroje, Šv. Antano parap.

I karnavalą — šokių vakarą,. 
| kuriame gros žinomas Jeza-! 

stadijono taisymo visi žaidi- j sporto salėje, 1500 S. 49 Ct., rito orkestras, tenka praneš j 
mai buvo panaikinti ir nu-1 bus pravestas stalo teniso ti, kad minėtojo parengimo 
kelti vėlesniam laikui. Da-1 turnyras, kuriame galės da- komitetas, 6 ypatingai sky- 
har, pabaigus salės taisymo lyvaūti visi Chicagoje ir a- niaus pirmininkė Oerienė 
darbus, krepšinio pirmeny- Apylinkėse gyveną stalo teni-

. bes ir vėl tęsiamos pilna - - - • - 
sparta.

Gruodžio mėn. 12 d. tau-j 
rieSiai turėjo pirmąjį savoĄ 

i pasirodymą toje pačioj, kaip 
I ir pernai, Clyde Park apy-; 
I linkės lygoje. Šį kartą lietu
viams gerokai nebesisekė, ko 
pasėkoje jiems teko gana ne
lauktas ir neužpelnytas pra
laimėjimas — 33:38. Pirma-! 
me kėlinyje taurieciai kurį! 

, laiką turėjo didelę persvarą1

| sininkai. Žaidųnai vyks dvie
jų minusų sistema: vyrų vie 
neto, vyrų.1 dvejeto, moterų 

’ vieneto ir dvejeto, o taip pat 
i ir mišraus dvejeto gruėse.
Šių žaidynių laimėtojams y- 
ra numatoma skirti dova
nas. Įvairioms rengimo iš- ’ 
laidoms’ padengti, iš turny
ro dalyvių bus imamas mo
kestis — už vienetus po 1 i 

i dol, už dvejetus po 0.50 dol.
Turnyrą rengia Cicero LS.

pirmininkė čferienė 
.daug dirbą ir rūpinasi, kad 
karnavalas būtų įdomus ir 

1 svečiai būtų patenkinti. Sve
čių bus iš įvairių Amerikos 
vietų, tai BALF-o skyrių at 
stovai ( atvykstą į BALF-o 
Seimą.

Karnavalo — šokių vaka- 
1 rui įėjimo bilietai — pakvie
timai (jų kaina $1.25) jau 
platinami ir galima gauti:

NIKODEMAS RIMKUS
rv. 6345 So. Mapleivood Avė. 

TeL GRovehill 6-0519
Mirė gruodžio 21, 1050 m., 

10:4 5 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tau

ragės apskr., Batakių parap., 
Mickiškės kalino.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me mylima žmona Petronelū 
(Vilčinskaitė), sūnus Alfonsas, 
dvi dukterys: Elena (vyresnio
ji slaugė Cook County ligoni
nėj) ir Stanislava Versaskas, 
žentas Vincentas ir anūkai He- 
lene ir Vincent: brolienė Uršu
lė Rimkus ir jos šeima, Keno- 
sha, Wis., sesers duktė Petro-* 
nele Kaminstas. Keoosha. Wis. 
ir kiti giminės, draugai bet 
pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai. Susivienijimui Lie
tuvių Brolių ir Seserų ir šv. 
Antano Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas sek
madieni. gruodžio 24, 11 vai. 
ryto Antano Petkaus kop’e čto- 
Je, 6812 So. VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 26 d. Tš koplyčios 8 
valandų, ryto bus atlydėta j Švč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamūs 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Maloniai prašome nesiųsti 
gėlių.

Nuliūdę: žmona, Sūnus, Duk- 
tearys, žentas, Anūkai ir kiti 
Gimines.

Laidotuvių direkt. Antanas 
Phillips. Tel. YArds 7-4908.

KAZIMIERAS PALILUNAS 
Gyveno Phoenbc, „ Arizona, o 
per ilgus metus W. Pullman’e.

Mirė gruod. 2.1 d., 1950, va
kare. sulaukęs pusamžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rapijos, Glebausko kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo žmona Anna (Nausiedal- 
tė). Sūnus Felts, marti Uršulė. 
Duktė Vera Kurpiers, žentas 
George. Anūkai Leoną Paliki- 
nas ir Charlotte Kurpiers. Bro
lis Julius. Giminaičiai: Zalato
rių šeima; Zerolių šeima; Frank 

t Pallluno šeima; Yoniko šeima; 
a.a. Peter Pallluno šeima: John 
Nausėdos šeima ir Sadunų 
šeima; ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje pa
liko brolis Frank.

Priklausė švento Izidoriaus 
Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas sū
naus namuose. 12350 S. E me
rai d Avė., Chicago, III.

Smulkesniom žiniom skam
binkite PUllman 5-5551.

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

Nuliūdę: žmona, Sūnus, Du
ktė, Marti, žentas, Anūkai, 
Brolis ir Giminaičiai.

Laidotuvių direkt. L. Bukau
skas. Tel. PUllman 5-9661.Sportuojanti Anglija

(Atkelta iš 6-to pusi.)

Ji baigė lygiomis — 18:18.] tis reikia iš anksto pas Wy-Įm-^ skaičiuš svaiginau- 
čiai veikia ir kaip magnetas 
traukia vis naujus ir nau- j 
jus lošė jūs. Jei kaime, miesr I 

I telyje ar mieste kaimynas 
(išlošė keletą svarų, tai jau 
| ir “suserga lošimų karštli
ge” jo aplinkiniai. Niekuo
met sako seni anglai loši- 

! mas nėra turėjęs tokios ma- 
I giškos, traukiamos jėgos, 
! kaip dabar. Kas trečia? žmo
gus Anglijoj nori pasidaryti 

! kapitalistu bandydamas sa
vo laimę, kad ne vienoje tai 
kitoje loterijoje. Taigi kas 
trečias lošia, o visa tauta 
sportuoja. Anglas turbūt ge-, 
riausiai supranta posakį: ' 
kad tik sveikame kūne svei-, 
kas protas. Sportas ir juo- i 
kas ilgina amžių. Anglai iš-. 

I tikrųjų ilgiau gyvena ir jų I 
veidai dažnai saulėti, nors! 
širdis kartais ir verkia, ji 
kruvina, bet anglas neparo- 

I dys kitam žmogui savo skaus

Sužavėti Žiūrovai
CICERO. — Gruodžio 17vedė 18:16 naudai> °ĮK TAURAS.-Į ji registruo- bgt ,abai didelis smulkių lai. 

d Šv. Antano parapijos sve- # baiS5 lygiomis — 18:18.1 tia reikia iš anksto pas klu-1 
tainėje kun. A. Zakarausko' T“iau antrame kėlinyje lie-į bo reikalui vedėją, adresu: 
parodyti judomieji paveiks- \ ‘ r’ , -v i------------- -—-------- . >
lai: iš šventųjų metų kelionių j įe^nt,į„ I CiC^r 1 ef°nUOtl I
į Romą ir to paties kunigo ' 
jų paaiškinimas gražia lie
tuvių kalba, paliko cicerie- 
čiams neužmirštamą įspūdį.

Šią malonią pramogą su
rengė Labdarių S-gos trečio
ji kuopa, kurios nenuilsta
moji pirmininkė K. Sriubie- 
nė parodė daug sumanumo.

tuviams pradėjo labai nesi- j Edv. Šulaitis, 1521 So. 51 Ct. |

mai, ką prFesinih^ai išnau- — OLympio 2-4992.
dojo ir į rungtynių pabaigą! LSK Tauras Vaidyba
užmetę apie ketvertą tolimų | —
metimų, išsikovojo laimingą 
pergalę.

Tauriečiams daugia u s i a 
taškų pelnė Anicetas Gri
nius, kuris įmetė 5 pilnus 
metimus ir vieną baudą.

— Edv.

GILDO5 VEIKLOS METUS BAIGIANT
Su 

kimu 
I Gildą

prieSkalėdiniu susirin- ąuette Parke būrelis pavie- 
Nek. Prasid. Seserų 1 
užbaigė savo veiklos

nių Gildos narių, šis paren
gimas įvyko svetinguose Do- 

Pakalniškis I metus» kurie buvo gana sėk-: vydonienes namuose. Namų
mingj — seserų veiklai pa-' šeimininkė ir Vaišnorienė 
remti įvairiais parengimais' buvo šio parengimo organi- 
buvo sutelkta lėšų ir suras-1 zatorės. Joms talkininkavo 
ta naujų rėmėjų.

Judriausia ir labiausiai sa
vo pasiimtam darbui atsi-! 
davusi buvo Chicagos sky
riaus rėmėjų pirmininkė Ve
ronika Gečiene. Jai nuošir- 
džiai talkininkavo visa vaK. 
dyba ir pavieniai rėmėjai. V. 
Gečienės žemaitiškas atkak-1

Ezzard Charles (USA) I 
’ sunkaus svorio bokso čiam- 
pionas gavo 100,000 dol. pa
siūlymą, jei jis stos 22.1.19511 
metais apginti savo titulą 
prieš Joe Wa!cott (USA). 
Charles Walcot’ą įveikė punk | 
tais Chicagoje 22.VI.1949 m. |

Populiariausiu 1950 metų | 
sportininku Anglijoje yra 
pripažintas plunksnos svorio 
boksininkas — pasaulio meis 
teris Reginald Harris. Toliau 
seka maratono bėgikas Jack 
Holden ir jojikas Harry Lie- 
velley.

• 

! Dubinskienė ir Mickienė. Bu-Į 
vo susirinkęs, gražus N. Pra- j 
sidėjimo seserų veiklai pri
jaučiančių būrelis.

Pirmas uždavinys Naujuo-1 
j se Metuose bus surengti me
tinį seimą balandžio mėn. : 
'Jam jau pradėta ruoštas.: 
Daug linkėjimų gražiam dar 
bui!

prie kito. Jei kam kada pa-1 
sisekdavo bedirbant paverg-| 
ti, tai to niekada neatsitik-! 
davo su Chicagos Gildos pir
mininke.

Todėl nėra ko stebėtis, jei ! 
visas susirinkimas labai nuo 
širdžiai padėkojo V. Gečie
nei už sėkmingą darbą ir pa- : 
prašė ją vadovauti Gildai ir j 
1951 m. Jos pagelbininkais; . 
išrinkti: Jonas Keru lis h 
Marcelė Aitutienė, nutarimų 
sekretore Mrs. Hattie Gor- 
zynski, finansų sekretore O. 
Labanauskaite, iždininke M. 
Navickienė. Dvasios vadu y- 
ra kun. dr. V. Rimšelis, MIC.

Prieš paskutinį šių metui

Linksmų Kalėdų Švenčių ir 

Laimingų Naujų Metų

LINKI
Visiems Draugams ir Pažįstamiems

JURGIS F. RUDMIN
Herbert Klein — Muenche-

nas, gastroliuodamas Švedi
joje, Upsaka mieste 200 met i mą, jį jis palieka tik sau. 
rų plaukdamas krūtine pa- Anglas nepavydi šypsenos ir 
siekė naują. Europos rekor-l saulėto savo veido kitam; 
dą, perplaukdamas fantasti-l bet ir iš kito jis reikalauja: 
niu laiku 2:31,8 min. '• “smile, please”. Z. G-tis

J

f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3319 Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

VARGŠO PASVEIKINIMAS Į 

IR PADĖKA
Sveikinu su šventom Ka- ■ 

ledom ir Naujais Metais vi-1 
sas draugijas, profesionalus, 
ir visus geradarius, kurie 
mane ligonį, per daug metų 

j šelpet metinės šventėse. Pra- 
■ šau nepamiršt manęs biedno 
su auka.

Už tai melsiu, lai Dievas 
j jus laimina gyvenimo reika
luose. Su dėkingumu

J. Lapinskas, 
1314 So. 49 Ct.

Cicero, 50, III.

Būki visada nepatenkintas tuo, 
kuo esi, jei nori pasiekti būti ge
resniu, negu esi; 
ir pasiliksi. Kai 
jau pakankamai 
žuvęs.

kur sustosi, ten | 
tik pasakysi — 
pasiekiau, būsi

STANISLAVA RUPSHIS
(KUPSTAITE)

Gyveno 6007 S. Komensky Avė.
Mirė gruod. 22d., 1950m., 9:55 vai. ryto, sulaukus pusamž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Papilės parap., Ži

lių kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vincentas. Duktė Ruth 

Linchester, žentas Richard; podukra Sophie Pauper, žentas 
Matthevv. Du sūnūs: George, tnarti Kathleen ir Daniel, mar
ti Rase. 9 anūkai. Dvi seserys. Ona Dybala ir Marijona 
Mbran. Brolis Steponas; jų šeimos ir kiti gimines, 
ir pažįstami.

Priklausė Liet. Am. Piliečių Klubui, Žemaičių 
Rūtos Nr. 1 Teatrališkai Draugijai.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyč., 4330 
lifomia Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, gruod. 26 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnūs, Podukros, Žentai, Marčios, 
Anūkai, Seserys, Brolis ir kiti Giminės.

Laidotuvių direkt. John F. Eūdeikas. Tel. (YArds 7-174L

draugai

Klubui,

So. Ca-

A. Šapokos redaguota, "Patrijos" išleista

LIETUVOS ISTORIJA
Kaina S6.00
— ir —

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės išleistas

Lietuvių Kalbos Vadovas
Kaina $4.50

galima užsisakyti "Draugo” Administracijoje. Užsakytas 
knygas išsiųsime paštu

Užsakymus kartu su pinigais prašome siųsti:

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.
-......   —- -Į

ANGLŲ KALBA GALIMA IŠMOKTI TIK SU

A. L A L I O
lietuviškai anglišku, angliškai lietuvišku

ŽODYNU
Nauja laida dviem tomais su ištarimu. 

Kaina: neįrištas $12, įrištas $14.
Pinigus prašome siųsti kartu su užsakymu. Užsakyti Codynaj 

pasiunčiami paštu. Užsakymus siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ava., Chicago 8, lllinois *

f



X Architektūros, Techni
kos ir Ūkio skyrius bus kito 
šeštadienio “Drauge”, prieš 
Naujus Metus.

- X Redakcija gauna- daug 
atsiliepimų, kur prašoma, 
kad autoriai nerašytų ilgų 
straipsnių. Dviejų puslapių 
(malšinėle) straipsnyje jau 

daug ką galima pasakyti.

X Bendros Kūčios įvyks, 
kaip buvo skelbta anksčiau, 
Šv.. Kryžiaus parapijos salėj, 
4557 So. Wood St., šį sek
madienį, gruodžio 24 d. 8 v. 
V. Visi užsiregistravę turi 
dalyvauti.

X Pašto patarnavimas da
bar yra tiek pabrangęs, kad 
“Draugo” siuntimas vienam 
žmogui Chicagoie dabar per 
metus kaštuoja 3 dol. 10 cen
tų. Taigi, beveik pusė pre
numeratos mokesčio tenka 
paštui.

X Prašomi atsiimti. ‘Drau 
go’ redakcijoj yra atėję laiš
kai : V. Gervickui ir P. J. Sta 
naičiui. Prašomi laiškus at
siimti arba atsiųsti adresą 
ir pašto ženklą laiškui per- 

, siųsti. Stanaičio lai?kui per
siusti pirmąja klesa reikia 
18 centų pašto- ženklo.

X Justinas Liepoms, bu
vęs Lietuvoje stambaus mas 
to biznierius, “Nemuno” 
knygyne. 3143 So. Halsted, 
pirko knygų už $72. Jis žada 
ir ateityje gausiai pirkti nau
jų ir seniau išėjusių knygų-. 
Jei būtų daugiau tokių kny
gos mylėtojų, tai Amerikoj 
knyga vėl pasiektų naujo’ 
klestėjimo laikotarpį.

X Laurina Sim’haite, Šv. 
Kazimiero seserų kongrega
cijos kandidatė bei akademi- 

• jos studentė, laimėjo trečią 
premiją už eilėraštį pašau
kimo tema Sodalicijos CIS 
CA (Chicago Inter-Student 
Catholię Action) konkurse, 
eilėraščių skyriuje.

X Visi ruošiasi. Alice Ste- 
phens Singers, solistai, due
tai, trio ir ansambliai, kurie 
yra pakviesti Immigrant’sl 
Protec^ive League išpi’dyti 
programą ruošiamo koncer
to, jau pradėjo rengtis prie 
to popiečio. Koncertas bus 
1951 m. 
national 
E. 59th 
popiet.
Dr. VI. Prunskis įsikūręs W. 

Side ir atliekąs stažą vienoj 
ligoninių, su žmona, taip pat 
medicinos daktare, dalyvavę 
L. Vyčių 24-tos kuopos ka
lėdiniam pobūvy j, pasirodė 
geru spėjiku. Iš visų narių 
jis arčiausiai atspėjo, kiek 
dviejų švarų dėžutėj buvo g* 
riešutų. Žinoma, jam ir teko 
tie riešutai.

X Organizuoto jaunimo 
vadai. Liet. Vyčių 24-ji kuo
pa savo ir visam lietuvių 
jaunimui West Sidėj organi
zuoti vadais pasirinko sekan 
čius: dvasios Vadu kleb. kun. 
J. Kuprevičių, MIC, pirm.! 
Eleną Rudytę, v. pirm. Kaz. 
Maženi, sekr. S. Kazanaus-I 
kaitę, fin. sekr. I. APutytę, 
ižd. A. Salasevlčius, koresp.
I. Sakalas. Kuopa ypatingai 
džiaugias dvasios vadu kun.
J. Kuprevičium, taip pat vi
karu kun. J. Šauliu, MIC. I 
“The Marian0 red. kun. P. |

IŠARTI IR TOU
— Pagerintos pragyveni

mo sąlygos. Aiherikiečių Ži
nioje esančiose lietuvių kuo
pose pagerintos pragyveni
mo sąlygos: padidintas mais 
to kalorijų skaičius ir duoda 
mi geri produktai. Atlygini
mas tas pats Priimami nau- 

tų. Choro narės J. ^©pienės Wrai-
namuose choras tūrėjo kalė-1 — Belgijos Lietuvių Bend-
dinį pobūvį, kuriame buvo ■ ruomenies skyrių atstovų su- 
užgirta ir senoji valdyba:' važiavimas įvyko ne gruo- 
M. Galdikienė, P. štaupienje, džio 3, bet 17 d. Suvažiavimo 
B* Drosutienė ir J. SaJasevi- 
čienė. Norintieji įsirašyti į 
šį chorą . prašomi kreiptis 
šiuo adresu: M. Galdikienė, 
1379 Russell Rd. Telef. EN 
10224.

— Padėkos švente. Trem
tinių Bendruomenė Worceste 
ryje, Mass., ruošiasi padėkos 
šventei, kuri bus gruodžio 
31 d. Kiekvienas tremtinys 
yra įpareigotas į tai šventę . 
pakviesti savo geradarį. Pro 
grama, išpildys vietos meni
ninkai.

A. J. VALSTYBĖSE
— Naujas choro vedėjas. 

Clevelande, O., “Dainos” cho i 
ro nauju vedėju pakviestas) 
Pranas Pesys. Choro pamo-Į 
kos prasidės po Naujųjų Me ™

— St. Džiugas viename 
rašte redakcijai prisimena, 
kad daugelis nepagaili ir de
šimkės vaišėms ir išgėrimui; 
neturėtų pagailėti daug svar 
besniam kultūriniam, reika
lui — lietuviškai spaudai.

— Vasario 16 S. Bostone. 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas S. Bosto
ne ruošiamas vasario 18 d.,! 
S. Boston High School au
ditorijoj. Minėjimą rengia 
ALT skyrius.

— Tremtiniai ima inicia
tyvą. Vasario 16-tos minėji
mui Lowellyje, Mass., inicia
tyvą ima tremtiniai. Komisi- 
jon minėjimui suruošti iš
rinkti: J. Benešiūnas, O. Mi- 
kelionienė ir V. Adomavi
čius.

— O. Aksomaiti s įdomes
nes žinias savo miesto laik
raščiuose iškerpa ir atsiun
čia “Draugui”. Redakcija 
tai dėkinga.

DID. BRITANIJOJ

už

bHAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

TRUMANAS “STOJA” T MARINUS

statu

Lim- 
lietu-

svarbiausiu- klausimu buvo 
laikraščio leidimas, Tautos 
Fondo reikalai ir BLB 
to priėmimas.

— Sparnus kilnoja, 
burge nedaug yra likę 
vių, bet ir tie jau kilnoja 
sparnus-vien i į vienus, kiti į I 
kitus kraštus. Pakilti dauge
liui trukdo tuščios kišenės.

— Bendri reikalavimai. 
Norintiems išvykti į Kana
dą vyriausybė stato šiuos 
reikalavimus: 1) gera svei
kata, 2) patikimumas, 3) ap 
simokėjimas kelionės arba ‘ 
suradimas, kas už juos ap
mokėtų, 4) specialybė, kuri 
duoda šansų greit susirasti 
darbą. Vyrai priimami ligi 
45 m., o moterys ligi 35 m. r 
Vykstančiųjų pas gimines 
nežiūrima amžiaus.

VOKIETIJOJ

šeštadienis, gruod. 23, 1950

CHICAGOJEmiesto komiteto pirmasis sei 
kretorius.

Mitrochin Vasilijus Alek-] 
siejevičius paskirtas Lietu
vos TSR komunistų partijos 
Rokiškio komiteto •sekreto
rium.

Miciūnas Petras komunis
tų partijos paskirtas Klaipė 
dos miesto darbo žmonių de
putatų tarybos vykdomojo 
komiteto skyriaus vedėju 

Milda kis Vytautas dirba 
Mažeikių apskrities darbo 
žmonių deputatų tarybos 
vykdomajame komitete, že
mės ūkio skyriaus veterina
rijos gydytojas.

Mikšys Eduardas darbuo
jasi Biržuose, komunistų par 
tijos valsčiaus komiteto se
kretorius.

Mykolaitis Fabijonas dir
ba Kauno “Sagos” fabrike, 
cecho viršininkas.

Obuchov Ivanas Jefimovi- 
čius paskirtas Klaipėdos u- 
pinio uosto viršininko pa-1 
vaduotoju. i

Olechnovič Konstantinas 
Kazimierovičius paskirtas 
Kuro valdybos prie Lietuvos 

{TSR Ministrų tarybos virši
ninko pavaduotoju.

Olševski Ignatas Ivanovi- 
čius komunistų partijos pas
kirtas Lietuvos_TSR odos ir 
avalynės pramonės darbiniu 
kų profsąjungos respubliki
nio komiteto pirmininku.

Orlauskienė Juzefą bolše
vikų paskirta “Kauno Audi
nių” fabriko pirminės parti
nės organizacijos sekreto-, 
rium.

Rancev Merkurijus, Adri-j 
janovičius, paskirtas Radvi
liškio apskrities, Baisogalos 
darbo žmonių deputatų tary 
bos vykdomojo komiteto pir 
mininku.

Petrauskas Juozas dirba 
(Lietuvos TSR .komunistinio! 
jaunimo Utenos apskrities I 
komitete, pirmasis sekreto
rius.

Petraškevičiūtė Jadvyga, 
Valerijono duktė, darbuoja- 

I si LTSR operos ir baleto tea 
kultūros ir sporto komiteto • *Te» artiste, 
prie LTSR ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotoju.

Jodis Ignas dirba Lietu-

Prezidentas Trumanas priima marinų korpuso narystės auksinį 
kaspiną iš Marine Corps lygos komendanto Maurice Fagan 

(dešinėje, 'sėdi), Washingtone. (Acme)

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS

Serdiol Solomonas, Mau- 
šos sūnus, dirba LTSR vals
tybinio liaudies dainų ir šo
kių ansamblyje kaip artis
tas.

Svetlicki Feliksas bolševi
kų paskirtas Vilniaus opskri

I

Religija Ir Šiam Blogiui 
Stovi Ant Kelio

Theodore Roe, vienas dik
tatorių loterininkų sindikato 
pietinėj miesto dalyj, tardo
mas senato komiteto ir už
klaustas, kiek/ bendrai i- 
mant, žmonių lankosi loteri- 
nėse, atsakė: apie 60-75 
nuoš., tačiau, jis pareiškė, 
kad “lot church *people” 
(daug tikinčiųjų žmonių) lo- 
terinių nelanko.

Štai kiek per paskutinius 
penkius metus toje apylin
kėje loterininkų sindikatas 
turėjo gryno pelno:

1945 m. $973,729.53, 1946 
m. $1.120,413.87, 1947 m. 
$841,978.14, 1948 m. $997,- 
564.17, 1949 m. $687,011.80, 
ir šiemet iki šiam laikui 
$352,449.63.

Sindikatą, valdo penki as
menys ir dalinasi pelnu.

Iš to, ką Teo. Roe pasakė 
senato komisijai, aišku yra 
vienas dalykas: jei visi žmo
nės būtų “church peoplė” — 
šviesūs, susipratę, religingi, 
veiklūs parapijose, draugijo 
se, visuomenėj, nebūtų ete
rinių ir savaime išnyktų tos 
rūšies visuomenės parazitai.

Garažų Klausimas Išrištas
Miesto tarybos susisieki

mo reikalais komisija užgy- 
rė planą pastatymui penkių 
požeminių garažų. Keturi 
bus statomi Grant parke, o 
penktas — prie Halsted ir 
63-čios gatvės. Garažų pa
statymas kainuos apie 15 mi 
lijonų dol. Dalis tos sumos 
bus gauta iš federalinių fon
dų.

Karo metu tie garažai tar 
naus slėptuvėms nuo atakų 

oro;

nistė tarnauja Kuršėnų ap- 
I skrities Tryškių sovchoze, 
I veršiukų prižiūrėtoja. Už
gerą lietuvių šnipinėjimą, ap 
dovanota maskolišku ordi
nu.

Plokštis Izidorius paskir
tas Jurbarko apskrities Er
žvilko valsčiaus kolchozo pirl 
mininku.

Krestjanov Vladimiras dir 
ba Lietuvos komunistų partil 
nėję kolegijoje.

Krževeckienė Elena pa- 
skirta Kauno ‘ ‘Trikotažo” fa 
briko direktorium.

Krupiu Konstantinas Va-I 
siljevičius paskirtas KūnoI

— Fiillirigbostellio emigra 
cine stovykla, britų zonoje, 
neseniai likviduota. Visi gy
ventojai išskirstyti po įvai
rias stovyklas.

— Nevyksta su emigraci-1 ties Stalino vardo kolchozo 
ją. Ludwigsburgo pereina- pirmininku.
moję stovykloje, kur savo Petrauskas Steponas yra 
eilės laukia ir nemažai lie-. komunistų partijos Vilniaus 
tuvių, emigracijos tempas te! 
bėra labai lėtas. Bylos spren 
ūžiamos labai palengva ir re 
zervuotai. Yra lietuvių, ku-. gio duktė, paskirta Politinės 
rie laukia daugiau kaip pus-; ir mokslinės literatūros lei- 
metis. Kiek gyvesnė yra e-1 dyklos redakcijos vedėja, 
migracija į Kanadą.

— Kalėdų švenčių proga 
tremtiniai Vokietijoj sušilau 
kia sveikinimų ir piniginės 
paramos iš savo tautiečių A. 
J. Valstybėse. . Ypač šiuo rei
kalu yrą jautrūs kai kurie 
buvusieji DP, kurie gerai su 
pranta suųkią pasilikusiųjų 
tautiečių būklę.

— Sunku su patalpomis.
Vokietijos vyriausybė Bono
je šiuo metu rūpinasi suras
ti patalpas vienam milijonui 
gyventojų: daugybei DP,
180,000 pabėgėlių iš Berlyno, 
50,000 naujų tremtinių iš Če
kijos ir Lenkijos, 300,000 pa- j 
bėgeiių reikia perkelti iš Holj 
šteino į kitas sritis; be to, 
kiekvieną savaitę vien tik iš I 
Rytų Vokietijos atvyksta po į 
5,000 žmonių, kuriuos taip 
pat reikia apgyvendinti. Tai 
gi ir pasilikusiems lietuj

miesto Stalino rajono komi
teto sekretorius.

Povilavičiutė Irena, Jur- iš

I

iš---- P. Bosas su šeima 
Bradfordo išvyksta į USA.

— Jonas Tarvydas, gavo 
skaudžią žinią iš Lietuvos.

— Šv, Juozapo S-gos su
važiavimas numatomas šauk 
ti 1951 m. sausio 2.

— P. Mikėnas Screveno 
stovykloj, jau ilgesnis laikas 
sunkiai serga.

— J. Jokubauskas ir U. 
Bertram, Nottinghame apsi
vedė.

— L. Apanavičius, pirko 
Lietuvių Namų Londono Ak
cijų už 10 anglų svarų ster
lingų.

— Mirė Petras Valys gruo
džio 4 d. vienoje Londono Ii-1 viams nėra lengva su patai- 
goninėje. Velionis buvo susi- pomis. 
pratęs lietuvis, uolus DBL _______
C-gos narys. Lietuvoje ilgus 
metus buvo 5-to pėstininkų 
pulko viršila.

— Glasgowo L. K. Moterų 
D-ja praneša, kad šiuo metu 
serga ir gydosi ligoninėse 
šios minėtos draugijos na
rės: Kubilskienė, M. Rudie
nė, L. Akstinavičienč ir U. 
Vasiliauskienė.

— Nauja DBLS-gos Man-į 
chesterio skyriaus valdyba 
šiomis dienomis įvykusiame] 
visuotiname narių susirinki-j 
me išrinkta šios sudėties: VI. 

I Kupstys — pirmininkas, Kal
vis — sekretorius, A. Mylė — 

‘ iždininkas, A. Petrikonis — 
• kultūros reikalų vedėjas, J. 

Ciniku, MIC,. kun. J. Skro- šiaučiulis — savišalpos rei- 
deniu, MIC, ir br. P. Jančium, kalama. 
MIC, kurie dalyvauja susi
rinkimuose ir padeda gražiai Kuzmickis, J. Verbyla, P. Na 
patarimais.

sausio 14 d.. Inter-
House salėj, 1414 

St. Pradžia 4 vaL

Revizijos komišijon: A.

RRAZILIJOJ
— 125 baigė mokyklą..

i Gruodžio 10 d. įteikimas pa
žymėjimų baigusiems lietu- 

. vių parapijos seselių pran- 
oiškiečių vadovaują pradžios 
mokyklą. Mokyklą baigė 125 
mokiniai. Pažymėjimus įtei
kė Sao Paulo miesto meras 
dr. Lineu Pręstes. Po to ore 

' mokiniai svečiams parodė ke , 
lietą gimnastikos numerių ir] 
I padainavo. Ta pačia proga 
| padėtas ir pašventintas ker
tinis akmuo naujos seselių 
pranciškiečių mokyklos nuo
savoje vienuolyno žemėje. 
Užbaigos žodį tarė garbės 
svečias, pasigerėdamas gra
žiu jaunosios kartos auklė
jimu. Iškilmių pažiūrėti bu-

vakauskas.

Niekas Nepastebėjo 
Rockefellerienės

Bobo Rockefeller (Ieva 
Paulekiūtė) iš Lowell. Ind.. 
buvo atvykus į Chicagą ap
sipirkti Kalėdų proga. Krau
tuvės nieks jos nepaste
bėjęs ir neatkreipęs dėmesio. 
Tik vienoj vietoj perkant se
novišką indą sviestui laikyti 
sužinota, kas ji per viena. 
Tą indą ji pirkusi dovanų sa 
vo mptinai.

Svidersk Leonas dirba
Kuršėnų apskrities Kietūnų 
septynmetėje mokykloje, di
rektorius.

Pasevič Varva ra dirba Vili ____ _o___  JS__
niaus valstybinio universite l vos Operos ir baleto teatre, 
to chemijos fakultete, vyr. pirminės partinės organiza- 
dėstytoja.

Pečiulis Bronislovas dirbai
Šiaulių apskrities Ginkūnų • tas partijos istorijos institu- 
Sovchozo, direktoriaus pavalto prie Lietuvos komunistui 
duotojas politiniams reika- partijos centro komiteto di- 
Jams.

Pivoriūnas Kleopas pa
skirtas Švenčionių apskri
ties Tverečiaus valsčiaus 
darbo žmonių deputatų tary 
bos vykdomojo komiteto pir- 
mininku.

Pužas Nikodemas paskir- dovauja “Artojaus”
| tas Šilutės apskrities “Ge-1 kolchozui Kelmėje.
I gūžes Pirmosios” kolchozo
I pirmininku.

Pundo  v Agafon paskirtas
I Lietuvos komunistų partijos
! centro komiteto atsakinguo
ju organizatorium.

Puteikyte Liucija paskir-
|ta Klaipėdos apskrities Prie 
| kūles valsčiaus komunisti
nio moterų komiteto orga-

■ nizatore.
Pušini Elenas, Vladimiro- 

vas. paskirtas Lietuvos 
munistų partijos centro 
miteto instruktorium.

Rabašauskas Albertas 
skirtas Pasvalio apskrities * 
Joniškėlio valsčiaus darbo 
žmonių deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninku.

Ragauskiene Ona mokyto-1 
jauna Pagėgių apskrities vi
durinėje mokykloje.

Rainys Vytautas, Petro 
sūnus, dirba LTSR vidaus ; 
reikalų ministerijoje, vyrės- i 
nysis operatyvinis įgalioti- 1 
nis.

cijos sekretorius.
Jodišius Andrius pasklr-

Kaip matome — daug įta
kingų postų Lietuvoje užima 
maskoliai. Net ir daugelis 
lietuviškų pavardžių, kaip 
matyt iš pridedamo tėvo var 
do —. netikros.

ko- 
ko-

JU11U. 4. R.,— —

vo susirinkę apie 3,000 žmo-11 Siniavskaja Marijuj, Fo- 
'nių. 'miničo duktė, maskolė kolo-

Sabotuoja Darbus
Ir Vyk. Komitetas

“Tiesa” (257) rašo, kad 
Leipalingyje kasmet būda-

I vęs agitacinis punktas kaž- 
!i kokiame klube, šiais metais 

rirg. vyk. kom. pirm. Pilipa
vičius paliepimu, jis pavers-1 
tas grūdų sandėliu. Pilipavi- 

| čius išplėštiems iš ūkininkų 
grūdams įrengė sandėlį, nes 

) i A. Bėrus bolševikų paskir gerai žino, kad apiplėštam 
i tas Lazdijų apskrities Kap-i ūkininkui agitacija neberei- 

5 čiamiesčio valsčiaus Vykdo-; kalinga;’tas ūkininkas ir 
i mojo komiteto pirmininku. . pats žino, jog Lietuvą valdo 

Bikelytč Polina dirba LT- j visokį grobikai.
SR ministrų taryboje, rei- 

• kalų valdybos grupės virši- 
: ninkė.

i S. Buchmalec paskirtas ko 
munistų partijos Klaipėdos 

i apskrities sekretoriumi.
Karnavičius Jurgis dirba 

LTSR valstybinėje konser- j 
vatorijoje, direktorius.

Kašin Povilas, Ivanovi-
I čius paskirtas Pagėgių ap- 
' skrities komunistų partijos 
sekretoriumi.

Ravo Viflhelmas Josifovi- 
čius “Tiesos” pranešimu dir
ba Naujosios Vilnios popie
riaus fabrike, brigadininkas.

Pučkov Ivanas Michailo- 
vičius, maskolis atėjūnas, 
darbuojasi Lietuvoje — Mė
sos ir pieno pramonės mi
nisterijos skyriaus viršinin
kas.

Pučas Steponas dirba Lie
tuvos TSR komunistinio jau 
nimo sąjungoje, Vilniaus!

I rektoriaus pavaduotoju.
Anochin Borisas, Mitrofa- 

no sūnus, maskolių impor
tuotas į Lietuvą ir paskirtas 
Švenčionių apskrities komi
teto sekretorium.

Arbačiauskas Juozas va- 
vardoj

Sovietinio “Rojaus” 
Tvarka

“Tiesa” Nr. 243 (195O.X. 
13) pasisakydama prieš Jur
barko rajono darbus rašo:

“Rugsėjo mėn. 16 d. rajo
no vykdomasis komitetas 
priėmė sprendimą nuo rug
sėjo mėn. 16 d. iki 26 d. mo
bilizuoti visų įstaigų, įmonių 
ir kitų organizacijų tarnau
tojus duonos paruošoms, pa
liekant po vieną žmogų... ko
respondencijai priimti. Šis 
žalingas nutarimas davė tiek 
naudos, kad sustabdė darbą 
visose rajono įstaigose”.

— K. Juknevičius lapkri
čio 7 d. Klaipėdos dramos 
teatre pastate A. Davidsono 
4 veiksmų pjesę “Trečiojo 
kurso studentas”.

Miesto Rotušėj Įrengiama 
Slėptuvė

Miesto inžinierius sudarė 
projektą-slėptuvei nuo orinių 
bombų miesto rotušės rūsy
je. Rotušė turi du rūsius ir 
slėptuvė bus įrengta viršuti
niame. nes apatinį gali van
duo užlieti.

Pavojaus metu į šią slėp
tuvę galės sutilpti iki 2,500 
žmonių.

| Svarstys Sekančių Metų 
Parodą

Šių metų Chicagos paro
dos pirmininkas K. Chandler 
paskyrė devynių asmenų ko
misiją, kuri svarstys, ar 
verta sekančiais metais ruoš 
ti parodą. Komisijos pirmi
ninku paskirtas Chicagos 
tramvajų tarybos direktorių 
pirmininkas R. Budd.

Muziejai Bus Uždaryti
Per Kalėdas ir Naujuosius 

Metus visi didieji Chicagos 
muziejai bus uždaryti. Muzie 
jų tarnautojams duodama 
proga šventes praleisti na
mie.

Mirė Prelatas
Kūčių išvakarėse mirė pra 

latas John Francis Ryan, 
klebonas Šv. Bernardo para
pijos kurios bažnyčia stovi 
prie 66 ir Stevrart gatvių. 
Bus laidojamas antradienį.

N


