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AVIACIJA SULAUKĖ PERGALES 
Kalbos ugnies pasienyje 

JUOZAS UNGIS 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Atlanto pakto valstybių spau j glūdi artimesnio bendradarbia-
da dažnai primena, net ir ofi vimo mintis tarp grupes tautų, 
cialūs kariniai leidiniai, ir ap- kurios tarp savęs susaistytos 
gailestauja, kad Švedija nėra bendro nusistatymo, kultūrinio 
Atlanto pakto valstybių tarpe 
ir kad tai didele spraga Skan-

palikimo ir idealo ryšiais. Toji 
mintis yra pozityviausias pak-

dinavijos saugumui. Prieš porą to turinys." 
mėnesių švedų užsienio reikalų Švedų spaudoje, ypač opozi-

f 

ministeris Undenas vienoje sa-; c i n ė j e š i s Gerhardseno pareis 
va kalboje iš dalies papylė izo- k į m a s s u k ė I ė g a n a d a u g spelio-
liacionistinių minčių vakarų j i m u i r neaiškumų. Laikraščiai 
demokratų atžvilgiu. Švediška- n e n o r i t i k § t i k a d t i e a b u p ^ 
sis Maskvos ruporas tai pava-. Undenas ir Gerhardsenas, taip 
dino "tikra kryptimi". Undeno j g a i v o t ų, kaip jie sako. Vos 
balsas susilaukė ir šiokio tokio 
aido. Tuoj po savo atsistatydi
nimo norvegų ministeris pirmi
ninkas Gerhardsenas savo pas
kaitoje apie Skandinavijos atei
ti Kopenhagos studentams tarp 
kitko štai ką pasakė: "Izoliuo
tas Skandinavijos gynimosi 
paktas būtų turėjęs daug sun
kumų. Politine našta kiekvienai 
Skandinavijos valstybei būtų 
buvus labai sunki, o saugumas 
mažas... Būtų kilę rimtų prie
šingų nuomonių tarp Skandi
navijos tautų. Jeigu visuose tri 
juose kraštuose (t. y. Danijoje, 
Norvegijoje ir Švedijoje) būtu
me ir daugiau padarę, negu li
gi šiol, vistiek nebūtų užtekt. 
Nebūtume sulaukę to saugumo 
jausmo, kaip kad šiandien vi
suose Skandinavijos kraštuose. 

prieš trejis metus buvo taip 
uoliai ir iš pat pagrindų dis
kutuojamas Skandinavijos gy
nimosi sąjungos sudarymas. 
Švedija tokios sąjungos norėjo, 
bet tik kaip neutrali, neprik
lausanti tai vakarietiškai or
ganizacijai — Atlanto paktui— 
kuri tada vos kūrėsi, o Nerve-
gija norėjo tokios sąjungos, 
bet, vienokia ar kitokia forma 
kaip Atlanto pakto narys. De
ryboms nutrūkus, Švedija liko 
neutrali, o Norvegija prisijun
gė prie Atlanto pakto. 

Abi puses nekartą apgailes
tavo, kad viskas supliuško ir 
kad toks rimtas mėginimas ne
virto realybe. **Ar paskutiniu, 
laiku atsitiko kas nors naujo? 
— klausia liberalų "Dagens 
Nyheter", — kas abiejų kraš-

Numušo 5 sąjungininkų lėktuvus 
Oro karas pradeda naują fazę 

SEOULAS, gruodž.. 3. — Su komunistų bombonešių pasi
rodymu Korėjoje oro karas ten, sakoma, gauna naujas žymes. 
Tą apskaičiavimą paremia ir didelio kiekio naikintuvų lanky
masis Korėjoje. 

Bombonešiai pasirodė Korė- Į =»»===«»>••»•=-«*-•==»«« 
joje pereitą penktadienį. Juos tralijos Meteorus (sprausmi-
ir jų dvepopus palydovus neti 
ketai užklupo sąjungininkų a-
viacija, tą dieną laimėjusi did
žiausią vienos dienos grobį— 
numušė 11 priešo lėktuvų, vie
ną labai sunkiai ir 3 lengviau 
sužalojo. Numuštų tarpe buvo 
6 bombonešiai. 

Komunistų lakūnai įnirto ir 
pereitą šeštadienį 150 Migų 
atskrido jieškoti pirmos Korė-

' jos karo oro pergalės, šį kar
tą jiems pasisekė geriau negu 
praeity — jie numušė 4 Aus-

niai) ir vieną Amerikos F-80; 
Meteorai numušė 2 Migu ir 3 
sužalojo. Tą pačią dieną prie
šo artilerija sunaikino irgi, 
vieną sąjungininkų lėktuvą. 

Naktį besižvalgą sąjunginin
kų lakūnai praneša, kad prie
šas tebeveža į frontą medžia
gas ir žmones, šeštadienio nak
tį pastebėti 3,000 sunkvežimių. 

Jie buvo naikinami papras
tomis ir šaltyto gazolino (nap-
alm) bombomis. Kovos žemė
je nereikšmingos. 

Aliantų karo vadovybė pranešė Jungtinėms Tautoms* kad komunistai yra nužudę apie 6,000 
sąjungininkų karo belaisvių Korėjoje. Be to, jie yra nužudę šimtus tūkstančių civilinių gyventojų. Ko
munistai, žinoma, tų savo darbų ginasi, bet rasti masiniai nužudytųjų kapai yra komunistų nežmo 
niškų darbų liudininkai. Čia matomas nužudytų ci-vilinių kalinių masinis kapas, rastas užėmus 1950 
m. Hamhung miestą. Dešinėje duobės matosi savo nužudytus artimuosius suradusi moteris. 

(INS) 

Ką Paryžiuje aptaria 4 didieji? 
Pirmas susitikimas buvęs rimtas 

Taip pat ir Švedijai bei jos sau j tų derybininkus, tarp jų ir Un 
gumui turi būti aiški nauda, 
kai Danija iir Norvegija gali 
greitu tempu savo saugumą sti 
printi. Danijai, Norvegijai, pa
galiau ir visam pasauliui, yra 
aiškios naudos, kad Švedija yra 
neutralus kraštas, kariniai sti
prus ir tvirtai nusistatęs gintis 
prieš bet kokį užpuolimą. O jei
gu mes pagalvosime apie užsie
nio ir krašto apsaugos politi
nes problemas, prieš kurias 
Skandinavija yra atsidūrus, ra
sime punktų, kur ne mes esa
me ponai ir nieko pakeisti ne
galime. Esant tokiai politinei 
įtampai pasaulyje, kaip dabar, 
Skandinavijos kraštai gana 
augštame laipsnyje atsiduria 
interesų zonoje. Todėl visai 
aišku, kad Skandinavijos kraš
tai prie dabartinių jėgų išsi
dėstymo negali eiti tomis pa
čiomis vėžėmis savo užsienio 
politikoje. 

Kol toji įtampa ir jėgų išdė
stymas tęsiasi, nėra jokių per
spektyvų bendrai mūsų užsie
nio politikai. Bent artimiausiu 
laiku turime skaitytis, kad sa-

deną su Gerhardsenu, būtų įti
kinę, kad anas mėginimas bu
vo netikras arba abejingas? 
Greičiausia, kad ne. Taigi tada 
šis abipusis supratimas visiš
kai nereikalingas. Tai tik kom
plimentas be jokios minties, 
greičiausia tai visai arba iš 
dalies socialdemokratinio drau
giškumo jausmo išdava. Ypač 
keistas yra Garhardseno drau
giškumas švedų užsienio reika
lų vadovybei. Nejaugi, Gerhard 
seno manymu, Švedija neturė
tų priklausyti tai "bendrų įsi
tikinimų, kultūrinio palikimo ir 
idealo" susijungusių valstybių 
grupei, kuri Atlanto pakto pa
galba stengiasi prieiti ir prie 
politinės bendruomenės ? To 
Gerhardsenas tikrai nemanė". 

O gal ir kiti Atlanto pakto 
nariai nenori Švedijos? Var
giai. "Stockholms Tidningen" 
aiškiai pabrėžia, kad visos At
lanto pakto valstybės norėtų 
Švedijos prisidėjimo. Kokie gi 
motyvai, tiek švediški, tiek ne? 
Jau minėtasis "Dagens Nyhe-

PARY2H/S, gruodi-4. ^ Jteturi didieji. s*<%-inke i pirmą 
slaptą 'posėdj tartis dėl nusiginklavimo planų suderinimo, iš jo 
išėjo demonstruodami linksmas nuotaikas. 

Jiems pirmininkavęs JT se
sijos pirmininkas meksikietis 
Nervo pranešė spaudai, kad 
buvo svarstomi pasitarimų 

Mindaugo krikštas 
paminėtas Chicagoje 

Vakar Chicagos lietuviai mi
nėjo Mindaugo krikšto sukak
tį. Scena buvo papuošta dail. 
Viesulo pieštu Mindaugo pa
veikslu su Lietuvos ir Ameri
kos vėliavomis iš šonų. Ame
rikos himną pagiedojo sol. Pr. 
Bičkienė. Smuikininkas A. Pau 
kštys iškilmingai nuteikė daly
vius, p a g r o d a m a s Budriūno 
"Raudą" ir Masaenet "Medita
ciją." , 

Iškilmingą posėdį atidarė ra
šyt. B. Babrauskas, pabrėžda
mas, kad jeigu mes * kovojame 

procedūros klausimai ir per 
valandą pasiektas pilnas susi
tarimas. 

Nemanoma, kad šis keturių 
didžiųjų posėdis, kuris apie sa
vo darbus turi pranešti poli
tinei komisijai iki gruodžio 10 
d., svarstytų visus nusigink
lavimo klausimus. Tai būtų 
stačiai neįmanoma per tokį 
trumpą laiką padaryti. Iš Ame 
rikos delegacijos šaltinių pra
nešama, kad norima susitarti 
dėl nusiginklavimo komisijos 
sudėties ir gauti Rusijos paža
dą toje komisijoje dalyvauti. 
Jei Rusija toje komisijoje su
tiktų dalyvauti, tai šis posėdis 
dar bandytų aptarti komisijos 
darbo bendruosius principus. 
Nusiginklavimo komisija pra
dėtų darbą po Naujųjų Metų. 

Posėdy Rusiją atstovauja 
pats Višinskis, Ameriką — P. 

"Draugui" už jubiliejaus is
torinių aplinkybių nušvietimą. 

Prof. A. Ramūnas savo pas
kaitoje pabrėžė, kad Mindau
gu domimės dėl 3 priežasčių: 
1. jis buvo ne tik politinės, 
bet ir kultūrinės nepriklauso
mybės pradininkas; 2. Mindau 
gas atsuko Lietuvos veidą nuo 
Rytų į Vakarus; 3. Mindaugas 
buvo pirmas lietuvis krikščio
nis, nusipelnęs kankinio vaini-

ter" sako: "Štai to prisidėjimo 
vo saugumo problemas turėsi- [priežastys: noras pasiekti tai-
me spręsti įvairiomis linijomis. J ką dirbant kartu, įsitikinimas, 

Yra- daug priežasčių, kodėl |kad Švedija kiekvienu atveju 
Norvegija jau nuo pat pirmo- j bus įtraukta į eventualų pa-
sios valandos prisidėjo prie At- ! saulinį karą, nerimas dėl izo-
lanto pakto. Svarbiausia iš Jų 'liuoto užpuolimo, svarba gauti 
gal buvo ta, kad mes tuoj ga- paruoštą pagalbą vietoj impro-
vome garantiją prieš betkokį. vizuotos. Visos šios priežastys 
izoliuotą užpuolimą. Kariniai j tebėra. O Atlanto pakto linija 
buvome mes tada labai silpnai I dabar daug labiau motyvuota,; ko. 
pasiruošę, o tas mums gal dau- j negu pirma: naujoji organiza-' Antroje dalyje sol. Bičkienė 
giausia nerimo ir kėlė. šiuo at- ei ja jau rodo savo stiprybę, o 
žvilgiu mes dabar daug sau- kad Švedijos prisijungimas iš-
giau jaučiamės. šauktų rusų užpuolimą ant Suo 

Bet ne vien tik staigūs pavo- mijos, dabar daug abejotiškes-
jai ir situacijos aktuali grės- nis, negu prieš porą metų", 
mė buvo priežastys, dėl kuriu j Kalendorius 
mes prisidėjome prie Atlanto! Gruodžio 3 d.: šv. Pranciš-
pakto, mums natūralaus apsi-, kos Ksaveras. Senovės: Džen-
sprendimo. Už tos sąjungos • gis ir Jautrė. 

dėl Lietuvos laisvės, tai dėlto, 
jog buvome suvienyti ne su'Jessup, Angliją ministeris 
Maskva, o su Vakarais. Tai Selvyn Lloyd, Prancūziją — 
padarė vienintelis Lietuvos J u l e s M o c h - šiandien visi su-
karalius Mindaugas. Dėkojo sirenka į antrą posėdį ir prade

da svarstyti sutartą dienotvar
kę. 

—o—« 

Penktos prieš vieną 
ROMA, gruodž. 3. — Vaka

rų karo vadai apskaičiavę, 
kad Amerikos dabar turima 
smogiamoji atominė jėga gali 
būti 5 kartus didesnė už Ru
sijos arsenaluose turimąją. 

Jei Rusija sugebėjo pagrei
tinti atominių bombų gamybą, 
tai ji gali turėti nuo 175 iki 
200 atominių bombų, o Ame
rika, spėjama, turi nemažiau 
1,000 bombų. Jeigu gi Rusija 

ekspresingai padainavo Gou-
nod, Gailevičiaus, Griego, Puc-
cini ir kitų kompozicijas. Ypa
tingai visus nuteikė Dainavos 
ansamblis, meistriškai išpildy-
damas religinius ir patriotinius 
Sasnausko, Siniaus, Navicko, 
Naujalio, Gaidelio, Žilevičiaus 
ir k. kūrinius. 

Nori patikrinti 
paliaubų [sakymus 

SAN FRANCISCO, gruodž. 
3. — Resp. senatorius Know-
*«nd paprašė sukviesti senato 
krašto apsaugos Komisiją, KOU 
būtų galima patirti visą tiesą 
apie staigų karo veiksmų sus
tabdymą Korėjoje. Jis esąs 
tikras, kad koks nors įsaky
mas buvo duotas, nes* apie tai 
pranešė spaudai karo kores
pondentai. Jį tikrai yra davęs 
8-sios armijos vadas gen. Van 
Fleet su gen. Ridgway ir su 
VVashingtono žinia, nors už ke
lių valandų po incidento visi 
pradėjo neigti, kad tokio įsa
kymo nebuvo ir visą kaltę su
vertė korespondentams ir fron 
to žemesniems karininkams. 

Bombos ir 35 divizijos 
PARYŽIUS, gruodž. 3. — 

Naujas Europos armijos pla
nas jau baigiamas išryškinti. 
Jį jau patvirtino prez. Tru-
manas ir Atlanto pakto kari
nis komitetas. Šį mėnesį jį tu
ri patvirtinti visos Atlanto 
pakto vyriausybės. 

Pirmiau priimtas planas nu
matė 60 divizijų iki 1954 metų 
vasaros. Eisenhoveris nedrį
sęs laukti tų 60 divizijų ir pa
siūlęs iki 1952 m. vasaros su
daryti kovai parengtų 30, dau
giausiai 35 divizijas, paliekant 
galioje ir pernykštį 60 divizijų 
planą. Jis esąs tikras, kad to
ji karinė pajėga galės sulaiky
ti Rusijos armijas, kai tuo tar
pu aviacija atkirs jos tiekimo 
linijas padarydama užnugary 
radioaktyvią zoną atominėmis 
bombomis; jis taipgi spėjąs, 
kad kiti atominiai ginklai ga
lės būti panaudoti pačiame 
fronte ir Rusijos pirmieji smo
giamieji daliniai negales toli 
pažengti pirmyn. 

Tas planas aiškiai sako, kad 
atominiai ginklai visoje kom-

Komunistai nori statyti aerodromus 
Pradeda daryti nežymias nuolaidas 

MUNSAN, gruodi. 3. — Paliaubų konferencijoje paliaubų 
priežiūros klausimu didesnės pažangos nepadaryta. Komunistai 
pareikalavo teisės statyti Š. Korėjoje aerodromus karo paliau
bų metu. 

Sąjungininkams reikalaujant • 
užtikrinimo, kad Š. Korėjoje Korėjoje išsiųsdami namo. Jie 

taipgi reikalauja, kad nebūtų paliaubų metu nebūtų vykdo 

Ristai meti kaltinimą, kad ali-
antai nori trukdyti Korėjos 
atstatymą ir ilgiausiai ją lai
kyti griuvėsių krūva. Jiems 
buvo paaiškinta, kad jie blo
gai supranta sąjungininkų in
tencijas: jie' gali vykdyti ci
vilines statybas (taisyti kelius, 
tiltus, geležinkelius), bet ne
gali statyti aerodromų. Tada 
Š. Korėjos gen. Nam H pareiš
kė, kad jie turį teisę viską sta
tyti, neišskiriant nė aerodro
mų. Jam buvo atsakyta, kad 
tokia sąlyga paliaubų sutartis 
nebus pasirašyta. 

Sąjungininkai reikalauja, 
kad nė viena pusė nedidintų 
savo karinių jėgų paliaubų 
metu. Komunistai netiesiogi
niai su tuo principu jau sutin
ka, bet reikalauja užtikrini
mo, kad sąjungininkai paliau
bų metu nedarytų savo kariuo 

Iiai. ~ W " ; ? W 
Raudonųjų laikraščių kores

pondentai išsitarę, kad komu
nistų vadovybė laikui bėgant 
sutiks ir *su ribota užfrontės 
kontrole, leisdami mišriai pa
liaubų priežiūros komisijai ret 
karčiais lankytis iš anksto su
tartose vietose. Žodžiu, leis pa
sižiūrėti ten, kur jie patys nu
rodys. 

Susidaro spėjamas įspūdis, 
kad komunistų delegacija pa
mažu pradeda daryti nežymias 
nuolaidas ir sąjungininkai pra 
deda manyti, kad šiokią tokią 
paliaubų priežiūros tvarką bus 
galima sutarti. 

Tie patys raudonieji žurna
listai praneša, kad komunistų 
delegacija jau turinti visas pra 
sytas žinias ir apie sąjungi
ninkų karo belaisvius. Kai šis 
klausimas susilauks savo ei-

menėje jokių pakeitimų ir Ko- lės, komunistų delegacija bū
rėjoje esančius dalinius nepa- sianti pasirengusi jį tuojau 
keistų naujais, jau kovojusius svarstyti. 

savo gamybos negalėjo pag-
mitinti tai ji galėtų S r t t f t f t * » ? ? * * , " T £ 2 * 2 ? 
apie 70 bombų. 

• Batų pramonės vadai pra
neša, kad pavasariop atpigsią 
batai bent vienu doleriu už po
rą. 

svrbią, jei ne lemiančią vietą. 
Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, vakarop gali
mas lietus. Temperatūra apie 
55 laipsnius. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Visi marinų korpuso kariai, kurie 1951 m. sausio 1 d. buvo 

Korėjoje, šias Kalėdas švęs savo šeimose Amerikoje. 
—Viceprezidentas Barkley šiandien iš Japonijos atskrenda į 

Filipinus ir Čia bus prezidento Quirino svečias. 
—Iš Texas aviacijos bazės Ft. Worth į vieną Viduržemio jūros 

erdvėje esančią bazę be sustojimo skrenda šeši B-S6 bombone
šiai. Jie turi nuskristi 5,000 mylių kelią. 

—Pietų Korėjoje įvesta mirties bausmė tose srityse, kur vei
kia priešo partizanai, užsilikę nuo tų laikų, kada Pietų Korėjoje 
buvo išblaškytos Š. Korėjos armijos po Inchono invazijos. 

—Vengrijos vyriausybė panaikino maisto korteles duonai, mil
tams, cukrui, sviestui ir pienui ir tiems produktams bei drabu
žiams pakėlė kainas. 

—Rusija įteikė Turkijai antrą notą dėl jos numatomo prisidė
jimo prie Atlanto pakto. Turkijai pranešta, kad tas jos žygis bus 
laikomas daugiau negu nedraugišku ir pakenks jos santykiams su 
Sov. Rusija. 

—Carnegie Institute of Technologie Pittsburghe pastatytas ir 
išbandytas naujas milžiniškas atomo skaldytojas — cyclotronas. 
Juo jau suskaldyti keli atomai. 

—Amerikos Meno ir Literatūros Akademijos nariais išrinkti: 
Nobelio premijos laureatė Pearl Buck, vokiečių rašyto ias Tomas 
Mann, kompozitorius Douglas Moore, skulptorius Carl Milles ir 
poetas Leonardas Bacon. 

n • 
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Pirmadienis , gruod. 3, 1951 

___ 

O Konradas Juška , mąstyda-

New Yorko lietuviai t a ip gra- fo ttG p e r f t l f t a i m e * l a i k o m 
Ut į pasirodo - t$sė j is toliau, y ^ ė ^ f j a i s ? 
— ir jau ant r i metai p a g i r i u i > ** * 
spalio mėnesį tokius vajus s?ti- j Sis klausiiias iškyla ska i tan t m a g a p i e Vysk. Bučio mirtį, kal-
retigia. I r pernai jūfhškė auka trečią " la&į iš p ragaro" , kuris Da ir apie būčišką tėvynės mei-
buvo beveik tokio pa t didumo. *r 'a įdėtas 49 LAIVO numery. ic. Kun. J. Prunskis šj kar tą 
Tai labai džiugu, kad dirbate Apie t y r u f | | s mūsų sieloje, ku- parašė su pačiam labai būdin-
nėkiek nesumažėjusiu entuziaz- rioje "kauk iamas smėlis ir ve- g?_ straipsnį, kurį pavadino: 

kur sakalai rėk ia" , , "Nepalaužiamas pareigose". Be 
Pet rėnas , aišk nda - ! į0l š iame numeryje yra naujų 

žinių apie Šv. Tėvo regėjimą 

vo straipsnį apie Lietuvos baž- - - - - - « ** • • • • ^ į J u n u i " 
nytinės provincijos sudarymą. ' ' INRAD > H 0 l 0 UUlU 

.' * let ii vis Fotografas ) 

mu. Dėkoju ji-m- ir linkiu to
liau tęst i tą ta ip svarbų ar t imo 
pagalbos darbą. 

j a s šūkauja 
rašo kun. 
mas Evangtliją. 

Baigdamas Ba'fo pirmininkas Tačiau žn ogus pajunta ne tik .ir apie Fatimą. 
pareiškė pageidavimą, kad ir "vėjų, kurie skrenda audro-
kitos Amerikos lietuvių koloni- mis bet 
jo? pasirūpintų rtitJefts ffl?n*- jclių, kuriu >s apdainuoja Snai-
siais tokius vajus pravesti . gė savo eilė raš ty . Kun. St. Ma-

Vajaus metu New Yorke šį
met sur inkta $9,407.12. 

tūlis šiame 

-> 

Žmoguje gero tėra 
jieji j ausmai ir jo 
mintys . — J . 

jo nau-
senosios 
Jouber t 

»WCIAL.rBfi 
VBSTUVfiS 

5.00 vert6s 
dovana 

• t% una ve« 1 MH m-
vtsinesus fij 

skelbimą. 

* labai švelnių ve

nų meryje baigia sa-

Jeigu nesi genijumi — sten

kis būti suprantamu. 

—A. Hope 

•-mjniMnnnimiiuuuuuihnnmHHHHi-

J. 

Pranas Alexis iteikia čekį Balfo pirmininkui kun. J Končiui. 

New Yorko lietinių širdies auka 
Didžiojoj New Yorko jungt i - ateiviai. Koncerto programos 

nėmis jėgomis sur inktos per | leidinyje skelbėsi ir vieni ir an t 
spalio mėn. vajų lėšos buvo 
perduotos Balfui, kad sušelp
tų Vokietijoje pasilikusius lie
tuvius ligonius, senelius ir naš
laičius. 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

Iš WGKS stoties — Banga 1«1H> 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

8:45 ik i »:30 vai . ry te 
SKSTAD. 8:30 iki 9:30 vai. *yte 

I J F t T V T S K O S VAKARUSR >S 
iš tos pat stoties PTMLfl JDIF KIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai 
OKfCAGO 29, ILiIt 

Tel HEmlock 4-?AlS . 
7191 tSO. R O C K W E I ii ST. 

414 VVEST 63RD STREET 
Tel. ENg. 4-5888 — ENg. 4-5844 

STASYS FABIJONAS 
P E R K R A U S T O M E BALDUS 
PARDUODAME \ N G L I S IR 

PEČIAMS A L I E J Ų 
P a t a r n a u j a m e gera i i r pigiai 

2146 S O . H O Y N E A V E . 
Tel. VIrginia 7-7097 

PERKBAUSTAU BAIDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
^URJS 1*X3A P A T Y R I M Ą 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell St. 

CilICAGO 29, H A 
TeL WAlbrook 5-9209 

G f i l I Ų G R A Ž I Ų 
i'UUkITE lh OU2AU8KŲ 

6901 S. Wentv7orth Ave. 

Beverly Hills Florai Co. 
STewart ft-2464 
H l d s o n 2-2224 

n Ir pagaliau aukų rinkėjų ei
lėse dalyvavo ir vieni ir kiti . 

— Jei senoji ateive Ona Ba-
niulienė surinko net $101.70, 
tai ir t remtinis Kęstu t i s Jesai-

fteikime dalyvavo Balfo pir- i t is nedaug nuo jos teatsiliko su 
mininkas kan. J. B. Končius, j r inkdamas $101.00. O komite-
VajtUB Komitetos pirmininkas Į te, kur iam pirmininkavo Ame-
adv. P r a n a s Aleksis ir v ^ a U s j rikoje gimęs lietuvis, nuošir-
iždininkas Vaclovas Alksninis. 

P r a n a s Aleksis, ^perduodamas 
čekj Balfo pirmininkui, t a r p kit 
ko, pasakė : 

— Man t ikrai malonu Įteikti 
šią NėvT Yorko lietuvių auką, 
kurią p rašau pasiųsti j Vokieti
j ą ir paski rs ty t i material inės 

džiai dirbo ir t remtiniai ir se
nieji amerikiečiai lietuviai. 

Kan. J. B. Končius, priimda
m a s čekį, pareiškė, kad dar 
prieš Kalėdas ši auka maisto 
siuntinių ir kitų gėrybių pavi
dale pasieks mūsų nelaiminguo
sius Vokietijoje, kad šios meti-

ALBINAS BtNIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYTOS 
ir įvairių daiktų pervežimas. 
Taip pat persiunčiame į užsienį 

pakietelius įvairaus maisto. 
Rrieptis: 

2554 SO. HALSTED STR. 

TeL DAnubc 6-3245 

Raytheogtv 
Tel.: Ofiso HE.4-6699. rez. CL.4-0955 

DR. A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Bhd. 
VAL.: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo J iki 4 vai. p.p. 
Htekyrus ketvtrtad. ir sckmad. 

pagalbos labiausiai reikalingiau ! nes šventės j iems primintų, jog 
šiems mūsų taut iečiams. už At lanto gyvena jų broliai, 

Dirbome labai su r faus tomis , k u r i e J u v a r S e neapleis, 
r a n ^ m i s ; C r l ^ š i s l ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ džiaugiuosi, kad 
visų New Yorko lietuvių širdį ss 
auka. Vajaus komitetas . Balfo 
personalas, lietuviškos organi
zacijos ir pavieniai asmenys, 
tiek lietuviai t remtiniai , tiek se
nieji amerikiečiai, padėjo daug 
pas tangų ir darbo. 

Tad ši auka tegul bus ne tik 
mūsų organizuotos veiklos sim
bolis, bet ir organizuota efek
t inga pa rama mūsiškiams už
jūryje . 

V. Alksninis, kuris y r a ir 
New Yorko Lietuvių Tremtinių 
Draugi jos vicepirmininkas, pri
dėjo, kad ypač vajaus metu pa
sireiškė glaudus senųjų ir nau-
jųj Amerikos lietuvių bendra
darbiavimas . 

— Tenai, kur y ra gyvas mū
sų kraujo brolių gelbėjimo rei
kalas , reikia pamirš t i visus vie
tinio pobūdžio smulkius nesusi
pra t imus . Šitai nevvyorkiečiai 
spalio menes j parodė. 

« a j is priminė koncertą, ku- ,.^ną a f J d a r y t & k&adįen nuo f ^ 
riame, nežiūrint blogo oro, gau- ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais 

IRI 3 v&l v&lc* 
šiai susirinko tiek senieji, tiek 

otmiiimitii'iftMtutiiiiiiiJiiiimiiniiiiti 
BlrthclKT. Par ty « We<1ding Cakes 

• 
GARLAND 

ends your quest 

for the best. 

Always something new and 
tantalizing. Try us once. 

GARLAHD'S CAKE SH0PPE 
31*52 W. 55th St. PRospec t 6-44»6 
IIIUIIIIIIIilIlIlIHIlllimilIlHIIIIIIIHIIIIIIII 

STATYBAI £B NAMV 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKiC R Ū K U 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

TeL VIctory 2-1&7 2 
Į APKAINAVIMĄ Ifl P R E K I Ų P R I -

HfTATfMĄ TEIKIAME _ 
NEMOKAMAI 

LAIKAS BĖGA 
Kalėdų Šventes 

jau čia pat 
Ateikite ir pasirinkite Kalė

d o m s dovanas pas Budrika. 

Astrologiškai kalbant, žmonės 
m i nojanti dabar gimtadienį , pa
eina po ženklu Saggitarįus. J ie 
myH kcftntttl, poSf*** !«••»>> niua, 
f inansus, polit iką ir myli g imta
dienio dovanas. 

Kalėdines atvirutės su l ietu
viškais sveikinimais, rekordai 
(p lokšte lės ) , rašomosios mašinė
lės, laikrodėliai amerikoniški ir 
Šveicariški, auksiniai žiedai, dei
mantiniai žiedai, auksinės rašo
mos plunksnos, perliniai karoliai, 
gražios spiikutės, kryželiai. len
ciūgėliai, elektriniai laikrodėliai, 
sidabriniai stalo setai — peiliai, 
šakutės, šaukštai: e lektrinės brlt-
vos, toasteriai.į lempos, televizi
jos aparatai, radijos. s iuvamos 
mašinos, skalbiamos mašinos, pro 
sij imo mašinos: elektriniai ir jre-
siniai pečiai, elektriniai šaldytu
vai, dulkių valytuvai. n a m a m s 
baldai, minkštos kėdės, hotel io 
lovos, miegamojo kambario se
tai, karpetai (k i l imai ) . Viskas 
kas reikalinga namams rasite čio
nai pas Budriką. Ypatingai kada 
dabar eina antros krautuvės už
s idarymo Išpardavimas, parduo
dama su didele nuolaida ir leng
vais išmokėjimais. 

JOS. F. BMIK, Inc. 
3241 So. Halsted Streel 

CAIumes 5-72S7 

Ji' autuve atidarą pirmadienio 
ir ketvirtadienio vakarais. 

Budriko lietuviška radijo pro
grama leidžiama kas sekmadienį 
5:30 P. M. vakare Ohieagos lai
ku iš W C P L radio stoties, 1,000 
kllocycles. 

- * 

Tel.: Ofiso VI.7-6583. rez .RE.7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad ir sekmad. ofisas uždarytas 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rezld. 3241 W. 66TH P l i A C E 

Tel.: Ofiso HE.4-5849, rez.HE.4-2324 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad., pagal su-

susitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 

rel . Ofiso t*R.-«-5«»» ree.CL.-4-708J{ 
DR. A. MACIONAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artes ian) 

Vai.: Kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 vak. 
Treč. ir šešt. 2-4 p. p. Sekm. uždar. 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
TeL 1'Lllnian 5-8277 

VALANDOS: pagal susi tarimą 

s *s 
T a u p y k i t e s a u g i a i i r u ž t i k r i n s i t e s a v o a t e i t į . • • . 

STANDARD DABAR MOKA 
DIDESNĮ DIVIDENDĄ 

TUBTA8 $31,000,000 
ATSAMOS FONDAS $2,900,000 

FederaI Savings & Loan Insurance Corporation bei Federat Horne Loan Bank System narys 

STANDARD FEDERAL SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer ftvenue, kampas Sacramento Avenue 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

J U S T I N MACKIEVVICH, p r e z i d e n t a s 

Įstaigos Valandos: 
Kasdien nu 9-tos valandos ryto iki. 4-toa valandos popiet. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 8-tos vai. vak. 
Trečiadieniais visai neatidaroma. 

^ 

^f-\ 
^ R e c t a n g n i a r 16 i n c h . T a b l e $ 1 9 9 - 9 5 
^ R e r t a n g u l a r 17 ifmh. t a b l e $ 2 2 9 - 9 5 
21 R e c t a n g u l a r 20 i n c h . t a b l e $ 2 7 9 - 9 5 
ZZ R e c t a n g u l a r 17 i n c h . C o n s o t e $ 2 9 9 - ^ 5 
2 l e l e v i s i o n , R i i d i o - P h o n o g r a p h rombinat- io i i $ 3 9 9 9 5 

N e p a d a r y s i t e k l a i d o s p i r k d a m i Te l ev i z i j o s A -
p a r a t ą i š B u d r i k o . P a t e l e f o n u o k i t e C A l u m e t 5-
7237, o j u m s B u d r i k a s p r i s t a t y s Te lev iz i j ą į n a 
m u s i š b a n d y m u i D Y K A I . L e n g v i i š m o k ė j i m a i , t i k 
25c į d ieną, į m o k a n t 1 5 n u o š i m t į r a n k p i n i g i ų . K r a u 
tuvė" a t i d a r ą p i r m a d i e n i o i r k e t v i r t a d i e n i o vako 

stį*~ 

F. BUDRSK 
Z I N C O R P O R f l T E D 
S 3241 So. Halsted Street Tel. CAlumet 5-7237 

I— C - . . . • • •• - .L l - 1 • < • tm t" & 

—", Lietuviška Budriko radijo programa ti-ansliuojama kas sekma- "* 
dienj 5:30 P. M. vakare (Chicagos laiku) iš 50 tūkstančių watt3 | £ 

•*Z JSgos WCFL stoties* 1,000 kllocycles. £ . 

T f f f f f f f f i f f f f f f f f f f f f f f f i f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f i t 

VArds 7-3526 rez. FRont l er 6-1874 

DR. G. J. BYLAITIS 
Valkų, vidaus, nervų gydytojas 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Aroher Ave. 
(prie California Ave.. š iauryt .kamp.) 

Rezid.: 4437 So. Rockwell S t 
Vai.: pirmad., ketvirtad. ir penktad 
6-!>; antrad. 2-4 ir 6-9; trečiad. 
3:30 — 6 pagal susttarimą; šeštad. 
1-6. 

Tel.: Ofiso VVA. 8-3060, rez. 0 0 . 4 - 1 1 8 7 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad. ) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.: 7—9 v.v. 
Šeštad. priima tik paical susitarimą 

Itorid.: 1Q»3W 8o. Wnhti»h Art*. 

TeL ofteo VI. 7-0600, rez. VT. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Ave. 

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

Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We*t 35th Street 
( kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas-
•iioii išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Kez. 3247 S. K N K R A I J ) AVE. 

l>r. «. l iovehll l 6-4020, r. Hi l l top 5-1560 
Dr. A!exander J. Javois 

(JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marquette Rd. 
VAL.: Nuo 2—4 v.p.p. ir 7 - 9 vak. 
trečiad. ir šeštad. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso PR.6-3838. rez. Kl i 7-9189 
DR. A. JENKINS 

(iYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAI,.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2 - 4 popiet, 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Ofiso ir buto tel. O L. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49th Ct., Cicero 
VAL.: 10—12 kasdien, 6:30—9 v . v . 

antrad. ir ketvirtad. 10—2, 4—6 šeš
tadieniais kitu laiku susitarus. 

Butas 1635 S. 48th < t 

Telefonas: REl iance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
PHYSJCIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį. 

I m e r g . Tel. KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYL^YTOJA IR CHIRURGfi 

4146 Archer Ave., Chicago, 111. 
Tel. IiAfayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv. 12—2:30 
ir 6—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
6284 Archer Road, Argo, DI. 

Tel. Sunimlt 1580 
VAL.: p*enktad. 3:30 iki 8 vai. vak. 

šeštad. 3:30 Iki 6 vai. vak. 

Tel.: Oflsa YA.7-5557, rez.RE-74066 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECINSKAS) 

G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
y v. TšskyruB trečiad. ir šeštad. vak. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Dr. Edward B. MURAŠKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st St. 
(prie California Ave . ) 

LIGONIUS PRIIMA: kaadien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. treč .—pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GKo. 6-1321 
Jei neatsi l iepia Vlnoennes 6-3900. 

Ofiso te lef fonas Vlrtdnia 7-1886 
DRr AL RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 T. 
trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Dr. Afithony A, RUDOKAS 
OPTOMETrOS'DAS 

4701 S. Damen Ave. Chicago 9,111. 
VAL.: nuo 6 v.v. iki 9 v. vak., šešt 
nuo 10 v. ryt. iki 6 v.v. išskyrus trefl 

šaukite — YArds 7-7381 

TeL: Ofiso VA.7-0554, rez.Ml.3-2881 
DR. CHARLES SEGAL 

GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(antras aukštas ) 
OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v.v. Sekmad. nuo 18 iki 12 v. dieną. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį 
Tel.: Ofiso VA.7-4787, rez. PK.6-1030 
Jei neatsi l ieps viršminėti telefonai 

šauki te : MJdway 3-0001 

Tel.: Ofiso HK.4-2123, rez.PR.6-8484 
DR. V. P. TUMASOMS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
16255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 v a k 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 

sekmadienia is uždaryta. 

Tel.: Ofiso PR.6-6446 rez.HJ-:.4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 v a k 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel.: Ofiso CA.6-0257, rez. PR.6-6651 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave. 

VALI.: 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyr imas 

Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas Is akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki t, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—3 p.p. 

Egzaminuoja Pri ta iko 
Akis Akiniu-* 
DR. J. J. SMITAM, JR. 

OPTOMETRISTAS 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL.: pirmad., antrad. ketvirtad. 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
Trečiad. uždaryta, šešt. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 5 vai. vak. 
CAnal 6-0523 Plat t Bldg. 

Telefonas OLymplc 2-4276 
DR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pp. 
^ penkt. 3—6, 7—9 p.p. 

3147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirm. treč., šešt. 3—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputį j rytus nuo California 

Tel. YArds 7-77T* 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehil l 6-6785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Western Avenue 
PrlSmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. * 
Telefonas Grovebill 6-3648 

v 

^ 
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D R A U G A S 
9**̂  c n.w, T H E LrTHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 S. Oakley Ave., Chlcago 8, 111. Trf. Vlrgtnla 7-6640; 7-6641; 7-6642 

Entered as S^cond-Class Matter March 11. 1916 at Chlcago, Illinois 
_ Lnder the Act ofMarch 8,1879. 

Member of the Cathollc Presu Ass'n 
Piibllshed dally, except Sundays, 

by the 
Llthuanlan Catholic Press Society. 

SUBSCRIPTION RATES: 
$7.00 per year outatde of Chicairo 

In Chlcago & Cicero 
In Canada 
per year. 

$8.00 per year 
$7.00 per year 
Foreign $10.00 

PRENUMERATA: 
Chlcagoj ir CiceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
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LRKSA 65 metu sukaktį minint 
Gal tik pirmiesiems ateiviams tėra nuodugniai žinomas di

dysis Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje vaidmuo, kokį jis 
vaidino nuo pat savo jsisteigimo 1886 metais. Veikdamas per 
65 metus be jokios pertraukos, jis labai plačią vagą išvarė Ame
rikos lietuvių religinėje, kultūrinėje ir tautiškumo palaikymo 
dirvoje. Tikrai būtų naudinga, jei senesnieji tos organizacijos 
veikėjai pasirūpintų ir raštu ir gyvu žodžiu supažindinti tiek vieti 
nį jaunimą, tiek vėliau atvykusius tautiečius su garbingąja mū
sų Susivienijimo praeitimi ir dabartiniais jos užsimojimais. Gai
la, kad šiais sukaktuviniais metais nesuspėta šleisti LRKSA Is-

i 

Lėšos Lietuvai 
laisvinti 

V. BALČIŪNAS 
Kiek tenka nujausti, kad 

skelbtasis Alto vajus surinkti 
100,000 dolerių nėra pavykęs 
100 %. Tuo tarpu susidūrimas 
tarp rytų ir vakarų kasdieną 
artėja. Mums lietuviams svar
bu, kiek galima daugiau, pasuk
ti politinę kryptį mums pagei
daujama linkme, šiam tikslui 
reikia rasti draugus JT, Vals
tybės D-te ir kituose kraštuose. 
Reikia per įvarių kraštų spau
dą palenkti pasaulio opiniją 
mums pageidaujama linkme. 

Tačiau sauso, niekas neklau
so, — sako sena lietuviška pa
tarlė. Jeigu vajus nepavyko 
(atrodo, kad [vykdyta tik apie 

TVARKINGAI ATLIKO PRATIMĄ 

trečdalis), reikia jieškoti lėšų 
tonja, kuri smulkiau pavaizduotų nueitą organizacijos sunkųjį k i t a i s k e l i a i s V i e n a s t o k s ša,_ 
kelią, nudirbtus darbus ir jaunosioms kartoms sukrautąjj, su- t i n i s b ū t u : p r a š y t i v i s a s l i e t u . 
taupytąji palikimą. viskas organizacijas bei drau-

Siais laikais daug gražių žodžių yra prirašoma ir prikal- j8rUa». kad skirtų iš parengimų 
bama apie religinių ir tautinių brangenybių išlaikymą, tačiau | ^ u . t o P^ 0 0 b e n t 1 0 < 7 š i a m 

nedaug kas pozityvaus tepradedama daryti, kad nuo tuščių kal
bų eitų prie konkrečių darbų. Tie. kurie steigė LRKSA, kurie 
j j augino ir stiprino, daugiau dirbo negu kalbėjo ir dėlto šian
dien gal džiaugtis savo didžiųjų pastangų pasekmėmis. 

tikslui. 
Antras: tartis su lietuviškų 

parapijų klebonais, kad jie me
tuose šiam tikslui padarytų sa
vo parapijose (bažnyčiose) po 
vieną rinkliavą. Ai tikiu, kad 
mūsų dvasiškija nuo to kilnaus 

SUŽIEDUOTUVĖS 

N e w Yorke buvo išbandyta oro al iarmas. Žmonės tvarkingai 
atliko pratimą. ( I N S ) 

Tiesa, LRKSA yra frateranilnėa apdraudoe organizacija, iš
mokėjusi savo mirusiųjų narių šeimoms vadinamomis pomirti
nėmis ir pašalpomis per penkis milionus dolerių, tačiau ji stam- , tikslo neatsisakys, nes reikia 
biomis sumomis yra parėmusi ir Amerikos lietuvių švietimo įs- ! Prisiminti, kad iš likusių Lietu-
taigas ir, apskritai, jų religinę, kultūrinę ir tautinę veiklą | j e v i r š tūkstančio kunigų, gy

vena "sovietiškoje laisvėje" tik 
Dar anais caro laikais Susivienijimas rūpinosi Lietuvos žmo- , keletas šimtų ir tie drebėdami 

nių visokeriopa gerove ir kiekviena pasitaikiusia proga gynė jų laukia rytojaus, 
teises, padėjo vesti kovą už spaudos laisvę. I T r e č i a g . D i d ž i o s i o s e l i e t u v i u 

Pirmojo karo metu ir tuoj po karo LRKSA stovėjo pirmose k o i o n i j o s e A lto skyriai neturė-
eilėse tų, kurie šelpė nuo karo nukentėjusius lietuvius ir kurie ^ •pasitenkinti tik Vasario 10 
dirbo, kad Lietuva atkovotų sau laisvą ir nepriklausomą gyveni- minėjimo suruošimu ir per jį 

SSSR šnipe, kuri perėjo j FBI 
JUOZAS PRUNSKIS 

Amerikietės Elzbietos Bent- no jo mirtį. Kai jai teko mi-
ley parodymai daug padėjo cen Irusį pavaduoti tęsiant eilę jo 
trinius JAV-bių komunistų va- pareigų špionaže, ji dar labiau 
dus patraukti atsakomybėn už 
priešvalstybinį veikimą. Bent-
ley daug žinojo, nes ji tarna
vo raudonojoje žvalgyboje. 

turėjo progos įsitikinti bolševi
kų įžūlumu ir kreivu suktumu. 

Pinigai ir medalis 

Kaip ji apsisprendė mesti tar 
nybą Stalinui ir tapti ištikima 

mą. Sielojosi jis Lietuva ir antrojo karo metu, sielojasi ja ir 
dabar. Šiam tikslui nuo 1950 metų įsivedė specialų skyrių — 
Laisvės Fondą, per kurį paremia kovojančios dėl savo laisvės 
tautos pastangas. Tremtiniams šelpti ir įkurdinti jis irgi yra 
nemažai nusipelnęs. 

Turėdamas šitokį puikų savo darbų rekordą, LRKSA tikrai 
drąsiai gali kviesti rašytis nariais ir čia, Amerikoj, išaugusį 
ar dar tebeaugantį jaunimą ir iš tremties atvykusius, kuriems 
labiau negu bet kam kitam turi būti brangi Lietuvos ir lietuvių 
reikalais besisielojanti organizacija 

Šiandien LRKSA turi per vienuolika tūkstančių narių ir 
per du milionus dolerių savo ižde. Jo skyriai veikia kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje. Tai yra stambi, organizuota ir viso krašto 
lietuvius pasiekianti organizacija. Ji sudaro galimumus visiems 
geros valios lietuviams būti jos nariais. 

Keliolika tūkstančių Sus-mo narių, lietuvių, didžiuojasi šia 
sava, sena ir darbais turtinga organizacija. Jie didžiuojasi būda
mi stiprios ir moderniškai sutvarkytos, valdžios kontroliuoja
mos fraternalines apdraudos orgainzacijos nariais. Gyvybės ir 
sveikatos apdraudos skyrių sutvarkymas ir organiza
cijos reikalų administravimas ne tik prilygsta didžiosioms tos 
rūšies organizacijoms, bet kaikuriais atžvilgiais jas pralenkia. 
To pasiekta vadovybės pastangomis ir sugebėjimais. 

Jai, idealistei, buvo koktu 
klausytis, kaip bolševikų at-' 
stovas ėmė jai siūlyti parsi- i amerikiete? Tai ji aprašo savo ' .. w , \ . w. . , . •i i u^ . /• « [duoti uz du, tris šimtus dole-nauiame veikale Out of Bond- ! . _ . . . . , , T, . nų mėnesiui, algos pavidale. Kai 

to kasą. 

Atetininkii žiniai 
Ateitininkų Federacijos Vy

riausiems organams išrinkti ko 
misija prašo visų ateitininkų 
organizuotų vienetų kogreičiau-
siai prisiųsti kandidatų sąra
šus Ateitininkų Vyriausiems or 
ganams išrinkti. 

Kandidatų sąrašus prašome 
siųsti šiuo adresu: Rev. C. Jur
šėnas, 4557 So. Wood Str., Chi-
cago 9, 111. , 

age". Ji pasakojasi, kaip ištiki
mai ji tarnavo sovietų žvalgy
bos viršininkui JAV-se Jokū
bui Golos. Ji net buvo visu mo
terišku atsidavimu įsimylėjusi 

Rusų nemorališki reikalavimai 

Kartą Golos atėjo pas ją ir 

aukų rinkimu, bet metuose bent 
vieną kartą galėtų suruošti po 
vieną betkokį parengimą Alto 
reikalams. 

Tai būtų svarbūs dar iki šiol 
mažai naudoti Altui pajamų šal 
tiniai, kurie, tinkamai panau
dojus, galėtų atnešti keliolika 
ar keliasdešimt tūkstančių į Al- Hj, kad vieną inteligentišką, k a s yra labai blogo su Ameri 

ji atsisakė imti pinigus, NKVD 
atstovas siūlė jai brangius kai
linius, šaldytuvą ir kitas bran
gias papirkimo priemones, kad 
tik ji būtų visiškoj NKVD tar
nyboj. 

— Tai jie taip nori mane 
papirkti, pasakiau aš sau kar-

ėmė pasakoti, kaip rusai spiria čiai, ir tai rodo, kad ne tik kai-

gražios išvaizdos amerikietę j k °s komunistų partija, bet ir 
komunistę apgyvendintų atski- ! s u v i s u tarptautiniu komunistų 
rame apartmente, kur ji vilio- [sąjūdžiu, rašo Bentley. 
dama vyrus rinktų iš jų žvalgy R u s a s^ špionažo vadas Ame
bai žinias 

Elzbieta Bentley buvo komu 
rikoje, Elzbietai Bentley parū
piną augščiausį Maskvos atsi-

nistė idealiste. Jai pasirodė la- žymėjimo ženklą, žadėjo ją pr-
*• . , . * . . i - i i — • _ 

Netikras mokslas daro be
dievius, bet gilus mokslas žmo-Mes sveikiname LRKSA reikšmingos sukakties proga, pa 

linkėdami jam išaugti dar stipresniu, dar daugiau lietuvių įtrauk- gų palenkia pagarbiai klauptis 
ti į savo narių eiles, dar platesnę vagą išvaryti krikščioniško- Prieš Dievybę, 
šios artimo meilės darbuose, tautinės lietuvių kultūros ugdyme —Voltaire (Dialogues, XX, 10) 
ir Lietuvos išlaisvinimo rūpesčiuose bei pastangose. 

Filosofija nežino kitos pa
guodos, kaip tik užmiršimas. 

—Lamennais 

bai žema mergaitę morališkai 
sužlugdyti vien dėl to, kad 
SSSR špionažui tai gali būti nau 
dingą. Ji pamatė, kaip bolševi
kai nerodo reikiamos pagarbos 
amerikiečiui. 

Jos draugo mirtis 

imti kaip princesę kelionėje 
Rusiją, kad tik ji besąlygiškai 
įsijungtų Į NKVD tarnybą. Ta
čiau tie bandymai jo pinigais 
ir dovanomis laimėti, tikrumo
je dar labiau atstūmė. Ji įsiti
kino, kaip kietai Maskva kont
roliuoja užsienio komunistus. 

JURGIS JANKUS 
1. 

Savenas užeidavo dažnai. Nerečiau kaip du tris vakarus per 
savaitę. Mūsų pačių vaikai jau buvo pakiloję sparnus, tai jo užei-
dinėjimas mudviem seniams nešdavo įvairumo, tokio savotiško, 
pasakyčiau, ramaus, nes Sa venas nebuvo kalbus. 

Užėjęs sudribdavo kampiniam fotely, rūkydavo ir žiūrėdavo 
į dūmus, išlengva kylančius palubėn. Žmona dažniausiai megsda-
vo ar siuvinėdavo, aš peržiūrinėdavau laikraščius, ir kartas nuo 
karto pasikeisdavom žodžiu, kitu, dažniausiai jokio ryšio neturin
čio su anksčiau pasakytu. 

Apie jį patį nedaug težino jom: tik tiek, kad buvo nevedęs, 
dirbo grūdų eksporto bendrovėj, gavo gerą algą, visada dėvėjo 
geros rūšies ir pas gerą siuvėją siūtus drabužius, valgė restorane, 
o gyveno dviejuose kambariuose su vonia. Vienas buvo moderniš
kai įrengtas salionėlis, o kitas — kartu ir miegamasis ir kabine
tas. • -

Kam jam buvo reikalingas kabinetas, mes negalėjom pasa
kyti, bet miegamojo kampe stovėjo sunkus rašomasis stalas, ap
mestas popieriais ir knygomis. Gal ką ir dirbo, bet nesisakė, ir 
paklaustas tik nusišypsodavo ir patraukdavo pečiais. 

— Kaip čia dabar be kabineto, — daugiausiai ką galėjai iš
gauti. 

Pats buvo augalotas, status, plačiais pečiais, juodi tankūs 
plaukai metėsi į retas bangas, vešlūs antakiai susibėgo krūvon 
viršum tamsiai mėlynų akių. Paausiuose nebuvo matyti nei vie
no žilo plauko ir nei pakaušy, nei viršum kaktos nebuvo matyti 
prašvytėjimų, nors keturiasdešimtieji metai jau ir buvo prabėgti. 

Vieną vakarą pro laikraščio viršų pamačiau, kad žmona pasi
dėjo mezginį ant kelių ir susikaupusi ėmė žiūrėti į Savėną, kuris, 
pakaušį atrėmęs į fotelio stramą, labai ramiai žiūrėjo į lubas ir 
žmonos žvilgsnio visiškai nejuto. 

— Sakyk, ponas Jonai, — taip mes jį vadindavom —, kodėl 
toks vyras būdamas, nevedi? Argi vienam toks jau malonus gy
venimas? 

Savėnas pakėlė pakaušį nuo fotelio atramos ir pasuko nuste
busias akis | žmoną. 

— Iš kur dabar tau ta mintis šovė galvon? —>greitai įsikišau. 
Man rodėsi, kad nuo tokių žodžių jis pakils, išeis, ir iš viso to 

mums teliks nejaukus prisiminimus. 
— Kodėl mes negalim leisti žmogui ramiai gyventi, bet vis 

reikalaujam dėl kiekvienos smulkmenos pasiaiškinti? — dar pri
dėjau. 

Žmona pakėlė akis atsakyti, ir mudu tikrai būtumėm netru
kę susikapoti, jeigu ne Savėnas. 

— Kodėl ? — nusišypsojo jis ir pakėlė ranką į mario pusę. — 
Ponia visiškai teisinga. Radus netvarką, mums visada iššoka klau
simas. Ar ne ? Tvarka yra įprastas reikalas, jos nematom. Netvar
ka, kaip pagalbos šauksmas: rėžia ir akis ir ausis. Aš esu netvar
ka, gyvenime netvarka... 

Ir nebaigęs minties atsisuko į žmoną: 
— Matai, ponia, man gyvenimas sustojo. Sustojo ir nejuda. 

Daryk ką nori, o jis nė iš vietos. 
Jis vėl padėjo pakaušį ant fotelio atramos ir ėmė žiūrėti į 

lubas. 
— Nieko nesuprantu, — pasakė žmona, bet mėgsti nepradėjo. 
Ji, matyti, norėjo pasikalbėjimą tęsti. 

(Bus daugiau) 

K A L Ė D Ų ŠVENČIŲ PROGA 
Pirkite geriausių firmų 

TELEVIZIJOS IR RADIJO APARATUS 
TIK PAS •i m TOsioo coifiny 

(guallfied englneers' service) 
3120 S. Halsted Street - DAnube 6-6887 

Buvęs revoliucionierius, ve- Bentley rašo: 

(falu - •• įspėjimas 
Italija vis dar nepasitiki Jugoslavijos režimu. Ir nebe pa

grindo. Italų vyriausybės pareigūnai įspėja JAV atsargiai elg
tis su diktatorium Tito. Jis esąs vilkas avies kaily. Pats bū
damas nepataisomas komunistas ir Jugoslavijos žmones laikąs 
surakinęs komunistinės vergijos retežiais, Tito betkada galįs 
ir vėl susibičiuliauti su Stalinu, vėl pasiduoti jo globai, ir atsi
sukti prieš JAV ir kitas vakarų demokratijas. Tai jis galįs pa
daryti pirma gera proga. 

Įspėjimas yra vietoje. JAV, duodamos Jugoslavijai bet-
kokią paramą, turi turėti garantijų, kad toji parama kartais 
nebūtų panaudota kovai prieš vakarų demokratijas. Reiktų 
pareikalauti, kad Tito tuojau atstatytų Jugoslavijos žmonių tei
ses ir duotų galimumus daugumos valia santvarką pasirinkti 
ir valdžią išsirinkti. 

liau uolus špionažo vadas Jo
kūbas Golosas, visdėlto spyrėsi 
visokiais būdais prieš tas ru
sų bolševikų užmačias. Tas ir 
kitos aplinkybės jį labai jau-

— Kas gi yra mūsų (komu
nistų) partija? Ji nėra autono
miškas sąjūdis, kurs siekia į-
gyvendinti komunizmą JAV-se, 
tai tik menkas, mažas priedelis 

dino kad pagaliau jis, turėda- prie Maskvos sąjūdžio. Earl 
mas silpną širdį, gavo mirtiną , (Browder) nemelavo, kai sakė, 
ataką. 

Bentley žinajo, kas pagreiti-

Britų diplomatai skelbia turį žinių, kad Stalinas jau prade
da pavydėti Kinijos komunistų diktatoriui Mao Tsetung. Ma
tyt, kad pastarasis ne visais atvejais pasiduoda Stalino direk
tyvoms. 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 
Baldus, la idytoms, pečius, skalbiamas maftlnas, lovas, matracu*. 

kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Keruos kainos, lengvi Išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą. 

GAMINAME'BALDUS IR PAGAL UŽSAKYMĄ 

^ , 
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R00SEYELT FURNITURE C0M Inc. 
UETUVIŲ KKRAUTUVft 

2310 WEST ROOSEVELT RD. SEeley 8-4711 
Atidarą Pirmadienio Ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:30 

Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 po pietų 
J? 

kad jis privalo priimti įsaky
mus iš Maskvos. 

B l o g u ž m o n i ų r a n k o s e 

Ji dabar įsitikino, kad Mask
vos bolševikai iš USA komunis
tų partijos uoliai verbuoja sa
vo šnipus. Apskritai, kaip ji sa 
kosi: 

— Patyriau, kad tarptautinis 
komunizmo sąjūdis yra klaidin 
gų žmonių rankose. 

Dabar ji galutinai suprato, 
kad ji negali dirbti išvien su 
klastingais Maskvos bolševi
kais ir nenori pasilikti jiems 
priklausomoje komunistų par
tijoje. Bet ji ėme stipriai jaus
ti atsakomybę ir del tų žmo
nių, kuriuos buvo įtraukusi, pa 
laikiusi sovietų špionažo tinkle 
Kankinosi nemigo naktimis ir 
sudarinėjo planus, kaip juos 

(nukelta į 5 psl.) 

įsigijimai geresnių baldų ir namų reikmenų, lankykite savo 
kaimyninę krautuvę. Jūs visuomet galite pasitikėti, kad busite tei
singai aptarnauti ir ui žemesnes kainas. Pas mus yra garsių fir
mų kaip Universal Gas plytos, Englander, Sealy ir Columbia lovų 
spiruokles ir matrosai ir daugybė kitų žymių firmų gaminių, kurie 
yra perdaug skaitlingi, kad juos galėtume čia išvardyti 

I 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 South Western Avenue 

Atidarą pirmadienių ir ketvirtadienių vakarais iki 9:30 ir 
sekmadienį nuo 11 vai. dieną iki 5 vai. vak. 

NE TIK ŠĮMET . . 

BET PER m e t u s 
Lietuviai Pelningai Taupo 

MUTUAL %d*rJmm 
A N » I O A N A S S O C I A T I O a 
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Į anonimus redakcija 
' nekreipia dėmesio 

Redakcija gauna nemažai 
žinių-žinebų, kurių rašyto
jai vieni gal pamiršta, o kiti 
del kokių nors išskaičiavi
mų redakcijos žiniai nepa
duoda savo tikro adreso. Į 
tokius raštelius redakcija 
nekreipia dėmesio. Gali au
torius po žinia nepasirašyti, 
bet redakcijai būtinai turi 
savo adresą paduoti. 

P A D Ė K A 
Didžiai gerbiamam prelatui J. 

Lapkui ir visiems jo vadovauja
miems parapijiečiams, kaip vika
rą maloniai mane priėmusiems ir 
š. m. lapkričio 25 d. jaukią susi
pažinimo programą s u ruošusiems, 
taip pat visiems gerbiamiems sve
čiams, priėmime dalyvavusiems, 
nuoširdžiai dėkoju. 

Kun. J. Burkus 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

StJO JŽSISENfiJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurte kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai s6d«ti i r naktimis 
miegoti, nes jų užaisenėjusios ial*-
dos niežti ir skauda, jvad pasalinti 
tą niežėjimą ir skauafijirną senų at
virų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvina Jūsų skaudėji
mą ir galėsile ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
S i a Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyiimą 
tarppiršcių. Jos yra t inkamos var
toti nuo dHūstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduoles nuo 

visų Išviršinių odos 
Ilgų. LEGULO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perš tamų Ir 
nieiinčiu kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 7 6 c 
$1.25 Ir 13.50. Pirki-
te vaistinėse ChlcagoJ 

ir apylinkėse Ir MII* 
wa u kee, a r b a at-
siųskite money or-
ierj J — 

LEGULO, Departmefit D 
4847 VV. 14tb St . Cicero 60, 01. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
R £ A L ESTATfc 

Ideali vieta mažam fabrikui, raštinei 
ir sandėliui. 1626-1&28 So. Biue 
Island Ave. 3 mūriniai namai (visi 
2-jų augštų) . Puikiame stovyje, karš 
tu vand. šildomi; pageidavus gali
ma užimti dar 2500 kvad. pėdų plo
tas ; 6 kam b. butas. Kaina $36,500, 
įmokėti $8,000 a rba priims mažą 
nuosavybę mainais, balansą mokėsi
te kaip nuomą. Agentų bendravimas 
pageidaujamas. Telefonuokite Al. C. 
Ropa dėl susitarimo. SEeley 3-6346. 

DRAUGAS" AGENCY 
U E. Jtokaon Blvd. 

Tel.: — rTEbster 9-8196 
2334 S. 0akley Ave. 

Tel. Ylrginia 7-6640—7-6641 

— •*! 

5 KAMB. MŪRINIS NAMAS 
su 3 Vi kamb. butu pastogėje ir 2V4 
kamb. butu rūsy. Naujas vandens 
šildytuvas. Mūrinis garažas. $12,500. 
Savininkas — 2252 W. 25th Street. 
FRont ier 6-0476, šeštadieniais ir 
sekmadeiniais. 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

GKRAS PIRKINYS Oak Forest, 
Illinois. Kaina $8500 — $3500 rei
kia įmokėti. Puikus didelis 6 kamb. 
namas gerame stovyje Matykite tuo-
jaus. Savininkas turi parduoti, nes 
apleidžia miestą. 15938 Lockwood. 
Oak Forest. Sav. skamb. Blue Island 
6598. * 

HELP WANTy> — MOTERYS 

Excellent opportunity for alert 
accurate 
TYflST 

Starting salary $185 to $190. 
We will train yau for positions as 

EDIPHONE OPERATORS 
Excellent workiiig conditions. Per-
manent 5 day Iveek. Paid vaca-
tion. Free heajth welfare plan. 
Contact Mr. Idįrris for friendly. 
interview. 

National Sockfty for Crippled 
Children $nd Adults 

11 S. La Sallei St. Room 1010. 
FRankiiĮ. 2-0390. 

FRJLNEftEMAtt 

*S4 
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\+ 

i 
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TAUPYKIT REGULIARIAI, 
KAD TURĖTUMĖT PELNO^ I 

TAUPYKIT PAS 

Užsakymai Anglų KalDos vado
vui dabartine kaina ir su dabar 
nustatyta nuolaida bus priimam?, 
tik iki š. m. gruodžio mėn. 31 die
nos. Kas siųs užsakymus vėliau, 
už jau išėjusius iš spaudos sąsiu 
vinius turės mokėti pilną kainą 
(po 60 c ) . Be to, kainoms kylant, 
tur būt teks ir šio leidinio kainą 
kiek pakelti. Tačiau galimas kai
nos pakėlimas nelies tų, kurie už
sakymus atsiųs dar šiais metais, 
ir neatsižvelgiant į tai, kiek bus 
įmokėję, jie užsakytą leidinį gaus 
sena kaina pagal numatytą nuo
laidų lentelę (5 sąs. $2.75, 10 — 
$5.00, 15 — $6.75 ir 20 — $8.00). 

WORD & PHRASE 
6660 W. 147th st. 

Tinley Park, 111. 

NAUJI KOMPOZITORIAUS 
J. ŠTARKOS KURINIAI 

Leidykla PAiVAUSTft išleido buv. 
Lietuvos Valstybines Opcios vyrų 
choro dirigento-kompoaito iaus J. 
s tarko* naujus kurinius: 1. Liaudies 
dairiu rinkinį mišriam chorui L l A l -
IMKS DAINOS. Rinkinys didelio for
mato, gražiai techniškai išleistas, tu
rinyje 10 dainų. Kaina tik S1.5U ir 
solo balsui su fortepionu TUSTI PA
LIKTIEJI NAMAI. Kaina $1.00. Tai 
vertingi ir jsigytini leidiniai chorų 
vedėjams ir dainininkams. U {atsako
ma šiuo adresu: FAšVAISTft, 563 
Hemlock St., Brooklyn 8, N. Y. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

BEAUTY SHOP 
Completely eųuipped for three ope-
rators busy East 47th. St. Location. 
Well established rents $65.00. Steam 
neat good lease. Mušt be seen to 
appreciate. Illness forces immediate 
saerifice. 

Call Owncr for Appointment. 
DRexel 3-0353 

BEAUTY SHOP 
busy loop location, established clien-
telo reasonable rent, good lease, 
mušt be seen to appreciate. Forced 
to saerifice for immediate sale due 
to illness. 

28 East Jacicson Blvd. 
Room 309 

WEbstcr 9-9454 or \VHitehall 4-3363 

IŠNUOMUOJAMA 

& LOAN ASSOCIATTON 
L800 So. Halsted S t Chicago 8, Illinois 

Telefonas: HAymarket 1-2028. 
Falandoc: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
' l 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniai* nuo 9 ryto ik 8 vai vakarą 

Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vidudienio. 
— ^ » n i • i p 

HELP WANTED — VūfRAI 

MACHINIST — JOURNEYMEN 
FOR PUECISION MACHINE VVORK 

Mu4 be QuaLiiiecl Men 
Overtime Schedule 

Prcmium Pay tor Nigjht Shilt 
VVorking clothcs furnished and laundered. Free gruup hospitali-
zation and vvelfare plan; modern plant with best equepment. 

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

John Ramming Machine Co. 
4591 McRee St. Louls, Mo, 

JT =<< 
V Y R A I - nuo 18 iki 35 metų amžiaus^ 

Public Service Company of Northern I l l ino is 
VIDAUS IR LAUKO DAUBAMS 

Geras pradinis atlyginimas. Periodinei pakėlimai, 
progos paaukštinimams ir daug darbininkams pato
gumų, įskaitant apmokamas atostogas. 

MATYKITE MR. ONDERDONK 
UNiversity 4*3900 arba TAlcott 3-1121 

šiokiadieniais iki 5 vai., šeštadieniais iki pietų. 
^ <? 

HI AP WANTED — FKHALE 

REIKALINGOS PARDAVĖJOS 
Pilną ar daliną laiką. Seimininkės! Geras pradinis atlyginimas. 

Nuolaida ui pirkinius. Darbo valandos jūsų patogumui. 
Kreiptis 

. NE1SNER BROTHERS 
3268 W. MAD1SON ST. 

Klauskite Dept. L. 

HELP WANTED VYRAI 
• m m ^ » i y » » • m m m » M » » » » » • m w • • • 

COLOR MATCHER 
• l&perienced or anprentice 

By a medium sized 
Industrial Pinishing Plaut. 

• Excellent opportunity. 
• Kast Gro\ving Company., 
• Good opportunity for a d v a m e n u n t 

MIDLAND 
INDUSTRIAL 
FINISHES C a 

Past Water St. 
\VAPKKGAN. UI 

Call AMbasador 2-HKI2 

bettvveen S:',',u a. m. and .'. p. m. 
Daily cxccpt Saturduy 

Electric Motor 
REPAIRMAN 

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

Steady work. Good pay. 
COMPLETE ELECTRIC 

MOTOR REPAIR CO. 
1304 West Irving Park 

WEllington 5-0700 

Augštas atlyginimas 

flfl-l BR0WN & SHARPE 
Automatic screw machine 

OPERATORS 
$2.30 an hour. 

(Must have at least 4 years job sbop 
experience) 

Trigon Specialties Corp. 
343 LINCOLN WAY WEST 

South Bend, Ind. 
WRITE, WIRE OR PHONE TO 

"DEPT. L" 
Housing available!! 

Ieškote darbo? Skaitykite smuJ-
kiu skelbimų skyriuje darbo pa-
siūlymu*. 

NEEDED AT ONCE 
Registered Nijr&es for Floor 
duty (Ali Shi^ts). Also have 
opening for registered 
Nurse for operating supervi-
sor. Excellent working con
ditions in small expanding 
hospital. Write or call col-
lect 2-8589. 

Elm Street Hospital 
Battle Creek, Michigan. 

Reikalingos 

PARDAVĖJOS 
Pilną ar daliną laiką, 

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

Kreiptis 

NEISNER BROTHERS 
3268 W. Madison St. 

Klauskite Dept. L. 

Ar jums nenusibodo sėdėti visą diena 
prie rašomos mašinėlės? Mes siūlome 
jums darbą su įvairiomis pareigomis. 
Front desk receptionist, bendras rašti
nės darbas, ir rašymas mašinėlė. Puikios 
darbo sąlygos moderniame ofise. Tar
nautoju priedai. Pašaukite M. Fabian 
dėl draugiško pasikalbėjimo. 

THE PARKER PEN CO. 
Tel. DEarbora 2-5161 

ui 

Dlctaphone Typist 
Excellent opportunity with 
small well Established Ma-
nufacturing Co. Perm. Good 
working conditions varied 
work, 5 day week - 40 hours. 

Above average salary. 

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

CAnal 6-4200 

ISnuomuojimui 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 į "roomings house", 
2500 ketv. p€dų vieta; dienos švie
sa. 6 kamb. modernus butas 2-me 
augšte. Krautuvė 2 5x60. Karštu van 
deniu apšild. Arti judrois persėdimo 
vietos. Nuoma $3 25 mėn. Susita
rimui skambinkite Al. C. Ropa, 
SEeley 3-6346. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 
GROSERNE IR UŽKANDINĖ 

su gražiu 4 kamb. butu užpakalyje. Ge
rai einąs biznis, puikiai įsikūręs. 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-ju aukšty mūro namas 
1 but. 4 kamb. ir 1 but. 5 kamb. vir-

luje. Apšildymas garu. 2$ autom, gara
žas.' Gerai išvystytas biznis. Reikalinga 
pamatyti, kad įvertintumet. Įkainuotas 
skubiam pardavimui už $15,500. 

3423 ARMITAGE AVENUE 
Tel. CApital 7-9441 

T A V E R N A 
Gerai einąs biznis įsteigtas prieš 18 
m. apylinkėje Fullerton & Central 
Park. Pr ie inama nuoma. 5 sutar
tis. Pamatę Įvertinsite. Viskas ta ip 
kaip stovi, kaina $4,000. Pardavimo 
priežastis, mirtis. 

ALbany 2-9552 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

RKIKAIJNGAS BUTAS 

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. Ik i $75. Pa tys 
išremontuos. Skamb. WAlbrook 6-
3609 collect. 

Savininkai! 10 metu gyv. dabar t inėj 
vietoj. Atsakingai porai reikia 5 ar 
6 kamb. neapstatyto buto, su ap 
šildymu. Vakarų daly a rba Cicero-
je ar t i katalikiškos mokyklos. Na
mą pardavė; verčia išsikelti. Ge
riausios rek-om. COlumbus 1-1871 

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

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 6-2830 

BUSINESS SERVICES 

DfiMHSIO NA M T SAVININKAMS! 
(J A H A Ž A I 

18x20 2 kar.ų garažas pilnai jrengtas 
$585. Jskaitoma 2 pušiniu lonttj j 
viršų at idaromos durys, šonines du
rys ir 2 langai. 

F. H. HTAMM, B l l I . D K R 
Telefonuokite Blue Island 5262 arba 

Blue Island 4o32 vakarais. 

TELEVIZIJOS IR RUDUO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

T 4 . : DAnube 6-6887 

DAINA TELEVISI0N C0. 
3120 So. Halsted Street 

SALDUMYNAI IR MAŽA GROSER
NE, su mūriniu namu arba be namo. 6 
kamb. viršuje, 3 kamb. užpakalyje. Už
dara veranda. Apšildymas garu. Didele 
pastoge (attic) 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 

Air Line Dispatcher su žmona sku
biai reikalingi 3-4 a r 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 arba 
South Shore 8-2374. 

DĖMESIO, NAMIJ SAVININKAI! 
Pirmiau sužinokite mūsų kainas! 

Dabar laikas atrementuoti jūsų na
mus; pastogėje ir rūsyje butus; por-
t'iiis. garažus; pristatome namo da
lis bei at l iekame medžio darbus pa
gal užsakymą. FHA finansavimas. 
Lengvos Mtlyiroa. 10% jmokStl. 

C K. LEE CONST1UVTION 
<>IM. S. 55 Ave. Col. Oak Lawn 1871 

HOLIDAY GREETINGS 
TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS 

GIFTS BY ANN 
Order Your I'ersonalized 

Christinas Carus Now. 
OIFTS O K DISTINGTION 

HilveP 4 Costume Jewelry 
Glasa • Git't VVrappings 
Chlna • KUVOIK \- Deeorations 
Stationary • Greeting t 'ards 

Also Catlitdie Greeting Gards 
and Stationary 

Monogiuming — I Day Service 
12765 S. WESTERN AVE. 

K i n o I s l a n d 7."»»U 
MIA'K I S L A N D , l l . l . . 

Tl 'OJAl VILTA patyrusiai gabiai 
jaunai mašininkei (typist) . Puikios 
darbo sąlygos. Įvairios pareigos. 
Dirbkite pietinėj daly. 5 dienas sa- j 
vaitėj. Atsilankykite šiandien drau- ! 

giškam pasikalbėjimui. .11M KOS-
TKi: CLOTHĖH. 2'i5» S SpaubUng 
Ave. 

HKLP WANTED VVBAI 

CRATER 
Good Starting \vage, sleady; 

Good working conditions; 

Prater Pulverizer 
1515 South 55th Court 

CICERO 
WOODWORKERS 
LKJHT CABINET 

ASSEMBLEKS 
E.\perienced preferred 

Steady work 
Good pa>y 

Uisplacrd Persons 
vvill be hired 

IND1AN TKAILEK 
CORP. 

122 East 63rd Street 

— — M M B B 

Perskaitę "Drau|ą", duokite ji kitiems 

Jei turite parduoti H r i MUK u uo
li, pasiskelbkite smulkiu skelbtnig 
nkyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu VlrginJa 7-6640 

mmm 
• ; 

TV SALESMAN 
FOH NATIONAL ORGANI-
ZATION, KNOWLEDGER 
OF UTHUANIAN COMMU 
NITY DESIRABLE. EX-
CELLENT EARNINGS. 
GOOD WORKING CONDI
TIONS PLEASANT ASSO
CIATES, 

APLLY TO "DEPT L", 
MUNTZ T V 

1705 Wdshington 
~ Wauk«gati, III. 

SSELBKIT£wS "DRAUGE 

TEXACO gazolino stotis, kamp. 
95-tos ir Ada. Gera apyvarta. 
Puikiai įrengta. Prieinama kaina. 
Gera proga geram mechanikui. 
Įkainuota greitam pardavimui. 

CEdarcrest 3-9416 

ATSAKINGA 3 suaugusių asmenų 
šeima (2 dirbą) ieško 5 kamb. ne
apstatyto buto geroj pietrytinėj ar 
pietvakarinėj apylinkėj. Iki $100. 
Garažas, jei galima. Geriausi liudi
jimai. Saukite Fairfax 4-5100, apt. 
705. 

GROSKRNft-m€sinė ir 2 aukštų 
mūr. namas. 6 kamb. virš., 2 kamb. 
užpakaly ir 4 kamb. namelis užpa
kaly. Karšto vandens apšild. Ištisas 
rūsys. Išvažiuoja iš miesto dėl ligOi* 
turi parduoti. $12.000 greitam par
davimui. 164t> W. Julian. Humboldt 
6-1080. 

TAVERNA su gražiu gyv. butu 
užpakalyje. Gerai einąs biznis, gerai 
įsteigta. Prieinama nuoma. 5 metų 
sutartis. Modernūs įrengimai, ideali 
virta porai. Dėl kitų interesų turi 
paaukoti . 5129 W. 30th St., Cicero. 
TOwnhall 3-9605. 

DELIKATESAS jsteigtas 18 metų 
puikioj vietoj Cicero ir Belmont gat
vių apylinkėj. Gražus butas užpaka
ly. Prieinama nuoma, apšildoma. 
Keikia matyti, kad jvertumėte. Pa
aukoja už $3.900 greitam pardavi
mui dėl savininko ligos. PAlisade 5-
7186. 

; Savininkai, dėmesio! Namų savinin-
I 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. 

NAMŲ SAVININKAI — malo
nėkite padėti šiai šeimai kartu 
gyventi — 3 suaugę, visi dirba, 
dabar gyvena atskirose vietose, 
jieško 4-5 kamb. neapstatyto' su 
ar be šilumos buto. bet kurioj ge
roj pietinėj apylinkėj. 

Skambinkite VIncennes 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 dienį 
šeštad. ir sekmad. 

Saule šviečia 
ARIZONOJE 

J«i jūs planuojate apsilankyti ar 
persikelti j mūsų nuostabia Saulėtą 
Valstybę maloniai ir nuoširdžiai kvio 
riaine jus atvykti. 
Jei atvyko manote jioškoti pirkti 
naujus namus, tad leiskite pasiūlyti 
jums 

THE STAGGS - B1LT 
:*-i<- mirga maišiais kambariais namus 
su centrai i niu (Central duet) apšil
dymu ir vėsinimu, mūrinės konstruk 
rijos "carpoi ts" (pastoges automo
biliams pastatyti) , ir daug kit'j ne
paprastų įrengimų. Iki 1,700 kvadr 
pėdi] l ) 0 stogu. Kainos prasideda 

nuo $8,325 iki $9,795. 
Į mokėjimai nuo. 

$ 1.•_*75 iki $1,495. 

Dėl pilnesniij informacijų rašykite 
a rba tkainbinki te 

Siaggs Gonsiructoin Co. 
2312 N. 32nd St. 

Phoonix, Arizona 
Tel. 6-5860, 5-6841, ; 

5-5058. ! 

BKAUTY SALON. Roseland area 
location, established clientele. all 
modern eųuipment, reasonable rent, 
good lease. Must be seen to appre
ciate. Saerifice for any reasonable 
offer due to illness. Shown by ap
pointment only. WAterfall 8-7628. 

VALGIŲ KRAUTUVE, gražūs gyv. 
kamb. Gerai einąs biznis, gerai įsteigta, 
modernūs įrengimai, geroj apylinkėj, pa
togi sutartis, prieinama nuoma. Puiki pro
ga mėsininkui. Vertingas pirkinys. Sku
biai parduodamas dėl ligos. Reikia ma

tyti įvertinimui. 1038 W. 57th St. 
WEntworth 6-1187. 

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

JAl 'NA DIRBANTI, greitai susi
tuoksianti porelė jieško 1 miegamo
jo buto, mokės iki $05 mėnesyje. 
Norėtų tolimus vakarus a rba vaka
rinius priemiesčius. Geriausi liudiji 
mai. Skamb. HArrison 7-9323 nuo 9 
vai. ryto iki 5 v. v. arba RIverside 
7-0588 vakarais ir savaitgaliais. 

i m A B l i Ž I V VALYMO k r a u t u v ė . 
Geras suknelių siuvimo ir pataisy
mo biznis, moderni. įsteigta 25 me
lai. Puiki vieta netoli kryžkelių. Ge
ra sutartis. Nuoma $55. Apšildomas. 
Reikia matyti įvertinimui. Prieina
ma kaina. 102 1 W. Montrose Ave. 
EAstgate 7-0515 — VVEUington 5-
7454. 

PET SHOP 
With lovely ųuarters and batlf i n 

rear. Good steady trade, no com-
petition. Reasonable rent, 
good lease. Must be seen 
preciate. VVill saerifice due 
ness. 30 40 VVest Montrose. 
8-6483. 

beatod, 
to ap-
to ill-
1 rving 

— 
Confeetionary- School supplies. 

Saldainių — mokyklos reikmenų 
pafduotuvė. Jvairūs vaistai, žaislai, 
etc. su gražiom gyv. patalpom už
pakaly. Gerai eina biznis. Nuoma 
$4 5, gera sutartis. Ideali vieta porai. 
Pamatę įvertinsite. Nori skubiai par 
duoti dėl ligos. 3358 W. 38th St. 

FRontier 6-0950. 

NA M P savininkai malonėkite 
duoti šiai gerai katalikiškai šeimai 
l?y veriamųjų vietą. Pora , a b u dirba. 
ir 1 mokyklinio amžiaus vaikas nori 
tuojaus užimti 4-5 kamb. neapsta-
tytą butų su a r be apšildymo piet-
rytuose. jei galima šv. Pranciškaus 
Salezo parapijoje. SAginavv 1-5399. 

PORA su 2 metų sūneliu jieško 4 
ar 5 kamb. neapstatyto apšild. ar 
neapšildomo buto pietvakariuose ar 
Cicero. Iki $6<'. Geros rekomendaci
jos. Gali tuojau užimti a r kiek pa
laukti. Skambinkite Richard Mau. 
KKliance 5-2255 po 5 v. v. nuo pir
madienio iki penktadienio. 

SAVININKAI, jei norite gerų nuomi
ninkų, pašaukite šiuo telef. Nr. Katali
kas, karo veteranas ir žmona skubiai no
ri gauti 3-4-5 kamb. neapstatyta, apšil
domą butą, pietinėje 'ar pietvakarinėje 
dalyje. Mokės iki 65.00. Geros reko
mendacijos. Tel. VVAlbrook 5-5568 

GROŽfO SA LIONAS 
Parkland Hotel'yj* 

įsigyvenusi klijentūra. Pilnai įreng 
ta. Žema nuoma, gera sutartis, ap 
šildoma. Pamatę 
d/ia miestu, nori 
nebrangiai, $850. 

Skambinkite 
PJLaza 

įvertinsite. Aplei-
skubiai parduoti, 

savininkei. 
2-6249. 

RESTORANAS su gražiu 4 kamb. 
butu užpakaly. Gerai einas biznis. 
Pilnai įrengtas. Nuoma $55, ilga
laikė sutartis. Puiki proga porai; 
pamatę įvertinsite. Teisingai įkai
nuotas, 
ligos. 

nori skubiai parduoti -dėl 

1137 S. \Vestern Ave. 
SEeley 3-9567. 

Savininkas parduoda Rūbų 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 įvertįntumM. Skubiam pardavimui 
parduos už prieinamą kainą $19,500. 

1331 NO. HESTERN AVENUE 
Tel. BRuusuuk 8-6165 dienomis 

ar 8-9773 vakarais 

Vien tik idėjos yra tikrai pat 
varu? dalykas gyvenicie. 

-^W. Humboldt 

Atsakingai šeimai iš 3 dirbančiųjų 
asmenų reikia 4-5 (2 mieg.) kamb. 
buto be baldtj. su apšild. a r be, va
karinėj a r pietvakarineėje daly arba 
Cicero. Dekoruos. Geros rekomend. 
šiokiadieniais skambinkite prieš 2 v. 
popiet, visų dieną šeštad. a r sekm. 

CRawford 7-0527. 

Atsakingai porai, abu dirba, sku
biai jieško 4 ar 5 kamb. neapstatyto 
buto pietinėj ar pietvakarinėj mies
to daly, į pietus nuo 59th St. Pui
kios rekomend. Gali tuojau užimti. 
Skambinkite VIrginia 7-0337 po 
5:30 v. v. šiokiadieniais, visa diena, 
sekmadieniais. 

2 suaugę, abu dirba, skubiai jieško 
1 V& iki 3 kamb. neapstatyto buto. 
Pageidauja 18-ine 
kur gerame rajone 
ar j pietvakarius, 
butų savo šeimai. 

Ward 'e a rba bet 
į pietus nuo 67th 
Savininkas užima 
Geros rekomend. 

Skambinkitp STeuar t 3-0391. 
• ' • i i I I J I . i i . 

Katalikiškai seimai iš 3 suaugusių 
asmenų. 2 dirbantieji, skubiai * rei
kią 5 ąr 6 kamb. neapstatyto. 
apšild. buto. Iki $65. Pageidauja 
pietryčiuose, bet eis bet kųr į ger4 
apylinkę. Geros rekomend. Paskam
binkite VIncennes 6-5998. 

Užsisakykite "Draugę" 

Remkite "Draugai 

file:///VHitehall
file:///VAPKKGAN
file:///vage
file:///Vestern
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SSSR ŠNIPE, KURI KERĖJO Į FBI 
(Atkelta iš 3 psl.) skriaudą savo šaliai ir žmo-

ištraukti. Kuriuos galėjo, r u s ų , n ė m s - I r t a i P J1 P a s u k o > A m e " 
žvalgybai pavaizdavo kaip ne- ! n k o s s a u ^ m o i s t a ^ - FBl-
gabius, nepatikimus, kad jų Vėliau ji ryžosi savo gyveni

mą pataisyti iš pagrindų. Tapo 
katalike. Kurį laiką dėstė mer-

'atsikratytų 
KauiloiUKsiots mašinos 
sutriuškinti žmones 

Kaskart ji labiau jautė de
moralizuojančią 
krypti. Ji šašo: 

Kitados aš pradėjau su 
augštomis, idealistinėmis vilti
mis, o dabar jaučiuosi netekusi 
žmogiškumo... Mes buvome su
gadinti ir- sutriuškinti mašinos, 

gaičių socialinėje — Mundelein 
mokykloje, Chicagoje, vė

liau, prasidėjus komunistų teis 
komunizmo. m a m s ji turėjo persikelti j ry

tines valstybes. 

Milwaukees žinios 
Š. m. gruodžio mėn. 6 d. 7: 

30 vakare Šv. Gabrieliaus pa-
labiau negailestingos, negu bet Į rapijos salėje šaukiamas Mil-
kas pasaulyje, ir neliko jokios waukee's Balfo skyriaus susi-
vilties neivienam iš 'mūsų. Tai rinkimas išrinkimui naujos val-
buvo pabaiga visoms svajo- dybos ir aptarimui su Balfu 
nėms ir beprasmėms kovoms su ! susijusių reikalų, 
kurti pasauli, kur būtų t e i s in - | š. m. lapkričio 25 d. buvo 

atvykusi į Milwaukee Jarienės 
vadovaujama .artistų grupė iš 
Kenosha su vaidinimu "Inteli
gentai". Pats vaidinimas buvo 
gerai paruoštas ir tinkamai pa

b ū t ų nenuilstamai kovojama 
I prieš komunizmą ir už sovietų 
| pavergtų tautų išlaisvinimą. 

Tremtinių atstovai vyskupui 
įteikė specialų adresą ir liau 
dies stiliaus tremtinių padary 

i tą dailią koplytėlę. 
Vyskupas ypatingai džiaugė

si gauta dovanėle. Jis nuošir
džiai domėjosi tremtinių padė
timi. , 

Tremtinių delegacijoje buvc 
;p. St. Venclauskienė, mok. O 
i Saulaitienė, dr. P. Vileišis. Pa 
žymėtina, kad su p. Venclaus* 

jkiene vyskupas kalbėjosi pran
cūziškai, su kitais delegacijos 
.nariais angliškai. 

gumas ir pasigailėjimas. 

Tą pergyvendama ji prisimi
nė eilę žmonių, kurie idealisti
niais sumetimais tapo komu
nistais: 

i „ ,. . . . . v , s tatytas. 
Ar as galiu išslysti iš to / 

, . . , , Negaudamas tinkamo buto 
bjauraus jovalo ir tylomis ste- ° . .w .17. . , . .. .,. neseniai atsikėlęs iš Eas t St. beti, kaip kiti idealistai, vi l io __x . . . . . . . ~, . V. .... Louis P. Peteris išsikėlė Chi-jami augstų vilčių naujo ir ge- __ J ,. ,7 - I X - cagon. Nors jis ir trumpą lai-
resnio pasaulio, bus įtraukti \ i ° A *L_.. ., ,. 

Didžiosios mintys gimsta šir
dyje —Vauvenargues 
» » » » » • 

tą intrigų sūkurį ir demorali- ką tegyveno Mihvaukee'je, ta-
5 * . . . . . . . ciau suspėjo įsijungti i darbą zuoti, sutraiskinti... Visi mano L . . . . T . . ' . . , _ . . Linkime jam naujoje vietoje semeji draugai, komumstų ran

kose pasidarė nebe asmenys, o 
robotai; jie buvo surakinti tos 
intelektualinės moralines ver
gijos, kuri blogesnė negu ka
lėjimas. 

Komunistes malda 

geriausios sėkmės. 

Tremtiniai pagerbė 
vyskupą 

BUSINESS SERVICES 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd S t Tel. YAr. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai pa t ikr ina 
mi ir atnaujinami. Prieinamos kai
nos, 1 metų garantija. Darbo vai.. 
5—8 v. v. Šetad. 10—8 v.v. 

— — — — — — — ^ — ^ — — — — 
TIHJK POIJfTING BIZNYJE 

J O N A S C O N R A D 
Atnaujiname nusidėvėjusi namą, pri
pildomo lietaus išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės: J. CONRAD, 5243 
So. Aitesian A ve. GRovehUl 6-4177. 

Mokytojas, kurs nėra dogr 
matiškas savo pamokose, nėra 
iš viso mokytoju. 

-O. K. Chesterton 

Jos. F. Budrik, Inc. 

\ lasfing (M 

HARTFORD, Conn. — Vys-
. ._. . kupas Henry O'Brien š/ m. lap-

Dabar ii norėjo gelbėti savo 
J . J , f,. .. . . . kricio men. 25 d. vizitavo Wa-

draugus is tų pinkhų, gelbėt. ^ ^ ^ g y J u 

pasaulį ir pergyvendama gil.ą j r ^ S u t v i r t i n i m o 

vidaus krizę vieną dieną pa- s a k r a m e n t ą 

suko j bažnyčią: 
— Pastebėjau, kad buvau be Po pamaldų vyskupas klebo 

bandanti melstis, — rašo ji, — nijoje priėmė lietuvių tremtinių šaukdamasi pagalbos To, ku
rį visus tuos metus neigiau. 
O Dieve, šaukiau aš desperatiš
kai, padėk man surasti jėgų. 

Širdy ji jautė, kad tas rau
donasis kelias, kuriuo ėjo, yra 
klaidingas, kad ji tam sąjū
džiui nepriklauso, kad dabar a-
tėjo laikas atitaisyti padarytą 

delegaciją, kuri buvo nuvykusi 
pasveikinti vyskupą, padėkoti 
jam, kitiems Amerikos vysku
pams ir visiems Amerikos ka
talikams, ypač Connecticuto 
gyventojams, už paramą trem
tiniams Europoje ir paprašyti, 
kad ir toliau būtų tremtiniais 
Europoje rūpinamasi ir kad 

P R E C I Z I J O S T E L E V I Z I J O S I R 
R A D I O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi į namus. 
Darbo valand s: 6 v.v.—10 v Y 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 vw. 

M. RIMKUS, 4119 So. Francisoo, 
TeL YA-7-10M 

L I E T U V I Š K I 

Kalėdų sveikinimai , pa š to 
ženklai , r a n k d a r b i a i 

K A L Ė D Ų DOVANOS 
E lek t r i n i a i t r auk in ia i , ju

dan t i e j i žaislai , bengal ine 
ugnis . L ie tuv i ška p r e k y b a 

R I Č A R D A S E S T K A 
1635 W. 63rd St . 

A t d a r a i r sekmadien ia i s 

The eastist writ'mg I ĮQ\V 
porfob/e ever bvilt lį Termj 

ROYAL Companion F. $69.50 
ROYAL Arrow C. G. $82.50 
ROYAL DeLuxe A. G. $92.50 
Smith-Corona $64.50 
Smith-Corona, Clipper $84.50 
Smith-Corona, Silent $94.50 
Importuota maža $49.50 
Smith-Corona Adding Ma-
chine $107.50 
Raštines rašomos mašinos 
po $149.50 
Lengvi išmokėjimai. Lietuviškus 
ženklus įdedame nemokamai, 
kais pasveikinimais galite užsisa-

Kaled ines a t v i r u t e s su Uetuviš-
kyti per paštą. Prisiųskite vieną 
dolerį laiške ir Budrikas atsius 
jums 12 gražių lietuviškų Kalėdų 
atviručių. Taipgi 12 blizgančių 
angliškų Christmas atviručių už 
$1.00, persiuntimą apmokame. 

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
3241 So. Ha l s t ed S t r e e t 

CAlumet 5-7237 

&~«Mrtr 

MISS SERVICF REPRFSENTATIVE TELLS YOU 

Kaip sutaupyti laiką ir pinigus 
Ilgiu Oistancijii 

pasikalbėjimuose 
"Kaip sutaupyti laikę • 

r 
H 

rJpįtt 

•'č"ia. y r a pr i ežas t i s , k o d ė l 
Long Distance šaukimas pa
prastai greitai išpildomas, 
šie nauji įtaisymai suteikia 
galimybę telefonistei panau
doti alfabetini numerįų pa
sukimą tolimų distancijų 
šaukimui, tokį pat, kaip kad 
jūs vartojate vietos Saukia 
mams. Atsimink, greičiausiai 
būdas būti sujungrtam reikia 
pasakyti miestą, kurį Saukia
te ir t ada pasakyt numerį." 

"Čia yra keletas nurodymų, kurie pagelbės 
jūsų ilgų distancijų pasikalbėjimą padaryti ge
resniu ir greitesniu. 

"Pirmiausiai, kur tik galite, šaukite pagal 
numerį. tYra tai geriausias būdas būti sku
biausiai sujungtam. 

"Būdas, kaip perduodate šaukimą yra taip 
pat svarbu. Pavyzdžiui jūs šaukiate New York, 
ir numeris yra Clrcle 6-0200. 

"Kai atsilieps "Long Distance" jūs tik pa
sakote: "New York City, Circle 6-0200. (Duo
dami pirmiausiai miesto vardą, jūs pagelbėsite 
telefonistei paskubinti jūsų šaukimą). Tada 
ji jūsų paklaus koki numerį šaukiate. 

"Kaip sutaupyti pinigus 
"1 — Long Distance tarifas yra mažesnis 

po 6 vai. vak. ir visą sekmadienio dieną. 
Linijos paprastai tuo laiku nėra labai užimtos, 
tai ir jūsų šaukimas bus greičiau įvykdytas. 

"2 — Kai jūs norite kalbėti su kuo nors 
kitame mieste, yra ekonomiškiausia daryti šau
kimą per "Station-to-Statk>n". Jums nereikia 
sakyti, kad darote šaukimą "Station-to-Sta-
tion", bet tik pasakote telefonistei miestą ir 
abonento telefono numerį, su kuriuo jūs norite 
kalbėti. 

"3 — Kai jūs norite kalbėti tik su tam tikru 
asmeniu, ar telefono extension* pasakykite* 
Long Distance telefonistei, kafl jūs norite duoti 
šaukimą "Person-to-Person". Tas šaukimas 
kainuoja šiek tiek daugiau, bet jums paskai
tys už laiką tik nuo tada, kai jūs pradėsite 
kalbėti su tuo asmeniu (arba extension) kurį 
jūs norėjote". 

A. A. 
LEO A. STEPONKUS 

Gyv. HI91A S. Campbell A v, 
enue tel., CEdarcrest 3-8340. 
(Pirmiau gyveno G733 South 
Kock\vell Street.) . 

Mirė gruod. 1 d., 1!»."»I ui., 
'J: lo vai. ryte, sulaukės 4s m. 

GimO Chicago. Illinois. 

Paliko dideliam nuliūdi
me brolis 1'tiras ir jo žmona 
Vera bei ju vaikai Caro! u 
Peter ir daug kitu giminių, 
uruugų n pažįstamų. 

Kmi.i.s pašarvotas Aut. Ii. 
Petkaus koplyčioj, tisli: So. 
Western A ve. la idotuves į-
v> ks antrad., gruod. 4 d. Is 
koplyčios 9:30 vai. i > to bus 
atlydėtas j Gimimo Panelės 
Švė. para p. I>ažny< ią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sieki. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Minime: Krolis ir Sritim, 

i 
l . a i d . 

Kimus, 
u ire iš t . 

tel. VI. 
I«ieliawiez 
7-(;«7-2. 

J 

Vi ta i t o a S t r tmg Amer t ca 

ILLINOIS K U TiLEPHOHE G0MPANY 

ANTANAS RUBLAUSKAS 
Gvv. lu fc>. Kaiiov Ave. 

d., H i o l 
sulaukęs 

tu. . 
pu-

A l i r ė y i u o d . I 
1:1.'» vai. popiet, 
aės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Rokiškio apskr., ifcunajų pa
rapijos, Gučiūnt^ kaimo. Ame
rikoje išgyveno 50 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona, duktė Adelė Ga-, 
baliauskas, žentas Stasys, anū
kas Povilas, seserėnas Anta
nas Mironas, sesuo Veronika 
Treinienė ir jos šeima ir daug 
ki tų g i m i n i u , d r a n g ų ir p a 
ž į s t a m ų . 

Priklausė prie šv. Antano 
D-jos, Cieeroje ir Gyvojo Ro
žančiaus D-jos. 

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioje, 141 n So. 
50tk Ave., Cieeroje.. Laidotu
vės įvyks trečiad., gruod. 5 d. 
fft koplyčios 8130 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Antano parap. 
bažnyčią. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona. Duktė 
žentas ir kiti giminės. 

Laid. direkt. A. Petkus, 
lefonas TOwnhall 3-2109. 

* 

b e i 

t e -

XX* x \ -

JUOZAPAS STRIUPAITIS 
Gyveno 3904 14th Avenue 

Kenosha. Wis. 

Mirė lapkričio 30 d. 1951 
11:20 vai. ryto, sulaukęs 43 m 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj; kilo 
iš . Kauno apskr., Veliuonoa 
parap., Pareivlų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 27 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Vitalija (Sutkaity-
tė) , sūnus Marijonas Petras. 
Lietuvoje liko motina.į tėvas 
seserys, broliai, kiti giminės 
draugai ir pažįstami. 

Buvo pirmininkas L. R. 
S. A. Kenosha, Wis., kp. 

K. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-
Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Ave. la idotuvės įvyks 
antradienį, gruodžio 4 d., iŠ 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas j Gimimo Panelės švenč. 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos uJ 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona ir Sūnus 

Laidotuvių airekt. Mažeika-
L'vans. Tel. RiOpublie 7-8600 

A. A. 
MEČISLOVAS 
ŠVEIKAUSKIS 

Gyv. 4614 S. Paulina Street. 
Mirė gruod. 2 d., 1951 m., 

4:^u vai. ryte. sulaukės pusės 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kražių para
pijos. Papluščių kaimo. Ame
rikoje lŠ&.VVlUO lu Illl IŲ. 

Pasiliko dideliame nulhldi-
nie mylima žmona Teklė (po 
tėvais Hutenaitė), sūnūs Zig 
m a n t a s - (dabar V.S. aviacijo 
je. Vokietijoje) ir Mykolas. 
duktė Helen Liekose, žentas 
L'dvvard ir jų šeima, pusbrolis 
Matas šveikauskis. Jo žmona 
Monika ir jų šeima, brolio 
sūnus Leonas šveikauskis ir 
daug kktp- Riminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Lietuvoje liko 
nas ir jo žmona 

Priklausė prie 
Rėmėjų I>-jos ir 
rių Sąjungos amžinas narys. 

Kūnas pašarvotas .k F. Ku-
detkio koplyčioje, 4<>i>f> South 
Hermitage Ave. la idotuvės J-
vyks trečiad., gruod. 5 d. Iš 
koplyčios »;{o vai. ryto bus at
lydėtas į .̂ v. Kryžiaus parap. 
bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaidos už velionio 
siela. Po pamaldų bus nulydė
tas į s\ . Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
da!y\auti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę:— žmona. Sūnūs, 
Duktė, žentas ir k/ri giminės. 

Liid. direkt. J. F. Kudei-
kis. tel. YArds 7-17 4'L 

brolis Leo-
Ona. •** 

Akademijos 
buvo iAbda-

A. A. 
GASPARAS VYČIUS 

Gyv. 
Street. 

I^L'IHI S. Sangamon 

Mirė lapkr. 3<» d., 1951 m.. 4 
vai. popiet, sulaukęs 66 metų. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Biržų apskr.. Krinčino parap., 

Amerikoje išgyveno 44 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
pusbrolis Petras Barisas, jo 
žmona Ona, pusbrolio šeima — 
Adolfas Barisas, Antanas Ba
risas ir jo šeima, Ona Golba 
ir jos šeima ir daug kitų gimi
nių, draugų bei pažįstamų. 

Priklausė prie SLA 6 3 kuo
pos. 

Kūnas bus pašarvotas pir
madienį, 7 vai. vakare — Bu
kausko koplyčioje, 1 (l 8 21 So. 
Michlgan Ave. Laidotuvės į-
vyks trečiad., gruodžio 5 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Petro ir Povilo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į švento Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Pusbroliai ir jų 
šeimos. 

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
telefonas PUllman 5-9661. 

Mūsų didžiai gerb . 
Dr . MILD A I i r Dr . STASIUI BUDRIAMS, 
giliai liūdintiems, mirus jos mylimai mamytei 

MARIJAI KURŠIENEI, 
gilią užuojautą reiškia — 

A. ir V. DOMANSKIAI 
ir 

S. TAMAŠAUSKAS. 

Skautininke! M. BUDRIENEI, 
mirus jos mylimai mamytei, reiš
kiame skautišką užuojautą. 

AUŠROS VARTŲ SKAUČIŲ 
TUNTAS ir VAD1JA 

am C*Mt 

i ANTHONY B. PETKUS 
\ LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I U S 

6812 SO. W E S T E R N AVE. , CHICAGO, BLL. 
Telefonas GROVEH1LL 6-0142 

1410 SO. 50TH AVE. , CICERO, I L L . 
Telefonas TOWNHALL 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALASE 
0 

SENIAUSIOS IR MODKRNIAUSIOS OEETUVTC ĮSTTAIGOS 
A M B U L A N C E D I E N Ą I R N A K T Į 
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 

Tel. YArds 7-1741 — Blshop 7-9481 
4380-34 S O U T H C A L I F O R N I A A V E N U E 

Tel. Blshop 7-9719 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

l JOHN F. EUDEIKIS 
• M -

RADIO PROGRAMOS 
iš stoties \VGKS (1890 k.) į 

įleidžiama kas Šeštadieni 
nuo 9:15 iki 9:30 vai. ryto. 

• M B M M M M T * ' 
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ŠEPUTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO. 
MR. NELS0N 

— savininko — 

St. Casimir Monumeut 
(ompanv 

3914 Wesi 1111 h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

UODtSftO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ PItfITOtlAI 

6845 So. Western Ave. Air Oondatkmed koplyftto 
BEpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams r teu. 
Tiem«, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 

koplyčią arčiau jusu namų. 
~Jt3BM 

* 

SKAITYKITE ^DRAUGĄ"! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Aiubulansų patarnavi
m a i y r a teikiamas 
diena i r naktjL Rei-
k ai e, šaukite 
mus. 

Mes tur ime koplyčiai 
visose Chicagos i i 
Roselando dalyse Ir 
tuojau p a t a r-
naujam. 

LACHAVVICZ IR ŠONUS 
2314 W. 2ord PLACE TeL virginia 7-6672 
10756 S. IVnCHIGAN AVE. PUHman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET Tei. mmmj 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 So. 50th AVE., CICERO, DLL. , Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Teiepbone: YArds 7-1911 f 
LEONARDAS L BUKAUSKAS 

10821 S. MJCH1GAN AVE. x«L PUllman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. T«i YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139 

JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EžERSKIS 
1646 VV. 46th STREET 

mmtM ••^•'••-•^iįi,„ 
Tei YArds 7^I§1 
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LS ARTI IR TOLI 
A. J. Valstybėse 

— Free Europe Radijo len 
kų skyrius New Yorke pa
darė Interviu su Lietuvių 
Patariamosios grupes pir
mininku V. Sidzikausku. Pa j 
sisakydamas ) klausimą, j 
kaip dabar kovojanti Lietu
va vaizduojasi savo santy-

s į y v W 1909" sT" "Ashland I k i u s s u Lenkija, pirmininkas 
Ave., Chicagoj. Tel. CAnal Pleiskė, kad Lietuva nori, 
6-1520. Jis mokslus baigė ir J°S t i e santykiai būt ne to 

KUNIGAI PASAKOJA APIE UKRAINĄ 

i mus 
X Kun. Raimundas Kmi-

ta, OP, šv. Alberto dominin 
konų provincijos kviečiamas 
atvyko į Ameriką pastoraci
jos ir mokytojo darbui ir ap 

į kunigus įšvęstas Torine, I 
talijoj. Buvo jvairių tautų 

kie, kokie yra buvę. Tačiau 
susipratimas turi būti pa-

C H I C A G O JE 

pabėgėlių kape'lionu^ ir šv. I r e m t a s t e i s e * teisingumu. 
Tomo Akviniečio veikalų lei- y 
dimo redakcinio kolektyvo] — J o n a s Spurgis, kun. 
narys, taip pat Ordino kole- Alb. Spurgio brolis, Šiemet! Du ukrainiečiai kunigai, užsidėję maskes, kad jų atpažnimas 
gijos prefekto nadėiėias Pa b u v 0 Paimtas į kariuomenę! nepakenktų draugams ir giminėms, pasakoja New York laik-
alriifinTn ioiir„ A u ' * I ir no naerindinio anmokvmn i r a š č i ų reporteriams apie savo pabėgimą iš mirties Ukrainoje, 
skutimu laiku darbavos ste-1 i r P° pagrindinio apmokymo | k u r bo1Sevikai ž iaur ia i ž m o n e s persekioja, kad jie išpažįsta savo buklingoje Dievo Motinos 
šventovėje 
Parmoj. 

Fontanellato, 

Dr. Andrius Speare 
(Zoperas) su žmona Juoza-
pina, grįždami iš atostogų, 
kurias praleido Havajų sa-

j paskirtas į Korėją. Kad jo 
ryšys su lietuviais būtų fa
sadą gyvas, brolis jam užsa
kė "Draugą" j Korėją. 

— Šv. Kazimiero moterų 
Gildąs Worcesteryj, Mass., 
kalėdinis karnavalo suruoši-

tikejimą. (INS) 

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 
lose, buvo sustoję Chicagoj m u lapkr. 29 d. darbavos vi-
ir viešėjo pas Lietuvos kon- s a e i l ė katalikių moterų. Pra 

moga buvo parapijos salėj. 
— Wor,eesteryje, Mass., 

paskutinėmis dienomis mi-

sulą Dr. P. Daužvardį. Dr. 
Speare tėviškė yra Platts-
burge, N. Y., kur jis yra 
gydytojas dviejose l igoninė-,^ t ų l i e tuvių: 0. 
se ir mokytojas slaugytojų Kavaliauskienė, M. Drauge-
(nurse)w kolegijoj. Jo fano- l i e n g i r v Akelaitis. Visi 
na (Kašėtaitė) yra toj apy- | t palaidoti katalikiškai, 
linkej žinoma kaip tremti
nių motina, nes iki šiol pa-

Sovietinio pažado verte 

— V. Sidzikauskas paskir Į k 5 ) k a d u ž t a i i a m a p m o k § 
tas Free Europe lietuvių skyj S i ą 200 rub. Vainauskas dir-

Kaip reikia kovoti sovieti-: to nurodytą sumą nuvertino 
nio "rojaus" darbininkui už j ligi 25% sulygto užmokes-
jam priklausanti atlyginimą,' čio, o galiausiai — iš viso 
matysime iš "Tiesoje" nr., nesumokėjo. Kai Vainaus-
189 jdėto nusiskundimo: "Kė j kas pareikalavo, kad jam 
dainių pramkombinato direkj būtų sumokėta už atliktą 
torius Zakroišči įsakė Vai- darbą pagal kainininką, di-
nauskui skubiai atlikti vie- rektorius Zakroiščikas iško-
ną darbą. Brigadininkas, nu! liojo stalių ir... atleido jį iš 
rodęs darbo objektą, pasą-j darbo. Vainauskas pasiskun 

Betliejaus žvaigžde 
Adler planetariume 

Adler planetariume Grant 
> parke gruodžio mėnesį bus 
| rodoma ir aiškinama vadi-
! name ji Betliejaus žvaigždė, 
kuri prieš pusantro tūkstan 
čio metų Kristui gimus tris 
Rytų išminčius buvo atve
dus į Beliejų. 

Betliejaus žvaigždės ro 
dymas ir aiškinimas papras 
tomis dienomis bus 11 vai. 
ryto ir 3 vai. popiet, o sek
madieniais — 2 ir 3:30 vai. 
popiet. 

Graži komedininko 
iniciatyva 

Danny Thomas, Amerikoj 
plačiai žinomas komedinin-
kas, atsilankęs pas J. E. 
kard. Stritch pateikė planą 
naujcs Ugoninės, kurioj bū
tų gydomi visų apleisti vai
kai. 

D. Thomas artisto karjerą 
pradėjęs Cnicagoj. Pradžia 
buvus labai sunki ir jis tuo
met prisiekęs, kad jei pa
siseks jam iškilti į viršū
nes, čia pastatys vargšams 
vaikams ligoninę. Filmas 
Tll See You In My Dreams', 
kuriame jis lošia pagrindi-j 
nę rolę, rodomas teatruose 
eitų tos ligoninės fondui. 

dė vadovaujančioms organi
zacijoms, bet ir čia šaltai rūpinus daugiau kaip šim 

tą afidevitų. [ riaus vedėju jau pradėjo dar j bo iš peties greitai, gerai,' bei abejingai pažiūrėjo į tei 
X Med cvd Valentinas! bą* T i k i m a s i netrukus anga- J atliko jam pavestą darbą,! sėtus darbo žmogaus reika-

Piioplys, žinomas, ypač iš | fUOti. i r k i t U S r e i k a l i n S u s \ bet nebuvo atlv*intas. Iš pra Į lavimus. 
' '"" ™ ~ ' d ž i " *™ P ^ i š k ė , kad gau- m r d a l ^ a u > ^u^ikęs 

siąs mažiau, vehau iš anks-j s u m i n t i m i f k a d j i g n e g a l § . 
siąs daugaiu dirbti šioje į-

VftKIFTIIftl , moneje, Vainauskas norėjo 

tam žmones. 

WD. BRITANIJOJ 
Vilniaus laikų, internistas, 
Ulinois valstybėje išlaikė pa 
tikrinamuosius medicinos 
kvotimus. Jis su savo šeima 
Amerikon atvyko 1949 me- — Pabaltiečiu koncertas 
tais, dirbo Šv. Antano ligo- I Glasgowe spalio 21 d. davė 
ninėj, Rockforde, 111., o nuo' 35 svarus pelno. Pelnas po 
1951 m. veda tuberkulozinį penkis svarus paskirstytas: 
skyrių valstybės ligoninėj Šv. Kazimiero draugijai, "Iš 
Dixon, 111. | eivių Draugui" ir Pasaulio 

_ . ; Lietuvių Bendruomenės Vai 
X Lietuvių Filatelistų d y b a i D Britanijoje; 10 sva 

Draugija (centras Chica-, _ T a u t o p F o n d u i 
goj) pastarame susirinkime! 
nutarė pagyvinti savo vei- i — K. Dargis, lietuvis me-
kimą, įtraukiant daugiau lie \ nininkas, padarė puikų Auš-
tuvių filatelistų ne tik JAV,: ros Vairų Gailestingumo Mo 
bet ir Kanadoj ir P. Ame- j tinos paveikslą Londono lie-
rikoj. Tuojau bus pradėtas tuvių bažnyčiai, 
leisti biuletenis lietuvių ir 
anglų kalbomis. — Marija Saukiene, gyv. 

Halifaxe, bevalydama lan
gą, nukrito ir išsilaužė ran-X "Mūsų našlaites" pa

statymui, kuris bus gruo-! ką per riešą, 
džio 8 ir 9 dienomis, didžiau 
sį technikinį dekoracijų ga
minimo darbą atlieka Ga-
! ? f c £ * 2 , * U S . ? i e š h n H . . . - Kun. Pečkys, SJ, ruo-

PRANCriZIJOJ 

— Žurnalistai numato su-
rtiošlti paroda, Vokietijoj 
veikianti Laisvosios Spau
dos Sąjunga, kurioj susitel
kę 14 sovietų pavergtų tau
tų žurnalistai, yra numa
čius suruošti parodą, kuri 
pavaizduotų sovietizacijos 
procesą sovietų pavergtuose 
kraštuose. 

— Urs. KaraŠkienė š. m. 
spalio 8 d. mirė Wentorfo 
stovykloje. Velionė su sa-

susirasti darbo kitur, bet 
vėl bėda —- pramkombinatas 
neišdavė jam darbo knygu
tės". 

— Lietuvos moterys įnir
tusios vilkės plėšrumu sau
goja savo vaikus nuo sovie
tinės dvasios, kad jie netap
tų tėvų ir tėvynės išdavi
kais, o tuo tarpu "Tiesa" 
giriasi, kad "Moterų Tary
bose kolūkiuose po pravestų 
kursų specialiose mokyklo
se, prasidėjo nepaprastai in-

vo vyru buvo atvykus į šią1 tensyvus — masinis politi-
stovyklą, kad išemigruotų į, nis moterų darbas. įsteigti 
JAV pas sūnų, bet išvažiavii vaikų darželiai, žaidimo aik 
mas nebuvo lengvas, nes a • j štės ir žindyvių priežiūros 

ir kitus dalykus atlieka dail. 
J. Bielskis, šiems darbams 
atlikti J. Kelečius leido Vai

šias vykti į Kanadą. Iki šiol 
dar nežinia, kas bus jo vie
ton paskirtas Lietuvių Kata 

bu Karaškai buvo senyvi. 
Lietuvoj liko jos du sūnūs: 
kunigas ir muzikas. 

Atspausdintos liaudies; i š r i n ktos 

punktai". Gautomis žinio
mis, tiktai vienam, kitam 
kolūkvje tokios tarybos yra 

pasakos. PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos Knygų Lei 

— Moka meluoti. Kaip ko 
munistai moka meluoti, ro-

dykla išleido A. Giedriaus do kad ir gyrimasis (per "T. kų Teatrui Da<*injmrirk+i ,vJ vi \r- " ~~" »»*.**•>«»: «*j-**« «»^i«y *x. w ^*«*i« , Llu 
dailės darbų p = a

 J°' S L i K " *™**M * ' »™Št* , i a u d i e s » - * > • 
nr. 16), kad "Druskinin-

tonumi. ' r i n k inį , pavadintą "Tėvų pa j kų kurorte ilsisi, taiso svei X Meilutė-Alina Indrei kai __ xauja valdyba. Prasi
te prašoma kreiptis į Al- j d ė j U s naujiems mokslo me-
dnch C. Bayna, 542 North ^^^ Paryžiaus universitete 
Pine Ave., Chicago 4, 111., i r senajai Lietuvių Studen-
dėl pamestos piniginės, ku 
rioj tarpe kitų daiktų yra 
asmens [svarbūs dokumen

tų sekcijos valdybai atsista 
tydinus, š. m. lapkričio 26 d. 
išrinkta nauja valdyba iš: 

tai. Jei kreipsis laišku, turi j . Puškoriaus, L. Pabedins-smulkiau išvardinti buvu
sius piniginėj daiktus. 

ko ir S. Bačkio. 
— Strasburge stipendijas 

X Juozas Striupaitis, bu-, g a v o p e n k i l i e t u v i a i s t uden-
vęs Seedorfo pereinamosios | t a i . K J a s u l y t e , A. Klimas, 
stovyklos pradžios mokyk-. v Natkevičius, J. Norkai-
los vedėjas, sunkiai serga ir| t i s i r j Kvietelaitis. 
šiuo metu guli Columbus Ji 
goninėj, 2548 N. Lakeviewj 
Ave., Chicagoj. Pažįscamiej;! 
prašomi ligonį aplankyti. 

VOKIETIJOJ 
— Iš Wehnen Oldenburg 

katą tūkstančiai Tar. Lietu
vos darbo žmonių. Apie tai 
anksčiau ir svajoti nieks ne
svajojo". Atvykusieji iš Lie 
tuvos ir mačiusieji Druski
ninkus visai ką kita sako. 

sakos". Leidinys iliustruo
tas dail. J. Kaminsko. 

VEMTOJ 
— Minėjo Kariuomenes 

šventę. Lapkri«-u 24 d. Ca- Darbo žmonių ten nė su ži-
racaso apyknKės lietuviai 
minėjo Lietuvos kariuome
nės šventę. Minėjimą atida
rė apylinkės pirmininkas 
Leyšys, pritaikintą paskaitą 
skaitė Kuzavinis. Baigiant 
paskaitą, vienos minutės ty
la buvo pagerbti žuvę už Lie 
tuvos laisvę kariai ir parti
zanai. Po paskaitos buvo per 
skaitytas krašto centro val
dybes ' sveikinimas buvu-

Kardirolas planą užgyręs. 

Įdomi paskaita 
Kun. John L. Bonn, SJ, 

klasinių (senųjų) kalbų pro 
fesorius Bostono universite
te, ateinantį trečiadienį Ka
tedros Knygų Klubo susirin 
kime duos paskaitą apie jo 
naują knygą "Dannemora 
vartai". Dannemora yra 
New York valstybės kalė j i-1 
mas, į kurį patenka nesu- ] 

1 valdomieji nusikaltėliai. Kny 
goj aprašytas to kalėjimo 
gyvenimas. 

Studentų pokštas kainavo 
277 doleriai 

Wisconsino universiteto 
futbolo rinktinei atvykus į 
Chicagą lošti su Northwest-
ern universiteto futbolo rink 
tinę, viskonsiniečių rėmėjai 
Evanstone ant visų centri
nių šaligatvių raudonais da 
žais nudažė raidę W. 16 stu 
dentų buvo patraukti 'į teis
mą ir nubausti sumokėti vi
so $277.14. 

Vienas Evanstono advoka 
tas, kilęs iš VVisconsino, by
los metu buvęs teisme, su
tiko sumokėti studentų baus 
mę ir jie paliuosuoti. 

Pašalpos ligoninėms 
United Cerebral Palšy 

Assn. of Chicago dešimčiai 
vietos ligoninių paskyrė 
$62,000 tyrinėjimui sėkmin-
gesnio būdo smegenų para
lyžių gydyti. Didžiausia pa
šalpa — $10,000 paskirta 
Mercy ligoninės smegenų pa 
ralyžo skyriui. 

Stambi klubui parama 
J Ghjcagoj įveikia vadina
mas Off-the-Street Club. Jo 
tikslas yra nepilnamečiams 
ruošti įvairias pramogas, 
kad juos sutraukus nuo gat
vių, kur tokio amžiaus jau
nimui gresia įvairūs pavo
jai. 

Šiomis dienomis Chicago 
Federated A d v e r t ising 
Club's suruošė kalėdinį ban
ketai, kurio pelną $10,000 
paskyrė minėtam klubui. 

Ragina anksčiau apsipirkti 
Chicagos Saugumo Tary

ba ragina gyventojus anks
čiau apsipirkti Kalėdoms. 
Paskutinėmis dienomis ne 
tik kad būna didelė spūstis 
krautuvėse, kur daugelis nu
kenčia nuo kišenvagių, bet 
daugidu įvyksta ir susisie
kimo nelaimių. 

Kokį dalyką nepirksi, jis 
tiek pat kainuos ir šiandien 
ir prieš pačias Kalėdas. 

Streikai spalio mėnesį 
Darbo Biuras Washingto-

ne skelbia, kad per š. m. spa 
lio mėnesį visoje JAV pra
monėje streikavo 240,000 
darbininku, kurie neteko 2,-
750,000 darbo dienų. 

lllllllllll>S;.ltllHHI!MJIII"!!lllllli:r.<llllll 

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

DETMANTU 
f.ATKRomrr 
Rranoenybfp 

STDARRINTr 
TKDT7 

STENnSTTTT 
T.ATKFOnfcTT-

TFT^VTZTjrvo 
APARATT 

ir kJt Preklg 

Įvairios Žinios 
Pabrangs konservuotos 

bulves 
Iš Washingtono pranešta, 

kad šiomis dienomis pa
brangs konservuotos (skar
dinėse paruoštos) saldžio
sios bulvės. Priežastis, šie
met mažiau užderėjo tos rū
šies bulvių ir pabrango kon
servavimo priemonėj. 

Baigė su nuostoliais 
Amerikos Fondas kovai 

su kūdikių paralyžu finansi
nius (fiskalinius) metus bai 
gė su 5 mil. dolerių skolos. 
Taip skelbia draugijos di
rektorius dr. H. Van Riper. 

Neužilgo prasidės draugi
j o s piniginis vajus (March 
of Dimes). 

Padidino ginklavimosi 
išlaidas 

JAV gen. Eisenhoweriui 
pradėjus organizuoti V. Eu
ropos armiją, visi kraštai 
ginklavimosi išlaidas padi
dino veik dvigubai: nuo $4.-
5 iki 6 bilionų dol. 

Tai bent šoferis 
Salisbury, Mass._— C. L. 

Davi3t 94 m. amžiaus, se-
niausias\ valstybės automo
bilio šoferis, šiomis dieno
mis turėjo pirmą automobi
lio nelaimę, kuri tačiau įvy
ko ne dėl jo kaltės. 

Kun. J. Beleckas, SJ., ( stovyklos mus pasiekė ži- j šiems Lietuvos karininkams, 
iš Scranton, Pa., Kalėdoms 
atvyks į Chicagą ir sustos 
pas vietos jėzuitus. Jis, kaip 
Serai:tono universiteto kai 
bų katedros vedėjas, daly
vaus filologų suvažiavime 
Chicagoj ir Detroite. 

nios, kad tenai kaikurie vo
kiečių pareigūnai nemažai, 
sauvaliauja ir dėl to nuken
čia lietuviai tremtiniai. Apie 

savanoriams, kareiviams ir 
šauliams. Jankauskas papa
sakojo atsiminimų iš kovų 
dėl Vilniaus. 

tai buvo painformuotos rei- Po oficia!io3K z dalies, pa-
kiamos įstaigos ir dalykas dainuota kariškų ir lietuvis 
tiriamas. kų liaudies dainų. 

j buriu nerasi. Ilsisi ir gydosi 
tiktai raudonieji darbo žmo
nių ponai. 

— Antanas Remenčius, 
Ždanovo vardo kochozo (į 
kurį įeina Daugilių, Antkal-
niškių ir Voniškių kaimai, 
Šakių apskr.) pirmininkas, 
vokiečių okupacijos metu 
bendradarbiavęs su vokie
čiais, o dabar pasidaręs di
deliu bolševiku, vietos gy
ventojų nemėgstamas ir, bi
jodamas, kad ui pataikavi
mą okupantui negautų at
skaitos nuo partizanų, bijo 
savo namuose miegoti. Kiek j 
vieną naktį praleidžia kur 
nors prisiglaudęs pas pažįs
tamus. 

Z-C HERBS, MED. 

VISUR ŽINOMI VAISTAI, rū
pestingai rankom sutaisyti pagal 
originalius receptus iš Europos. 

Z-G ŽOI.1U ARBATA Nr. 17, 
tonikas viduriams reguliuoti. Pa
gyviną sustingusią sistemą. Grei
tas, bet švelnus saugus ir gelbsti. 
Kaina $1.12 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 2 — 
palengvina arthritj ir reumatą. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Kaina $1.37. 

Arbata Nr. 39 — ramina ner
vus. Miegosi be pilsų. Kaina $1.37 

Arbata Nr. 78 — gelbsti aukš
tą kraują, išimdama nereikalingą 
skystj iš kraujo ir raumenų. Kai
na $1.37. 

STANIS ANALGESIC SALVE— 
Greita šiluma palengvina skaus
mus r umenyse. Kaina $1.25. 

Z-G STANIS C0MPANY , 
2822 ARCHER AVE. 

Chicago 8, UI. Dept. D. 

iAlkrod&aJ 
Pataisomi 
Specialisto 

Jobu A. ILa*s IHiodama 1 metq 
(Kazakauskas) «. a raut i ja. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Aveniu 

(prie Mozart Street) 
Tel LAfayet te 3-8617 

Seniausia 1 ietuvių Jewelry 
Krautuve Brigtaton Parke 

įsteigta i 91R metais 
IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlHIII! 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVtS 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, l A ^ Y T T V A I , TELE-
VIZIŪOS APARATAI. SKALBIA
MOS M A Al .VOS, BALDAI, MAT
RACAI. KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ BALDAI 

iMdžiausias Pasirinkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
1 <»ngvlausJ Išmokėjimai. 

Baldai padaromi 
Pasai Užsakymą 

P R O G R E S S 
Fnrnitarp Company 

S224 SO. HALSTED ST 
Tel. Vlctory 2-4226 

4188 ARCHER AVE 
TeL LAfayette 8-S17J 

CHICAOO. ILL 

Pradedant 1827 metais, iki šiai die
nai taupytojai Dlstrict Savlngs b-ve J 
pelne ir pelno dJdesnj uždarbi ant su
taupo . . . nežiūrint sąskaitos balanso.. 

DABAR. . . nuo Liepos 1 d. . . . niū-
sų dividendas tapo pakeltas net 25% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu bile kada pir
miau . . . Apart pelno, Dlstrict Savlngs 
teikia jums pilniausiai apdrausta ap
sauga . . . Ir draugiškiausia patarnavi
mą. 

Dlstrict Savinas 
OCL4Z cdUdoctaloon 

3236 South Holsted St. 

Jot. M. Moi«r<t, S t f O f r 
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No.) 

Gai 
no šp 
lia'vin, 
ssonai 
laivyr 
degtir 
lėti Ii 
duomt 
60 me 
kurios 
visuor 
pertai 
apie S 
joje. 
„Tekn 
du vis 
vietų 
Soviei 

Tan 
vietų 
pui Ai 
šiaurin 
girnų i 
ti visa 
rinės I 
prie U( 
gų, ku 
karinii 
tvirtov 
krančii 
nias ap 
mą ir 1 
duoda ; 
nais ir 
bendra 

Prasi 
niam k; 
Sovietą 
deninių 
Norveg 
manyti. 
rės didi 
vietai j 
stipriu 
ginklu, 
ma, koc 
povande 
Baltijos 
ra nėra 
deninė 1 
sundo s 
bazės to 
nų. Dėl 
gios ir 
Vandenj 
Norvegi; 
kurios d 
bios ir Ii 
Leningrs 
amerikie 
dijoje ir 
vegija y 
Sąjungos 

Per i 
Pakart 

vegijos ii 
dienų pa 
manomas 
mi su Va 
vegijos, 
Švediją. 
Norvegi ji 
Lulea — 
— Trond 
Švedijos 
ruožas ti 
mės. Smi 
ir pietuos 
giausi. 

Soviet 
Bet čia 

laivynas 
delis ir di 
dien Balt 
Sovietų h 
nautas, 1 
šeriai, api 




