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VAKAR RAUDONIEJI PRARA LĖKTUVU 
Iš Jungt. Tautų darbų 

4 didieji pradeda slaptus posėdžius 
Kovos dėl naujų narių priėmimo 

ŪKIO MOBILIZATORIŲ GRUPĖ 

PARYŽIUS, gruodž. 1. — Višinskiui pareiškus sutikimą da
lyvauti pasitarimuose su Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos at
stovais dėl nusiginklavimo planų suderinimo, politinė komisija 
priėmė tokius pasitarimus rekomenduojančią Irako, Pakistano ir 
Syrijos rezoliuciją. 

Sesijos pirmininkui, Meksikos , — — — . 
atstovui Padilla Nervo, pirmi- ja, Vengrija, Mongolija, kurių | 
ninkaujant, slapti pasitarimai priėmimą* vetavo vakariečiai, ' 
turėtų prasidėti šiandien. Niekas • kai Rusija vetavo Portugalijos, 
netiki, kad pasitarimai pasisek- P. Korėjos, Italijos ir kitų kan
tų. Dabar tilr klausimas, kiek didatūras. Vakariečių reakcija 
laiko reikės kalbėtis, kad paaiš- dėl šios Rusijos užuominos neži-
kėtų, jog susitarimas negalimas, noma. 
Kol vyks pasitarimai, politinė 
komisija nutrauks nusiginklavi
mo diskusijas ir svarstys kitus 
klausimus. 

Klapčiukai pavadavo bosą 

Dar vakar tuo reikalu kalbė
ję Baltgudijos ir Čekoslovakijos 
atstovai pasmerkė vakarų įteik 
tą nusiginklavimo planą tokiais 
pat aštriais žodžiais, kokius yra 
pavartojęs Višinskis jau trijose 
tuo reikalu pasakytose kalbose. 

Nusiginklavimo planams ruoš 
ti Vakarų blokas yra pasiūlęs 
sudaryti komisiją, kurią sudary
tų Saugumo Tarybos nariai ir 
Kanada. Abundu kalbėtojai aš
triai kritikavo tą komisijos sąs
tatą, nes psi puolamai jos dau
gumą sudaro Atlanto pakto są
jungos nariai. Bet kas čia blo
go? Juk nusiginklavimo komisi
ja dirbs Saugumo Tarybos ži
nioje, kur Rusija turi veto teisę. 
Kai nori muštis, randi ir lazdą! 

Kandidatai Saugumo Tarybai 

Trijų nenuolatinių Saugumo 
Tarybos narių mandatai baigia
si ir ši sesija turi išrinkti nau
jus narius. Vakarų blokas vietoj 
išeinančios Jugoslavijos planuo
ja rinkti Graikiją, vietoj Indi
jos — Pakistaną; dėl trečios vie 
tos susitarimas nesąs pasiektas. 
J i turi tekti vienai Lotynų Ame
rikos valstybei. Rusija vietoj 
Jugoslavijos siūlo Baltgudiją. 

Italiją kiša vro užpakalines 
duris 

Suomija paskyrė 
atstovą prie Vatikano 
VATIKANAS, gruodž. 1. — 

Suomija paskyrė prie Vatikano 
įgaliotą ministerį, kuris įteikė 
savo paskyrimo raštus popie
žiui Pijui XII iškilmingoje au
diencijoje. Vatikanas Suomijoje 
savo oficialaus atstovo neturi. 

Priimdamas pasiuntinį Ake 
Gartz, Pijus XII pažymėjo, kad 
Suomijos ir Šventojo Sosto tai
kingos aspiracijos yra toji prie-

Jų tarpe ii Sovietu bombonešiai 
Komunistai stiprina savo frontą 
SEOULAS, gruodž. 1. — Vakar š. Korėjos padangėse pasi

rodė priešo bombonešiai. Ta proga sąjungininkų aviacija numušė 
6 priešo bombonešius, 5 Migus ir 6 sužalojo. 

'Toks didelis sąjungininkų , , 
aviacijos vienos dienos grobis, kai buvo prasikirstas kelias iki 
yra antras Korėjos karo istori-l bombonešių, t a i 6 buvo paleisti 
joje. Antrą kartą priešo bombo- žemyn, o 3 sužaloti. Tik 3 iš 12 

Ūkio mobilizacijos įstaigos pareigūnai sveikina naująjį ūkio stabilizatoril R. L. Pulnam (antras 
iš dešinės) po priesaikos apeigų. Grupėje mat03i (i* kaires j dešinę) ūkio mobilizatorius DISalle, 
pasitraukiąs ūkio stabilizatorius Jahnston ir atlyginimų stabilizatorius dr. FVinsinger. (INS) 

Čekijos katalikų bažnyčios padėtis B l j , a i » « * W P « 
Komunistai pasistatė "kunigus patriotus" du0™$ P551111*™5 

LONDONAS, gruodž. 1. — 
Britų užsienio reikalų minisjeri-

VIENA, gruodž. 1. — Pusė katalikų bažnyčių Pragoję ir Bo- ja patiekė parlamentui baltosios 
hemijoje yra uždaryta dėf kunigų stokos. Daugumą dar atdarų knygos forma visą Anglijos -

žastis, kuri išvystė tokius nuo- b a ž n y č į u aptarnauja vadinami „kunigai patriotai", kurių retas Egipto ginčo dėl Suezo kanalo 

Mandatinių sričių globos ko
misija paprašė priimti Italiją 
Jungt. Tautų nariu. J i dalyvau
ja mandatinių sričių globos ta
ryboje, kaip Jungt. Tautų var
du valdanti Somaliją, tačiau ne 
turi balsavimo teisės, nes nėra 
JT narys. Kadangi naujų narių 
priėmimą rekomenduoja Saugu-;ma prasidės 12 vai. 
mo Taryba, tai Rusija jau du 
kar tu vetavo Italijos kandidatū
rą. 

širdžius santykius tarp Vatika 
no ir Suomijos. Suomijos tauta, 
taip vyriškai gindama savo tau
tines aspiracijas, su nemažesniu 
atkaklumu atstovauja idėją, kad 
tarptautiniai santykiai turi rem 
tis visiems privalomais morali
niais dėsniais, be kurių negali
ma teisinga ir saugi taika. 

Per televiziją pradeda 
kataliku programas 
NEW YORKAS, gruodž. 1. — 

Amerikos Katalikų Vyrų S-ga 
ryt pradeda perduoti per televi
ziją pirmąją Amerikos istorijo
je katalikų programą. Ją per
duos NBC 45 televizijos stotys 
— ji bus matoma visoje Ameri
koje ir tęsis pusę valandos. Pir
mai pradžiai suplanuoti 27 „gy
vi" pusvalandžiai, o 18 progra
mų bus nufilmuota ir sekantį 
sekmadienį perduodama iš fil
mų. 

Šio sekmadienio programa 
bus perduota iš Fordham univer 
siteto koplyčios. Kalbės popu
liarus radijo kalbėtojas kun. J. 
J. Dougherty, giedos muzikos 
mokyklos choras, vargonams pri 
tariant. Chicagos laiku progra-

ir Sudano istoriją. 
„ Iš dokumento aiškėja, kad 

tikintieji nelanko ir jų tpatama- j ekskursijos Jr $t£v*.*o?i*Ira*" šių vaekų balandžio 11 d Egip
tui buvo pasiūlyta šitaip išspręs 

tėra t ikras katalikų kunigas. 
Jų administruojamų bažnyčių 

vimais nesinaudoja, nes jie yra 
komunistinės vyriausybės šni-
pai. 

Bažnyčių tvarkymo įstaiga ku 
nigus nuolat kilnoja iš vietos į 

darbas fabrikuose ar ūkiuose. 
Keli šimtai režimui nenusilen ti visą ginčą: 

kusių kunigų dirba kaip vergai 1. 1956 m. iš Suezo kanalo 
Jachymovo uranijaus kasyklose, zonos britų , kariuomenė pasi-
Laisvu nuo darbo metu jie ne-1 traukia; 

nėšiai yra persiritę per Yalu upf 
į Korėjos pusę. 

Pirmiausiai sąjungininkų lėk
tuvai pastebėjo dar niekad ne
matytą skaičių visais keliais į 
pietus judančių priešo vežimų — 
viso 9,200. Viena didelė vilksti
nė pastebėta tarp Mandžiūrijos 
sienos ir Š. Korėjos sostinės va
karinėje krašto dalyje. Kita 
vilkstinė judėjo iš vakarų į ry
tus per siauriausią Š. Korėjos 
dalį Wonsan uosto link. Tuojau 
pradėta vilkstines pulti ir nai
kinti; nebūta abejonės, kad prie 
šas naudojasi kovų pertrauka 
frontui stiprinti. 

Bežvalgydami priešo užnuga
rį, sąjungininkų lėktuvai nudro-
žė prie pat Mandžiūrijos sienos 

bombonešių liko nepaliesti. Visi 
sąjungininkų lėktuvai grįžo į sa
vo bazes. 

Manoma, kad priešo bombone
šiai buvo apmokymo kelionėje ir 
pakliuvo į kovas visai netikėtai. 

Derybininkai apsikasė 
MUNSAN, gruodž. 1. — Pa

liaubų derybose abi pusės įsi
tvirtino savo pozicijose ir laukia 
kuri pirmiau nusileis. 

Sąjungininkų delegacija pra
nešė, kad kariuomenių išvedimo 
klausimo šioje konferencijoje ne 
svarstys, o komunistai pasisa
kė negalį prisiimti užnugario 
kontrolės paliaubų metu ir ne-

ir šVaiga "pastebėjo"" 12 Yusijos « • * duoti pažado, kad nestip-
JU-2 lengvųjų bombonešių (pa
našių į Amerikos B-26), kuriuos 

rins karinių pajėgų. 

Fronte pėstininkai atrėmė ke-
lydėjo 18 LA-9 propelerinių nai-j liūs mažus komunistų puolimus, 
kintuvų ir 16 Migų. Sąjunginin-; o šiaip tenkinosi tik žvalgybine 
kų grupėje buvo 31 Sabre nai
kintuvas. 

Pirmas nulėkė žemyn vienas 
Migas, paskui degdami nukrito 
4 propeleriniai naikintuvai, o 

sus. Jų maisto norma pašfbaisė 
tinai maža: 

Rusija pasiūlė visus priimti 

Iš Rusijos pusės yra atėjęs pa 
siūlymas priimti Jungtinių Tau
tų nariais visus besiprašančius. 
Jų tarpe yra Rumunija, Bulgari-

Bet kaip? 
GENEVA, gruodž. 1. č ia 

mas. 

vietą, kad tikintieji nebegalėtų gali susitikti su kitais darbinin 
sužinoti, kuris kunigas yra išti- kais kaliniais. Nedarbo metu tu
kimas šventajam Sostui, kuris 
ne. Bet toji priemonė tikinčiųjų 
nesuklaidina — greit sužinoma 
kam naujas kunigas tarnauja. 

Mokyklose tebėra religinio au
klėjimo pamokos, kurias vieną 
kartą per mėnesį praveda kuni
gas „patriotas" ar pasaulietis. 
Visos pamokos sukasi apie 
„klastingą Vatikaną, kuris veda 
Amerikos imperialistų dolerinę 
politiką". 

Jaunimui formaliai neuždraus 
ta šv. mišias lankyti, tačiau vis
kas daroma, ' kad jis negalėtų 
bažnyčion nueiti, nes sekmadie
niais nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet beveik privalomos viso
kios paskaitos, sporto pratimai, 

2. britų bazes perima Egipto NUZl ldyf3S BrCfTlQRO 
— « _•»»..•». .^v.«x«w * ~ — * - kariuomenė ir jų gynybą kontro-Į . , , V 1 , . , 
ri lankyti persiorientavimo kur- ihioja mišri anglų - egiptiečiui IdlKrdSCIO r&U3KfOTIUS 

komisija; 
3. sudaroma Anglijos - Egipto 

Niekas Čekoslovakijoje neži- suderinta oro gynybos sistema; 
no, kur yra Pragos ark. Beran. j 4 A n g l i j a p a d e d a sukurti ir 
Patys komunistai apie jo buvimo a p g * n k Į u o t į Egipto kariuomenę; 
vietą skleidžia klaidinančias ži- g k a r Q & r k a r Q g r f a m ė s a t y e . 

ju britų ar jos sąjungininkų ka-

Kalendorius 
,Gruodžio 1 d.: šv. Natalija. 

Senovės: Gluosnis ir Meilė. 
Gruodžio 2 d.: šv. Bibiana. 

Pirmas Advento sekmadienis. 
Senovės: Sirpolis ir Skirmunda. 

Oras Chieagoje 

BREMENAS, gruodž. 1. — 
Politinių teroristų iš Verdeno 
miestelio (šiaurės Vokietija) 
per paštą išsiųstos bombos už
mušė 2 ir sužeidė 7 asmenis. 

Vieną siuntinį gavo Bremeno 
nepriklausomo laikraščio Bre-

veikla. \ 

riuomenė turi teisę sugrįžti į I meno Nachrichten redaktorius. 
Egiptą. 

Sudano klausimas nerišamas 
su Suezo kanalo gynybos byla. 
Jis gali būti svarstomas, bet tik 
pirma išsprendus Suezo gynybos 
klausimus. 

Britai pasakę, kad tai yra pa-

Siame vakar įvyko 
ramus sukilimas 

BANGKOKAS, gruodž. 1. — 
Siamo gyventojai vakar atsikė
lę sužinojo, kad kariškių grupė 

Giedras, minkštas oras. Tem- skutinis jų pasiūlymas. Kalbos 
peratūra apie 60 laipsnių. tais reikalais buvo ilgos, bet 

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:21. Egiptas galop planą atmetė ir 
šį rudenį nuėjo jau žinomu keliu. 

MIRft VADAS 

posėdžiauja šiuo metu tarptauti- ' vienos nakties bėgy suspendavo 
nės telekomunikacijos unijos konstituciją, paleido parlamen-
konferencija, kuriai Amerikos tą ir išvaikė vyriausybę, 
delegacija įteikė skundą prieš j Kraštą dabar valdo 9 asmenų 
Rusiją dėl Voice of America grupė, kuri tuojau m|nisteriu 
transliacijų trukdymo. Primena- pirmininku paskyrė tą patį nu-
ma, kad Rusija jau t rys metai verstos vyriausybės pirmininką 
trukdo tų stočių darbą ir pas- ' Pibulsongram. Jis paskirtas ir 
kutiniu metu tą trukdymą dar krašto apsaugos ministeriu. 
sustiprino. Kadangi Rusija yra I Sukilimas įvyko be kraujo 
tos unijos narys, tai prašoma ją praliejimo ir neva padarytas no 

rint pašalinti gresiančio komu
nizmo pavojų. 

Dviejų metų bėgy šiame kraš-
PUSAN, gruodž. 1. - - Čia su- te pravestas jau trečias sukili-

sprogo P. Korėjos vyriausybės, mas. Priešpaskutinis įvyko pe-
amunicijos arsenalas. Tiriamos; reitą vasarą birželio mėn., kada 
sprogimo priežastys — yra įta- i buvo sukilęs laivynas ir pagro-
rimų, kad gali būti sabotažas. \ bes tą patį ministerį pirmininką 
Nuostolių padaryta apie 20 mil. jam sakant kalbą Amerikos ka-

3tiŲ CklJsiftldS0&ih I d o 1 ' sunaikinta d a u S apylinkės] ro laivo perėmimo iškilmėse. Tas 
, ^ * , ' namų, žuvo apie 10 asmenų. sukilimas buvo kruvinas. 

sudrausti. Bet kaip? 

Susprogo arsenalas 

Prezidentas paaiškino 
KEY WEST, gruodž. 1. — Kai 

pereitą trečiadienį karo kores
pondentai paleido į pasaulį žinią, 
jog sąjungininkai sustabdė Ko
rėjoje karo veiksmus (išskyrus 
aviaciją ir laivyną), Associated 
Press dar pridėjo, kad įsaky
mas tuo reikalu yra, turbūt, at
ėjęs iš Baltųjų Rūmų. 

Kaip žinome iš oficialių pra
nešimų, karo veiksmai nebuvę 
sustabdyti. Jei vieną dieną fron 
tas nurimo, tai taip atsitikę klai 
dingai įsakymus supratus. 

Kadangi toje neaiškioje bylo 

Walf ar. Atidarant siuntinį bom
ba sprogo ir jį užmušė. Du su 
juo buvę asmens sužeisti. Kitas 
siuntinys sprogo Eystrup mies
telio pašte. Žuvo pašto valdinin
kė, 5 sužeisti. Terčia bomba bu
vo pasiųsta Verden miestelio ja
vų pirkliui, bet šis buvo įspėtas 
ir nelaimė neįvyko. 

Kas mano, tai ne favo! 
HONG KONGAS, gruodž. 1. 

— Peipingo radijas patiekė savo 
klausytojams tokį propagandinį 
„perlą": „Sovietų Rusijos tau
tos ne tik myli kinų tautą, bet ir 
Kinijos žemę laiko savo žeme". 
Reikėjo dar priminti ir šį komu
nizmo tikėjimo dėsnį: „Kas ta
vo, tai ir mano, bet kas mano, 
tai ne tavo". 

• Trėmimai gyventojų iš Ven 
grijos miestų vėl esą atnaujinti, 
tik vykdomi švelniau — ištre
miamiems leidžiama pasiimti 
baldų ir drabužių. 

• Amerika atmetė Vengrijos 
skundą, kad neįvykdžiusi už Vo 
geler paleidimą duotų pažadų. 

• Japonijos taikos sutarties 
ratifikacijos dokumentai jau ofi 
cialiai užregistruoti valstybės 
departamente Washingtone. 

Mirė Nebraska senatorius K. 
S. Wherry, nuo 1946 m. buvįs 
respublikonų partijos vadas 

senate. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vatikanas praneša, kad iš Kinijos išvaryti 1,136 katalikų 

misionieriai. Nėra dar tikrų žinių, kiek yra žuvę ir kiek dar gyvų 
kalėjimuose. 

— Nevados atominių ginklų bandymo laukuose įvykdytas 
septintas atominis sprogdinimas. Manoma, kad šį kartą buvo kaž
kas sprogdinta po žeme. Šį bandymą stebėjo grupė augštų kariš
kių ir tam tikras kiekis kareivių. 

— Anglija pranešė Japonijai, kad nori atstatyti normalius 
diplomatinius santykius ir nuima visus suvaržymus jos Londone 
esančiai komisijai. 

— Kalėdų švenčių proga Amerikos okupacinės kariuomenės 
vadas Vokietijoje dovanojo bausmes Ą5 karo nusikaltėliams, at-
atliekantiems bausmes Landsbergo kalėjime. 

— Argentinos prezidentas Peronas pirmadienį įteikia ordiną 
vinam New Yorko gydytojui, vėžio ligos specialistui, kuris daly
vavo jo žmonos operacijoje. 

— Egiptas nutarė paskirti savo diplomatinį atstovą prie Va
je buvo įmaišytas ir prezidentas, j tikano. Skiriamųjų raštų įteikimas numatomas artimoj ateity. 
tai šis spaudos konferencijoje ; — Sen. Taftas paskyrė savo įgaliotinį Minnesota valstybėje. 
pareiškė, jog Jungtinių Tautų j Jo uždavinys bus pakreipti tos valstybės delegaciją balsuoti už 
kariuomenė spaus priešą tol, kol j Taftą respublikonų konvencijoje. Šis Tafto žygis yra šaukimas į 
bus pasirašyta patenkinama pa- kovą Stasseno, kuris taipgi gali būti prezidentinis kandidatas ir 
liaubų sutartis. Todėl kiekvienas pradės savo kampaniją Minnesota valstybėje. 
turi suprasti, jog nebuvo duo-1 — Sudarydamas naują biudžeto projektą, prezidentas papra
tus joks įsakymas sustabdyti \ šysiąs užsieniams remti dar daugiau dolerių, negu buvo paprašęs 
karo veiksmus ir toks nebus duo šiems metams. 
tas iki paliaubų sutarties pasi
rašymo. 

— Suomija per 6 metus jau sumokėjo Rusijai apie 90 proc, 
jai uždėtų karo reparacijų. Visa suma sieks apie 500 mū. dol. 

/ * 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITTTJNOIS 

P11TSBURGH0 IR APYUNES NAUJIENOS 
š š PETRO IR POVILO PAR. tarpį. Tėviškos meiles ir prisi-

AUKSINIS JUBILkTUS j rišimo ženklu siunčiu Jums ir 

Lapkriio 25 d. ŠS P e f o frĮ'^^S!^^6^ " " 
Povilo lietuvių parapija Home- v o P 
steade švente savo auksinio iu- Keletas datų. Homesteado 
bilėajaus šventę. Iš ryto nau- parapiją suorganizavo nenuils-
jai išdekoruotoje puikioj bažny- tantis kunigas ir tyras lietuvis 
čioj įvyko iškilmingos šv. mi- patriotas a. a. kun. Steponas 

. • v* 

• • ta 
Įdomiai kalbėjo 

».!• 

buvo pranešta, jog pittsburghte 
čifci tremtiniams temti suafuko 

Ijo 3,000 svarų rūbų. Iš tikrų
jų didelei pittsbtfrghiečių gar
bei suriJikta daugiau. Vis%ą ga AMSTERDAM, N. Y. — Lap NEW ERItATN Oonn. — 
lutinai sutvarkius ,paaišk~,p> kričio mėn. 25 d. Lietuvių kra- New Britaino Altą kai tu su 
jog rūbų surinkta daugiau 4,- bo t.ileje ivylso, b.ndr-a lietu- ifemtiniaii S J 3$ge Alto vajui 
000 svarų. Pittsburghieciai tik- vi i - k ainieči Į manifeste- pap.TTyt' cldVūlį cus'rnkimą 
rai pasispaudę ir parode, j sg čija, Iftfrbje fcitvo norima ai> Į susir nk/mą buvo pakviestas 
jie moka atjausti savo nelaimėn skleisti plcjujai viuromenei SD- buv. scJm: atstovas Valaitis, 
patekusius brolius. Ta pač'a Vietų darc: vt žiaurumus, nai- Kadangi prelegento atvykimas 

šios, kurias laike parapijos kle- čepanonis, kuris parapijai nuo p r C g a tenka pastebėti, jog vi- kinant žmones ir tautas Mani- ,buvo paskelbtas per radųją, tai 
bonas kun. E. Vasiliauskas. Pa- jos pradžios (1900 - 1 m.) iki Sus rūbus dovanai nuvežti į f esto dalyvavo: kengresmonas gausiai susrinko ir publikos. 

New Yorką apsiėmė Schreiber W. Byrne, dr. V\ Majauskas, Senasis mitingų kalbėtojas te-
Trucking Cctnpany. Turint gal- kun. Balčys, dr. Doporowich, bėra įdomus ir šiandien: jis be 
voj, jog minima kompanija vi- jkpt. Lo~awyn ir kiti, kurie sa- galo patiko savo kalba senie-
siškai nieko bendro netur : sė jyo kalbose pa^nerkė komuniz- šiems ateiviams, riupasakoda-
lietuviais ir jų veikla, reikia įmo daromus žiaurumui bei žu- ,mas įspūdingai anų jų paliktų 
tik gėrėtis jų šalpos reikal; su- dynes ir buvo priimta rezoliu- laikų Lietuvos vaizdą, ir, perei-
pratimu ir tikru humaniškumu, cija dėl genocido knn pasiųs- 'damas prie nepriklausomos Lie-
Tai geras pavyzdys kaikuriems ta Jungtinių faut ' 1 Organiza- tuvos laikų, jis išdėstė ir tuos 

mokslą sakė specialiai i iškil- savo mirties (1934 m.) uoliai 
mes atvykęs J. E. vysk. Vin- ir sėkmingai ^adovavo. Jo įpė-
centas Brizgys. Po pamaldų diniu tapo kun. E. Vasiliaus-
įvyko bažnyčios atnaujinimo kas, kuris lygiai sėkmingai pa-
ceremonijos. Iškilmėse dalyva- rapijai vadovauja ir šiandien, 
ve visas būrys svečių kunigų 1907 m. parapija sukūrė savo 
ir pilnutėlė bažnyčia žmonių, mokyklą, kuri šiandien turi 

Po pietų Duke salėje įvyko apie 100 mokinių. 1941 m. ka-
sukak tuvių banketas ir minė- ro aplinkybėms susidėjus seno-
jimas. kuriam? dalyvavo per ji bažnyčia su kitais pastatais 
500 žmonių ne tik iš Homestea- buvo nugriauta, tačiau parapija 
dc, bet ir iš visų aplinkinių lie- tuojau įsigijo kitą, apie kurią 
tuvių parapijų. Garbės svečiais dabar ir buriasi visas parapijos 
bankete dalyvavo J. E. vy?k. gyvenimas. « 
V. Brizgys, prof. K. Pakštas, ^ j S T E K ; 1 M o AKTAS 
aplinkinių lietuvių ir nelietuvių PER RADIJĄ 
parapijų klebonai, Juozas Bole-

NEWLY REMODELED HALL # 
Dancing every Tuesday - Friday - Sa-
turday and Sundąy. Come and bring 
your ffiertds. Everyone loves to dance. 

PULASKI BALLROOM 
1709-11-15 South Ashland 

HAymarket 1-9620 

PAJIEŠKOJIMAS 
Paieškoma Valentina Antanavičiūte, i ^ u i n e m o k a m a i 

Šeštadienis, Gruodžio 1, 1951 

D. P . D Ė M E S I U I ! ' 
JŪSŲ KREDITAS YRA 

PIRMOS RUSIES 
perkant geros kokybe vartotą 
automobilį. Jokių mokėjimų iki 
kitų metų. Šios dienos specialus 

pasiūlymas 
1946 BUICK, 4 durų, radio, ši d> 
tuvas, baltos padangos tiktai 
$595. Garantuojame ši automobili, 
galite važinėti 10 dienų išbandy-

atvykusi Amerikon 1948 m. apie ba
landžio m§n. (1944 m. gyveno Dres-
dene). Atsiliepti prašo Elena Stri-
kieuė, 6749 S6. Claremont Ave., Chi-ien< 

i-gO cagb 36, 111. 

3747 N. Western Ave 
JUniper 8-1737 

(Kalbame svetimom kalbom) 

mūsų ktetaširdžiams. 

vičius, Duąuesne miesto bur- Lietuvių katalikų radijo pro-

Kovojančios už laisvę 
tautos švente 

WORCESTER, Mass. — Gra 
žiai buvo paminėta Lietuvos ka
riuomenės švente. Lapkričio 24 
d. Lietuvių klubo salėje buvo . , v ,-i i -M gramą pereitą sekmadieių (lap 

mistras ir keliolika kunigų. *=> r .. , . -. i „„«.«„„+«« ,, •, M W I U^«^«». 
kričio 25 d.) transliavo plokšte- \surengtas minėjimas — koncer-

Po skanios kalakutienos va- ^ ^ j a m žin tą Amerikos Lietu- |tas. Minėjimui įžanginį žodį ta-
karienės minėjimą pradėjo ren- vlų Bendruomenės įsteigimo ak re tremtinių valdybos pirminin-
gimo komiteto pirmininkas, ži- ^ kuris įvyko lapkričio 18 d. kas Pr. Pauliukonis pabrėžda-
nomas lietuvių veikėjas Jonas N e w yorke. Ta pačia proga bu- | mas, kad Lietuvos karinome 
Grėbliūnas, pakviesdamas ban- VQ p a m m e t a ir Lietuvos kariuo-
ketui vadovauti kun. E. Bolevi- mencS šventė. Atitinkamą kal
čių, gimusi ir augusį mūsų mi- t ą išrykinančią kariuomenės 
nimoj parapijoj. Sukalbėjus v a į d m e n | įr svarbą tautos gyve-
malaą ir, Julianai Andralonis n i m e ^ ^ momentui pritaikin-
vadovaujant, sugiedojus Ameri- t a p a t r iot inė muzika. Apskri- tei paskaitą skaitė Lietuvos ne 
kos himną, pirmuoju kalbėjo ži- t a į y i s a p r o g r a m a patiko klau- priklausomybės kovų dalyvis 

A. E. 
j oi jai. • skirtumus, kurie šiandien taria 
j Amsterdamo BalfUi paskel- m a i s c n W ir naująją ateivi ją 
bus drabužių ir> avalynė/vajų, j s k i n a - S a v o k a l b a J i s suvedė 
smarkiai visi sukruto. Tos sa- * ™** ^etuvišką visumą ir se- \ 
vaitės proga ifet pats miesto nuosius ir naujuosius ateivius, 
maycras išleido viešą atsišauki- pastatydamas visiems vieninte-
mą, pavadindamas tą savaitę j l f t iks lą — Lietuvą, į kurios 
"Lithaunian Week" ir rkginda- \grei ^ p r i s įkėlimą jis tiki. 
mas visus mieste gyvenančius 
prisidėti prie tremtyje esančių 
lietuvių šelpimo. 

Pilnas pasir inkimas puikjų kailinių, palty, skraisčių 
(capes), žaketų ir Fors tmann ' s kailiais apvedžiotų 

edžiaginių paltų. ŽEMOS KAINOS. Per ta isymas ir 
—•-- «<«»«tn Np.naDrastai nunvuš-ni p a t a i s y ^ a r p r ^ r u B i r ^ e c I a U . . ^ N e p a p r a . ^ 

tos kainos dabar! 

A M E R I C A N F U R S H O P 
FRANK UJKA, Savininkas 

2406-08 So. Kedvie Avenae 

= ^ 

Ta proga* buvo surinkta arti 
200 dolerių. 

Skautininke! M. BUDRIENEI 
mirus Jos mylimai mamyeei, reiš
kiame skautišką užuojautą. 

AUŠROS VARTŲ SKAUČIŲ 
TUNTAS ir VADIJA 

' 

Jr = ^ M 

nes šventė, kai šiandien nėra 
reguliarios lietuviškos kariuo
menes, reiškia lietuvių tautos 
kovos už laisvę ir žmogaus tei
ses šventę. Pritaikyti tai šven-

nomas Amerikos lietuvių veikė- š y t ; o j a m s įr paliko neišdildomų 
jas Juozas Bolevieius, kilęs iš | įspūdžių- Iš programos vedėjų 

L. Leknicka^, nupasakodamas 
lietuvių kariuomenės žygius is-

minimos parapijos. Atitinka- | ^ k a patirti, kad netolimoj \ torijos bėgyje, 
mas kalbas pasakė taip pat ir | ̂ ^ p a n a š ; u b ū d u ž a dama j p Q ^ ^ g e k § k o n c e r t a s 

Įvykdyti ir karaliaus Mindaugo j P r o g r a m ą a t l i k o Lietuvos ope-J. E. vysk. V. Brizgys, prof. 
K. Pakštas, Pittsburgho kunigų , k r ^ t o j u b i l § j a u s m i n ė j imas 
vienybės pirm. kun. J. Misius. i ^T^.A»r,^^»¥T 

^ u - I * SESERŲ PRANCI^KIECIŲ 
Duąuesne miesto burmistras ir |1S* » ^ ^ ^ * v 
galiausiai parapijos klebonas 

VEIKLOS 

ros solistai Juze Augaityte ir 
Ipolitai Nauragis. Solistai sa
vo gražiomis dainomis ir skam
biais balsais nepaprastai suža-

ras (vadovaujamas muz. K. Br£ 
zio) ir Vyt. Jucevičius. Minė
jimas buvo baigtas malda ir 
Lietuvos himnu. 

Jubilėjaus proga atitinkamą 
sveikinimo laišką atsiuntė ir 
Pittsburgho diecezijos vysk. J. 
Dearden. Jis rašo: "ŠŠ Petro 

kun. E. Vasiliauskas. Meninę! ^QSU0 Liliana M. Kašėtaitė 
v . j - v A- T r ,. *;«^o o*™™ l v e J ° z ivovus, kurių buvo prisi-

programą išpildė soliste Juha- šiomis dienomi motinos genera i l n u t ė l ė s a l ė ^ n k ū 
na Andrulonis, parapijos ch.Q; iė« tapo paskirta mokytojauti ^_ t- w-t- j " • «» ^at~ f CAa„„ ijr susilaukė gausių plojimų, 4r po Sao Paulo Brazilijoj. Sesuo M. • ** v* J ™ *? 

t w r t .HAffl koncerto jiems buvo įteikta ge-
Laliana į savo paskyrimo vietą J f s 
išskrenda lėktuvu iš Miami * 

[gruodžio 5 d. P o meninės programos j su-
Tuo pačiu laiku iš Brazilijos sirinkusius trumpą, bet įspfcdin-

grižta sesuo Irena M. Pečuko- gą žodį tarė Palfo atstovas J. 
nis dirbusi tenykštėse seserų Valaitis pasilikusiųjų Vokieti-
pranciškiečių mokyklose 5 me- joje lietuvių tremtinių šelpimo 

i r P o v i l o p a r a p i j o s , H o m e s t e a d , | t u s . S u j a k a r t u g r į ž t a i r s e - r e i k a l u . T a p r o g a b u v o a u r i n k -
Pa., jubilėjus yra atmintina die- ,suo Izabelė, kuri kviečiama i ta $325.000. Iš viso pet praei
na ne tik tos parapijos klebo- Pittsburgho centrą, padėti se- tą savaitę VVorcesteryje trem-
nui, bet ir visiems tikintiesiems serims siuvykloje. tinių Vokietijoje šelpimo reika-
Esu patenkintas, kad jūs tą die- šiomis dienomis prie seserų ] lam p. J. Valaitis surinko per 
ną rengiatės paminėti tinkamu vadovaujamos mokyklos Sao $600.00. 
būdu. Iš tikro ir pridera tą Paulyje valdžia pradeda statyti j ^ „ ^ 3 ^ ia pkričio 25 d., dieną Augščiausiajam padėkoti gimnaziją su didele sale ir mo-
už visas malcnes, kurias jis tei- derniškai įrengta sporto hale. 
kė tai parapijai per 50 metų. VISI I BALFO BANKETE! 

"Man yra tikrai malonu, kad Gruodžio 1 d. 6 vai. vakare 
Jo Ekscelencija vyskupas Vin- Igv. Kazimiero salėje South Si-
centas Bizgys priėmė Jūsų pa- de įvyks didysis Balfo banke-
kvietimą ir dalyvaus šiose auk- tas, kuriame dalyvaus ir svar-
sinio jubilėjaus iškilmėse. Jo j biausią kalbą pasakys J. E. vys 
dalyvavimas tą dieną bus tikru kupas V. Brizgys. Visas ban-
ryšiu su Jūsų protėvių kraštu, j keto pelnas bus skiriamas varg 
Tuo pačiu Jo Ekscelencija turės ! stantiems lietuviiams tramti-
malonumo patirti, kad iletuvių \ nams šelpti. Meninę programą 
kilmės katalikai šioje šalyje išpildys solistė Andriulionis, 
stipriai laikosi savo tautos gra- Pittsburgho lietuvių Maironio 
žių ir jiems brangių papročių vardo choras, ved. muz. Z. No-
ir tradicijų. \ meikos ir seserų pranciškiečių 

"Aplinkybėms neleidžiant da- \ mergaičių akademijos mokinės, 
lyvauti su jumis šią džiugia i Biletų galima įsigyti prie įėji-
proga, aš užtikrinu jus, kad mo. Balfas nuoširdžiai kviečia 
mano maldos h* geri linkėjimai visus lietuvius bankete daly-
yra noriai jums siunčiami. Mal- vauti. 
doje jungsiuos su jumis dėko- I PITTSBURGHIECiAI 
damas Dievui už visas suteiktas PASISPAUDĘ 
malones per šį 50 metų laiko- Praeitą savaitę šiose skiltyse 

Aušros Vartų parapijos bažny
čioje klebonas Vasys atlaikė iš
kilmingas pamaldas už žuvusiu;-
karius, partizanus ir išvežtuo
sius už Lietuvos laisvę. Pa
mokslą sakė prof. kun. Damb
rauskas, ragindamas būti tik
rais lietuviais, mylinčiais savo 
kalbą ir tautą ir gerais katali
kais. Didoka bažnyčia buvo pri 
pildyta priovri»kusių žmonių. 

Pr. 

: K ̂  k į&ORRIS B. SACHŠ *rf •*A 

Išminčius yra augštesnis už 
karalių: kai jis miršta kitas 
negali jį pavaduoti, o ka4 mirš
ta karalius, visi galėtų jo vie
tą užimti. —Talmudas 

K O K Y B E . 
• •pas i t ikė j imas . . . p a s i r i n k i m a s • • • pa -

t a r n a v i m a s . . . s ąž in ingumas . . . t a i y r a t ie d a l y k a i , kur ių 

j u s page idau ja te k rau tuvė je , k u r i o j j ū s p e r k a t e s a v o r ū b u s . 

I r š iomis ypa tybėmis p a s i r e m d a m a s , MOlt f t IS B . SACJHS iš

vys t ė savo biznį. 

Vyr i škų rūbų skyr iuje , pavyzdžiui , p r a k t i š k a i j ū s ga lė

s i te pas i r ink t i iš kiekvienos ž y m a u s v a r d o f i rmos , k u r i o s ga 

m i n a r ū b u s v y r a m s : H a r t Schaffner and M a r a ; Kuppenhe i -

m e r ; B o t a n y ; Trmely ; Alpacuna i r dauge l io k i tu . Vyr i škų rū

b u sky r iu i vadovauja asmuo, kur į j ū s visi ž inote . . ž inote dėl 

jo pa ty r imo vyrų rūbuose , jo sąž in ingumo ir pas i t ikė j imo . . . 

feOtAS W. P A L U t S I S . 
# 

Aplankyk i t e vyr i škų rūbų skyr ių be t kur io je M O R R I S 

B. S A C H S krau tuvė je , ka i j u m s re ikės kos t iumo, pa l to , šva r 

k o a r kelnių. 

A T S I M I N K I T E , K A D MORRIS B . S A C H S Ž E N K L A S 
Y R A J U M S P A S I T E N K I N I M O G A R A N T I J A 

uWtfUfc o . oftclto- W . 
y\ 

, O N 
THIS LABEL IS YOUR ^ 

/K GU AR ANTE E OF S ATI SFACTION 
/ ^ 

BOLAS W. PALUTSIS 

KRAUTUVES VALANTJOS: r i R M A M E N l NUO 12 VAL. D. IKI 10 VAL. VAKARE, 

KETVIRTADIENĮ NUO 9 VAL. RYTO IKI 10 VAL. VAKARE 

KITOMIS DIENOMIS NUO 9 VAL. RYTO IKI 6 VAL. VAK. 

% 

Žmogui nėra didesnio turto, 
kaip teisinga mintis. 

— S o f o k l i s 

• • 

s o ut h - 6 6 3 8 5. Httlsted 
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^ 

nor th —3400 Diversey 
y 

MHT I A T J 
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Sekmadienį, gruodžio 2 <L, AMAL^AMATSD salėje 
333 So' Ashland Ave., kampas Vau Buren Street 

rengiamas centrinis 

KRIKŠTO m METU MINĖJIMAS 
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Paskaitą skaito Ottawos univ. prof. A. Ramūnas Paplauskas 
Solistė P. Bičkiene 
Dainavos Ansamblis 
Smuikininkas A. ftmkštys 
Muz. Aleks' KuHittis 
Mindaugo paveikslai 
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Pradžia 2-tą valandę popiet 
Įėjimas $1.25 

> 

Visus kviečia dalyvauti 

Federacijos Chiccrgos Apsktitis 
• ' ' ' ' *•*• ' * • • • • . ' • • • • - ' • • • ' • • • • • " Į Į Į 

' 

J 
' 

I ' I i 

. 

• . 

' 

X 

. 

• 



fiHBNRAffHS C R A T O A S , £ H M A G 6 , *U5flRf6fiš 

ii 

• M k ^ M M b k ^ • i I I I • • I l i l l n H 

D R A U G A S 
. T H E UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley A\e., rtiintKo 8, 111. Trt. V h trinia 7-6640; 7-6641; 7-6642 
Enter#«i a« Seeond-Clasa Matter March 11, 1S16 at Chioago, Illinois 

I nder the Art ofMarrh S, 1879. 

Member of the Oatholic Press An'n 
Published dally, exc*pt Sundays, 

by the 
Lithuanlan Catholic Press Society. 

SUBSCRIPTION RATES: 
|7.0» per year outside of Chicago 
|8.Q0 per year in Chicago & Cicero 
$7.00 per year in Canada 
Porelgn $10.00 per year. 

P R E & J U M E R A T A ; 

Chlcagoj ir Ciceroj 
Kitur JAV ir Kanadoje 
f'žsienyje 

Metams 
$8.00 
$7.00 

$10.00 

H met. 
$4.60 
$4.00 
S&.6U 

S men 
$2.50 
$2.25 
$2.90 

1 men 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

LIETUVOS KRIKŠTO; MINĖJIMAS 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne
saugo, juos grąžina tik iŠ anksto susitarua Redakcija už skelbimų turi
ni neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Ko siekiama Mindaugo sukakties minėjimu? 
Tenka džiaugtis mūsų spauda, kad ji taip plačiai veik per 

visus šiuos metus rase apie Mindaugą, ryšium su jo ir Lietuvos 
krikštu prieš 700 metų. Taip pat džiaugiamės, kad-visa eile lie
tuvių kolonijų (jų dauguma) religinėmis ir civilinėmis iškilmė
mis šią svarbią sukaktį mini. Tuo būdu ir mūsų spaudoje ir mi
nėjimų iškilmėse visa pilnuma atidengiama Mindaugo laikų Lie
tuva, jos rūpesčiai susivienyti, stiprėti ir labiau susirišti su Va- j drebančia širdimi prašytų ste-
karų pasauliu. Karaliaus Mindaugo krikštas ir kiti jo žygiai — Ibuklo? Gal paskęstų nepagydo-
buvo svarbus posūkis, išgelbėjęs Lietuvą nuo Rytų įtakos, ku- i mos melancholijos ir tingaus 
ria slavai visais laikais siekė ir dabar tebesiekia lietuvių tautą 'neveiklumo giliuose- ir migdan

čiuose vandenyse? Gal? Kas 

RIMTIES 
VALANDĖLEI,,. 

Išburk man ateitį 
BRUNONAS MARKAI! IS, SJ 

Laikas nuo laiko dažnas žmo 
gus užsigeidžia sužinoti savo 
ateitį. Kaip būtų įdomu pra
skleisti tą švininį nežinios už
dangalą ir smailiu, bet viską 
aprėpiančiu žvilgsniu suimti 
ateities dienas ir visus įvykius 

Ar nuo to žmogus būtų lai
mingesnis, sunku pasakyti. Gal 
išvydęs visą ateities pergyveni
mų naštą jis griebtųsi peilio 
ar nuodų? Gal bėgtų į bažny
čią ir pamėlynavusiom lūpom, 

Dainavos ansamblis, kur] šį sekmadienį 2 vai. p.p. girdėsime su gražia programa Lietuvos krikšto 
700 m. minėjime Chicagoje Amalgamated salėje, 333 So. Ashland Ave. 

išnaikinti. 
žino 

Visdėlto, išburk man ateitį! 
Išbarti ateitį? Ir kas gali 

būti lengvesnio, jei paklausysi 
mano patarimo. Atsisėsk į pa
togią kėdę dešimčiai miunčių, 
kada esi tikras, kad niekas ta
vęs nesutrukdys. Prižadėk, kad 
nemeluosi. Atsakyk į keletą 
klausimų su drąsiu ir tiesiu 
nusižeminimu. 

Nuo Mindaugo laikų Lietuva daug kovų, pergalių, laisvų 
dienų, kančių ir persekiojimų išgyveno. Bet ji išliko gyva. Gyva 
ji tebėra ir šiandien, nors ir labai skaudžiais rusiškojo bolševiz
mo vergijos retežiais sukaustyta. Tauta kovoja ir kovos. I r 
Mindaugo laikų prisiminimai šiandieninėje kovoje daug padeda. 
Kovotojus stiprina. 

ALRKF globojamas Lietuvių Kultūros Institutas, pasiūlęs 
visuomenei Mindaugo sukaktį minėti, kaip tik siekė: 1) anų lai
kų Lietuvos didybę iškelti, 2) parodyti pasauliui, kad mūsų tau
ta jau prieš 700 metų susipažino su Kristaus mokslu ir pats ka
ralius priėmė krikštą, 3) kad paskatintų lietuvius ir dabar nenu
leisti rankų, bet dirbti ir kovoti, 4) kad lietuviškumui išlaikytų 
naujų priemonių pasigamintų ir naujų galimumų susirastų. 

Kad Mindaugo sukakties minėjimas atneštų ir praktiškos 
lietuvybei palaikyti naudos, Lietuvių Kultūros Institutas prašo 
šia proga sustiprinti jį finansiniai, fer Lietuvių Katalikų Akci
jos Fondą yra prašęs kunigų klebonų parinkti bažnyčiose aukų, 
o parengimų pelną skirti lietuviškumu ir tautinės kultūros rei
kalais besirūpinančiam Lietuvių Kultūros Institutui. 

Chicagos ir apylinkių lietuviai Mindaugo sukakti su gražiu 
koncertu ir svarbia prof. Paplausko paskaita minės rytoj 2 
vai. Amalgamated salėje. Mes čia specialiai norime priminti, 
kad visas šio minėjimo iškilmių pelnas yra paskirtas lietuvių 
kalbos vadovėliams (gramatikai, Lietuvos istorijai, Lietuvos ge
ografijai, lietuvių literatūrai) mokykloms išleisti. Lietuvių Kul
tūros Instituto vadovybe prieš porą savaičių buvusiame ALRKF Ar šis delnas neapgniauže vog-
Tarybos suvažiavime pasižadėjo tuos vadovėlius išleisti. Juo įto pinigo? Ar praėjau pro ei 

Kataliku Bažnyčios padėtis Vengrijoje 
Kultūros ir politikos mene- Vengrijoje, nes tebeleidžiami j 

ainis leidinys "Civilta Cattoli- du katalikiški savaitraščiai yra 
ca" rugsėjo men. numeryje de- komunistų rankose, o jų senas 

[gi yra delikatesai, ypač išsi 
lepinusiems PorUando miesčio 
nims. 

das, na, dar šiek tiek ir pasi
dedu į banką juodai senatvei 
Svarbiausia, aš esu čia sava
rankiška, nuo niekeno nepri
klausau, niekas man nepareina 
f kelią, o aš taip pat. Mano ū-
kelis primena man Ukmergę. 
2odžiu, esu pilnai patenkinta. 

— Taip, Tamsta, sunaudoji 
kiaušinius? Juk juos reikia kur 
nors pristatyti? O kaip matau, 
neturi jokių tam priemonių. 

— Tai mažiausia man beda. 
Miestas atvažiuoja pas mane. 
Kasdien atvyksta sunkvežimis 
ir mano ūkio produktus paima 
Kur jie vežami, aš visai nesi
rūpinu. Kas savaitę aš gaunu 
pinigus, juos patikrinu, paskir-
stau, ir tuo mano rūpestis bai
giasi. 

Aprodžius jaukiąją vištų šei
mą, malonioji šeimininkė papra 
šo užeiti į butą. Palaikydama 
lietuviškąjį svetingumą, ji pa
vaišina šviežia ir skania kiau
šiniene. Išvykstant gi, prtmena 
pareigą ir ateityje jos kiemo 
neužmiršti. Grįžtu namon, pil
nas giliausių įspūdžių, bet kar
tu ir pilnas skaudžių atsimini-

Išlydėdamas, atminimui šei-.™ų apie tėvynėje pasilikusiųjų 

straipsnį apie Kat. Bažnyčią 
vengrų "liaudies respublikoje", 
Autorius rašo^ kad "kovos 
prieš kat. Bažnyčią Vengrijoje 
kronika telkiasi, kaip apie sa-

mininkas įpylė gerą maišelį 
da įdomų T. Cavallari, S. J. g a r ^ T ^ r d a s ^ p a n a u d V a n i a s rink^ riešutų ir su visu že-

o«+^;^i;^«;«; -~v«.™™i«,i TJO maitišku nuoširdumu užsiprašė antnreliginiai propagandai. P P karta Ma-
skut'nės spaustuvės naoionaui- .neaplenkti ir totą kartą^ Ma 
zuotos. Tuo tarpu k o m u n i n ė ™ P a d § k o f ?*"» i r ? a z a d a s ' 

mūsų ūkininkų vargus. 

spauda išlaikoma valstybinėmis vėl apsilankyti, buvo visas at-

vo loginį centrą, komunistinės 
Pirma: Žvelk į savo dešinę I valdžios pretenzijose gauti kle-

ranką ir klausk savęs. Šita ran 
ka lietė mano vyro ar žmonos 
ranką, kada stovėjau prieš al
torių ir žadėjau amžiną ištiki
mybę. Ar ištesėjau? *Ar ne
suklupau pagundoje? Šita ran
ka tūkstančius kartų spaudė 
draugo, prieteliaus, kaimyno 
ranką. Ar laikiau duotą žodį? 
Ar nekeršijau? Af neapkalbė
jau? 

Antra : Pažiūrėk į kairę savo 
ranką. Ji arčiau tavo širdies. 
Ar apgyniau neteisingai puola
mą, šmeižiamą ir niekinamą? 

ro, o ypatingai hierachijos, 
paramą visose palitinės ir ki
tokios veiklos srityse, įskai
tant ir antireliginę. Tai bendra 
visiems komunistiniams rėži

mams manija reikalauti bet-
kokia kaina "susitarimo" su 

menėmis ir ypatingai su Kat. 
Bažnyčią. Šitas I jų susirūpini
mas turi pagrindo. Iš vienos 
pusės religinė laisvė liaudžiai 
yra iš visų brangiausia, iš ki
tos — komunistinė programa, 
daug kalbėdama apie gerbūvį, 
pažangą, lygybę ir t . t , iš visų 
kategorijų piliečių reikalauja 
daugiausia aukų. Dėl to kraš
tas, kuriame ruošiamas sovie-

lėšomis ir gali visą kraštą pa- .•JĮjtfntau gerajam seiminin-
skandinti marksistinėje litera
tūroje. 

Dabar, tęsia autorius, — 
Vintu ūkis 

Pakeliui randu kitą lietuviš-
katalikybė yra kaip ir nugink- • k ą sodybą. Tai gražus baltų 
luotą, bejėgė apginti savo misi- v i § t ų ukjg# j 0 šeimininkė naš-
ją prieš tokįą daugybę nedo- jg T a r p gražiai augančių me
rų jėgų puolimų. Jos veikimas ^ i ų į t e r p ę s jos gyvenamas 
apribotas bažnyčia, kur taip namas, o pakraštyje naujai įtai 
pat reikia ypatingai saugotis, s y t a s vištininkas. Itališkosios 
kad neatsargus ar blogai su- vištelės ten taip ir knibžda, 
prastas žodis nepasibaigtų are ! 
štu. Komunistinė valdžia visą ! - T a m s t a *** teisingai spe 
religijos laisvę suveda į kulto $* M a n o ū k e l i s nedidelis, - vos 
laisvę, kuri tačiau taip pat ne- " H akeriai žemės. Gyvąjį in-
vengiama varžyti. Sutvirtinimo ventorių sudaro apie 500 vištų, 
teikimas šiokią dieną laikomas ~ Ar> Tamsta, savo verslu 
sabotažo veiksmu, nes "atitrau Patenkinta ? Juk jis gan nuo 

Knyga apie DP Vokietijoj 
Prancūzų kalboje išleistoje 

knygoje "Destin tragiąue des 
Polonais deportes en Allemag-
ne" autorius kun. Ignacy Wa-
lerewski aprašo lenkų gyveni
mą Vokietijoj karo metu ir jų 
vargus Unros bei IRO stovyk
lose. Aprašymas vaizdus ir ge
rai dokumentuotas. Ši knyga 
iki šiol esanti vieninteliu do
kumentu lenkų tremtinių po
karinio gyvenimo. Jos kaina 
Vokietijoj 8 DM, o Prancūzijoj 
_ 550 fr. —Tai. 

daugiau paramos susilauks LKI, juo greičiau ir geriau laukia
mieji vadovėliai bus paruošti ir atspausdinti. 

Taigi, kas rytoj atsilankys į Mindaugo krikšto sukakties 
minėjįmą, tas parems svarbų ir kilnų lietuvių kultūros reikalą. 
Neužmirškime, kad, kaip visi kiti, taip ir lituanistikos dalykai 
mokyklose negalima sėkmingai dėstyti be atitinkamų vadovėlių. 

Tad, Mindaugo krikšto sukakties metai teatneša ir praktiškos 
naudos. Sustiprindami savo tarpe religiškai tautinį sąjūdį, tin
kamai pagerbsime garbingojo sukaktuvininko atmintį. 

Amerikos vyskupai ir pavergtosios tautos 
JAV vyskupai suvažiavę į NCWC (katalikų veikimo centro) 

konferenciją lapkričio mėnesį Vašingtone, pravedė visą eilę svar
bių nutarimų. Rimto dėmesio jie atkreipė į skaudžią tikinčiųjų 
būklę už geležinės uždangos. Savo specialiam rašte jie liūdi dėl 
tų, kurie savo gyvybę paklojo dėl tikėjimo ir mirė kaukmių mir
timi. Jie reiškia pagarbą ir užuojautą visiems tikintiesiems, ku
rie ir šiandien kenčia komunistų persekiojimus, kurie drąsiai 
kovoja su piktais Kristaus Bažnyčios priešais. Vyskupai gailisi, 
kad kaikurios laisvosios tautos vis dar indiferentiškai tebežiūri 
į persekiojamuosius ir nedaro visų galimų pastangų nelaimingie
siems gelbėti. Jie stebisi, kad laisvųjų pasaulio tautų didžioji 

getą lengva širdimi nedavęs nė 
cent? Ar padėjau kaimynui? 
Ar parėmiau bažnyčią pagal 
savo išgales: nekeikdamas, ne-
rūgodamas? 

Trečia: Pasižiūrėk į abi ran
kas, į delnus. Ar šios rankos 
ištikimai rūpinosi ir dirbo šei
mos labui. Ar jos apkabino 
žmoną ar vyrą, prisiglaudė su 
meile ir supratimu, kai vargas 
a r liūdesys ay nelaimė kankino 
pavargusią širdį? Ar jos pa
glostė dukrą, paglostė sūnų, kai 
jų akys jieškojo paguodos ir 
suraminimo bei padrąsinimo ? 
Ar jos pakėlė suklupusį, pavar
gusį, nusilpusį? 

Jei atsakymai j šiuos klau
simus neigami, naudokis atei
ties dienomis ir mėnesiais, nes 
nuo jų priklauso tavo laimė. 
Neplauk jų vandenyje. Taip dh 
rė Pilotas. 

kia žmones nuo darbo". Ligo
ninėse kunigai neįsileidžiami; 

77~i —- *T"T ' TZy~. ligoniai, besišaukia kunigo, ap-tmis rojus, reikalingas išilgai & , . ' . ., . . , f ' \ . „. , sunkinami ilgais ir sudėtingais savo sienų mirties užtvaros ne I . , . . , . . . . -
4 i J u-i. i J formalumais, kad tai uems butam, kad butų sutrukdyta pa- i. . , . • , _ / -, . . . -, v .. . _,. , . , itų sukliudyta. Ganytoimis dar saliniams gėrėtis vaizdais b e i , v

 J •* 
bileto, bet, kad būtų sulaikyti 
scenoje tikros tragedijos vei
kėjai." 

gonybės nuodai — materializ-
Katalikiškosios spaudos, — ' mu ir ateizmu persunkta pro-

teigia T. Cavallari, — nebėra paganda. 

bodus ir, spėju, mažai pelnin
gas. 

— Dėlko, Tamsta, taip pras
tai galvoji apie mano verslą! 
Aš kiek kitaip manau, — kal
bėjo lietuvė, kadaise čia atvy
kusi iš Ukmergės. — Su savo 
vištelėmis aš esu susigyvenusi 

Visur skleidžiami grynos pa- j i r J o s teikia m&n d a u & smagu
mo. Jos visos mano išaugin
tos. Aš jas globoju, maitinu, 
auginu, o jos palaiko mane. Jos 

bas šeimose laikomas politine 
konspiracija 

Lietuviai ūkininkai Oregone 
P. ALEKSA, Portland, Ore?. 

Riešutų ūkis visa reikalauja darbo jėgos! ' 
Keliaudamas po Oregoną — Taip, darbo yra. Bet aš 

randu lietuvių ūkį su dideliu ža . ir mano bobelka nieko daugiau 
lių riešutų sodu. Užsuku ir čia. j ir neveikiame. Žemę purenu trak 

— Kiek, Tamsta, turi čia že-! torium. Tai nesudaro sunkumų, 

parūpina man kiaušinių ir mė
sos. Kasdieną gaunu po vieną 
kitą kiaušinių kapą. Juos par
davusi, apsimoku visas išlai-

Kitataučiai dėvi liet taut. 
rūbus 

Detroite vykusio, vadinamo 
"Old World Market" vardu, 
tautybių įvairaus pasirodymo 
proga, laikraštis ' T h e Detroit 
Times" įsidėjo tūlo Earl Klin-
go .nuotrauką, kuris apsiren
gęs austrų kalniečių drabužiais, 
laiko iškėlęs savo žmoną vil
kinčią mūsaisiais tautiniais rū
bais. 

Išmintis — tai siekti augš-
tesnių tikslų geriausiomis prie
monėmis. — F . Hutcheson, Sr. 

Mokslas be dorybės yra pa 
vojingas kaip maras. 

—T. Starkey 

„ 

Jei tavo atsakymai teigiami, 
spauda nenori a r nepajėgia savo skaitytojus informuoti apie tik- '* .„ „- ^ i u - i • i ±- ^-i 

. . . . ~ „ ^ „ , w. . v tau nėra reikalo sielotis del 
rają, tragiškąją žmonių padėt} uz geležines uždangos. 

Vienybėje su Jungtinių Valstybių kunigais ir tikinčiaisiais mes maldaujame mūsų visų Tėvą suteikti šviesą, stiprybę ir pa
guodą persekiojamiems Jo vaikams, atidaryti apatiškųjų tautų 
akis ir atversti pačius persekiotojus, kad visiems žmonėms atei
tų Jo teisingumo, meilės ir taikos karalystė" — šitaip kalba. 
Amerikos vyskupai. Suminėdami keturiolika tautų, kenčiančių 
komunistų persekiojimus, ir Lietuvos neaplenkė. Tik gaila, kad. 
išvardinant kaikurių kitų tautų vyskupus, nukentėjusius nuo 
komunistinių režimų siautėjimo prieš religiją ir dvasiškiją, ne
mini Lietuvos vyskupų, žuvusių nuo kruvinų bolševikų rankų 
ar kalėjimuose pūdomų. 

Ta pačia proga pravartu prisiminti, kad Amerikos vysku
pai ne vien tik gražiais žodžiais užjaučia persekiojamuosius, bet 
ir maldomis ir darbais, kiek sąlygos leidžia, jų kančias mažina^ 
ir drąsiai kovoja dėl jų išlaisvinimo. 

• 

Lietuvių Labdarių Sąjunga yra daug kilnių darbų nuvei
kusi. Jos darbų apžvalgą girdėsime seime, kuris įvyks gruodžio 
9 d. Šv. Antano parapijos salėje, Ciceroj. 

ateities. Aneglų rankos tave ly 
dės gyvenimo keliu, nesvarbu, 
koks jis būtų ir kur jis vestų. 
Augščiausiojo dešinė tave lai
mins dosnia ir dieviška ranka 
ir. atvers tau vartus į gilią ir 
nesudrumsčiamą širdies ramybę 
ir į amžiną laimąs karalystę. 

Todėl neprašyk manęs išburt 
tau ateitį. Juk pats esi savo 
laimės kalvis. Tavo ateitis sly
pi tavo rankose. 

mes? — klausiu buksvotą ir 
gražiai atrodantį Kražių žemai 
tj, ūkio šeimininką. 

— Žemės turiu nedaugiausia, 
vos 35 akerius, Apie 20 akerių 
užsodinta riešutais. Tai pagrin
dinė mano ūkio šaka. Tiesa, so 
de yra vienas kitas šiaip vai
sinis medis. Bet tai tik savo 
reikalams. 

— Įdomu, kaip seniai, Tams
ta šioje vietoje gyveni? Ar pa
tenkintas savo verslu? 

nes medžiai susodinti gražiai 
eilėmis. Šakoms genėti turiu mo 
toriuką. Jis palengvina mud
viejų rankoms. Daugiausiai pa
deda Dievas. Nuolatinių todėl 
darbininkų visai neturime. Pa-
sisamdome tiktai, kai reikia nu 
imti vaisius. Tačiau per savai
tę juos nurenkame. 

— Ar Tamstai apsimoka ši 
savotiška ūkio šaka? 

— Dar kaip! Pragyvenimas 
man mažai kaštuoja. Turiu čia 

Jau baigiasi 20 metų. Šis nuosavą namą, daržoves, vai-
riesutų sodas jau mano ranko- sius, keliolika vištų, jos aprū-
mis sodintas. Iš Lietuvos esu pina mane ne tik kiaušiniais, 
atvykęs anksčiau į Ameriką, bet ir mėsa. Be to, turiu apie ' 
Kurį laiką mėginau laimės ki- šešetą karvių. Jos parūpina man i ] 
tur jieštooti. šiuoju savo verslu pieną, sviestą, sūrius. Pro pat I 
esu pilnai patenkintas, Kur sodą tekąs upelis atplukdo ir žu 
nors kitur vykti ir jieškoti kito vų. Vis tai mano pragyvenimo 
amato visai nemanau. Žemė reikmenys. Turiu ir pajamų, 
mane labiau traukia, negu pri- Jas sudaro nuimti ir parduoti 
rūkusios fabrikų patalpos. Ore- riešutai. Pajamos ne tik apmo-
gono oras smagus ir sveikas, ka visas išlaidas, bet leidžia su-
Vienas malonumas kapstytis iš- daryti ir depozito banke. Ne-
tisomis dienomis po sodą. manyk, Tamsta /kad mano vers 

— Sodas didelis, gražiai pri- las yra toks prastas. Jis man 

RADIO C O N D E N S E R MFGR. N E E D S 

E N O I N E E R S - P R O D U C T I O N Q U A U T Y C O N T R O L 

Large television and defense orders and government develop-
ment contracts. Fine working conditions. Cool summers, good 
hunting, fishing and boating. 500 people employed. Highest rating. 
30 years old. 

GOOD - ALL ELECTRIC MFG. CO. 
OGALLOLA, N E B R A S K A 

1 
KALĖDŲ ŠVENČUJ PROGA 

Pirkite geriausių firmų 
T E L E V I Z I J O S I R R A D I J O A P A R A T U S 

TIK PAS m n Donu 
(gual)fled englneers' service) 

3120 S. Halsted Street - DAnube 6-6887 

Daugelis skundžiasi žmonija 
ir miršta su tuo skundu lūpo
se, nesuvokdami, kad žmonija 
jam per vieną dieną yra dau
giau padariusi gero, kaip jis 
kad žmonijai padarė per visą 
savo gyvenimą 

F. M. Klinger ' žiūrimas ir sutvarkytas. Tai pilnai apsimoka. Riešutai vis 

EGGERS BAKERY 
Pasiruošę patarnauti jums Kalėdų šventėms 

Puikaus vaisių skonio 
FRLTT C AK ES (Vaisių tortai) 

UŽSISAKYKITE ANKSTI 
Taippat specialiikai paruošiame vestuvėms, 

gimtadieniams ir pobūviams tortus 
E G G E R S B A K E R Y * 

Ankščiau buvus Marchall's Bakery, dabartinis 
savininkas JOSEPH EGGERS 

4409 W. FULLERTON AVE. ALbany 2-7208 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILONOIS Šeštadienis, gruodžio 1 d., 1951 

KNYGA - PUIKI KAIHHNE DOVANA 
Nesukime galvos, ką nupirkti šventėms savo geram 

prieteliui. Rinkis knygą iš žemiau paduoto mūsų katalo
go. Tai didžiausias Amerikoje senos ir naujos knygos 
lobynas. Čia surasite tinkamą kalėdinę dovaną. 

Prisiminkime vaikučius, jaunimą, ligonius, likusius 
Vokietijoje — visi jie džiaugsis gavę dovanų lietuvišką 
knygą. 

R I N K I S K N Y G 4 ! 
Paduokite savo ar savo draugo adresą — mes sku

biai išpildysime Jūsų pageidavimus. 
Užsakymą su pinigais siųskite adresu: 

,J>raugas", 2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

P ~ Š ~ Š į katalogą pasilaikyk — nesigailėsi. T5 gal 
kada Tau būtinai reikės vienos iš šių knygų? 

TIKYBINIAI RAŠTAI 

ANGELAI , Frederick von Lama, 1950, Chicago, 111. 
56 puslapių $0.50 

ANGELO SARGO DRAUGIJOS ĮSTATAI, "Drau
gas", 12 p 50.05 

APEIGOS RYMO KATALIKŲ BAŽNYČIOS, J . Geru
tis, 1908, "žvaigždes" sp., 192 p $0.75 

A P I E ATEISTINĮ KOMUNIZMĄ, Ptfu© XI, 1937, 
"Draugo" sp., 63 p $020 

ATGAILOS SAKRAMENTAS, kun. Pr . J . Vaitukait is , 
"Draugas" , 1935, 24 p $0.10 

AUŠROS VARTAI, kun. J . Prunskis , 1949, Chicago, 
H 1 M 40 p $0.30 

B E TIKĖJIMO NĖRA IŠGANYMO, III laida, kun. A 

SIELOS TAKAI TOBULYBfiN, kun. dr. K. A. Matu
laitis, MIC , 1931, "Draugo" sp., 269 p $1.00 

SKAITįYK, RASI PASLĖPTĄ TURTĄ, kun. V. Ku-

KRIKŠČIONIŠKIEJI VALSTYBINIO GYVENIMO 
DĖSNIAI, kard. Aug. Hlond, 1948, Schweinfurt, 
pusi. 45 • $ 0 - 4 0 

l ikauskas, MIC, 1936, "Darbininkas", 48 p $0.20 KONKORDATAS T A R P ŠV. SOSTO IR LIETUVOS 
SVEIKA MARIJA, kun. A. Pet rauskas , MIC, "Drau- VALDŽIOS, "Draugas" , 1928, 16 p $0.10 

go" sp . 1933 m., 200 p $0.50 KRISTUS AR YRA DIEVAS, Dr. A. Maliauskis, 
ŠIAPUS IR A N A P U S GRABO, J. Gerutis, 1908, Į 1928, Kaunas, p. 64 $0.10 

Shenandoah, Pa., p. 120 $0.75 ' KULTŪROS VIEŠPATIJA, A. Jakš tas , 1919, Kau-
ŠVENTOJI DVASIA, vysk. Pr. Būčys, M I C , 1932, į nas, 24 p $0.20 

Marijampolė, 289 p $2.00' KUNIGAS DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VISUOMENE-
SVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA, kun. dr. J . J E , M. Krupavičius, 1920, Kaunas, 52 p $0.25 

Vaitkevičius, MIC, 1929, "Draugas" , 92 p $0.40 LlfcTUVOS ATGIMIMAS, dr. Jonas Totoraitis, MIC , 
SVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA, kun. S. "Draugo" sp., 128 p $1-00 
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1909, Seinai, 178 p $0.50 Ncw York, p. 175 (gražus leidinys ant kreidinio 
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SV. ROŽANČIAUS KARALIENES NOVENA, kun. A. 

Andriušis, MIC, 1944 $0.15 
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PORTRAT DES HEIMATLOSEN, C. K. Cir tautas , 
1950, Coburg, p. 134 $1.50 
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MŪSŲ VAIKŲ LAIME, kun. Juozas Jusevičius, 1929, 

Chicago, p. 95 $0.25 
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Z i u l t t s KLALMMO LIKHJVOJE , t djdts, Al- TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras , 1942, binas Rimka, 1918, Voronežas, 55 p $0.50 
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RAUDOSE, B-ka, M., vertė iš von der Meulen, 
1919, Vilniuje, 106 p $0.75 

GUTHONES, Al. M. Račkus, M.D., 1929, 432 p $2.50 
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A.B.C. RAŠYMO IR SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS 
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Kaunas, 1920, 128, p $0.50 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, P. Kriaušaičio i r t 
ir Rygiškio Jono, 1919, Vilniuje, 237 p $1.00 

LIETUVOS KELTU, skaitiniai lietuviškai iš trėmimo 
mokyklai, II dalis, B. Babrauskas , 1947, "At
žalynas", 160 p $0.80 

MARLBOROUGJJ'S LITHUANIAN S E L F TAUGHT, 
M. Variakojyte—Inkeriene, 1936, London, 146 p. $2.25 

M A 2 0 J I ABĖCĖLE, Vytė Nemunėlis, " P a t r i a " $1.00 
PIRMIEJI GAMTOS PASAKOJIMAI (ver t imas) B. 

Masiulis,, 1922, "Švyturio", 138 p $0.75 
PRADINE GEOGRAFIJA, A. Adata , 1905, Ryga, p. 63 $0.50 
PRANCŪZŲ KALBOS VODOVELIS, Vikt. Kaman

tauską, "Eat r ia" $0.50 
SENOVĖS ISTORIJOS APSAKYMĖLIAI, I dalis, J . 

Jablonskytė, 1920, "švytur io" , 200 p $1.50 
SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS U dalis, J . Damijo-

laitis, 1950, Chicago, 111., 48 p $0.75 
TRUMPA BAŽNYČIOS ISTORIJA IR LITURGIKA, 

IV laida, 1929, "Draugas" , p. 128 $0.75 
TRUMPA ŠVENTOJI ISTORIJA, Adolfas Vėgėlė, 

1907, 88 p $0.50 
TRUMPAS ŽEMES APRAŠYMAS, S. Mečius, 1919, 

Vilnius, 160 p $1.00 
VAIKŲ ŽVAIGŽDUTĖ I dalis, P , Bendorius, 80 p . . . $0.50 
VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE U dalis, P . Bendorius, 144 p. $1.00 
VARGO MOKYKLA U laida, 1919, Vilnius, 174 p. . . $1.50 
VOKIŠKAI-LIETUVIŠKAI ŽODYNAS, Viktoras Gai

lius, "Pa t r i a" $3.00 

BIOGRAFIJOS 

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS, Nello Vian, Kokia ga
linga šviesa žėrėjo Šv. Antano mokslas ir Dievo 
Žodis pamoksluose, rasite šioj knygoj , p. 144 . . $1.00 

ANTANINA DAMBRAUSKAITE, Mykolas R. Kovas, 
Vokietijoje, 74 p $2.50 

ŠV. JONAS BERGMANAS i r ŠV. IGNACAS LOYO-
LA, kun. B. Andriuška, S. J., 1924, Kaunas , 50 p. $0.20 

V. K. JONYNO MONOGRAFIJA, 194J, Baden-Baden, 
93 puslapių $2.00 

PETRAS KIAULENAS, Maurice Scherer, " P a t r i a " . . $2.00 
Naujasis Žemaičių Vyskupas PRANCIŠKUS KARE

VIČIUS, kun. A. Dambrauskas, 1914, Kaunas, 84 p. $0.50 
KUN. NAVICKAI, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius, 

1943, Marijonų leidinys, 129 p $1XM) 

GROŽINIAI RAŠTAI 

ANHELLTS, J. Slovackis, vertė M. Gustat is , 1923, 
"Dirvos" 52 p $ 0 3 5 

APVERSTA VALTIS, N. Mazalaitė, 1948, Sudava, 
200 puslapių $0.80 

ATSTOVAS RALYS, romanas, Nemunas, ,1922, "Drau
gas", 144 p. $0.75 

AUŠRELE, I dalis .Stepas Zobarskas, " P a t r i a " $1.50 
AUŠTANT (eilėraščiai), .Mikuckis, J., 1919, Vilnius, 

pusi. 65 $0.30 
AVE AMERICA, eilėraščiai, Jurgis Kasty t i s Gliaudą, 

1950, 32 p > $0.50 
ĄŽUOLAS (apysaka) , Vienuolis, A., Vilnius, 1919, 

pis l . 41 . . I $0.10 
BARONO MUNCHAUSENO NUOTYKIAt A. G. Buer-

gert, 1950. "Gabija", Amerikoje, 115 p $ 1 . 2 5 
BLAŠKOMI LAPAI, eilėraščiai, At. Kairys, 1946, Al-

guvos Baras, 91 p $0.25 
BRAIŽINELIAI, Skruzdė, 1915, "Draugo" 89 p $0.50 
BRANGMENS ( lyr ika) , Vincas Jonikas, 1951, 

Brooklyn, p. 60 $1.25 
BRĖKŠTA, poema, M. Vaitkus, Tilžėje, 38 p $0.30 
ČIA MŪSŲ ŽEME, II sąsiuvinys, A. Vilainis, 1950, 

Cicero, 111., 53-96 p $0.50 
DAINOS, G. Krivickienės i r V. Petravičiaus susinktų 

90 dainų, V. Petravičiaus ilustracijos, Vokietijo
je. 160 p $3.00 

DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE, pasakos su
rašytos slaptose Kauno kronikose, J. Kaupas , 
1948, P . Abelskis, 192 p $1.50 

DAS LIED DER SENSEN, St. Zobarskas, 'Pa t r i a " . . $1.50 
DEIVE IŠ EŽERO, legenda, B. Sruoga, 1919, Vilnius 

32 p $0.25 
DIENA NAKTIN, eilėraščiai, Juozas Kėkštas , 1947, 

Buenos Aires, 62 p $0.50 
DULKES RAUDONAM SAULĖLEIDY, V. Ramonas , 

1951, Liet. Knygos Klubo leid., 396 p $3.00 
ELEGIJOS, eilėraščiai, A. Pagėgis, 1950, Sūduva, 

48 puslapių $0.50 

ERŠKĖČIŲ KELIAI (apysaka) , Vydaitė, R., 1933, 
Kaunas, p. 128 $0.50 

GAMTOS PASAKOS. M. Šalčius, 1922, Šiauliai, 42 p. $0.30 
GANDRAS IR GANDRYTES, St. Zobarskas, graži do

vana mažiems vaikams, 1946, "Atža lynas" . . . . $0 50 
GANYKLŲ VAIKAI, St. Zobarskas, " P a t r i a " $0 80 
GYVENIMO AKORDAI, Vaidiliutė, 1921, Kaunas , 

163 puslapių $1.00 
GYVENO KARTĄ KARALIUS, L. Dovydėnas, 1947, 

"Sudavija", pusi. 107 $1.50 
HUCKLEBERRY FINNAS, Mark Twain, vertė Jo

nas Kmitas, 1914, "Draugas" , 284 p $1 50 
ISTORINIAI PADAVIMAI, dr. Jonas Balys, 1949, 

"Draugo" sp., 104 p $1.25 
IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ, I, M. Biržiška, 

Vilnius, "Žaibo" sp., 247 p $2 00 
1S ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ, Biržiška, M., 

1919, Vilnius, p. 246 $2 00 
IŠ GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ, dr. J. Basa

navičius, pasakos apie gerąsias dvasias-vėles ir 
apie juodąjsias—velnius, 1903, "Lie tuva" Chica
go, 388 p $3.00 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, Spillman, S., 1920, Vil
nius, p. 230 ' $1.00 

IŠSIPILDĖ (apysakymėlis}, vertė Giedrulis, J. 1916, 
Chicago. p. 61 $0 50 

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949, "Lux" , 
94 puslapių ' $ 0 7 0 

JAUNOJI LIETUVA, Maironis, J?, Kaunas, p. 131 $100 
KARALIENES PRIŽADAS (apysaka) VVaggaman 

Mary T., "Draifgas", p. 129 ' $1 oo 
KARO METU, Biržys P., 1923, Kaunas, p . 48 . . . $0 25 
KAZIMIERAS SAPIEGA, Balys Sruoga, "Te r r a " 

Chicago, p. 258 ' $ 2 6 0 
KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, 

Chicago, p. 128 $ 1 2 5 
KELIONES ĮSPŪDŽIAI, kun. J . A. Pauliukas, 1926 

Brooklyn, N.Y., 335 p ' $4 00 
KETURI ANGELAI, kun. J . F . Jonait is , Dalyvavu- ' 

n o Didž. Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 n &0 Vi 
KIŠKIO LŪPA, Bale Voveraitė, "Pa t r i a " . t n t n 
KNYGA A P I E KARALIUS ir ŽMONES J. i r A.' Mel 

kai, ' P a t r i a " . . . . . . . . . . . . . , . . , . 4 . . . $0.40 
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Skaitytojai Rašo 
BOLŠEVIKIŠKOS 

LAIDOTUVES 
Kai pirmą kartą bolševikai oku

pavo Lietuvą 1940 metais, iš nak
ties atsirado jų ir Raudonėje. 
Užplūdo dvarą ir apylinkės kai 
mus. O tais metais Lietuvoje bu 
vo labai šalta žiema. 

Prie pat Nemuno lankoje sto
vėjo sukrauti dideli šieno kūgia.. 
Žinoma, šienas buvo atimtas i 
žmonių bolševikų arkliams šert . 
Šieną stropiai saugojo bolševike. 
sargyba. Bolševikų kareiviai ne 
turėjo žieminių rūbų. Vieną gre 
žią naktį negailestingas šalti., 
ėmė ir pakando vieną tokį sargy 
binį mirtinai. Kada atvedė pa 
keisti naują sargybinį, jau senąj 
rado sušalusį. Sargybų išvedžio-
tojas grįžęs prftnešė savo virsi 
ninkui, kad taip atsitiko. Buvo iš
kasta miške duobe. Dar reikėjo 
lavoną parvežti iš lankos, o ran
koje — labai daug sniego. Nebu
vo galima įvažiuoti. Jie visi gal 
vojo, kaip čia lengviausiai būtų 
sušalėlį pargabenti. 0 vistik at 
sirado vienas gudragalvis. Jis įsa
kė mongolui paimti arklį, nujoti 
prie lavono ir virvę užrišti už 
kojų; sniego daug, labai lengvai gaitė visai su juo nekalbėjo. Pa
seksią parvilkti. Mongolas įsaky- klausta — kodėl, ji karininkui pa-
mą tuoj išpildė. Vilko keletą ki- sakė: 
lometrų. Kol kelias buvo lygus, i Kaip jūs vakar palaidojote 
sniego daug — sekėsi gerai, bet 
kai privažiavo prie kalno, o kal
nas gana status ir apaugęs brūz
gais, tada visur kliuvo ir nuren 
gė lavoną bemaž nuogai. 

duobes jau laukė likimo draugai 
su kastuvais rankose ir pyko, 
kad taip ilgai reikia šalti. Trypė 
kojomis ir daužė rankas. Betryp
dami pamatė pro krūmus, kad 
jau prisiartina raitelis. Jo užpa
kalyje — pririštas žmogus su ap
nuogintu kūnu. Visi ėmė ašukti: 
Greičiau, greičiau; tuoj sušalsi-
rie belaukdami. 

Privilko prie duobes, nurišo 
irvę nuo kojų ir įvertė į duobę, 
aitelis savo darbą atlikęs nujo

jo, o draugai skubino greičiau 
užkasti. Taip ir baigė savo jau-
įystės dienas, ištikimai betarnau-
iamas kruvinajam budeliui. 

Vietos gyventojai tą viską ma
tė ir labai piktinosi. 2inia nu-1 
skambėjo plačiai. Lietuviai labai 
piktinosi tokiais raudonųjų dar- , 
bais. Istorijoj niekas negirdėjo, 
kad taip būtų žmogus išniekintas. 

Raudonėnų kaime pas ūkininką 
gyveno bolševikų karininkas. Ūki- į 
įlinkas privalėjo jam duoti butą | 
ir maistą. Po tų "iškilmingų lai-! 
dotuvių" vieną rytą karininkas 
kažkur skubėjo tarnybos reika- Į 
lais ir norėjo anksčiau gauti pus
ryčius. O buvo pasamdyta mer
gaitė. Ji dažniausiai tam karinin
kui patarnaudavo, nes mokėjo ru
sų kalbą. Karininkas įėjo į virtu
vę ir kreipėsi į mergaitę, o mer-

kad nuogą 
duobę. 

kaip šunį įvertėte į 

Mergaitę sukrėtė baimė, kad ji 
gal perdaug išplepėjo bolševikui, 
ir nutilo. Tada jis labai supyko 
ant mergaitės ir tarė: 

— Mesk tu tuos senus buržu
azinius įsitikinimus. O kuomi gi 
žmogus skiriasi nuo gyvulio? Kol 
gyvas, tai yra naudingas, kaip 
gyvulys, taip žmogus, o kaip ne
tenka gyvybės, užkasamas į tą 
pačią žemę, ir tuomi viskas užsi
baigia. Mes kitaip nesuprantame 
ir kitaip būti negali. 

Lietuvaitė supyko dar labiau. 
Karininkas susijaudinęs puolė 
prie mergaitės, griebė abiem ran
kom už pečių ir sušuko: 

— Kas tau, kas tau? Nepyk 
ant manęs, duok man valgyti. 

Mergaitė jam atsakė: 
— Jeigu žmogus lygus gyvu

liui, kam jūs prašote manęs val
gyti? Eikite į tvartą ir ten su 
gyvuliais kartu galėsite ėsti kas 
jums patiks. Aš esu žmogus, aš 
tik žmonėms verdu valgyti. 

Bolševikas susimąstė, nuliūdo, 
ilgai abu tylėjo. Po to_ jis mer
gaitės švelniai atsiprašė ir apsi
galvojęs vėliau pasakojo, kad jos 
tvirtumas įkvėpė jam naują su
pratimą. — B. Urbanavičius. 

Žymi muzike jo Ph i Be t Scholarship kontes-
tą. Praei tų metų sezone j i da
lyvavo Young Ar t i s t kontesto, 
kurį vedė Society of American 
Musicians. Paskut ines dvi va
sa ras ji koncer tavo įvairiuose 
Michigan valstybes kuror tuose . 
P. Aleksūnaitė y ra Alice Ste-
phens dainininkių akompaniste . 
J i atl iko p rogramas Orches t ra 
ir Kimball salėse. 

Ka r tu toje pačioje programo
je dalyvaus Sunya Lindseth, 
sopranas. Ja i akompanuos Mr. 
William Browning. 

Biletus galima gaut i koncer
to vakare prie durų arba pas 
G. Aleksūnas, 1329 S. 49th Ave. 
Cicero, 111.. Įžanga $.85. 

Genevieve Aleksūnas 

Genevieve Aleksiūnas, lietu-

DAR NEVĖLU 
Kadangi dabar yra šventinių 

siuntinių užsakymo laikas, tai 
AID OVERSEAS, Inc. Bendrovė 

Pamaldos už vyskupą 
Bučį 

Lapkričio 26 d. Elizabethe, 
N. J., vietinė Kunigų Vienybės 
provincija surengė iškilmingas 
pamaldas už mūsų t au tos pa t r i -
j a rko a. a. vyskupo Pe t ro P r a n 
ciškaus Bučio vėlę. 

Egzekvijas giedojo didokas 
būrys dvasiškių. Jų metu šv. 
mišias laikė kan. F . Kapočius. 

Pamaldas at laike Kunigų Vie nybes. Kar tu pasiguosta, kad 
nybės pirmininkas pre la tas J. j o pal iktas pavyzdys liks neiš-
Balkūnas, j a m asistavo Kunigų dildomas mums ir būsimosioms 
Vienybes provincijos pirnnnin- lietuvių kar toms . K. 
kas kleb. J. Kinta ir provinci
jos sekretor ius kun. J . Pakai-
nškis. Pr ie šoninų altorių šv. 

laike Kunigų Vienybės 
valdybos sekretorius 

jų. Muziko Žilevičiaus vado
vaujamas vaikų choras gražiai 
pagiedojo Reąuiem ir Libera. 

Pasibaigus pamaldoms, vai
šingoje vietos klebono kun, J. 
Simonaičio klebonijos užeigoje, 
buvo pasaky ta nemaža kalbų, 
iškeliaut nepapras tą velionies a s 
menybę, jo nuopelnus Ameri
kos lietuviams, visai mūsų tau
ta i ir tėvynei. Visi apgailesta
vo, kad Tėvai marijonai neteko 
šios diddžios ir kilnios asme-

\misias 
• Centro 
kun. V 

Keičiasi Europos 
klimatas 

viams gerai žinoma pianistė, da gauna daug užsakymų 

sušalusį kareivį? Kaip gyvulį par-
vilkote virve ir įvertėte į duobę. 

lyvaus Scholarship Benefit kon 
certe, trečiadienį, gruodžio 5-
tą d. 8:15 vakare, Curtis sale-

!je — Fine Arts Building — 410 
Pirmąją savo gyvenimo pu- j S. Michigan Ave. 

sę žmogus praleidžia begriau-1 P Aleksūnaitė yra žymaus 
damas savo sveikatą, antrąją; piano mokytojo Bruno Glade 

ir ją bepa-; studente American Conservato-

Pasiremdami meteorologi-
fšventes^fai bendrovės dar maldose dalyvavo velionies se- niais stebėjimais mokslininkai 

Dabušis ir velionies gi-
Kad siun ; i m i n a i t i g k u n . y . Demikis. Pa

tini ai 
Kalėdų 
buotojai nesiuntinėja visiems siun suo su šeima, visi mokyklos tvirt ina, kad pamažu keičiasi 
tinių užsakytojams pakvietimų, <Vv a įk a į i r g r a ž u s bū rys tikinčių- Europos kl imatas, ypatingai 
darbo laiką ^naudoja ****** I k raš tuose paliai šiaurinę At-
išpildymui. Pakvietimai visiem* j *" v 

bus išsiuntinėti atslūgus darbui. ' mų. Prašykite pilno siuntinių są- l a n t o u™}'- žiemą darosi tempe. 
Kas dabar dar užsakys siunti- j rašo, nes laikrašty talpinama tik r a t ū r a augštesnė ir didėja kri-

2iau.ru, juk jis žmogus buvo. tu- __ bes igydydamas 
Prie S ^ T t i T u S 3 0 * j £ ? t £ £ laikydamas. ' - L . I^onard ry of Music. Neseniai ji laimė 

nius, tai jie dar gali būti prista
tyti prieš Kalėdų šventes. 

Mūsų Bendrovės visi siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingi-

• 

jų dalis. 
AID OVERSEAS, Inc. 

3133 S. Halsted S t , 
Chicago 8, 111. 

tūlių skaičius. Jaučiamos žy
mes perėjimo iš sausesnio kli
mato į drėgnesnį jūros klimatą. 

S. J. 

Šla-

KOREJOS BROLIAI, apysaka, J. Spillmanas, 
verte E. G., Marijampolė, 1930, 117 p 

KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, red. J. 
pelis, 1914, Vilnius, p. 88 

KRYŽIAI, V. Ramonas, "Patria" 
KUR BAKU2£ SAMANOTA, A. Vaičiulaitis, 1947, 

New York 288 p 
LAIVAI PALAUŽTOM BŪREM, Št. Santvaras, "Pat-

ria'' *. 
LAKŠTINGALA IR PAS KRISTAUS EGLELĘ (apys. 

vaikams), M. šalčius, 1922, Šiauliai, p. 27 
LAPES PASAKOS, V. Pietaris, 1951, "Gabija", 96 p. 
LAPKRIČIO NAKTIS, Henrikas Nagys, 1947, Freibur-

ge, 112 p 
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Ba

ly.-, Liet. Knygos Klubo leid., 230 p 
LIETUVOS VjYCIŲ DOVANĖLĖ, kun, dr. M. Gustai

tis, 1915, "Draugas", 28 p 
LIKIMO KELIU, A. Rūta-Nakaitė, novelė, 1947, "At

žalynas", 140 p 
LIKTŪNAS, romanai, K. Pažėraitė, 1948 Sūduva, 

$0.25 

$0.75 
$2.00 

$2.00 

$1.25 

$0.30 
$1.10 

$2.00 

$2.50 

$0.15 

$0.80 

SPARNUS MAN META PAUKŠTĖ, B. Rutkūnas, (Po
ezijos rinkinys) "Atžalyno" l#id $0.50 

STRĖLĖ DANGUJE, H. Radauskas, eilėraščiai, p. 110 $2.00 
SUGRĮŽIMAS, V. Tamulaitis, "Patria", $1.10 
SUNKIAUSLAIS LAIKAIS, A. Rucevičius, 1920, Til

žėje, 116 p $0.50 
1ĖVŲ NAMELIAI, Vytė Nemunėlis, "Patria'* $0.50 
THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, 

and short stories translated from the Lithuanian 
language) 1951, Chicago, p. 96 $100 

TILTO SARGAS, P. Tulpė, ^949, P. Abelskis, 150 p. $1.50 
TOLUMOS, Faustas Kirsa, 1947, Mūsų Kelio leid., 

189 puslapių 
TRYS MARGI LAIŠKELIAI, I eilėraščių knyga, Vin

cas Jonikas, 1947, Freiburge, 80 p 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Drau

go" sp. 219 p 
VAIKŲ PASISKAITYMAI, B. R-tė, 1915, Kaunas, 

48 puslapių $0.20 
VAI LĖKITE DAINOS, kun. J. Dabrila, išleido kun. 

P. M. Juras, Boston, Mass., 220 p $1.00 

$1.50 

$0.50 

$2.25 

$0.25 

slapių ' . . . . . . T ? 7 . . . . . . . . 7 . . . $1.00 j VAIZDELIAI, Jonas Kmitas, 1917, Boston, Mass., 64 p. $0.30 198 pu 
LTTAUISCHER LIEDERSCHREIN, prof. V. Jungfer, 

"Patria" $0.70 
LITHUANIAN ART IN EXILE. išleido T. J. Vizgir

da, Vokietijoje, 78 p $1.50 
LITHUANIAN FOLK ART, J. Baltrušaitis, Ph. D. 

su vaizdais, Vokietijoje 208 p $2.50 
MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 

1919, kun. J. F. Jonaitis, 1920, "Darbininkas" 

VIDURDIENIO SUTEMOS (Nulis ir Begalybė), 
Arthur Koesler, romanas, 1948, Tuebingen, p. 184. $1.00 

VILNIAUS VARPAI, Kazys Bradūnas, "Patria" . . $1.00 
VYTIS IR ERELIS, apysaka, Jonas Kmitas, 1946, 

"Darbininkas", Boston, Mass., 576 p $1.00 
ŽEMAITĖS RAŠTAI, I t , 1914, Vilnius, p. 391 $1.00 
ŽIEŽIRBOS (eilėraščiai), Liudas Gira, 1921, Kaunas, 

pusi. 109 $1.00 
64 puslapių $0.40 ŽMOGUS, KURIS AMŽINAI KELIAVO, I sąs. A. Vi-

MARONAS, apysaka, K. Zajančkauskas, 1930. Mari
jampolė, 102 p $0.25 

MARTI IŠ MIESTO, Petrė Orintaitė, "Patria" $0.75 
MAŽŲJŲ DIENELĖS, Jonas Burkus, 1948, Dillinge-

nas, 61 puslapių $0.50 
MEILĖ, M. Gustaitis (poema) Kataliko, 25 p $0.25 
MINUANAS, L. Z. Leaėnas, poema, p. 64 $1.00 
MOKSLO PASAKOS, Pr. Mašiotas, 1920, Tilžėj, 56 p. $0.50 
MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU, %J. Jazminas, 

1951, Chicago, p. 94 $1.00 
MOTULE PAVILIOJO, Lazdynų Pelėda, 1951, "Gabi

ja", p. 43 $0.60 
NAKTIS ANT MORŲ, Jurgis Jankus, "Patria" $2.50 
NUODĖGULIAI IR KIBIRKŠTYS, Antanas Škėma, 

"Patr ia" $1.50 
PADANGĖSE, J. Sakalas ir Dasaitis, (eilėraščiai), 

1921, Siejikas", 125 p $1.00 
PASAKĖČIOS, Švietimo Ministerija, Kaunas, 1920, 

32 puslapių $0.10 
PASLAPTIS, Kotryna Grigaitytė, eilėraščiai, 1950, 

Venta, 77 p $1.00 
PATRIMPO LAIŠKAI, K.A.K., 1907, "Žvaigždė", 162 p. $0.75 
PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bern Brazdžio

nis, 1949, "Lux", 448 p. $2.00 
PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, St. Zobarskas, "Patr i" $0.41 
PIETŲ KRYŽIUS sonetai, Venancijus Alisas, 1948, 

Sao Paulo, 98 p $1.00 
PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, p. 214 .. $2.00 
POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis, 1948, kun. P. M. Juro, 

leidinys, 270 p $2.00 
PO SVETIMU DANGUM, G. Tulauskaitė, eilėraščiai $1.00 
PO PILKAIS DEBESĖLIAIS, Stasys Laucius, "Patria" $050 
PO ROSČIUOJU DANGUMI, noveles, Laima Šeštokie

nė, "A tža lyna i $0.40 
PROZA, Landsbergis, Mekai, Lėtas, 1951, New ,York, 

pusi. 128 $1.50 
PRAGIEDRULIAI UI, Vaižgantas, 1920, Vilnius, 292 

puslapių $1.50 
PRAŽUDYTAS GYVENIMAS, apysaka, kun. M. Mar

ma, 1918, "Draugas", 59 p $0.50 
PRIE VILTIES KRYŽIAUS, kun. J. Prunskis, 1948, 

140 puslapių $1.00 
RAUDONI BATUKAI, J. Savickis, novelės, 134 $1.50 
RAMYBĖ MAN, J. Kėkštas, eilėraščiai $0.80 
REVOLIUC1JONIERIŲ TARPE, 1916 "Draugas", . . $0.05 
RIESTAUSIO SŪNUS, Stepas Zobarskas. "Patria" . , $0.70 
RUDENS AIDAI, eilės, II laida, Adoma** Jakštas, 

1920, Kaunas , 102 p $0.50 
SENAME DVARE, Šatri jos Ragana. 1951, Toronto, 
pusi. 176 $2.00 
SIELA LAGAMINE, novelės, J. švaistas, 1948, "At

žalynas", 144 p $0.80 

novelės, p. 238. 
$0.50 
$2.00 

$0.15 
$0.10 

$0.20 

lainis, 1950( Cicero, UI., 53 p. 
ŽVAIGŽDES IR VEJAI, A. Baronas, 
SCENOS VAIZDAI 
AMERIKOS DOVANOS LIETUVOJE, K. V., 27 c 
AUŠRELE, OPERETE, Pranas, "Draugas", 1817 . . 
BETLIEJAUS STAINELE, kun. J. Snapstis, 1920, 

Kaunas 46 p 
DESENZANO MERGELE, kun. V. Kulikauskas, 1919, 

23 puslapių $0.20 
DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE, Jonas M. Širvintas, 
DU VAINIKU (6 v. tragedija), Dr. J. Navickas, MIC, 

1938, Mariampolė, p. 87 $0.50 
1919, "Draugas", 100 p $0.50 

GIMS TAUTOS GENIJUS, kun. L. Vaicekauskas, 
1919,, Kaunas, 56 p $0.30 

GYVŲ ROŽIŲ VAINIKĖLIS (4 v. drama), Gėlelė, 
1925, "Draugas" $0.20 

į TĖVYNĘ, L. Šilelis, 1928, "Draugas" 47 p $0.25 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, drama, A. Matutis, 

"Draugo", 95 p $0.30 
JONUKS, komaida, Vidūnas, 1920, Tilžė, 64 p $0.50 
JŪRŲ VARPAI, Vidūnas, 1920, Tilžė, 126 p. $1.00 
KARES METU, Pr. A-ti*, 1915, "Draugo" sp., 28 p. $0.10 
KAS BAILYS, komedija, Juozas Miliauskas, "Drau

go" 1915, 28 p $0.15 
KATRA NEIŠMANĖ, K. P. B., vaizdelis teatrui, 1918, 

"Tikyba ir Dora", 16 p $0.10 
KRUVINAIS KELTAIS, drama, Manigirdas Dangūnas, 

1929, Marijampolė, 49 p $0.20 
blETUVOS LIKIMAS, Seirijų Juozas, 1930, "Drau

go" sp., 48 p $0.25 
MAŽOJI ŠVENTOJI TERESĖLE, J. Matutis, 23 p. . . $0.15 
MILDA, MEILES DEIVE, Petras 'Vaičiūnas, 1920, 

Kaunas, 67 p $0.30 
NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE, Žibuoklė ir LIETU

VOS ATGIMIMAS, misterija, P. Miknevičius, 
"Draugo" >p., 48 p $0.15 

NEPAISYTOJA, drama, kun. Pr. M. Juras, 1929, Ma
rijampolė, 48 p $0.25 

PAKLYDĖLIO KELIAS, scenos vaizdelis, vystanti 
šakelė, "Draugas", 1920, 20 p $0.15 

PASIILGĘ AUŠROS VARTŲ, (drama), Kazys Inčiu-
ra, 1927, Kaunas, 71 p $0.25 

PIRMOSIOS KALĖDOS (4 p. drama), Ambroziejus, V. 
1936, Mariampolė, p. 20 $0.20 

PRANAŠYSTE, A. T. Coughland, C. SS. R., vertė 
kun. dr. J. Navickas, M I C , 1937, Vilkaviškis, 
80 puslapių $0.25 

ŠEIMYNIŠKIEMS VAKARAMS PRAMOGĖLE, Svirno 
2vynė. 1920, "Švyturys", 16 p $0.15 

3MILČIŲ LAIKRODIS, vaizdelis scenai, M. M., "Drau-

TARP DILGELIŲ R02ES, J. J-is, 1907, 54 p 
TEISINGASIS JUOZAPAS, kun. J. Židinaviėius, 1919, 

118 puslapių $0.40 
U2 TĖVYNĘ MALONU KENTĖTI, drama, V. K-as, 

1921, "Draugas", 30 p $0.30 
VAIKŲ TEATRAS, "Draugas", 31 p $0.10 
VENTTE ADOREMUS, Kalėdų vaizdelis, Fr. pamm, 

vertė A. Masionis, 1928, "Draugas", 32 p $0.15 
VYŠNIŲ SODAS, A, Čechovas, vertė J. Talmontas, 

• 1923, .Kaunas, 67 p • $0-30 
ŽYDŲ KARALIUS, drama, kun. dr. J. Navickas, MIC, 

1938, 64 puslapių $0.30 
2VAIG2D2IŲ TAKAI (3 v. drama), Vidūnas, 1920, 

Tilžė, p. 56 $0-40 
MUZIKA 
ALBUM OF LITHUANIAN DANCES, Seirijų Juozas, 

"Draugas", p. 17. Pianui, klarnetui ir kornetui, 
kiekvienas po $1-50 

BENEDICTION SERIES; O Salutaris, Ave Verum, 
Ave Maria, Tantum Ergo, G. W. Massey, Chi
cago, 12 p • $0.25 

GIEDOJIMŲ MOKYKLA, kun. T. Brazys, 1920, Tilžė, 
122 puslapių $1-25 

•GIESMYNAS, prof. A. Pocius, 1938, L.R.K. Vargoni
ninkų Provincija, 206 p $1-50 

JĖZAU, PRIE MANfcS ATEIKI, Teodaras Brazys, 
Šv. Mišios 2-ms balsams, 1922, Kaunas, p. 19 $0.50 

KAS BERNELIO SUMISLYTA ir OI, KAS SODAI, 
gaidos, Bronius Budriūnas, 1950, Pašvaistė, Brook-
lyn, JS. |Y $100 

LIAUDIES DAINOS, K. V. Banaitis, II Mišr. chorui $1.00 j 
LIAUDIES DAINOS, J. Starką. Mišr. chorui $1.50 
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS jauniems pianistams, 

Vytautas Kerbelis, 1950, Buenos Aires . $2.00 
MALDA, Br. Budriūno. Mišriam chorui $0.50 
NAUJAS GIESMINĖLIS, žodžiai Seirijų Juozo, Kaunas. 

I dalis: Adventinės ir Kalėdinės giesmės, 
J. Žilevičius, 1932 $0.50 
II dalis: Gavėnios ir Velykų giesmės, 
A. Kačanauskas, 1935 $0.50 
Illa dalis: Gegužės mėn. giesmės, 
A. Kačanauskas, 1933 $0.50 
Il lb dalis: Šv. Sakramento giesmės, 
A. Kačanauskas, 1933 $0.50 
IIIc dalis: Birželio mėn. giesmės, 
A. Kačanauskas, 1933 $0.50 
IVa. Giesmės į Dievą, A. Kačanauskas, 1936 . . . . $0.50 

OI NĖRA NIEKUR, K. V. Banaitis. Balsui ir 
fortepionui $1.00 

PASAKA, VI. Jakubėno (pianui solo), 1947, 
Tuebingen, p. 5 $0.75 

PROCESIJŲ GIESMES: Garbė ir Šlove, Linksma Die
na, 4 puslapių . . .* $0.05 

PUMPURĖLIS, operetė, Serafinas, Pocius, 15 p $0.25 
SUDIEV, Dr. V. Kudirka (mazurka pianui), 1905, 

Leipzig $0.40 
ŠIAURĖS PAŠVAISTE, Stp. Sodeika. Mišr. chorui . . $0.50 
ŠV. MIŠIOS VAIKAMS, Seirėjų Juozas, muz. A. 

Kačanausko, 1937, Kaunas, p. 32 $0.50 
TE DEUM LAUDAMUS, T. Brazys (4 mišr. bakams 

ir varg.), 1922, Kaunas, p. 13 .s $0.50 
TUŠTI PALIKTIEJI NAMAI, J. Starką. Balsui ir 

fortepionui $1.00 
VAI IR PRIJOJO, J. Strolia. Duetas su mišY. choru $1.00 
VYTAUTO KONCERTINIS MARŠAS (pianui), P. 

Stankevičius $0.50 

O, kaip miela išgirst (arija tenorui) k . $0.75 
Sudiev, Lietuva (mišriam chorui) $0.50 
Tų Mergelių dainavimas (solo tenorui) $0.50 
Už klystančius žmones (arija tenorui) $0.75 
Atsisveikinimas su giria (chorui) $0.50 

S T A S I O Š I M K A U S 

MES PADAINUOSIM (chorui), St. Šimkaus $0.50 
Atsisveikinimas su tėvyne (solo, chorui) $1.00 
Beauštant! aušrelė. Šią nedėlelę (chorui) $0.55 
Dainų dainorėlis (30 liaudies dainų rinkinėlis) $0.35 
Geležinio vilko maršas (duetas) $0.75 
Kareivių daina (duetas) $0.50 
Mergužėlė brangi (augštam balsui) $0.60 
Ne dėl tavęs aš, mergelė (solo) $0.50 
Oželis (chorui su piano) $0.60 
Sunku man gyventi (solos) $0.50 

J U O Z O T A L L A K E L P Š O S 

KO ČIA TAIP ILGU 
Aguonėlės (solo) . . . 
Ei, jaunieji! (mišriam 
Mylėk (solo) 

J U O Z O G R U O D Ž I O 

(vienam balsui), J. Gruodžio 

Aš pas tėvelį. Močiute mano $0.25 
Aš toli nuleista — tris dzienas (dzūkų) $0.25 
Balnok, tarne, žirgą — Gerkim, broliai $0.25 
Gailesčio giesmė (tribalsiniam chorui) $0.35 
Kad aš buvau mergele — Ir atlėkė sakalėlis $0.25 
Kariogos aidai (dainų rinkinėlis) $0.20 
Keturi suktiniai (šokiai planui) $0.65 
Lakštutė (Dainų rinkinėlis pradedamąjai mokyklai) $0.50 

(apžalotais viršeliais) 
Lietuvos himnas (V. Kudirkos žodžiai ir melodija. Vie

nam balsui su fortepianu pritaikė J. Tallat — 
Kelpša) $0.40 

Mergvakario daina — Ei, tėveli, tėveli $0.25 
Močiute, miego noriu — Ei, varge, varge $0.25 
Tautiški šokiai (Kepurine, Klumpakojis) $0.35 
Tautiški šokiai (Suktinis—Našlys—Noriu miego) . . $0.35 

J U O Z O Ž I L E V I Č I A U S . 
VESPERAE IN HONOREM S. SAKRAMENTI, 

J. Žilevičius $0.60 
ŠVIESI NAKTIS MĖNESIENA (mišram chorui) $0.50 
Čia kraštas liūdnas, nejaukus, Gaudžia, gaudžia auk

so varpas $0.50 
(iirtuoklio daina (jumorinė—aukštam balsui) $0.50 
Gundė mane bernužėlis (Iš operetes "Raseinių Mag

dė (K. Puidos) — (augštam balsui) $0.50 
Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) $0.50 
Laisvės Daina (Mišriam chorui) $0.50 
Močiute, širdele (TrioY smuikas, balsas ir fortepia-

nas) — augštam balsui) $0.50 
Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) $0.50 
Šėriau žirgelį (viduriniam balsui) $0.50 

" M U Z I K O S A I D A S " 
1. Maršas, pašvęsts D-rui J. Basanavičiui 

Valcas Onutės Z. 
Polka Marytės B. (pJanui). Rinkinėlis $0.40 
Vytauto Maršas (Kova ties Žalgiriu) $0.25 2 

URNALAI 

$0.50 
$0.50 

chorui) $0.50 
. ; $0.50 

Op! op! (mišriam chorui) $0.50 
Rugiagėlės (solo) $0.50 

ALEKSANDRO KAČANA U S K O 
Gėriau dieną, gėriau naktį (mezzo sopr. ar barit.) $0.45 

ga t 32 p * $0.10 ' Lakštingalėlė (solo) $0-50 

AIDAI, Kultūros žurnalas, atskiras Nr 
GABIJA, literatūros žurnalas, 1951 m. 1 Nr. 
TĖVYNES SARGAS, 1951 m., III tomas 1(8) Nr. 

$0.50 
$1.0& 
$2.00 

PAVEIKSLAI 

vaizdų albumas su Vaižganto 

L.T.B. Hesseno Apygardos 

KAUNAS (Kauno 
įžanga) p. 62 

LIETUVA VAIZDUOSE, 
leid., 116 p 

TRUMPA LIETUVOS ISTORUA PAVEIKSLUOSE, 
L.V.C.A., 1937, "Draugas"; 24 p $0.25 

V|\T1B, Krasausko (baltas vytis raud. fone) $1.00 
ŽALGIRIO MŪŠIS, J. Mateikio (spalvuotas) $0.50 

$1.00 

$1.25 

jungtinis 
ir PAKŠTO 

e s t r a s 

Lietuvių Auditorijos Dkižioįoje Salėje Rožių Vakaras! 
įvyks šeštad , gruod. ld., 1951 3133 So. Halsted St. 

Pirmosios viešnios bus apdovanotos rožėmis. 

SALĖJE STALIUKAI SU GREITU IR MANDAGIU 
PATARNAVIMU. . 

Pradža — 7-tą valandą vakaro. 
Kviečiame visus atsilankyti, • RENGĖJAI 
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BUS1ISESS SERVICES 

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI! 
B Y E R S 

APŠILDYMO PATAISYMU 
PATARNAVIMAS 

Taisome visų gamybų kroum 
Patarnaujame dieną ir nakij 

Telcfonuokitc SHeffield 94^8-R 
Del Hammond ir East Chica»o 

aptarnavimo 

Pamatyki te mrtsų Kalėdinį pasirin 
i ima! ivu tik atgabenta. Importuoti 
S' anrilnavllos aliejiniai pieniniai. Vi
daus — Miškų -• Jūrų vaizdų. Jkai 
nuotl nuo $9.0<* Jki $160.00 Dresdeno 
Keramika — už žemiausias kainas 
— t ikros vertybes. Esate kviečiam' 
apžiūrėti. Jei pageidausite, galėsit-
pasinaudoti LA Y-A-WA Y pianu. 

VAN PEI.T ART OATJ.ERIER 
2132 W. 95th St. Hllltop r>-7467. 

DftMKSlO NAJ j r PIRKfiJAI! 
Mes galime pilnai pastatyti narna si 
trimis miegamaisiais l<amh. nuo 
$10,800. Puikiausias da-bas ir me
džiagos. T'žslsakykltc dabar, užimsi'• 
balandžio mPn. Rinktiniai sklypai 
Lengvos sąlygos. 

COSMIC C O N S T R I K T I O N , 
135th įį 8outhwest Hig^ivvay. 

Tel. Orland Park 223-J-1. 

DKMESIO NAMi; SAVININKAI!! 
Insuliavimo kont raktoria ' VV. S. CJip 
PO akmens vilna. ApipurAkiama arba 
uždedama plokštėmis reflektuojančio 
allullnijaus lakštu. 
Namams-Krautuvf 'ms-Apartmentams 

Nemokami apkainavimai. lengvi 
terminai. 

BLAKE RROS. INSLLATING <'O. 
9434 S. May Str. Tel. Hllltop 5-2933 

REAL ESTATE 

GYVULIŲ ŪKIS 
.M U akru; įrengtas Šerti gyvulius; 200 
ikrų derlingos žnnės. 40 akrų su me
džiais ganykla; i pelis. Barernas u 
$96,000. IŠsimokėjimo sąlygos atsakin
giems asmenims. 2 mylios j vakarus nu# 
Minooka, 111.; 60 myliu nuo Chicago* 
Rašykite ar skambinkite 

C. J. STEIGLE 
' 59 W. Clinton Street 

Joliet, Illinois 
JOliet 2-8347 

MIDL0THIAN 
PRIE ROCK LSLAND 

."> kamb. medinis namas, 60 pd. skly
pas, kanallzaeija, Ohieagos vanduo, 
pasas, 3 blokai iki susisiekimo ir pre 
kyblnlo eentro. art i viešos ir kata 
likiAkos mokyklos. Garažas. gerai 
išplanuotas, tuojau pat galima už
e i t i . Kaina $7,500. 
Nauji C, kamb. ploto namai. 4 kam
bariai įrengti p i rmame augate, ply
telių vonia ir virtuvė. Ištisas rūsys 
Karatu oru automatinis apšildymas 
aliejumi, F.H.A. išmokėjimai Rank
pinigių. $3.00(i. Kaina $12,800. 
Nauji 6 kamb. ploto namai su san
dėliuku ir 4 įrengti kamb. p i rmame 
nukšte. Automatinis aliejum apšildy
mas, tuojaus pat galima užimti, tin
ka G. I. sąlygoms, Sl.ftoO rankpi
nigių. Kaina % t ! ,900. 

PettIJohn Realtor 
39 4T, West 147th Street 

Mldlothlan, Illinois 
Pbone Blue Island 137 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
• 

BEAli F.STATE 

lueall \ ie ta ina/.ain fabrikui, raštinei 
ir samiėliui. 1626-1628 So. Blue. 
island M ve. o mūriniai namai (v.si 
2-jų augš tų) . Puikiame stovyje, karš 
tu vand. šildomi; pageidavus gali
ma u/.imti dar 2500 kvad. pėdų plo
tas; g kamb. butas. Kaina $36,500, 
jmokėti $8,000 arba priima mažą , 
nuosavybe mainais, balansą mokėsi- | 
te kaip nuomą. Agentų bendravimas ] 

pageidaujamas. Telefonuoklte Al. C. 
leopa dėl susitarimo. SEeley 3-6340. = 

MivnUuKb AGENCY 
'S K Jackau* Blvd. 

IV* - WEt*tor »-31tt6 
2334 S. Oakley Ave. 

Tel. Vlrglnia 7-«o4U—"-««4i 

FOR SALE BY OVVNER 
t stores - s apar tments & oottage 
in North Roseland. Apartments and 
stores have automatic heat. No / j a -
nitor needed. Very low upkeep. In-
eorne $8,500. Excellent buy at $50,-
ooo. Newly decorated apt. vaeant. 
Phone COmmodore 4-2086. 

7 237 SO. ALBA N Y 
Naujas 3-mis miegaimaisials kam
bariais vieno augštp namas. Aliejų 
šildomas, autom, karšto vandens šil
dytuvas. Didelė virtuvė ir koklinė 
vonia. Tuojau galima užtimtl. 

Atdaras sekmad. 
GRovehill 6-5400. 

0 KAMB. MŪRINIS NAMAS 
su 3 Vi kamb. butu pastogėje ir 2% 
kamb. butu rūsy. Naujas vandens 
Sildvtuvas. Mūrinis garažas. $12,500. 

; Savininkas 2252 W. 2f,th Street. 
1 FRontier 6-047C. Šeštadieniais ir 
i sekmadeinlais. 

DftMESIO N AM l SAVININKAMS! 
G A R A Ž A I 

18x20 2 karų garažas pilnai Įrengtas 
$585. {skaitoma 2 pušinių lentų j 
viršų at idaromos durys. Šoninės du
rys ir 2 langai. 

F. H. STAMM. BUILDER 
Telefonuokite Blue Is'and 526 2 arba 

Blue Island 4 03 2 vakarais. 

j Savininkas parduoda 2 augštų namą 
I Butai 5 ir 6 kamb. Insuliuotas, cen-
i tralinis apšildymas, stokeris, autom. 
• gazinis vand. šildytuvas, veneciškos 

užuolaidos. Žieminiai langai. Geros 
pajamos. Tuojau galima užimti vie
ną butą, 2 auto. garažą. 55 21 W. 
"VVoleott. skambinkite po 6 v.v., visą 
dieną šeštad.. sekmad. Ir antrad.. 

REpublie 7-7543. 

Dėmesio automobilistai! 
Bei nauju Ir vartotu automobiliu 1 Netoli 66th & Campbell Ave. 

dylerlai! i Liuksusinis 5 butų mūro namas. 
Mes esame pirmos rūšies specialis- I Ideali vieta profesionalui. Auto-

SAVININKAS PARDUODA. 2 butų 
mūr. oktagano priešakiu, 5 kamb. ir 
mieg. gonkas (porch) apačioj; su bal
dais butas viršuj. Automatiškai šildo
mas karštas vanduo, aluminumo audri-
niai langai, čerpių virtuvė. Kilimai, pir
mam aukšte nauji "venetian blinds", 2 
mašinų garažas. Tuojau galima už
imti 5918 W. 64th St. 

POrtsmouth 7-8028 

derniomiss 
tai "body * fender" darbams, pilnai ( m a t i n i s a l i e jum 
atl iekame da'.ymo darbus bei fende-
rių pataisymus Prieinamos kainos. | 
Skubus darl>as ir apskaičiavimai. 

Pri imame "insuranee" darbus. 

aDŠildyma01. Mo-
plytelėmis išklotos 
vonios. 

900 S. Oravvford Ave. 
N K vada S-9745 

Murphy Body & Fender 
Works 

DĖMESIO SEIMININKES! 
l 'žuolaidos ir kėdžių užvalkalai pa
daromi pagal užsakymą. Specialiai 
siuvame sukneles — rūbus patai 
some — nuotakoms rūbai — paltai 
ir kostiumai. Geros kokybės darbas 
už prieinamas kainas. 

MRS. KLBY DAVIS. 
2908 Ezra Ave. Zion, 111. 

Tel. Zion 2111. 

R r. A I EKTATK 

NAUJI 4-5 & KAMBARIŲ mūriniai 
namai jdealiuose vietose pietų ir 
pietvakarių miesto dalyse. Koklinės 
vonios, karstu oru auto. aliejinis šil
dymas, beržinės spintelės virtuvėje 
su "formtea" vlršais. elektros ap
švietimo įtaisymai, dekoruoti, daug 
kitu patogumų. 

Kainos nuo $14.800 Iki $17.800. 
lšsimokėjimui sąlygos. Skambinkite 
DfTGGAN BROTHERS. BUILDERS 

7627 a Western. 
WAlbrook 6-7 222. 

4 automob. mūrinis garažas. 
Patelefonuokite šiandien. 

ENglevvood 4-7702 

Dėl blogos sveikatos turi apleist ' 
miestą. Savininkas parduoda 3 kam
bariu su vonia narna. Pilnas rusva 
Centralinis apšild. 101 ?3 Peoria. Arti 
katalikišku ir valdišku mokvklu. 
Puiki transportaelia. Veneėiskos u-
• uolaidos: skalbimo magina: kros
nis ir Saldvtuvas. Kaina ts.noo gry
nais. TnSėias. Kreiptis 691 fi S. I,owc 
Ave.. ABerdeen 4-8281 

5 kamb. mūrinis namas su S H kam 
bario butu pastogSJe Ir 2 H kamb. 
butu rūsyje. Naujas automat iškas 
vandens šildvtuvas. Mūrinis garažas. 

Kaina $12.000. 

Kreiptis pas savininką • 
22*2 W. 25th St. 
FRontier 6 - o 4 7 f, 

HELP WANTED — MOTERYS 

Excellent opportunity for alert 
aceurate 

TYPIST 
Starting salary $185 to $190. 

We will train you for positions as 
EDIPHONE OPERATORS 

Excellent working conditions. Per-
ftianent 5 day week. Paid vaca-
tion. Free health welfare plan. 
Contact Mr. Morris for friendly 
interview. 

National Socieiy for Crippled 
Children and Adults 

11 S. La Salle St. Room 1010. 
FRanklin 2-0390. 

N E E D E D A T ONCi^ 

Registered Nurses for Floor 
duty (Ali Shifts). Also have 
opening for registered 
Nurse for operating supervi-
sor. Ebccellent vvorking con
ditions in small expanding 
hospital. Write or call col-
lect 2-8589. 

Elm Street Hospital 
Battle Creek, Michigan. 

Avęskite Kalėdas ir Nannis Metus 
šiame nauiame rražiai išpuoštame 
4 kamb. name. Visas frontas gra-
fcin nlytu. SM iruošiama DTstoge ir 
rūsiu. Apšildymas karstu oru. Di- į 
d»li. šviesūs ir saulėti kambariai 
ir dauc kitų soecialiu jtaisymų. 
Tuojaus pat galima užimti. 

2020 So. 13th Ave. Broadview, 01. 
1 blokas nuo Roosevelt Rd. 

FRANK KOSTKA 
3159 W. 26th Str. 
LAvvndale 2-1100 

Atidarą kasdien nuo 9 v. r. iki 6 v 

S P E C I A L 
Ką tik gavome vagoną 
1" Mahogany Fanieros 

D U R I S 
V I E N T I S O G A B A L O 

l'6"x6'8" %. $6.24 
2 ,x6'8" $7.14 
2'4"x6'8" $7.74 
2 ,6"x6'8" $8.04 
2'8,,x6'8M $8.34 
3 'x6 '8" $8.94 

DUNKER INDUSTRIES 
8140 SO. HOYNE AVE. 

Telef. HUdson 8-0100 
v. Sekmadieniais .nuo 1 iki 3 v. p. p-

SAVININKAS PARDUODA 

7 kamb. mūrini namą. Naujai de
koruotas, geriausiame stovyje. 4 
mieg. kamb. Centralinis apšild., 
stokeris. SERVEL šaldytuvas, 
UNIVERSAL gazo krosnis. Daug 
kitų įrengimų, kilimai koridoriuo
se. Vieno auto garažas. 71st St. 
arti State. Įkainuotas skubiam 
pardavimui, $13,000. 

Tel. ABerdeen 4-2072. 

Augštas atlyginimas 

AA-l BR0WN & SHARPE 
Automatic screw maeJiine 

OPERATORS 
$2.30 an hour. 

(Mušt have at least 4 years job shop 
experlence) 

Trigon Specialties Corp. 
343 LINCOLN WAY WEST 

South Bend, Ind. 
WRITE, WIRE OR PHONE TO 

UDEPT. L" 
Housing available!! 

NAUJI NAMAI 
\y<i kamb. muro namai. Automatinis ap
šildymas. Ištisas rūsys. Randasi: 6517 S. 
KeatinR, 6539 So. Kilpatrirk, 5145 S. 
Sayre. šie namai yra žemai jkainuoti ir 
galima tuojau pat užimti. 

F. S. CONNELL and CO. 
1558 West 79th Street 

Tel. VIncennes 6-7742 

S A V I N I N K A S A P L E I D Ž I A M I E S T Ą 
P A E D U O P A N A M Ą 

6 kamb. GEORGIAN stiliaus namas. 
4 2x300 pSdų sklypas, mūrinis "bay" 
langas, stokeris, karšto oro šilima, 
autom, vandens šildytuvas, žieminiai 
langai, sieteliai, karnyzai, užuolai
dos, 2 auto, mūrinis garažas, su 
j viršų pakeliamom durim, iš šono 

PAYROLL CLERK 
Experienced preferred. 
VVI11 aceept trainee, good at figures. 
Work varied and interestlnjf. 
Free insuranee plan. 

TURNER MFG. CO. 
2309 Keeler Ave.. 

Reikalingos 

PARDAVĖJOS 
Pilną ar daliną laiką. 

Seimininkas! Geras pradinis atlygi
nimas. Nuolaida už pirkinius. Dar
bo valandos jūsų patogumui. 

Kreiptis 

NEISNER BROTHERS 
3268 W. Madison St. 

Klauskite Dept. L. 

\ r jums nenusibodo sėdėti visą diena 
prie rašomos mašinėles? Mes siūlome 
ums darbą su įvairiomis pareigomis. 

Front desk receptionist, bendras rašti
nės darbas, ir rašymas mašinėlė. Puikios 
darbo sąlygos moderniame ofise. Tar
nautojų p/iedai. Pašaukite M. Fabian 
dėl draugiško pasikalbėjimo. 

Ipri 
Į jur 

I THE PARKER PEN CO. 
Tel. DEarborn 2-5161 

TUOJAU REIKIA 

GAILESTINGŲJŲ 
SESERŲ 

TURI BŪTI "REGISTRUOTA" 

125 pacijentų ligoninėj. Geriausios dar
bo sąlygos, aukščiausias atlyginimas, 
daug priedų. 40 vai. «ay. (24 vai. opera-
tion). Taippat reikia' kelių "nurses 
aids". Kreipkitės pasiruošusios pradėti 
dirbti. 

privažiavimas puikiame 
$19,500.. 

10436 S. Hamlin 

stovy 

Ave. 

Fairview Hospital 
La Porte, Indiana 

Tel . 2145 

HELP WANTED VYRAI 

HELP WANTED — FEMALE 
^ 

V 

Younįį Ladies, Become a Registered Nurse 
Accredited School oi Nursing 

Mušt be between the ages of 17 and 80 years and have com-
pleted 4 years of high school. Book, tuition, nniforms and 
maintenance furnislied by Uie hospital. Modern classroom, die-
tary and chemistry laboratories, and up to date library in the 
ncw nnrses home are ;-.\ ailahle for the «se of all students. 
Write or phone: 

DRAUGAS AGENCY 
HArrison 7-7042 2334 S. Oakley Ave. 

Next class begins January 30, 1952. 

^ 

4> 

HELP WANTED — MOTERYS 

Dictaphone Typist 
Ebccellent opportunity with 
small well Established Ma-
nufacturing Co. Perm. Good 
vvorking conditions varied 

work, 5 day vveek - 40 hours. 
Above average salary. 

Williamson Adhesive, Inc. 
2327 West 18th. Street. 

CAnal 6-4200 

REIKALINGOS PARDAVEIOS 
Pilna ar daliną 

Niolaida už 
laiką. Šeimininkės! beras pradinis atlyginimas, 
pirkiniu?. Darbo valandos jūsų patogumui. 

Kreiptis 

NEISNER BROTHERS 
3268 W. MADISON ST. 

K l a u s k i t e D e p t . L. 

IMMEDIATE OPENING 
Experienced capable ' s tenographer 
for our Buyingr offlce or, will con-
slder alert beginner, eaccellent work-
lngr conditions dlversifled duties. Op
portunity for advancement call Mr. 
Raker today, for friendly lnterview. 

Associated Merchandising- Corp. 
Room 1530. Merchandise Mart. 

DElaware 7-2390. 

TUOJAU REIKALINGA GABI 
MOTERIS SEKRETORE 
Tarp 25—35 m. amžiaus. 

Puikios darbo - salyg-os. įvairios pa
reigos. Progra naudoti savo iniciaty
vą. 
Skambinkite Mr. -Robertson drau
giškam pasikalbėjimui. 

ANdover 3-2232. 

COLOR MATCHER 
• Experienced or apprentice 

By a medium sized 
Industrial Finishingr Plant. 

• Excellent opportunity. 
• Fast Growing Company. 
• Good opportunity for advancement 

MIDLAND 
INDUSTRIAL 
FINISHES CO. 

East Water St. 

VVAUKEGAN. UI. 

Call AMbasador 2-8812 

bettween 8:30 a. m. and 5 p. m. 
Daily except Saturday 

Electric Motor 
REPAIRMAN 

Mušt be experienced 1/6 th 
horse power and up. 

Steady work. Grood pay. 
COMPLETE ELECTRIC 
MOTOR REPAIR CO. 

1804 West Irving Park 
WEllington 5-0700 

PROGOS — OFPOBTUNITIES 

3laLsto krautuvė ir užkandinė. Ge
rai einąs biznis. 5 kamb. užpakaly. 
Namą Išnuomos arba parduos delel 
ligos už prieinamą kainą. Visi mo
derniški įrengimai. Reikia pamatyti, 
kad įvertintume*. 

4644 West 63 Str. 
Telef. POrstroouth 7-9526 

BEAUTY SHOP 

rompletely equipped for three ope-
rators busy East 47th. St. I^ocation. 
VVell established rents $65.00. Steam 
neat good lease. Mnst be seen to 
appreciate. lllness forees Immediate 
sacrifiee. 

Call Owner for Appointment. 
DRexel 3-0 3 r, S 

BEAUTY 
loop looation, 

SHOP 
busy loop looation, established clien-
tele reasonable rent, good lease, 
mušt be seen to appreciate. Forced 
to sacrifiee for immediate sale due 
to illness. 

28 East Jackson Blvd. 
Room 309 

VVEbster 9-9454 or WHitehall 4-3363 

su gražiu 4 
Gerai einąs 
Nuoma $55, 

Puiki proga 

kamb. 
biznis, 

ilga-
porai: 

įvertinsite. Teisingai įkal-
nori skubiai parduoti dSl 

RESTORANAS 
butu užpakaly. 
Pilnai įrengtas 
laik& sutartis. 
pamatę 
nuotas. 
ligos. 

1137 8. Western Ave. 
SEeley 3-9567. 

Savininkas parduoda Rūbu Valyklą ir 
Mūro Namą. 5 butai: 2 but. po 6 kamb. 
ir 3 but. po 4 kamb. Valykla turi geras 
pajamas ir 3-jų kamb. butą užpakalyje. 
Puiki proga siuvėjui. Reikia pamatyti, 
kad įvertintumet. Skubiam pardavimui 
parduos už prieinamą kainą $19,500. 

1331 NO. VVESTERN AVENUE 
Tel. BRunswick 8-6165 dienomis 

ar 8-9773 vakarais 

VALGIŲ KRAUTUVĖ, gražūs gyv. 
kamb. Gerai einąs biznis, gerai įstrigta, 
modernūs {rengimai, geroj apylinkėj, pa
togi sutartis, prieinama nuoma. Puiki pro
ga misininkui. Vertingas pirkinys. Sku
biai parduodamas del ligo*. Reikia ma

tyti jvertinimuiT1038 W. 57th St. 
WEntworth 6-1187. 

DRABUŽIU VALYMO krautuve. 
Geras suknelių siuvimo Ir pataisy
mo biznis, moderni. Jstelgta 25 me
tai. Pulki vieta netoli kryžkelių. Ge
ra sutartis. Nuoma $55. ApSildomas. 
Reikia matyti įvertinimui. Prieina
ma kaina. 1621 W. Montroae Ave. 
EAstgate 7-0515 — WElllngton 5-
7454. 

PET SHOP 
Wlth lovely ąuarters and bath in 

rear. Good steady trade, no com-
petltlon. Reasonable rent, heated, 
good lease. Mušt be seen to ap
preciate. Will sacrifiee due to ill
ness. 3640 West Montrose. Irving 
8-6483. 

Confectionary - School supplles. 
Saldainiu. — mokyklos reikmenų 
parduotuve, [vairūs vaistai, žaislai, 
et c. su gražiom gyv. patalpom už
pakaly. Gerai eina biznis. Nuoma 
$45, gera sutartis. Ideali vieta porai. 
Pamatę įvertinsite. Nori skubiai par 
duoti d61 ligos. 3353 W. 88th St. 

FRont ier 6-0950. 

GROŽIO SALIONAS 
Parkland Hotel'yje 

įsigyvenusi klijentūra. Pilnai 
ta. Žema nuoma, gera 
Šildoma. Pamate 
džla miestą, nori 
nebrangiai, $850. 

Skambinkite 
Pl-aza 

įreng-
sutartls, ap-

įvertinsite. Aplel-
skubial parduoti, 

savininkei. 
2-6249. 

Pardavimui rūbų valymo krautu-
Geras biznis. Skambinkite 

DAnube 6-3859. 
ve. 

HELP WANTED VYRAI 

CRATER 
Good Starting wage. steady; 

Good vvorking conditions; 

Prater Pulverizer 
1515 South 55th Court 

CICERO 
WOODWORKERS 
LIGHT CABINET 

ASSEMBLERS 
Experienced preferred 

Steady work 
Good pay 

Displaced Persons 
will be hired 

INDIAN TRAILER 
CORP. 

122 East 63rd Street 

REIKALINGAS BUTAS 

SAVININKAI, jūs galite suvesti 
Šeima. Veteranas, žmona Ir 2 vai
kai, dabar gyvena Išsiskirstę d6l 
kamb. stokos, jlefiko 4 ar 5 kamb. 
neapstatyto apftlldomo buto pietingj 
daly. Turi atsakingą tarnybą. Geros 
rekomend. Skambinkite ESsex 5-
05^49. 

SAVININKAI, jei norite gėry nuomi
ninku, pašaukite šiuo telef. Nr. Katali
kas, karo veteranas ir žmona skubiai no-

Ą ri gauti 3-4-5 kamb. neapstatyta, apšil
domą butą, pietinėje ar pietvakarinėje 
dalyje. Mokei iki 65.00. Geros reko
mendacijos. Tel. VVAlbrook 5-5568 

Savininkai, jei norite geru nuomi
ninkų prašom paskambinti . Lietu
viai — vyras ir žmona, abu dirban
tieji, skmbial reikalingi 3 kamb. ne
apstatyto buto, su apšildymu, piet
vakarių a r vakarų priemiestyje. Pui 
kios rekomend. Šiokiadieniais nuo 
8 iki 4 skambinkite ponui Gillis. 

LAfayette 3-5500, ext. 2291. 

REIKALINGAS BUTAS 

NAMŲ savininkai — malonėkite 
paskaityti ir pasaukti . Atsakinga S 
asmenų (2 dirbančių vyrų) šeimai 
reikalingas 5-6 kamb. neapstatytas 
apšildomas butas pietrytuose prie 
I. C. transportacijos. Geri liudijimai. 
Skamb. TRiangle 4-2706. 

SAVININKAI, ateikite J pagalbą 
KorSjos veteranui ir žmonai dabar 
gyvenančius 1 kamb. Skubiai reikia 
2-3 kamb. buto su baldais a r be, 
apvllnkgj Ford Alrcraft dirbtuve:*. 
Iki $70 mėn. Tel. ESse* 5-0549. 

Atsakingai šeimai iš 3 dirbančiųjų 
asmenų reikia 4-5 (2 mieg.) kamb. 
buto be baidų, su apšild. a r be, va
karinėj a r pletvakarineeje daly arba 
Cicero. Dekoruos. Geros rekomend. 
šiokiadieniais skambinkite po 4 vai. 
popiet, visą dieną fteštad. ar sekm. 

CRawford 7-0527. 

Atsakingai porai, abu dirba, sku
biai jieftko 4 ar 5 kamb. neapstatyto 
buto pietingj a r pietvakarinėj mies
to daly, ] pietus nuo 5 9th St. Pui
kios rekomend. Gali tuojau užimti, 
skambinki te VIrginią 7-0337 po 
5:30 v. v. šiokladieniajis, visą dieną 
sekmadieniais. 

2 suaugę, abu dirba, skubiai jieSko 
1H iki 3 kamb. neapstatyto buto. 
Pageidauja 18-me Ward'e arba bet 
kur gerame rajone j pietus nuo 67th 
ar j pietvakarius. Savininkas užima 
butą savo šeimai. Geros rekomend. 

Skambinkite STewart 3-0391. 

Katalikiškai Seimai iš 3 suaugusių 
asmenų, • 2 dirbantieji, skubiai rei
kia 6 a r 8 kamb. neapstatyto, 
apšild. buto. Iki $65\ Pageidauja 
pietryčiuose, bet eis bet kur J gerą 
apylinkę. Geros rekomend. Paskam
binkite VIncennes 6-5998. 

PROGOS "IT "oppoRTONTriES 

GROSERNE IR UŽKANDINĖ 
su gražiu 4 kamb. butu užpakalyje. Ge
rai einąs biznis, puikiai jsikūres. Nuoma 
$77.00. Apšildomas. Gera sutartis. Rei
kia pamatyti, kad įvertintumet. Del li
gos priverstas parduoti. Kaina $2,400. 

5947 WEST GRAND AVENUE 
Tel. BErkshire 7-9890 

TAVERNA ir 2-jų aukštų mūro namas 
1 but. 4 kamb. ir 1 but. 5 kamb. vir
šuje. Apšildymas garų. 2 autom, gara
žas. Gerai išvystytas biznis. Reikalinga 
pamatyti, kad jvertintumet. įkainuotas 
skubiam pardavimui už $15,500. 

3423 ARMITAGE AVENUE 
Tel. CApital 7-9441 

DELIKATESAS IR GROSERNft. Ge 
ras biznis. Kampas, jrengta misi
ninkui. Pr ieinama nuoma, garo ap
šildymas. Reikia matyti "Kertinimui. 
įkainuota greitam pardavWi ui dSl 
kitų Interesų. 

1858 N. Kedzle. 
CApital 7-9550 arba 7-8452 t 

• — — ^ — • • n i • • i . _ _ 

GROSERNE - DELIKATESF 
KRAUTUVE 

Saldytas maistas, mokyklos reikme
nys. 3 gražūs kamb. ir uždaras por-
člus užpakaly. Geras biznis, geroj 
apylinkSj. Prieinama nuoma, gera 
sutartis, su apšildymu. Ideali vieta 
porai. Pamatę {vertinsite. Teisingai 
{kainuota. Skambinkite savininkui. 

NAtlonal 2-3742. 
t . . . . — ' 

T A V E R N A 
Gerai einas biznis isteigtas prieš 18 
m. apylinkėje Fullerton & Central 
Park. Prieinama nuoma. 5 sutar
tis, Pamatę įvertinsite. Viskas taip 
kaip stovi, kaina $4,000. Pardavimo 
priežastis, mirtis. 

ATSAKINGA 3 dirbančių, suaugu
sių asmenų šeimai labai reikia 2 
miegamųjų neapstatytas apšildomas 
butas tolimuose vakaruose a r vaka
rų priemiesčiuose netoli Burlington 
gelžkelio. jei galima. Iki $75. Patys 
išremontuos. Skamb. VVAlbrook 5-
3609 collect. 

ATSAKINGA 3-jų suaugusių šeima sku
biai nori gauti 5—6 kamb. neapstatyta 
apšildomą butą. Pageidauja prie South 
Shore arba arti prie I. C. arba Rock 
Island geležinkelio linijos. 21 metai gy
vena dabartinėje vietoje. Parduotas na
mas. Geriausios rekomendacijos. Prašo
me pašaukti MIdway 3-2825. 

Savininkai! 10 mėty gyv. dabar t in i ] 
vietoj. Atsakingai porai reikia 5 a r 
6 kamb. neapstatyto buto. su ap -
Slldvmu. Vakaru daly a rba Clcero-
je a r t i katalikiškos mokyklos. Na-

i mą pardavė: verčia Išsikelti. Ge
riausios rekom. OOlnmbus 1-1871 

i LIETUVIŲ pora, dabar gyvena drėgna-
• me rūsy, skubiai jieško 3—4 kamb. ne-
i apstatyto, apšild. buto pietvakariuose. Ge-
l riausios rekomendacijos. Skambinkite 
REliance 5-1801 nuo 8 iki 4:30 šiokia
dieniais arba POrtsmouth 7-3614. 

SAVININKAI, štai jūsų nuomininkai. 
Atsakinga tarnaujanti moteris jieško 2— 

• 3—4 kamb. neapstatyto buto pietų daly 
arti Rock Island. Iki $75 min. Be vai-

|ku. HArrison 7-7942, dienomis; RAd-
cliffe 3-0425 vakarais ir savaitgaly. 

ATSAKINGA pora, abu dirbantieji, jieš
ko 4 ar 5 kamb. neapstatyto buto piet
vakariuose ar Cicero ar Berwyn. Geros 
rekomend. Skambinkite CLiffside 4-0514 
po 6 v. v. šiokiadieniais arba visą dieną 
sekmad. 

ATSAKOMINGAI šeimynai tuoj reika
lingas 5 ar 6 kamb. be baldų butas gra
žioj pietinėj apylinkėj. Mokės iki $90.00 
men. Varomi lauk, savininkas ima bu
tą sau. Geriausios rekomendacijos. Mel

džiam skambinti Mrs. Freeman 
Tel. WEntwor th A-2830 

Air L,ine Dispatcher su žmona sku
biai reikalingi 3-4 ar 5 kamb. ne
apstatyto apšild, buto pietvakariuo
se airport (aerodromo) apylinkėj 
Geros rekomendacijos. Negeria. Jo
kių naminių gyvulėlių. Patys deko
ruos. Skambinkite RA 3-6675 a rba 
Soutb Shore 8-2374. 

ATSAKINGA 3 suaugusių asmenų 
šeima (2 dirbą) ieško 5 kamb. ne
apstatyto buto geroj pietrytinėj a r 
pietvakarinėj apylinkėj. Iki $100. 
Garažas, jei galima. Geriausi liudi
jimai, šaukite Fairfaoc 4-5100, ap t . 
705. 

Profesionalas neseniai atkeltas, šei
ma tebegyvena užmiestyje, jieško 
4 a r 5 kamb. neapstatyto buto ar 
namo Cicero ar vakarŲ priemiestyje,. 
Namus tvarkingai prižiūrės. F inan
siškai atsakingi. Puikiausios namų 
ir asmenų rekomendacijos. Skam
binkite James Rice, TOwnhall 3-
8406, ext. 42 between 9 & 5 P. M. 

Savininkai, dėmesio! Namų savinin
kai, dabar tik pardavė namą, 2 su
augę, motina ir sūnus, reikalingi 4-5 
kamb. neapstatyto buto- su apšildy
mu, pietinėj daly. Pageidauja pietva 
kariuose. Gali tuojau užimti. Geros 
rekomend. Skambinkite TR 4-3043. 

ALbany\2-9552 

T-V SALESMAN 
FOR NATIONAL ORGANI-
ZATION, KNOWLEDGER 
OF LTTHUANIAN COMMU1 

NITY DESIRABLE. EX-
CELLENT EARNINGS. 
GOOD WORKING CONDI
TIONS PLEASANT ASSO
CIATES, 

APLLY TO "DEPT L" 
MUNTZ T-V 

SALDUMYNAI IR MAŽA GROSER
NE, su mūriniu namu arba be namo. 6 
kamb. viršuje, 3 kamb. užpakalyje. Už
dara veranda. Apšildymas garu. Didelė 
pastoge fattic) ir rūsys. Gerai einąs biz
nis. Reikalinga pamatyti, kad įvertin
tumet. Apleidžia miestą ir priverstas 
skubiai parduoti. 
969 W. 18th St. Tel. SEeley 3-8702 

I8NUOMTTOJAMA 
f i r Į . . . , , . . • 

Išnuomuojimui 1626-28 S. Blue 
Islan Ave. 3 mūr. namai visi 2-jų 
augštų. Ideali vieta mažam bizniui. 
2 mylios nuo miesto centro. Gali 
būti perdirbti J "roomings house", 
2500 ketv. pėdų vieta: dienos švie
sa. 6 kamb. modernus butas 2-me 
augšte. Krautuvė 25x60. Karštu van 
deniu apšild. Arti judrois persėdimo 
vietos. Nuoma $325 mėn. Susita
rimui skambinkite Al. C. Ropa, 

3-6346. 

NAMŲ SAVININKAI — malo
nėkite padėti šiai šeimai kartu 
gyventi — 3 suaugę, visi dirba, 
dabar gyvena atskirose vietose, 
j i e ško 4-5 k a m b . n e a p s t a t y t o s u 
a r be š i lumos bu to . b e t k u r i o j ge 
r o j p ie t inė j apy l inkė j . 

S k a m b i n k i t e V I n c e n n e s 6-7603 
arba STewart 3-9743 

4 dirbantieji asmenys skubiai jieško 
4 a r 5 kamb. neapstatyto buto piet
vakarių daly j pietus nuo 55th St. 
Iki $75. 11 m. gyv. dabart inėj vie
toj. Savininkas užima butą savo šei
mai. Skambinkite šiokiadieniais po 
6 v.v., HEmlock 4-6780; visą dieną 
šeštad. ir sekmad. 

Atsakingas biznierius su žmona ir 
dviem vaikučiais skubiai reikalingi 
4 a r 5 kamb. neapstatyto apšild. 
buto pietvakariuose art i katalikiškos 
mokyklos. Geros rekomend. Užims 
tuojau. Skambinkite LAwndale 2-
9889, klauskite Paul, a rba LAwn-
dale 1-9538. 

NAMŲ SAVININKAI — malonė
kite padėti Siat katal ikų šeimai. Biz
nieriui su šeima labai reikia 2 mie
gamųjų kamb. neapstatyto. jei ga
lima apStldyto, buto tolimuose va
karuose arba vakaru priemiesty. Pa
tys dekoruos. Gfri liudijimai. 

NEvada 8-5971 

Išnuomojamas atskiras kambarys ir 
virtuvė su visais patogumais; , cent
ralinis apšildymas. Pietvakarinėj 
miesto daly. Kreiptis telef: 

HEmlock 4-6094 

BRIGHTON P A R K E 
Išnuomojamas kambarys, an t rame 
augšte. Su valgiu ar be. Kreiptis: 

NAMŲ SAVININKAI* — štai geri 
nuomininkai. Dirbanti pora jieško 
4-6 kamb. neapstatyto buto \ vaka
rus nuo Cicero ave. Ir šiaurėje nuo 
lackson Blvd. Iki $100. Geriausi liu
dijimai. Nori užimti tuojau, gaukite 
nuo 8 v. ryto Iki 4 v. vak. šiokia-
"t*ntitta AKVnver S-4R00. Rxt 79. 

Atsakingai šeimai su t r imis vaikais 
reikia 4-5 kamb. neapstatyto buto 
be šildymo, pietvakarių daly. Priei
nama nuoma. Patys dekoruos. Ge
ros rekomend. Skambinkite KEn-
wood 6-5046, skubiai. 
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B1TVCS UETUVOS OPEROS DIRIGENTAS Mūsų Veikimas 
SESERŲ PRANCIŠKIECIŲ 

NAUDAI 
CHICAGO, 111. — Seserų pran-

ciškiečių motinos gyv. Chicagoje 
rengia "bingo party" gruodžio 2 
d. 3 vai. popiet Dariaus-Girėno 
salėje, 4416 So. Western Ave. 

Bus gražių dovanų. Visus kvie
čiame į šį parengimą. Savo at
silankyme paremsite seserų prąn-
ciškiečių ištaigas. Seserų motinos 
visus maloniai priims ir pavai
šins. 

Lauksime svečių iš visų kolo
nijų. —Remeja 

CHICAGOS APYL. "PERKCNO" 
FUTBOLININKAMS 

Gruodžio m. 1 d. (šeštadienį) 
18:30 vai. vak. Lietuvių Audito
rijos patalpose šaukiamas svar
bus "Perkūno" futbolininkų susi
rinkimas, kurtam kviečiami daly
vauti ir visi futbolo rėmėjai ir 
mėgėjai, moraliai ir materialiai re 
mę mūsų futbolininkų žygius 1951 

, mt. sezoną. 
Aktyvuosius futbolininkams-žai-

dėjams, šiame susirinkime, daly
vavimas privalomas. 

Ed. Vengianskas, \ 
Futbolo vatiovas 

» » » » • » » • • • • 

Vytautas Marijošius, buvęs Lietuvos Operos dirigentas, dabar 
gyvenąs New Britain, Conn., gruodžio 16 d., Margučio ruošiama
me operos koncerte "Lietuvos Operos Prisiminimai" — drau
ge su muziku Aleksandru Kučiūnų diriguos didžiulį Chicagos 
Simfonijos Orkestrą. Koncertas įvyks Chicagos muzikos rūmuo
se — Orchestra Hali (Michigan Ave. ir Adams S t ) . Pradžia 3 
vai. po pietų. 

SPORTO APŽVALGA 
SKYRIŲ TVARKO: 

ALG. AVIŽIENIS IR EDV. ŠULAITIS 
1521 South 51 Ct., Cicero 50, 111. Tel. OLympic 2-4992 

Lietuviai studentai 
sportuoja ir laimi 

Viename iš geriausiai žinomų 
Illinois valstybes mokslo įstai
gų — Dlinois universitete Chi
cagoje susibūrę lietuviai studen 
tai ir prieš stiprius varžovus 
sugeba tinkamai pasireikšti ne 
tik mokslo, bet ir sporto sri
tyse. 

Šiuo metu vykstančiame uni
versiteto krepšinio turnyre, ku
riame dalyvauja virš 30 koman
dų, lietuviams krepšininkams 
pavykt/ laimėti pirmąją vietą 
savo grupėje ir patekti i aštuo
nių komandų baigminį ratą. 
Pirmuosius du laimėjimus pa
sekmėmis 56:21 ir 47:45 pa
siekė sekanti komanda: Adam-
kevičius, Babickas, Bakaitis, 
Dirvianskas, Gaška, KežeHs, 
Vaičius, Vedeckas ir Zubkus. 
Ypatingai antrosiose rungtynė
se prieš vieną iš stipriausių tur
nyro komandų lietuvių koman
da pasirodė kaip darnus ir ko
vingas vienetas ir pasiekė ne
tikėtą, bet pelnytą pergalę. 

stalo tenisininkai vel sėkmin
gai dalyvaus Glen Ellyn, UI., 
įvykusiame Illinois Novice ly
gos turnyre. Jaunių klasėje 
pirmąją vietą laimėjo VI. šoliū-
nas, kuris šiuo metu yra bene 
stipriausias jaunių kl. žaidėjas 
Dlinois valstybėje. Vyrų dve
jete pirmoji vieta teko B. Že
maičiui ir VI. Šoliūnui, o ket
virtoji vieta J. Šoliūnui ir Hol-
lander. Vyrų vienete gražiai va 
sirodė praeitų metų Novice ly
gos jaunių meisteris B. Žemai
tis, laimėdamas trečiąją vietą. 
Tik trims žaidėjams turnyre te
dalyvaujant, Ateitis turėjo nu
sileisti skaitlingesnei Glen El
lyn A. A. V. komandai ir pasi
tenkinti antra vieta komandinia 
me vertinime. 

Chicagoje Įvykusiame Lake 
States "A" klasės stalo teniso 
turnyre jaunių grupėje VI. Šo-
liūnas laimėjo III-ją vietą, pus
finalyje pralaimėdamas prieš 
Bruenig (Milwaukee). Vyrų 
grupėje laimėjo Levy (Chica-
go), jaunių — Calcaterra (Det-
roit) . A-s 

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMA 

Kas sekmadienį yra malonu pa
siklausyti Budriko leidžiamos ra
dijo programos iš stoties WCFLg 
1000 kil. 5:30 vai. po pietų. O šį 
sekmadienį ypatingai bus malo
nu išgirsti sekančias dainas, ku
rias sudainuos buv. Lietuvos ope
ros solistė Izabele Motekaitienė: 
4,Augo girelėj" — J. Dambraus
kas, "Ką močiutė padarei" — J. 
Stankūnas, "Serenada" — F. Schu 
bert ir "Margaritos ariją iš ope
ros Fausto" — Ch. Gounod. Šias 
programas leidžia savo lėšomis 22 
metai Juozo Budriko Prekybos 
Namai Chicagoje, adresu 3241 S. 
Halsted St., kuriuose dabar eina 
didelis išpardavimas specialiai nu
pigintomis kainomis. Patartina 
pasinaudoti proga. 

—M. R. 

PADĖKA 
Skaitoma už pareigą širdingai 

padėkoti Mrs. ir Mr. E. ir H. 
Dickahot, Mrs. Agnės Schuettler 
ir kitiems geradariams už suda
rymą dokumentų atvykti j šį lais
vės kraštą, malonų priėmimą, prie 
glaudą ir kitus rūpesčius, susi
jusius su mudviejų atvykimu bei 
globa. 

—M. ir K. BaRutskiai 

BUSINESS SERVICES 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 W. 28rd S t Tel. Y Ar. 74(841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina 
ml ir atnaujinami. Prieinamos kai 
nos, 1 metų garantija. Darbo vai.. 
5—8 v. v. 6et%d. 10—8 v. v. 

ru^;ii ponvTiNG BIZNOJ*, 
J O N A S C O N R A D 

Atnaujiname nusidėvėjusį namą, pri-
pildome lietaus išplautus plytų tar 
pus. Taip pat pataisome kaminus ii 
apie langus. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės: J . CONRAD, 5242 
So. Artesian Ave. GRovehill 6-4173. 

PRECIZIJOS TELEVIZIJOS IR 
RADIO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningus ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi į namus. 
Darbo valandos: 6 v.v.—10 v v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v v. 

M. RIMKUS, 411» So. Frascisoo, 
Tel. YA.-7-1099 

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI! 
Visokiems centralinio apšildymo 

įtaisymams ar pertaisymams 
(conversion), pirmiaus sužinokite 

kainas pas mus. 
MES ĮTAISOME CENTRAUNES 

GAZINES KROSNIS, 
ALIEJINES KROSNIS 

DŪMTRAUKIAMS 
{DENGIMUS (liners), ir t.t. 

Lengvi išsimokėsimai. 
Žemos kainos už aptarnavimus. 
Mes vykstame visur — mieste 

ar, priemiesčiuose. 

BROADVIEVV HEATING 
& VENTILATiNG 
MAYWOOD 2695-M 

Atsikurianti J. Karvelio prekybos į-
mone Chicagoje, prašo visus _ meni-

j ninkus, rašytojus, knygų leidėjus ir 
kitus suinteresuotus asmenis prisiųsti 

I savo kūriniu pasiūlymus. 
Greitu laiku numatoma atidaryti 

! meninių išdirbinių skyrius, kaip kad 
l buvo Lietuvoje "Marginiai ' '^ 

Dabar šiuo aliku jau galima gauti 
pirkti rašomas mašinėles su lietu
višku raidynu ir šveicariškus laik
rodžius. 

J . KARVELIS 
4434 So. Fairfield Ave. 

Chlcago 32, 111. Tel. FRont ier 6-3387 

Saule šviečia 
ARIZONOJE 

Jei jūs planuojate apsilankyti ar 
persikelti j mūsų nuostabią Saulėtą 
Valstybę maloniai ir nuoširdžiai kvis 
eiame jus atvykti. 
Jei a tvykę manote jieškoti pirkti 
naujus namus, tad leiskite pasiūlyti 
jums 

THE STAGGS - BILT 
3-is miegamaisiais kambariais namus 
su centraiiniu (Central duct) apšil
dymu ir vėsinimu, mūrines konstruk 
cijos "carports" (pastoges automo
biliams pastatyti) , ir daug kitu ne
paprastų įrengimų. Iki 1,700 kvadr 
pėdų po stogu. Kainos prasideda 

nuo $8.32F> iki $9,795. 
[mokėjimai nuo 

$1,275 iki $1,495. 
Del pilnesnių informacijų rašykite 

arba 'skambinkite 

Staggs Constructoin Co. 
2312 N. 32nd St. 

Phoenix, Arizona 
. Tel. 6-5860, 5-6841, 
1 5-5058. 

MACHINIST — JOURNEYMEN 
FOR PRECISION MACpINE WORK 

Mušt be Qualified Men 
Overtkne Schedule 

Premium Pay for Nigfrt &hift 
VVorking clothes furnished and laundered. Free group hoapitali-
zation and welfare plan; modern plant with best eguepment. 

APPLY — WRITE — WIRE OR PHONE TO DEPT. L. 

John Ramming Machine Co. 
4591 McRee SI. Louis, Mo. 

r ^ 

V Y R A I - nuo 18 iki 35 metų amžiaus 
P bic Service Company of Northern Illinois 

VIDAUS IR LAUKO DARBAMS 
Geras p rad in i s a t l yg in imas . Per iodinei pakėl imai , 
•rogos p a a u k š t i n i m a m s i r d a u g d a r b i n i n k a m s pa to

gumų, į ska i t an t a p m o k a m a s a to s togas . 
MATYKITE MR. ONDERDONK 

UNiversity 4-3900 arba Tftlcott 3-1121 
šiokiadieniais iki 5 vai., šeštadieniais iki pietų. 

^ 

^1 IL2SE 
PADĖKA 

» P0PE 

Gruodžio men. pabaigoje pra ! t . . . . , T . t r 
sidedančiame tinklinio turnyre L l e t u ™ " P O r t m i n k a s JAV 
lietuvių komanda taip pat yra 
laikoma viena iš rimčiausių var
žovų del rudens semestro titulo. 

pirmenybėse 
Lapkričio 24 - 25 dienomis 

Philadelphia, Pa., įvyko 1951 
Krepšinio baudų mėtymo var .metų JAV komandinės stalo te 

žybose didelę staigmeną padą- j niso pirmenybes. Lietuviams 
re A. Vedeckas iš 125 dalyvių j sporto mėgėjams šis įvykis ypa 
pasiekdamas antrąją vietą. tingai įdomus todėl, kad pir

mąjį kartą šių varžybų istori-
Stipriausiai universiteto spor joje pirmenybėse dalyvavo lie-

to varžybose įsitvirtinę yra Ue- ^ ^ t e n į g i n i n k a g _ C h i . 
tuviai stalo tenisininkai, kurių , ^ ^ L S R ^ ^ ^ j a g 

rankose stalo teniso titulas pa- j ^ šoMn^ ^ ^ u ž ^ ^ 
sihko jau trečiąjį semestrą is ^ ^ ^ k o m a n d ą > D a ivvau-
eitės. Po K. Ripskio ir Alg. 1 2 k o m a n d ų ^ n u . 
Avižienio šį kartą titulą ''pavel
dėjo" žinomas Chicagos "Atei
ties" žaidėjas VI. Šoliūnas. 

LSK Žaibo narys, prieš kelis 
mėnesius apleido Clevelandą ir 
išvyko atlikti karinę prievolę. 
Jis sportu plačiau pradėjo do
mėtis gyvenadams Luebecko, ve 
liau — Kasselio tremtinių sto
vyklose Vokietijoje. Ypatingai 
pasižymėjo lengvoje atletikoje: 
rutulio stūmime ir disko meti- j 
me J. V. tremtyje buvo antruo
ju po Z. Puzianausko. Be to, 
reiškėsi stalo teniso, krepšinio. 
tinklinio, šachmatų ir kt. spor
to šakose. J. V. taip pat darba
vosi ir sporto spaudos srityje, 
kartu su Edv. Šulaičiu įsteigęs 
ir kur kurį laiką redagavęs sie
ninį sporto laikraštį — Sporto 
Naujienas. 

—LSK Perkūno nariu: šach
matininko VI. . Warpuškos ir 
futbolininko E. Sadausko šei-1 
mos susilaukė prieauglio. jSvei 
kiname! 

Naujas Derlius 
Nauja žema Kaina 
10 S V AR V 

$475 

PASTŲ PERSIUNTIMĄ APMOKAME 
Skoningi, puikus lukštuose pekan (pc-
can) riešutai, iš LouUianos geriausių pe
kan plantacijų. Supakuojami ir pasiun
čiami Louisianbs dtttšiattstų prean rie
šutų prekybininkų. 
PARUOSTI PASIUNTIMUI 
Parinkta kokybe garantoja pasitenkini
mą, arba grąžinami pinigai. Dabar yra 
nuimamas 1951 visas naujas derlius ir 
paruoštas skubriam pasiuntimui. 
Pasiųskite čekj ar moncy orderį su už
sakymu, arba parašykite dėl nemokamos 
knygeles «u aprašymais. Su kiekvienu 
užsakymu pasiunčiami* nemokamai re
ceptų knygelę. 

P L A N T A C I J Ų P E C A N A I 
Supakuojami ir Pasiunčiami 

THE LIEBER C0. 
100 Elevenih Street P. O. Box 65 

MONROE, LOUISIANA 

Platinkite 'Urauft" 

A. A. 
ROSALIA MACAITIS 4 

(po tėvais Norvilas) 
Gyveno 10822 S. VVabash Vvenue 
o per ilgus metus Souih Chicagoje 

Mirė Lapkričio 18;ą H., 1951 
metais. Gimus Raseinių Apskr. ir 
Parap., o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse. 

"Mes atmindami ir apgailėdami 
jos atsiskyrimą iš mūsų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką vi
siems giminėms, draugams ir kai
mynams už dalyvavimą šermeny
se koplyčioje, pamaldafte bažny
čioje ir laidotuvėse kapinėse. 

Ypatinga- padėka Dvasiškėms 
Tėveliams, kun. kleb. J. Šaulins-
kui, E. Abromaičiui, A. Stanevi
čiui, ir abiem Lietuviams Jesui-
tams kunigams už gedulingas pa
maldas, ir vargonininkams, Sabo
nių šeimai uŽ jų giedojimą. 

Dėkojame visiems kurie auka
vo šv. Mišias. 

Dėkojame šv. Onos, Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos ir Akademi
jos Rėmėjų Draugijoms už maldas 
ir dalyvavimą. 

Dėkojame Saldžiausios Jėzaus 
Širdies Draugijos grabnešiams už 
jų patarnavimą ir visiems kurie 
payuoMė mus, mūsų nuliūdimo va
landoje. 
Atmindami: 2 dukterys Catherine 
Kupehunas. Rose Youngąuist, 3 
Sūnūs: VViHiam Macaitis, John 
Macaitis, Anthony Macaitis ir jų 
visų šeimos. 

4r 

galėtojais tapo New Yorko ir 
Brooklyno komandos. Finale 
New Yorkas, atstovaujamas 

Šachmatų srityje universite- ! ilgamečių Amerikos meisterių 
to šachmatų komandojo lietu- Milės ir Pagliaro ir jaunių vi-
vius sėkmingai atstovauja K. 
Ramašauskas, daugelio laiko-

cemeisterio Herschkowitz nu
galėjo Brooklyną pasekme 5:0 

mas pirmuoju kandidatu del ir laimėjo pareitais metais Chi-
universiteto meisterio vardo. cagoe turėtą titulą. A-s 

A * . 

Pas LSK "Ateities" stalo 
tenisinnikus j 

Lietuvių sportininkų 
šeimoje 

Stalo teniso sezonui prasidė- I — <f ttrgts Vadopalas, pasku-
jus, Chicagos LSK "Ateities" tini u laiku buvęs Oevelando 

Iš lietuviškojo sporto 
pasaulio 

New Yorko lietuvių stalo te* 
niso komanda pradėjo žaidimus 
vietos vokiečių lygos — DAFB 

'stalo teniso pirmeinybėse. Lie
tuviai jau laimėjo du pirmuo-
Jsius susitikimus — 5:4 ir 9:0. 
j Lietuvių stalo teniso komandą 
atstovauja B. Garunkštis, A. 
Daukša, E. Volskis, A. Bagdžiū 
nas, A. Ruzgas ir L. Vakselis. 

New Yorko LSK futbolo vie-
nuolikė lapkričio 11 d. įveikusi 
Schlessier komandą net 13:0, 
dar labiau sustiprino savo pa
dėtį DAFB pirmenybėse. Po 
šių rungtynių lietuviai iš 6 su
sitikimų turi 6 laimėjimus, 35: 
5 įvarčių sant. ir 12 taškų. Iki 
šioliai šių metų pirmenybėse 
lietuviams daugiausia įvarčių 
pelnė Adomavičius — 11, Ka-
lažinskas ir Gražys po 8. 

Galima pasirinkti dėži
nės a r kairės rankos 
rankeną. 

MODIL l 6 l 1 

Suiuažinklt lyginimo laiką ir dar
bą 20% su didesne lyginimo plokš
te šio gražaus Dominion lygintu
vo. Tamsiai rausvos (maroon) 
spalvos plastikinė rankena ir kon
trolės mygtukas atrodo nepapras
tai gražus. Šis lygintuvas yra leng
vas ( 3 % svarų) ir greit lygina 
(1,000 vvatts); lyginimas yra leng
vas ir ekonomiškas. Tai nebrangi 
ir prakt iška dovana ypatingai pro
gai. Atsilankykite j mūsų krautu
vę ir apžiūrėkite. 

Nepaprastą bargeną 
už tiktai 

$|395 

APŽIŪRĖKITE JUOS PAS 

ELECTRIC SERVICE CO 
1709 WEST DIVISION STREET 

ARmitage 6-4324 
^ < : = ± 
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D Ė K 

JUOZAS IPOCEVIČIUS 
Gyvino I m; 12 8. )Kxehange Ave., South Chicago, 111. 

Mirt" spalio 2S d.,j 1951, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą. 

Mes atmindami ir pagailėdami jo pasitraukimą iš mūsų tarpo 
nuo»iru&iai oėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. Viktorui 
f'ornauskui ir Tėvams Marijonams už atlaikymą šv. Mišių. D€-
kojame kun. kleb. V. černauskui už gražų pamokslą pasakytą 
ba/.nv< io.H ir kapinėse ir už sukalbėjimą rožančiaus koplyčioje. 

Dėkojame vargonininkei poniai Leokadijai Sabonienei už jautrų 
grieciojima p«'r šv. Mišias ir jos sūnui Richard Saboniui už 
egzekvijų gicdojimaJ Saldžiausios širdies Jėzaus Draugijos na
riams nešusiems jo karstų, ir Apaštalystės Maldos draugijos na
riams \r/. s . . Mišių aukų. 

« I 
TuipK' labai esame dėkingi t iems kurie atvažiavo net iš 

Kit\ Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir gėlių auko
tojai, .,. Į t .ojame Visiems kurie atidavė a. a. Juozui paskutinę 
pagaiuų i. visiems t u r i e paguodė mus mūsų nuliūdimo valando
je: o i a u. Tėveli, ląi gailestingasis Dievas suteikia amžiną atilsį. 

:: ! K . v liekame: Kūnas, Dukterys, Brolis ir kiti giminės. 

PADĖKA 

A. A 
SALEMONAS MOCKUS 

^-
kuris mirė Lapk. 2, 1951 m., ir tapo palaidotas Lapkr. 6, 1951, o dabar 
ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį ] tą neiš
vengiamą amžinybes vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jo pasitraukimą iš mūsų tarpo, dėko
jame mūsų dvasiškėms tėveliams kun. kleb. J. Šiaulinskiui, 1 un. E. Abro
mavičiui ir kun. A. Stanevičiui kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą ir kun. J. Šiaulinskiui, kuris pasakė pritaikintą pamokslą. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. 
Dėkojame graboriui Lachavvicz kuris savo geru ir mandagiu patar

navimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams, Šv. Izidoriaus Draugystei ir 
visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame vi-

' šiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau Salemonai, lai Dievas 
suteikia amžina atilsį. 

Keturių savaičių mirties paminėjimui bus atlaikytos dvejos Šv. Mišios 
gruodžio 3 d., Visų Šventų parap. bažnyčioje, 7-tą ir 8-tą vai. ryto. 

Nuliūdę: Žmona, Duktė, 2entas, Anūkai. 

A A 
ONA STANEVICH (Navickaite) 

Gyveno 1931 South 49th Court, Cicero, Illinois 

Mirė Lapkr. 30 d., 1951 m., 4:30 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus. Gira. 
Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Šaukėnų parapijos. Amerikoje .išgy
veno 44 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Sophie Stanevich ir Anna 
Damascus, žentas Aleksandras, anūkė Ona. Brolis Augustas Navicki, krfi 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Liefuvos Seserų Draugijai. 
Kūnas pašarvotas Alfredo Vaisaičio-Vance koplyč. 1446 S. 50th Ave., 

Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks pirmad. gruod. 3 d. Iš koplyčios B:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos uz velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, Žentas, Anūke ir Brolis 
Laidotuvių direktorius Alfredas Vasaitis-Vance, Tel. OLyrapic 2-1003 

- « • • » • * 
M. . m ^ M. , . « • . , „ •" *" * 
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i mus 
IS ARTI IR TOLI 

A. J. Valstybėse 
— Kun. Alb. Martis važi

nėdamas po Virginiją; dau
gelyje vietų laiko paskaitas 
apie Lietuvą ir jos kančias. 

!)!!). BRITANIJOJ Prof. Ivinskio straipsnis dienraštyje 
"l/Osservatore Romano" 

pie DLLS penktąjį suvažia
vimą padarė p. Karnauskie-

vlenąTaTbą1 pasakė 'augštes n ė ' Nutarto surengti bend
ras Kucias, o vaikams Ka
lėdų eglaitę. 

— Kaikurioms lietuvių šei 
morns ičemigravus, Covent-
ryje iš 13 vaikų Vargo mo-
kykloja beliko tiktaį 6. Nu
matoma, kad gali likti tiktai 
du. Vargas ii- Vargo mokyk
lai. 

— DonIa«terio DBLS sky
rius sureng5 Vėlinių minėji
mą laj*ri6o 4 d. Paskaitą j N ^ ^ k I t a t ųoj , bet ir vi- aiškina kaip Mindaugo apos 
skaitė pirm. Vladas Janu-; s a m e pasaulyje plačiai skai taziją nuo katalikų tikėjimo. 
Š a U S i^ S / F° t 0 , P r a n e š i m ^ . a - tomo Vatikano dienraščio Tačiau prof. Ivinskis, atkrei-

"L'Osservatore Romano" pęs dėmesį į Klemenso IV 
lapkričio 18 dienos laidoja su pagarba apie Mindaugą 
išspausdintas proi. Zenono atsiliepiančius laiškus ir į 
Ivinskio straipsnis "Mindau Mindaugo apostaziją neigian 
gas pirmasis Lietuvos krikj čią daugelio isterikų nuomo 
čionis karalius". Straipsnis nę, sako, kad iš iki šiol tu-
užima didesnę dalį ketvirto i rimų šaltinių klausimą nega 

C H K A G O J E 
ATSKRENDA 

X Gailėsis tie, kurie ne 
atvyks šį sekmadienį, gruo 
ožio 2 d., į Mindaugo krikš- ™ m o k ^ mokytojams, 
to 700 metų minėjimą Amai *!™> *P" 5 ? ™ «*«™k?-
gamated salėj. Pirmą k a r t ą i s l u ^ i t ą kartą jo kalbos vie 
Chicagoj išgirsime puikų' n o k l u * ° susirinkime klau-
kalbetoją prof. A. Ramūną- • « i r k e t u n P^testantų mi 
Paplauską. Dainuos solistė n i s t e n a i * 
Bičkienė ir "Dainavos" an- — Dr. gen. Nagius-Nage-
samblis, į kurio religinį kon ( vičius šiuo metu serga ir gy 
certą praėjusį sekmadienį di, domas ligoninėj. Todėl visas 
džiausioje Chiacgos lietuvių aukas Lietuvos invalidams 
bažnyčioje pritruko vietos, šelpti prašoma siųsti ne jo 
Grieš smuikininkas Paukš- vardu, bet tiesiai Invalidų 
tys, o dailininkai A. Valeška; Sąjungai adresu: Mr. Tvar-
ir K. žeromskis papuoš salę: kūnas, 454 N. Marshall St.,| lietuviai įtaikė dėkingumo! u z t e m d ^ ta- džiaugsmingą p U t 0 L i e t u v o - j e > k o l iietuvių 
mindauginiais paveikslais. Philadelphia, Pa. varda^ , p n e s s e P t v n l s šimtmečius į- fem§ galutinai pribrendo 
Minėjimo pradžia 2 vai. p.p. vy k u s i faktą, kuriuo lietu-
Amalgamated salė yra Ash-1 I n ž- V" Jankauskas, at- — Elzbieta Lenkauskiene, vių tauta įsijungė į Katali 

Čempionas parduotas 
Bulius vadinamas 'loby, 

kurį Iowa valstybės ūkio ko 
legija buvo išstačius gyvu
lių parodoj ir kuris laimėjo 
cemjc£onaJl% iš varžytynių 
parduotas už $8,100, skai
tant po $6.75 už svarą. Bu 
lĄl nupirko Cosmopolitan 
Beff Co. iš New Yorko. 

Prof. A. Ramūnas Paplauskas 
puslapio, jo ypatingai stam- limą galutinai išspręsti jr tų atskrenda į Chieagą ir sekmadie- ukrainiečių tautinio meno 
biomis raidėmis antraštė tik istorikų nuomonės, kurie sa | m Amaigamated salėje skaitys pa 
rai neliko skaitytojų nepa-'ko, kad Mindaugas mirė, jei skai t* aPie M i n d a u ^ 
stebėta. ne kaip tikėjimo kankinys, 

Įžangoje autorius trumpai tai bent kaip tikras krikš-
Konvent le - primena Lietuvą okupavusių čionis. 
„xH ° i°.-.Jl^! ' rn.?._įU į Maskvos komunistų propa-| Pabaigoje straipsnio aubo-

gandimes pafctangas, Smei-1 r i u g p e r ž v e i g įa ta s sąlygas, 
šimtmečio įsikūrimo sukak
ties proga lietuvišką kryžių, 

128 ūkininkų vaikai 
gavo stipendijas 

Su gyvulių paroda Chica-
parengtą K. Steponavičiau^, f l*n t JCS^S* J L . ^ L ^ ! ^ o kuriose katalikų tikėjimas g o j b a i g ė s i r 4-H Club (far 

land prie Van Buren. 
X Jonas Kazanauskas, 

Mutual Savings and Loan 
Assn. direktorių pirmininkas 
(prezidentas), grįžo iš tos rū 
sies bankų sąjungos suva
žiavimo Miami, Fla., kur da 
lyvavo daugiau kaip 2,000 
finansistų. Iš raportų, sako, 
pažymėtina, kad finansi
niais (fiskaliniais) metais 
šie bankai visam krašte yra 
pastatę rekordinį skaičių na 
mų. Iš to galima daryti iš
vada, kad vadinamos "spul-
kos" labai yra susirišusios 
su visuomene ir smarkiai 
auga. 

vykęs iš tremties, apsistojo gyv. Glasgowe, Londono lie-^kų Bažnyčią ir suėjo į ar-
New Yorko apylinkėse. Nors tuvių bažnyčiai paaukojo Į timus santykius su Roma. 
jis yra statybininkas, bet i gražų baltą, su puikiais mez 
dirba mokslinį darbą vėžio | giniais uždengimą altoriui, 
srityje ir sakos suradęs nau 

AUSTRALIJOJ 

Toliau pabrėžiama, kad 
1261 m. įvykęs Lietuvos val-

Kristaus Karalystei Vytau
to Didžiojo ir Jogailos lai; 
kais, kada Mindaugo pasėta 
sėkla atnešė vaisius. 

merių jaunimo organizacij-
ja) metinis suvažiavimas, 
kuriame 128 jaunuoliai ir 
jaunuolės pasižymėję gyvu-

paroda 
Ukrainečių Meno (teatro 

ir muzikos) Sąjunga Chica
goj yra suruošus tautinio 
meno parodą salėj 2147 W. 
Chicago Ave. Paroda atida
ryta vakar ir baigsis atei
nantį sekmadienį. 

Radiologistų suvažiavimas 
Morrison viešbutyje atei

nantį pirmadienį prasidės ra 

gavo 
stipendijas. Stipendijas yra 

ją būdą tai ligai gydyti. 
— Akt H. Kačinskas Nau 

jame Rusų Teatre turi vieną 
svarbių rolių Ostrovskio vei 
kale "Belugino vedybos", ku 
ris bus atvaidintas gruodžio 
1 d. New Yorke (teatro ad
resas 103 W. Riverside Dr.). 

Lietuvių Draugiškas 
Klubas Irons, Mich., šiuo me 
tu silpnai gyvuoja. Senieji 
nariai miršta, o naujieji ne-
sirašo. Susirinkimai tiek ne 

X Dr. Mildos Budrienėsj gausingi, kad nėr iš ko nęt 
motina Marija Kuršienė mi-i valdybą išrinkti, 
re lapkričio 28 'd. Ji pirmą 
kartą Amerikon buvo atvy- . ~ * • • . * . ? « " • » < * * 
kusi 1913 metais ir čia iš- l o r e i k a 1 * * įvykus i Ro-
gyvenusi 10 metų grįžo Lie- m ą ' 'Darbininko" adminis

tracijos reikalus perėmė 
kun. B. Grauslys. 

KANADOJ 

tuvon. Bėgdama nuo bolše
vikų antrą kartą Amerikon 
atvyko 1947 metais. Šiais 
metais kovo mėn. jai buvo 
padaryta sunki operacija po 
kurios nepasveiko. 

X Marija Misevičiute, me 
dicinos mokslus ėjusi Lietu
voje ir Vokietijoje, su mo-, 
tina atvykusi į Ameriką *hel> 3 3 " c - R o 5 f r v a > . P 

— V. Buginas jau antri 
metai kai serga tuberkuloze 
ir guli sanatorijoj. Jo adre
sas: L'Hotel — Dieu, St. Mi 

1949 m. rudenį, spalio mėn. 
išlaikė egzaminus ir gavo 
teisę verstis gydytojo prak
tika Illinois valstybėje. Nuo 
sausio 2 d. pradės dirbti kar 
tu su dr. Law 5947 W. Bel-
mont ave. Tel. National 2-
1737. Buv. Landshuto sto 
vykios gyventojai linki jai 
geriausio pasisekimo. 

Quebec, Canada. Prie ligos 
prisideda dar didelis rūpes
tis, nes visos santaupos iš
semtos. Sanatorijoj jis tik
tai vienas lietuvis, du len
kai, vienas rusas ir vienas 
ukrainietis. Visi kiti kana
diečiai ir Kanados indėnai. 

— Pranui S a k a l ą uskui 
Australijos Lietuvių Katali
kų Draugijos Centro Valdy
ba suteikė teisę fotografuoti 
kultūrinius, tautinius bei re
liginius draugijos gyvenimo 
pasireiškimus. Taip pat Pr. 
Sakalauskas rengia ALKD 
veiklos foto albumą ir pasi
žadėjo retkarčiais pateikti 
charakteringesnių foto nuo
traukų "Draugui". 

— Kun. P. Butkus, ALB 
Krašto V-bos soc. reik. įga
liotinis išleido atsišaukimą 
į tautiečius, ragindamas pra 
nešinėti ALB Krašto Valdy
bai apie mirusius Australi
jos padangėje. Jo žodžiais, 

Prof. Ivinskis straipsnį ač;; krišūrtu'rėj'o'^ikitii^^ « » « . M * * t \ ;šie! ^yrusios ivairios kompa 
ir oficialų visos tautos ap-, ***. S"?"*?1 tolimi istori- nųos. 
krikštijimą. Peržvelgiami Jo s »vyklJU l r t a s t o k s P l a 

Mindaugo santykiai su Ino- t u s l r rūpestingas Sv. Sos- Atvyko demokratų vadas 
rentų IV ir su šv. Sostu ap-l to palankumas Lietuvai dar, McKinney, de 
skritai, jo pastangos įkurti I k a r t * P^iudija, kad nepai, * . . 
tiesioginiai nuo Romos pri
klausančią Lietuvos bažny
tinę provinciją, pirmųjų vys 
kupijų įsteigimas, Mindaugo 
santykiai su Kryžiuočių Or
dinu ir jų galutinis nutrūki-

sant bėgančių amžių, nepai
sant politinių pasikeitimų, 
Roma yra nesikeičianti savo 
nusistatyme visų pasaulio 
tautų atžvilgiu, ypatingai 

darni sviesto nuo bulvių sa 
mūsų "^Tusiųjų "knyga bus ^ ^ , / < P a ^ J ? ^ , ^ I u ! 
tarsi vienas akmuo mūsų 

mažiausių ir tų, kurios yra 
mas, kurį Ordino kronikos prispaustos ir kenčiančios". Į tų Jackson dienos bankete, 

| kuriuo tikimasi rinkimų 
n • J • • i * • • J i i > kampanijai sukelti $200,000. Sovietinis prekių paskirstymas - prekyba , Buetasį banketą $i<x>. 

Sovietinis okupantas nuo lėje įmonių nesirūpinama \ prastas karstas kompanijai 
pirmosios okupacijos dienos j darbininkų maitinimu. kainavo $15 248 
visą laiką gyrėsi didžiuliais | -Laimės" fabriko valgyk- j . . 
Sovietų Sąjungos "laimėji-1 l o j e K a u n e d a ž n a i n e aprū- JAV Apygardos teisėjo a-
mais" ir tiek, kad neatskir- p i n a m a pakankamų kiekiu kyvaizdoje abiejų pusių ad~ 

duonos. "Audimo" fabriko 
valgykloje darbininkai nega 

lių auginime ir įvairiuose ū-1 ^ * suvažiavimas, ku 
kio darbuose gavo mokslo | ^J£ ^ j a m a dalyvaus 

daugiau kaip 2,000 žymiau
sių Amerikos radiologų ir 
X-Spindulių ekspertų. 

Suvažiavimo didžiausias 
dėmesys bus nukreiptas į ve 
žio ligą. 

MuSU SEIMĄ 
Med. dr. Alfonsas ir Ma-

I rija (Maciukaite) Ceiciai su dais Chicagoj Jis bus svar- į y a i k o _ p i r . 
blausias kalbėtojas demokra, m Q g ū n a u s R e n s 3 e l e a r ) I n -

mokratų partijos centrinio 
komiteto pirmininkas, atvy
ko į Chicago ir pirmadienį 
Conrad Hilton viešbuty tu
rės posėdį su partijos va-

diana.' 

CHRISTMAS CAROL 
Recordings 

01d -G.orites Sunq 

by U . ' . : CHOil? 

iškovotos laisvės paminkle. 
— Kiškis, bene seniausias 

Australijos lietuvis, gimęs 
prieš 60 metų Anglijoje, 
Lietuvos nematęs, gražiai lie 
tuviškai kalba ir sielojasi 
visais Lietuvos reikalais. 

— Į naują ALB Sydnejaus 
apylinkės valdybą š. m. lap
kričio 11 d. išrinkta: Kmi-
tas, Simniškis, Pačėsa ir Ša
blevičius. 

— P. Vaitkevičius, gyv. 
Avida miestelyje, prieš dvie 

X Kas Lietuvai atidarė j jus metus atsikvietė iš Aus-
langą j Vakarus? Tai pa-! trijos sužadėtinę ir vedė. 
darė pirmas mūsų vainikuo Dabar jau susilaukė dūk
tas karalius Mindaugas. A- terš. Gimtadienio proga ne-
pie Mindaugo žygius ir jo seniai vietos prancūzų laik- tojavo ir buvo inspektorium 
istorinius nuopelnus plačiai rašty buvo įdėta jo šeimos Vilkaviškio gimnazijoje, ^ ^ ^ ^ 
išgirsime šį sekmadienį 2 i nuotrauka ir pažymėta, kad 1931 metais atvyko į Bra- p r a m o n e s "dirbinių." Iš šio 
vai. Amaigamated salėje iš ! tai naujieji kanadiečiai at-, ahją ir iki 1930 m. gyveno ; skaįaįaus 153 dirbiniai per 

spa 
lio 18. Buvo žurnalistas, ra
šytojas, žinomas pseudoni
mu šakelė. Lietuvoje nioky-

geresnes" kietesnės arba 
"Prie Maskvos yra net 3 a-
pelsinų fabrikai" ir 1.1. Ko
kia "pažanga" pasiekė jų 
valdoma Lietuvos pramonė 
— jau matėme. Pažiūrėkime 

vokatams sutikus, Chicago 
Casket Co. sumokėjo Emil 

l i~Iaūtr arbatos."' "virtūvlsi f K e r r - f1" faul: M i n , n - ] į £ 
produkcijos asortimentas ei I d o t u v l 1 *«ktoriui $15,248 

0 '.o-ces 

lėje valgyklų prie pramonės 
įmonių nepaprastai siauras. 
Šios valgyklos nepakanka
mai aprūpinamos būtinu in-

koks jovalas — netvarka ventoriumi. Eidukevičiaus 
viešpatauja susovietintoj | v a r d o odos-avalynės kombi-
prekyboj. Autentiškumui dė n a t e Vilniuje darbininkams, 
liai cituosime Valstybinės 
prekybos inspekcijos LTSR 
respublikinės valdybos virsi 
ninko P. Stroganovo straip
snį "Už tolesnį prekių apy
vartos išvystymą": 

"RespubliKos prekybos or 
ganizacijos blogai tebekovo 
ja už prekių, gaunamų iš 
pramonės, kokybę. Valstybi 
nė Prekybos inspekcija vien 
šešiose Vilniaus miesto Pra 
monės ^prekybos parduotu
vėse rado 216 žemos koky
bės arba neišbaigtų įvairių 

profesoriaus A. Ramūno | vykę iš Europos, antro ka- I Sao Paulyje, o nuo 1939 m. 
Paplausko.. Profesorius iš I ro metu išblokšti iš savo tė-
Kanados atskrenda šeštadie vynės, čia radę prieglaudą 
nį apie 3 vai. 

X C. R, Miska iš Sunarni-
ir laimingai kuriasi. 

— Avida ediuminio fa-
to, Public Service Co. of j brike anksčiau darbo dau-
Northern Illinois tarnauto- j gįau lietuvių atvykusiu iš 
jas, kompanijos direktorių j tremties, bet sutarčiai pasi-
susirinkime apdovanotas , baigus daugelis išvažinėjo į 
Britton D. Budd vardo me- Į kitus miestus, kur daugiau ^J - T> , 
daliu už sėkmingą pirmąją f yra lietuvių. l a n d ų m i r e ' P a l a l d o t a s CaJu 

pagalbą moteriai ištiktai šir i ^ _ #A ^ . 
— LO Komitetas Edmon-

tone, Altą., baigia tvarkyti 
lietuvių kartoteką. Spalio pa 
baigoje komitetas buvo su-
ruošęs šokių vakarą. 

gyv. Rio mieste. S. Paulyje 
kurį laiką redegavo "Brazi
lijos Lietuvį" ir "Viltį", dir
bo pas P. Doriną autobuso 
vedėju, vėliau Kibon (Ice-
Crem) važinėjo su vežimėliu 
po miestą. Jis buvo rastas 
gatvėje apalpęs ir nugaben
tas į ligoninę po kelių va-

dies smūgio. 
X Lietuvių diena Mokslo 

ir Pramonės muzėjuje bus 
gruodžio 8 d. Rytoj, gruo
džio 2 d., švedų diena, o pir
madienį — graikų. Muzėjus 
yra Jackson parke gale 59-
tos gatvės. 

X Akt. Kazys Gaudrimas, 
skilvio ligos kankinamas, 
guli Loretta ligoninėj. Jį ga 
Įima aplankyti 7-8 vai. va
kare. Ligonio kambario nr. 
402. 

— Tumo-Vaižganto var
do šeštadienio mokykla Sud 
būryje gruodžio 1 d. ruošia 
vakarą. 

— Vanda I^ekavičiūtė sėk 
mingai darbuojasi Toronte; 
ji palaiko ryšį su viso pa
saulio lietuviais skaitydama 
"Draugą". 

kapinėse. Rosarijo bažny
čioj už jo vėlę atlaikytos ge 
dulingos pamaldos. 

— Juozas Balčiūnas per
kėlė savo rašomųjų mašinė
lių dirbtuvę į patogesnę vie
tą' Rio mieste. Jo dirbtuvė 
vadinas; "Ofic\rfy Univer-
sal". Ferka sugedusias ma
šinėles, sutaiso ir parduo
da. Turi keletą darbininkų 
ir gerai verčiasi. 

— Juozas Juraitis drau
ge su ispanu atidarė auto
mobilių taisymo įmonę. 

vesti į žemesnę rūšį perverti 
nant kainas. Į prekybos tink 
lą vis tebepatenka žemos ko 
kybės duonos bei pyrago iš
dirbiniai... Prekybos tinklas 
mieste dar neturi pardavi
me tokio paprasto gėrimo, 
kaip duoninė gira. Respubli
kos pramonės įmonėse yra 
suorganizuotas visuomeni
nis maitinimas. Tačiau ei-

; 

neesant valgykloje pakanka 
mo kiekio stiklinių, arbata 
paduodama lėkštėse. 

Prekybos tinkle dar neiš
gyvendinti gėdingi vartoto
jų apgavimo faktai, nuslė
pimas prekių ir jų pardavi
mas pažįstamiems. Per 5 
šių metų mėnesius Valstybi
nės prekybos inspekcija iš
aiškino elementarių tarybi
nės prekybos taisyklių pa
žeidimą eilėje įmočių. Pasi
taiko, kad vartotojai apgau
nami sveriant, matuojant, 
arba skaičiuojant prekes. 

Nepatenkinamoje padėty-

už karstą, iš kurio per lai
dotuves iškrito dugnas, o 
su juo ir žmogaus lavonas. 

Moterų dekanų 
suvažiavimas 

Šiandien Congress viešbu
tyje baigė.3 Illinois valstybės 
moterų dekanų (universite
tų fakultetų vadovių) sąjun
gos metinis suvažiavimas. 
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\ l« Handsome Black and Goid Gitt • 
! A H N M - S L Joseph's Convent Choir • 
• i 
( Hera it truly the m u ji c for Christmas g 
. and Christmaa givmg. Th« famoua | 
2 Stetert' choir of St. JoMph't Convent, | 
, Milwauk*e, h*a recorded th« four rnott g 
_ favorite Caroli on Oriole recordt in | 
J 2 ipeadt (Standard 78 and 45 R P M ) . | 
i A c -« ,w 11 M « sa*nt N'****: AoWte | 
i r ^ e ! J a J K « WoeU;and Oh Uttlm I 

I ^ C matehed beauty by I 
i 110 Nuru. Proceed* I 
I plui 35c han- frotn th«M racordt I 
I dling charge un4 are aharad by the I 
| C. O. D. pottac* CYOandSt.Joaeph's I 
I ...Of Mnd $2.85 Convent. Thia it a I 
I a n d w« II pay limited editioa, to i 
I potfaft. 

CHECK SPEED 

Convent. Thn b a I 
limited edr 
ordar early. 
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f . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 

^V 

REYNOLDS MOTORS 
TUOJAl ' įPAT PRISTATOME 1951 MERCFRYS 

$800 iiuol;ii(l,i už demonstravimui vartotą 1951 M«-nur> 
4400 nuolaidos už 1951 Lincoln 

Didelis pasir inkimai vartotų automobilių, su SAFE BUY garant i ja ir 
kainos žemesnes už "Government Ceiling" net iki $500.00 

Some People Say That Reynolds Makes Long Trades 

REYNOLDS MOTORS 
L I N C O L N M E R C U R Y 

315 South Main, Wheaton, III. Td . Hheaton 8-3520 
Atdaras vakarais iki 9 vai. 

Kalėdų Senis Norintieji apdovanoti savo vai
kus ar draugus, per Kalėdų Se-

j e p r e k y b o s o r g a n i z a c i j o j e pirmą kartą pasinaudos Ameri- nį pasiųsti paštu "Meškiuką rud-
y r a s v e r i a m i e j i p r i e t a i s a i " . I kos paštu ir mūsų vaikučiams pri- nosiuką", prašomi tuč tuojau pa-
(•'Tiesa", Nr, 201). 

Didžiausias laivas 
JAV dabar stato didžiausį 

60,000 tonų karo laivą — 
lėktuvnešį, kuris kainuos 
235 milįonus dolerių. 

siųsti 2 dol. knygos leidėjui ir 

JT 
Mūsų mieląją 

VALĘ KURMAUSKAITĘ 
IR 

KONSTANTINĄ KUNDROTĄ, . 

titt 

^ > 3 S 

sukūrusius lietuvišką, katalikišką šeimą, 
nuoširdžiausiai sveikina: 
Danute ir Paulius AUGIAI, 
Iz. BLAUZD2IONAITĖ — MOTEKAITIENE, 
Andrius DAUGIRDAS 
Kazys, Tekle, Antanas ir Juozas GRINOS, 
EugenųVRAČlCNAITE 

statys Vytės Nemunėlio "MEŠ
KIUKĄ RUDNOSIUKĄ". Tai , 
mėgstamiausia mūsų jaunimo kny j nurodyti tikslų adresą. Del kny
ga, kuri pasirodys dar prieš gruo j g°? brangumo spausdinamas ne-
džio 15 d. Jos iliustracijas piešė didelis tiražas, todėl jau dabar 
žinoma vaikų knygų iliustratorė ; p r a šomi visi knygų platintojai 
dailininkė Stančikaitė. Knygoje ^ k i e k . 
yra 12 didelių keturiom spalvom 
atspausdintų paveikslų. Šalia lie
tuviško teksto, bus atskirai įdėta 
ir angliškas vertimas, ta knyga u Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
galės pasinaudoti ir lietuviškai į J- Kapočius, 680 Bushwick Ave,, 
nemoką vaikai. ! Brooklyn 21. N. Y. 
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rezer
vuoti. 

. 

Tel. Lemont 288 

J A U 2 I E M A 1 
Bet mūsų jstaig^. vis dar at idarą kiekviena 

Trečiadienį, Penkt, šešt. ir Sekmadienį 
Puikiems steiko, chapsu, viščiuku ir žuvies 
pietums Ekspertu paruosti gėrimai, šokiai 

GLENEAGLE COUNTRY CLUB 
36 vietų Golfo aikStė 

123rd & Bell Road, LEMONT, ILL. 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 
• • t . j * V I '••ML.V- -

• 
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