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1953 m. įvyks lietuvių kongresas 
Trumanui dėkota už paramą, Eisenhoweriui priminta 
Lietuvos nelaime. — Pasidžiaugtą vienybe ir raginta 

ją išlaidyti 
SALOMĖJA NARKĖLIONAITfi 
Mūsų korespondentė New Yorke 

NEW YORKAS. — ALTo su
važiavimas New Yorke susipaži
no su Vykdomosios Tarybos ir 
Amerikos lietuvių pereitais me
tais Lietuvos laisvinimo srityje 
padarytais darbais ir priėmė eilę 
rezoliucijų, kuriomis nustatyti 
planai ateičiai. Savo pagrindiniu 
ir svarbiausiu uždaviniu laikyda 
ma ir toliau Lietuvos laisvinimo 
darbą, Taryba pareiškė padėką 
visiems lietuviams, kurie ligi šio 
lei be jokio skirtumo dėjosi ben-
dron veiklon. Vlikui ir min. St. 
Lozoraičiui suvažiavimas linkė
jo konsolidacijos darbe, Vykdo
mąjį Alto Komitetą skatino ir 
toliau sėkmingai budėti lietuviš-

menės klausimas, kuris pirmą 
suvažiavimo dieną buvo šiek tiek 
pakliuvęs į neaiškumus, išsiaiš
kintas antrąją dieną, Loko pir
mininkui prel. J. Balkūnui iš
dėsčius pagrindinius bendruo
menės tikslus ir darbo gaires. 
Apie genocido konvencijos reika
lus ir lietuvių pastangas, kad ji 
būtų ratifikuota JAV kongreso, 
kalbėjo dr. P. Grigaitis. 

Amerikos Lietuvių Kongresą 
vėl nutarta sukviesti 1953 m. 
rudenį. Ilgokai diskutuotas vie
tos klausimas. Daug kas siūlė 
VVashingtoną, tačiau galutinai 
vietos parinkimas paliktas Alto 
Vykdomajam Komitetui. Visuo 

kųjų reikalų sargyboje. Anglų! tinis Kongresas bus šaukiamas 
kalba primtoje rezoliucijoje pa
sisakyta dėl genocido konvenci
jos. 

Suvažiavimas pasiuntė sveiki
nimo telegramas prezidentui Tru 
manui, dėkodamas jam už visą 
ligšiolinę paramą, ir būsimajam 
prezidentui gen. Eisenhoweriui, 
lindėdamas jam sėkmės ir reikš 
dalrnas viltį, jog jis ir preziden 
tavimo metu prisimins pavergtą 
sias tautas, jų tarpe ir Lietuvą, 
kurią jis buvo prisiminęs savo 
priešrinkiminės kampanijos me
tu. 

Specialus sveikinimas pasiųs
tas trims Lietuvos žvejams — 
L. Kublickui, J. Grišmanauskui 
ir E. Paulauskui — atlikusiems 
didžiulį informacijos darbą Ame 
rikoje. Paskiromis rezoliucijo
mis nutarta remti Pasaulio Lie
tuvių Archyvą ir Bibliografijos 
Tarnybą. Pasveikinti „Lietuvių 
Enciklopedijos" leidėjai, redak
toriai ir bendradarbiai ir palin
kėta jiems sėkmės. 

Pranešimus apie Vykdomojo 
Komiteto veiklą suvažiavimui 
padarė sekretorius dr. P. Grigai
tis, iždininkas M. Vaidyla, Infor
macijos Centro direktorė M. Ki-
žytė ir iždo globėjai. Vykd. Ko
miteto vicepirmininkas adv. Ant. 
Olis pasakė programinę kalbą 
apie Tarybos uždavinius ir atei
ties veiklą. Visi pranešimai po 
diskusijų buvo priimti. 

Dr. P. Grigaitis ir V. Sidzi
kauskas apžvelgė lietuvių santy
kius su kitais laisvinimo veiks
niais ir tautinėmis grupėmis, 
siekiant bendro tikslo — išsilais
vinti iš bolševikų jungo. 

Buvo pabrėžta, jog veikiama 
palaikant ryšius su Viiku, Lietu
vos Pasiuntinybe Washingtone, 
Liet. Laisvės Komitetu (>rie Free 
Europe ir su visomis tautinėmis 
grupėmis ir su tais amerikiniais 
sąjūdžiais, kurių darbas yra nau 
dingas Lietuvos laisvinimo by
lai. 

Amerikos Lietuvių Bendruo-

ryšium su Lietuvos Nepriklauso
mybės 35 metų sukaktimi. 

Aptariant Lietuvos laisvinimo 
bylai pinigų sukėlimo būdus su 
originaliu pasiūlymu išėjo prof. 
Aleksis, kviesdamas visus Ame
rikos lietuvius vasario 16 ir bir
želio 14 dienomis ruošti tik to
kius parengimus, kurie pareika
lautų mažiausiai išlaidų, o at
neštų daugiausia pelno, primin
damas taipgi, kad rinkliavos tu
rėtų būti vykdomos parengimų 
pradžioje, o ne atidedant jas į pa 
baigą. 

Pranešimus iš kolonijų pada
rė Jurgeliūnas iš Brockton, 
Mass., Pivariūnas iš Pittsburgo, 
prof. Aleksis iš Waterburio, 
J. Kasmauskas iš Bostono. 
M. Kižytė perskaitė E. Paura-
zienės pranešimą ir sveikinimą 
iš Detroito, Mich., chicagiečių 
vardu sveikino Marijona Rudie
nė, o New Yorko Alto — J. Bui
vydas. 

Visos svarbesnės suvažiavimo 
kalbos buvo užrekorduotos Ame
rikos Balso, kuris, kaip žinia, pra 
dėjo dirbti ir šiuo metu sėkmin
gai savo veiklą tebetęsia Alto 
veiklos rezultate. Dalimis prane 
Šimai apie Lietuvos laisvinimo 
darbą bus pertransliuoti į Lietu
vą. 

Suvažiavimą užbaigė Vykd. 
Komiteto pirm. L. šimutis, jam 
pirmininkavęs abidvi dienas. Sa
vo kalboje, kaip ir per atidary
mą, jis kvietė vieningai dirbti 
Lietuvos laisvinimo darbą, be jo
kių asmeniškų ar partinių pre
tenzijų, nes tėvynės išlaisvinimo 
reikalas yra perdaug svarbus, 
kad galima būtų nukrypti į šalį. 

Suvažiavimui sekretoriavo dr. 
P. Grigaitis, padedamas M. Ki-
žytės ir chicagiečio Edm. Tre
čioko. 

Posėdžiams pasibaigus, tose 
pat patalpose suvažiavimo šei
mininkai — New Yorko Liet. 
Taryba — surengė kuklias vai
šes. Kalbas pasakė New Yorko 
Tarybos pirm. adv. Stp. Briedis, 
L. Šimutis, dr. P. Grigaitis, J. 
Ginkus, J. Kasmauskas ir kt. 

Gen. Elsenhovveris lanke Jungtinių Tautų rūmus.! Jį lydėjo bū
simasis valstybės sekretorius Foster Dulles, o kelią rodė Jung
tinių Tautų generalinis sekretorius Trygve Lie. (INS) 

Seoului artinasi alkana žiema 
Padidėjo burnos, sumažėjo pagalba. — Dauguma tenki
nasi sauja ryžių per dieną.—Jei ne fronto vyrai, Seou-

las mirtų badu 
SEOULAS, lapkr. 26. — Ši žiema Seoulo miestui ir apylin

kėms bus sunkiausia, nes nuo pereitos žiemos valgytojų skaičius 
padidėjo 30 proc, o maisto siuntiniai iš užjūrio žymiai sumažėjo. 

Jungtinių Tautų maisto admi 
nėja ką dovanoti. Net druskos 
negali žmonėms pakankamai duo 
ti (neseniai Anglija dovanojo jos 
didoką kiekį, tat didysis badas 
buvo nustumta*). 

Seniai jau dauguma Seoulo gy 
ventojų būtų badu išmirę, jei ne 
kovojantis frontas — kariai pri
sideda prie korėjiečių gelbėjimo 
maistu ir pinigais. Vienas dali
nys yra pasiėmęs globoti vaikų 
prieglaudą, kitas senelių namus, 
trečias ligoninę ir t.t. Yra priva 
čių organizacijų Amerikoje, ku
rios kas mėnesį siunčia pažadėtą 
kiekį produktų, tačiau tokių at
sitikimų dar labai mažai. 

Seoule mokyklas dabar lanko 
78,000 vaikų tarp 6 ir 12 metų, 
tačiau tik 25,000 gali ką nors at
sinešti į mokyklą priešpiečiams 
— kiti tenkinasi tuo, ką gauna 
namie. Dauguma mokyklų be sto 
gų ir be langų, be baldų ir be 
mokslo priemonių. Vaikai sėdi 
ant žemės alkani ir sušalę. 

A. Summerfield, respublikonų 
partijos pirmininkas, paskir
tas paltų valdytoju Eisenho-
werio adnaiaistracįoi*. (INS). 

Perkilnoti Anglijos 
ministeriai 

LONDON, lapkr. 26. — Chur-
chilis netikėtai pertvarkė savo 
vyriausybę, padidindamas didžių 
jų ministerių skaičių ir duoda
mas jaunų jėgų viceministerių 
postams. 

Kabineto pertvarkymą iššau
kė lordo prezidento markizo 
VVoolton liga. Šis pervestas į gar 
bės vietą su kabineto nario tei
sėmis, o jo vieton nukeltas lor
das Salisbury, dabartinis domi
nijų ministeris; šio pastarojo 
vieton paskirtas lordas Swinton. 

nistratoriai teigia, kad ir dabar 
daugumas gyventojų valgo tik 
vieną kartą per dieną ir tas val
gis yra nė daugiau ir ne mažiau 
kaip viena sauja ryžių. Taip val
gant badu numirti negalima, bet 
organizmas pasidaro nebeatspa-
rus jokiai ligai. Jei atsiminsime, 
kad nėra kur žmoniškai gyventi 
ir kuo pasišildyti, tai žinosime, 
jog žmonių atsparumas ligoms 
sumažėja iki nulio; todėl pava
sariop lauktina didelio mirtin
gumo. 

Šiuo metu JT civilinių gyven
tojų šalpos įstaiga gali duoti gy
ventojams reguliariai tik ryžių 
arba miežių grūdų, o kitų mais
to produktų reguliariai duoti ne
gali, nes jų savo sandėliuose ne
turi — padalina retkarčiais tik 
tada, kada kuris kraštas malo-

Sov. Rusija atmetė 
Indijos planą 

NEW YORK, lapkr. 26. — 
Anglų - amerikiečių ginčai dėl 
Indijos plano Korėjos karo be
laisvių sutvarkymo reikalu pasi
darė grynai akademiniai, nes 
Sov. Rusija jau pasakė, kad In
dijos planas jai nepriimtinas, 
nes jis pripažįsta belaisviams ap 
sisprendimo teisę grįžti ar ne
grįžti namo. Jei taip pasakė Ru
sija, kitaip nepasakys nė Kini
ja, nė š. Korėja. 

Nežiūrint Sov. Rusijos neigia
mo nusistatymo, Indija, Angli
jos ir kitų remiama, nori savo 
rezoliuciją vietoj amerikietiškos 
įpiršti, nes, anot jos, ji švelnes
nė už amerikietišką ir palaiky
tina psichologiniais sumetimais 
— Kinijai ir š. Korėjai būsią 
sunkiau atmesti Azijos valsty
bės iškovotą rezoliuciją. 

JAV delegacija betgi tais sen
timentais nenori remtis, nes jau 
gerai žino, kad komunistai savo 
veiklos sentimentais negrindžia. 
D. Achesonas pagyrė Indijos pa
stangas ir valstybinę išmintį, 
bet nesutiko remti visos rezo
liucijos be jo pasiūlytų pataisų. 

Politinės komisijos posėdis 
vakar buvo nutrauktas, kad| ir dabar prezidento pareigas ei-
Indija galėtų apsispręsti ką da- nąs pulk. Adib Shishekly pa-

Tafto kandidatai 
neturi pasisekimo 

NEYV YORK, lapkr. 26. — 
Kai žemės ūkio sekretoriumi Ei-
senhovveris paskyrė Ezra Taft 
Benson iš Salt Lake City, atsi
liepė ir sen. Taftas su pareiški
mu, kad jis yra pasiūlęs Eisen-
howeriui savo kandidatus kiek
vienai vietai, tačiau tik šis pir
mas yra paskirtas iš jo pasiūly
tųjų. Benson rėmė Tafto kandi
datūrą į prezidentus. 

Su Benson kartu paskirtas N. 
Hampshire gub. Adams pasisa
kė būsiąs prez. Eisenhowerio ci
vilinio personalo viršininku. Jis 
palaikys ryšį tarp prezidento ir 
visų civilinių departamentų bei 
savystovių įstaigų. 

Nelauktina arabų 
taikos su žydais 

NEVV YORK, lapkr. 26. — JT 
sesijoje dalyvaujanti Egipto de 
legacija paneigė gandus, kad vy 
ko derybos su Izraelio delega
cija taikos sutarčiai sudaryti. 
Dalyvaudamas diskusijose dėl 
bendros pasaulio padėties, Egip
to užsienio reikalų ministras pa
reiškė, kad tol nebus taikos su 
Izraeliu, kol šis neįvykdys visus 
JT įsakymus ir rekomendacijas. 

Europa domisi Saaro rinkimais 
Visi Vokietijos balsai, ragina boikotuoti rinkimus. — 

Saaro vokiečiai neturi teises politiškai veikti 
SAARBRUECKEN, lapkr. 26. — Ateinantį sekmadienį Saa-

ras renka parlamentą dideliam moraliniam spaudimui iš Vokieti
jos pusės vykstant. 

V. Vokietijos parlamentas, vi
sos partijos, spauda ir visi kiti 
balsai ragina Saaro krašto gy
ventojus boikotuoti rinkimus to
dėl, kad Saaro krašte nėra lais
vės nė spaudai nė politinėms 
partijoms, nes negali veikti ir 
rinkimuose dalyvauti partijos, 
kurios nori atstovauti provokiš-
ką krašto elementą. Net Triero 
vyskupas, kurio jurisdikcijai dar 
priklauso Saaro krašto katali
kai, pareiškė, kad nėra morali
nės pareigos balsuoti. 

Kadangi viešosios opinijos 
reiškimasis krašte yra kliudo
mas, tai sunku pasakyti kiek 
stiprus yra vokiškas jausmas 
Saaro krašte. Parlamento atsto
vas Conrad, vienintelis teisėtas 
antiprancūziškas balsas Saaro 
krašte (pasitraukė iš prancūzą 
politiką palaikančios socialistų 
frakcijos, bet pasiliko parlamen
te), pareiškė, kad prancūziškos 
krypties vyriausybė per 6 mėn. 
būtų nušluota, jei spaudos ir par 

Egiptas neuždaro durų derybom i t i j u organizavimo laisvė būtų 
(kas reiškia, jog pasirengęs pri-1grąž inta Saaro krašte. Kur nuo 

• 

Priešui jau žinoma 
. atomine artilerija 

WASHINGTON, lapkr. 26. — 
Europoje ir Azijoje iš anapus 
geležinės uždangos gautos ži
nios, kad Sov. Rusija yra gero
kai apsipažinusi su JAV atomi
ne artilerija ir jau suspėjusi ap
saugoti savo artileriją Korėjos 
fronte saugiais bunkeriais, ku
rių sienos esančios 20 pėdų sto
rumo. Artilerijos lizdai atomi
nės artilerijos neįveikiamuose 
bunkeriuose, kurių įrengimą pa
lengvino kalnai, esą įrengti ant 
visų kelių, kuriais galėtų sąjun 
gininkai žygiuoti Yalu upės link. 

Kad priešo artilerija Korėjos 
fronte yra gerai apsaugota, pa
aiškėjo pereitą savaitę per di
džiulę artilerijos dvikovą centro 
ruože, nes, kaip vėliau paaiškė
jo, pajėgta nutildyti tik kelis ko 
munistų pabūklus. 

Sukilėliai pažadėjo 
Sy rijai grąžinti parlamentą ; 
DAMASKAS, lapkr. 26. — 

Prieš metus perversmą padaręs 

ryti su savo rezoliucija. Šian
dien bus balsuojama kurią iš 5 
rezoliucijų (Peru, Meksikos, 
Sov. Rusijos, . Indijos ir JAV) 
pirmiausia svarstyti; 

reiškė užsienio spaudai, kad Sy-
rijoje greit atstatysiąs laisvo 
parlamento valdžią, nes ir Syri-
jos tauta ir jos armija yra demo
kratai. 

pažinti žydų valstybę Palestino
je), bet pirm negu derybos gali 
užsimegzti, Izraelis turi sutikti 
priimti atgal norinčius grįžti ara 
bus pabėgėlius, užmokėti kom
pensaciją už paimtą arabų tur
tą ir įvykdyti kitus JT nutari
mus, padarytus nuo 1947 m. 

Palestinos klausimas, Arabų 
Lygq** pageidavimu, įrašytas ir 
dabartines JT sesijos dienotvar
kėje ir perduotas aptarti specia
liam politiniam komitetui, kuris 
turi prie jo prieiti po Tuniso ir 
Maroko klausimų. 

Kuboje rengiami 
nauji rinkimai 

HAVANA, lapkr. 26. — Ku
bos vyriausybė paskelbė naują 
rinkimų tvarką 1953 m. lapkri
čio mėn. numatytam parlamen
tui rinkti. 

Naujasis dekretas numato, 
kad prezidentas bus tiesioginiai 
tautos renkamas ir pareigas pra 
dės eiti 1954 m. gegužės 29 d. 

Senatas susidės iš 54 senato
rių, kiekvienai provincijai ski
riant po 9 senatorius. Jie, kaip 
ir žemųjų rūmų nariai, renkami 
tautos. 45,000 gyventojų atsto
vų rūmuose bus, vienas atstovas. 

Kandidatus statys partijos, 
bet tik tos po Batistos pervers
mo uždarytos partijos galės re
gistruotis kaip politinės partijos 
ir statyti kandidatus, kurių na
rių skaičius sudarys bent 6 proc. 
turinčių teisę balsuoti piliečių 
(pirmiau reikėjo tik 2 proc). Ma 
noma, kad dėl šios priežasties 
komunistų partija negalės lega
lizuotis ir dalyvauti rinkimuose. 
Partijos galės persiorganizuoti 
1953 m. kovo mėn. 

Paskutinio karo 
vokiečių aukos 

BONN, lapkr. 26. — Nors 7 
metai po karo, tačiau dar neži 
nia kur yra dingę 1,320,000 vo
kiečių karių. Dauguma dingo ko 
vodami Rusijoje ar dabar komu 
nistų užvaldytoje Rytų Europo
je. Be tų dar po karo į Sov. Ru
siją išvežta apie 750,000 vokie
čių civilių gyventojų — vyrų, 
moterų ir vaikų. 

Naujas vokiečių karo aukų są 
rašąs sako, kad žuvo ar dingo be 
žinios 3,250,000 karių ir 2,033,-
000 civilių gyventojų, o karo in
validų šis karas paliko Vokieti
joje 2,012,000 asmenų. Pažymė
tinas nepaprastai dicjelis civilių 
gyventojų aukų skaičius, atsira
dęs masiniai bombarduojant vo
kiečių miestus. 

1947 m. pakrypo Saaro gyvento
jų jausmai, parodys dalinai sek 
madienio rinkimai. 

Prancūzai argumentuoja, kad 
Saaras teisėtai atiteko Prancūzi
jos įtakai, nes 1947 m. 85 proc. 
turinčių teisę balsuoti pasisakė 
už konstituciją, nes atidavė bal
sus dabartinę politiką palaikan-
čiom partijom. Gerai Saaro gy
ventojų nuotaikas tada žinoję 
teigia, kad tas prancūzų argu
mentas yra bevertis, nes gyven
tojai tada balsavo už ūkinę uni
ją su Prancūzija todėl, kad gel
bėjo savo fabrikus nuo sugriovi
mo reparacijų sąskaiton ir išve
žimo Rusijon ar Prancūzijon. 
Konstitucija jie tada nesidomė-

Naikins kontroles? 
VVASfflNGTON, lapkr. 26. — 

Pasitraukė iš pareigų kainų re
guliavimo direktorius YVoods, 
nes negalįs įvykdyti silpno ir ne
teisingo kontrolių įstatymo, ku
ris, jei nebus naujojo kongreso 
pratęstas, baigiasi 1953 m. ba
landžio 30 d. 

Ryšium su Woods pasitrauki
mu ir atlyginimų stabilizavimo 
komisijos atsisakymu patvirtin
ti naują angliakasių sutartį, pa
sklido gandai, kad prez. Truma-
nas administratyviniu įsakymu 
panaikins kainų ir atlyginimų 
kontroles dar prieš naujo kon
greso susirinkimą į sesiją. Taip 
padarius, nebereikės niekam tvir 
tinti angliakasių sutarties ir bus 
išvengta streiko kasyklose, ku
ris tikrai neišvengiamas, jei su
tartis nebus patvirinta. 

jo, nes niekas jos nebuvo skai
tęs, kadangi ji niekam viešai ne 
buvo rodoma. 

Kinijos kooperatyvai 
patiko Burmos ministrai 

RANGOON, lapkr. 26. — Bur
mos žemės nacionalizacijos mi
nisteris, atlikęs studijų kelionę 
Sov. Rusijoje ir Kinijoje, patarė 
vyriausybei steigti kooperatyvus 
keistis darbo jėga ir žemės ūkto 
įrankiais. Taip dabar esą prak
tikuojama kom. Kinijoje. Sov. 
Rusijoje esą kolektyviniai ūkiai 
jam nepatikę ir toji ūkininkavi
mo forma Burmai netinkanti. 

Egipto kaimas gaus radiją 

KAIRAS, lapkr. 26. — Egipto 
vyriausybė nutarė išplėsti radi
jo tarnybą ir suteikti net kaimų 
gyventojams galimybę nors kar
tą dienoje žinių išklausyti. Ka
dangi nė vienas kaimo gyvento
jas dar negali radijo priimtuvo 
įsigyti, tai vyriausybė įrengs 
kiekvienoje gyvenvietėje radijo 
primtuvą iždo lėšomis. 
Slanskio, Clementis ir €o. 

byloje baigti prisipažinimai 
VIENA, lapkr. 26. — Spren

dimo Slanskio, Clementis ir Co. 
byloje laukiama dar šią savaitę, 
nes vakar jau baigėsi visų tei
siamųjų kalbos — visi prisipaži
no kuo buvo kaltinti. Tik vienas 
pradėsi pakariamas, kiti apie 
bausmę neužsiminė. Gal tai at
liks paskutinį žodį gavę. šian
dien kalbės prokuroras ir grei
čiausiai nurodys bausmes. 

• Kalakutų Amerikoje šiemet 
išaugintas rekordinis skaičius — 
apie 59 milionai galvų. 

• Sniego pūga vakar siautė 
Texas valstybėje; sustojo visas 
gyvenimas. Daug kur krašte stip 
riai lijo. 

• JA V aviacijos seržantas 
areštuotas Korėjoje, besikėsinąs 
parduoti priešui žinias apie nau
jausius Korėjoje vartojamų lėk
tuvų pagerinimus. 

• Irako riaušėse žuvo 11, su
žeista 58 asmens. Kariuomenės 
vadas paėmė kraštą į geležinę 
ranką ir pradėjo įtartų politikų 
areštus. Daug kas bando spruk
ti per sieną pas kaimynus. 

Kalendorius 
Lapkričio 26 d.: šv. Silvestras. 

Senovės: Dobilas ir švitrigailė. 
Lapkričio 27 d.: šv. Virgilijus. 

Padėkos diena. Senovės: Sko
mantas ir Girdutė. 

Oras Chicagoje 
Lietus gali virsti šlapiu snie

gu. Temperatūra apie 46 laips
nius. 

Saulė teka 6:53, leidžiasi 4:23. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Oen. Clark sugrįžo iš Seoulo į Japoniją, patikrinęs Eisen* 

hotoerio priėmimo Korėjoje pasirengimus. Clark grįžimas Japo-
nijon sakytų, kad Eisenhoioerio atvykstant dar nelaukiama. Seou* 
lo gyventojai gerbia gen. Eisenhoiuerį didžiulėmis demonstrad-
jomis šį penktadienį, nežiūrint ar jis bus atvykęs ar ne. 

— CIO vyriausioji vadovybė nepajėgė parinkti mirusio pir-
mininko P. Murray įpėdinio ir atidėjo posėdžius kitam penktadie
niui. Jei ir tada dėl vieno kandidato nesusitars, ginčą išspręs CIO 
suvažiavimas, prasidedąs gruodžio 1 d. Atlantic City. Tos vietos 
nori auto darbininkų unijos pirmininkas W. Reuther ir CIO vice
pirmininkas A. S. Haywood. 

— Korėjos fronto centro ruože sąjungininkai atsiėmė dvi stra
tegines kalvas. Kovos sustojo vakar, pradėjus stipriai snigti. Pa
naudojus naują bombardavimo techniką, paskutiniu laiku sugau
dyta ir sunaikinta daug priešo tiekimo priemonių. Priešas tą tech
niką jau pajuto ir skuba jos išvengti. 

— Prancūzų laikraščUiose labai daug balsų ui Jungtinių Tau
tų būstinės grąžinimą į Tautų S-gos rūmus Šveicarijoje. Ameri
koje, girdi, esą perdaug jaučiamas didžiosios demokratijos spau
dimas. Ženevoje rūmai tebestovi ir jų užtektų susispaudus. Ba
bilono bokštas Neto Yorke galėtų būti išnuomotas ofisams. 
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Skynu veda paktu. AUTAS VALATKAITIS, 

Adresas : 2115 W. 50th S L, Chicago 9, Illinois. 

Mes ir kariuomene 
Kariuomenė, šaulių ir Skautų 

Sąjungos Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo laikomos seseriško 
mis organizacijomis. "Skautų 
Sąjunga yra mūsų kariuomenės 
jaunesnioji sesuo!" Taip ta rė 
1940 metais Vilniuje tuometi
nis Vyriausias Skautininkas a. 
a. pulk. J. ša rauskas . 

Jei prisiminsime 1938 m. tau 
tinę stovyklą Panemunėje, ne
galime paneigti kariuomenės 
nuopelnų mūsų skautijai. Ka
riuomenė anuo metu t ikrai se-

buvo iškovojusi nepriklausomy
be. O kuris mūsų išdrįstų pa
sakyti , kad šių laikų kariuome
nė, mūsų partizanai nereikalin
gi, kad jų kruvina kova be
prasminga ? 

Paskendę kasdieniuose rūpes
čiuose dažnai pamirš tame tau
tos ateitį. Mes perdaug tylime 
apie Vilnių, Klaipėdą, Gardiną 
ir kitus mūsų miestus. Perdaug 
tylime ir apie kariuomenę, tuo 
darydami didelę žalą jaunimo 
auklėjimui. O juk vistiek ateis 

seriškai aprūpino didžiulę sto- l a i k a g > k a d a mūsų j a u n j m a 8 t u . 
vyklą puikiausiomis palapinė- j r ė s b u d ė t i Nepriklausomos Lie-
m i s , e l e k t r a , t e l e f o n a i s ir k i t o - t u v o s s a r g y b o j e ir , j e i r e i k ė s , 

dėl jos kovoti. 
Skautai yra būsimieji Lietu

mis gėrybėmis. 
Tačiau ne dėl to turime mūsų 

kariuomenę branginti ir gerbti. 
Be kariuomenės nebūtų buvę 
Nepriklausomos Lietuvos; mūsų 
tau ta nebūtų pasiekusi dabar
tinio lygio. 

Pasidairykime po mūsų kai
mynių tautų spaudą. Mažosios 
LietuVos vokietininkai nuolat 
rūpinasi, kad Klaipėdos kraš
tas būtų pr i jungtas prie "Va-
terlando". Lenkų spauda irgi 
mirga straipsniais apie "lenkiš
kąjį Vilnių" ir jų "teises" į Ge
dimino sostinę. Kaipgi apsau
gotume mūsų teises, būdami be
ginkliai, be savo kariuomenės? 

Mes nesukursime milioninių 
armijų ir nepulsime kaimynų. 
Kaimynai tačiau visados go
džiai žiūrės į mūsų žemes. Bet 
juk yra žinoma, katf net gausi 
ir gerai ginkluota plėšikų gau
j a vengia pulti žmogų, kuris tu
ri ginklą. Istorijos bėgyje puo 
lami apsigindavome ginklu ir 
tik ginkluota mūsų kariuomenė 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 

vos kariai. Nepamirškime to ! 
Ps . A. Valatkait is 

NAUJAS DRAUGININKŲ 
SĄRAŠAS 

1. Sktn. J. Kaunas, Bridgepor 
to dr-vės dr-kas, gyv. 3246 So. 
Halsted St., Chicago, 111. Tel. 
DAnube 6-4064. 

2. Psktn. A. Augustinaitis, 
sk. vyčių dr-vės vadas, gyv. 
3727 So. Lowe S t , Chicago 9, 
111. Tel. BIshop 7-0067. 

3. Vair. A. Levanas, jūrų lai
vo vadas, 3236 So. Halsted St., 
Chicago, 111. Tel. DAnube 6-
2746. 

Sktn. S. Rudys, Brighton 
Parko dr-vės dr-kas, 4409 So. 
Fairfield Ave., Chicago 32, 111. 
Tel. VIrginia 7-7153. 

5. Vair. K. Miliūnas, Brigh
ton Parko jaun. sk. dr-vės dr-
kas, 3336 So. Parnell Ave., Chi
cago, 111. Tel. BOulevard 8-
4079. 

6. Vyr. sikilt. J . šalčiūnas, 
Marąuette Parko jaun. sk. dr-
vės dr-kas, 946 W. 59th St., Chi 
cago 21, Iii. Tel. WAlbrook 5-
5820. 

7. Vyr. sklt. V. Rūbas, Cicero 
dr-vės dr-kas, 1445 So. 50th 

KORP! VYTIS SENJORŲ 
SUEIGA 

g. m. lapkričio 30 d. 11:30 
vai. priešpiet įvyks Korp. VY
TIS senjorų sueiga, Marąuette 
Parke, Svč. P. Marijos Gimimo 
parapijos mažoje salėje. Rinksi 
mo skyriaus valdybą. Visus fi
listerius ir senjorus kviečiame 
būtinai dalyvauti. 

Ad meliorem! 
K! Sk. Valdyba 

VISIEMS SKAUTAMS-EMS 

Lapkričio 27 d. 7 vai. vakare 
Švč. P. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke, 
bus skautams ir skautėms iš
važiuojančio į Venecuelą kun. 
Perkumo paskaita apie Kiniją 
ir jos papročius. Kun. Perku-
mas daugelį metų dirbo t a rp Ki 
nijos skautų ir paskaitos metu 
žada parodyti daug įdomių iš 
Kinijos atsivežtų dalykų. Skau
tai ir skautės kviečiami gausiai 
atsilankyti ir atsivesti savo bi-
čiuilius neskautus, nes paskai
ta bus t ikrai įdomi. 

"LAPINŲ" RAGINIMAS 

Bostono "Lapinai" džiaugiasi 
sėkminga rinkliava Vokietijoje 
pasilikusiųjų brolių naudai. Ka
lėdinių paketų t ikrai bus gausu. 
Mielieji bičiuliai, kurie dar ne
suskubo grąžinti aukų lapus ar 
atsiųsti aukas, prašomi tai pa
daryt i iki lapkričio mėn. pabai

gos. Aukas reikia siųsti iždinin 
kui Romui Latvėnui, 19 Cey-
lon St., Dorchester, Mass. 

riCIMlNIMAK 
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Įsigykite šią puikią mąstymo knygą dabar! 

Primenama, kad žinių, lapai, 
kuriais vykdoma skautų . regis t 
racija, mokesčių, spaudos rėmi
mo kontrolė ir vienetų invento
riaus surašymas, į Brolijos Va-
dijos Ckio Skyrių komandos ke
liu turi grįžti iki gruodžio 1 d. 
Nepriklausą vienetams skauti
ninkai ir skautai įmoka mokes
čius ir registruojasi tiesiai pas 
Vadeivas. Vienetų vadovai p ra 
šomi prižiūrėti, kad ši pareiga 
būtų laiku ir tvarkingai atlikta. 
Terminas jau čia pa t ! 

B K O U , SUSU, AR JAU UŽSI
PRENUMERAVAI "SKAUTŲ 

AIDA" 1953 METAMS? 

KUBU D r . J . V a i t k e v i č i a u s , M I C 

GYVOJI DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

M ą s t y m a i k i e k v i e n a i d i ena i 
nuo p r i e š g a v e n i o ik i 2 s ekm. 
po Ve lykų . 

K i e t i g r a ž ū s virSel iai , 

543 pusi . , k a i n a 5 dol . 

U ž s a k y m u s s i ų s k i t e : 

" D R A U G A S " , 2334 So. O a k l e y Ave . , C h i c a g o , 111. 

Trečiadienis, lapkričio 2b, l y t ^ 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D 
Tikrina akis; pritaiko akinius. 

keičia stiklus ir rSmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, Iii 

gaukite — Y A. 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 8, ftefitad 
10 ryto iki 4; tn-čiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0253, ren. VA 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA U i CH1HI llGft 

4645 Ko. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai 12-1 ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. ir Seat. 1-4 p. p. 
Kr/. 4420 So. Tainuin Ave. 

1 • ' 

Religija ir moralė y ra būtini 
valstybės gerovės ramsčiai. Vel
tui kas gir tųsi savo patriotiz
mu, kuris norėtų šiuos abu pa
grindinius visuomeninio pasta
to piliorius išsprogdinti. 

— Jurgis Washingtonaa 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MAšINftLflS 
gaunamou goriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

Taigi, dabar pradekite taupyti šioįe lietu- «9& 
viškoje Įstaigoje. BRIGHTON Savings & J ? 
Loan moka 3% pelno ant jūsų sutaupu i i 

K i e k v i e n o t a u p y t o j o indel iai a p d r a u s t i iki $10 ,000 .00 . 

Brighton Savings and Loan Assn 
4 0 7 1 A r c h e r A v e . Į vakaru** n u o Cal i fornia A v e . 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALĄ XIM >8: 
Pirms.d., Antrad., Penktad. ir SeSt. j Trečiad. »:00 ryte Iki 12:00 v. d. 

9:00 ryte iki 4:30 p. p. I Ketvirtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

SAFITY OF YOUR 
SAVINGS 

Tel. ofiso HR. 4-ABM, rez. P R. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

•• DR. BR. BEINORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuette Kd. ir Halsted St» 

Vai.: 7—9 kasdieną, šestad. 3—5, 
Tel.: Ofiso WK. 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

Tel. ol'iho PK 6-3838. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( L I E T U V I S G Y D Y T O J A S ) 
2500 \V« st 6Srd Street 

VAI;, kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. TreO.d. ir SeSt. uždaryta 

I 

suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
ji! dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
h kit. organizacijoms. Paskaitos A v e , Cicero, 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdonavičių*, MIC. 
Koordinatorius-

8. Sklt. K. Bukauskas, Cicero 
jaun. sk. dr-vės dr-kas, 1532 
So. 49th C t , Cicero, 111. Tel. 
TOvvnhall 3-2337. 

9. Sktn. B. Gųrėnas, Town of 
Lake dr-vės dr-kas, 6752 So. 
Morgan St., Chicago 21, 111. 

Prof. J. A. Zvetiiu* 
?SS4 So. Oakley Ave., Chicago, m. 

Paskaitos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Aušros Vartų I Tel. HUdson 3-7530 
parapijos mokykloje, prie „Drau- i * 
go" nuo 6 v. 30 m. iki 8 vai, 30 m. 
vakaro. 

P A S K A I T Ų T V A R K A R A Š T I S 

Lapkričio 27 d. 6 vai. 30 m. vak. V. 
Meškauskas skaito tema: savaitraščio pro
blemos. 

lapkričio 27 d. 7 vai. 30 m. vak. kun. 
V. Bagdonavičius, M I C , skaito tema: 
pokarine; spauda Vokietijoje ir Prancū
zijoje. 
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TUNTO VADUOS SUEIGA 

Lapkričio 30 d. tėvų jėzuitų 
patalpose tuoj po 9 vai. šv. Mi
šių įvyks "Lituanica" tunto va-
dijos sueiga. Vadijos narius pra 
šome būtinai dalyvauti, nes tu
rime aptar t i labai svarbų rei
kalą. Tuiitiiiiiikas 
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SEGHETTI T R A V E L III i II KAI ' 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. Y Arda 7-8278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
I >a rūpi i m i no biletUt), v i e š b u č i u s ir . sutvarkomo visus s u k H tono Hiiri.štiiM 
dalyku*. TUKIMU U O T U V I V SKYRIŲ. PUdome afidevHus. Keliones 
planuokite is anksto kit iems metams. Anksčiau uiatsakykito Mietus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami Mietus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei | geležinkelio stoti ar aerodrome, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS Mt ti. 
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. l l M v m . P , LIETUVIŠKA ĮSTAIGA SOUTH SlDftJE, 
KURI PATARNAUJA VISOKIU Kfftli.1 APIHIAI IH>SI i! 

Mes atstovaujame atsakamingas andraudos kampanijas, todėl kiekvie. 
uas mūsų klijentas visados apsaugotas, jei kam (vyksta kokia ne la ime 

FIBK--AUTOMOBIJ ,E- - -LIABIUTIES- -PREVENTION 
1IC ACCIDENTS. 

6322 SOUTH VVESTEHN AVE. Telef. PRoepect 6-5162 
Agentūra yra CIIAS. P. KAL priežiūroje 

4* 

GRoveblll 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
ValandoH: 9̂ —12 ir 7—9 v. v pagal 

susitarimą, išskyrus trečiadienius 
2 4 2 2 \Ves t M a r ą u e t t e Kd. 

Tel. o f i so TA. 7-0664, re» MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

OFISO VAL: 10 Iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:80 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. C3rd S t 
O l i s o t*'l. KI . l la iuv 5 - 4 4 1 0 

Rezld. te<ef. Oliovchill 6-0617 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir šeStad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L ' 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4 6 4 5 S o . A s h l a n d Ave . , C h i c a g o 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., 6e6-
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. FR. 6-1930 

Jei neatsilieps viršmtnet* telefonai, 
Šaukite MIdviay 3-00O1 

D R . F L . T A L L A T - K E L P S A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELP6A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p., SeSt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 l l c i . : RO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CKntral 6-2294 

Tel. ofiso H E . 4-2123, rex. PK, 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines Ilgos 
6 2 5 5 S o u t h YVestern A v e n u e 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 8—8 vak. 
ŠeStad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 
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Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 
Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. DivicJentai kas puse mėty! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina —« skubus patarnavimas — 
Ugi i&imokejimai. 

1542 
CITIZENS FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

^ 

; * : • 

Tel . ' o f l t toW. 7.«W«/.rez. HK. 7-78*8 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-
2201 West Cermak Koud 

VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak. Šeštadieniais H) 
Trečiad. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Šeštad. tik' nuo 1—8 vai. popiet. 
Ho/Jd. 8241 W. luini i'i \ ( i ; 

Tel. ofiso HE. 4-6849. roz. HE. 4-2324 

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

2 4 3 4 YYV,st 7 1 s t S t r e e t 
Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 ir 7-8 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — TArda 7-8626 
DR. O. J. BVLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave. 

(prie California Ave.. diauryt kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 

feeštad. 1—6 p. m. 
. ' ' . • • i , 

Tel. ofiso YTA. 8-8060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus Seštad. ir aokmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
£estad. priima tik pagal susitarimą 

Rezld.: 10838 So. Wabash A v a 

Tel. ofiso VI. 7-0600. roz. VI. 7-7803 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Ir California Ave. 

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

Tel. ofiso YA. 7-1166, res. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvS) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p .p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Jlea. 8247 S, KMFJKALD AVK. 
i II • i • •• -1 * -ir - - - - - i i 11 

Tel. ofiso i i 3-06M0, huto GO 1-0190 

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

1 0 1 N . B r o a d w a y 
MBLRQ6D PAl l f t , ILL. 

(Dr. W. V. Norak ofiso) 
Vai. 6:30-9 vąl. vak., Išskyrus sekm 

ofisu Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1830 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 

2 v. ir 4—6 v. v. 

Telefonus DAnube 0-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

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

l iūtas 1832 So. 4»th Ct. 

Telefonas UEllance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
( L I E T U V I S G Y D Y T O J A S ) 
3 9 2 5 \Vest 5 9 t h S t r e e t 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1485 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadionials 12—2 v. ir 3—5 v. v. 

Hutas 1804 So. MM h Ave. 

. m ' ' " 

Ofiso GRovohill 6-4020 
Roisidenpljos l į l l l t o^ 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
( J O V A I Š A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 We*t Mart|uette Kd. 

VAL. 2—4 p., p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trartiad. ir ie&tad.. nagai sutari J 

Mbki tč s "Drauge" 
' • » , - - • 

Platinkite "Draugą" 

Ofiso telef. LAfayetto 3-8210, jei 
neatsiliepia, saukite Ktidzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tai, ofiso YA. 7-5657, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
( K V 1 E Č I N S K A S ) 

CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šefttad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 YYVst 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir seštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA l - t ; l lu ; Re / . < R 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-6399, I'R. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artcslan) 

V A U 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak 
Tre6, Ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. už.lar. 

D* Edvvard B. MURASKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 7 5 0 YVest 7 1 s t S t r e e t 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kaBdlen nuo 1 
iki * ir nuo 7 iki 9 v. v. geštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GHo. 6- '821, 
jei neatsiliepia — Vlpe.ennes «-R9»)o 

Tel. pfisp I'R. 6-6446, rez. RK. 4-3150 

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

2 4 2 0 YVest M a r ą u e t t e R d . 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.;. 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šestad. pagal sutarti 

Trl. ofiso CA. 6-0257, rez. FR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t r e e t 
Rezld. 6600 S. Arteslun Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 s . p.; 6—9 v. v. 

Telefonas OLympio 9-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

VAL.: pirm., treč., Sešt. S—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
TruputJ J rytus nuo California 

Tel. YArdM 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 YVe«t 71st S t 
l'rlemimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas ( .Kov.hll l 6-67K5 

DR, ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South YVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
TVIofoiifUi O H O V A I I U I 4UJMU9 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų patyrimas 
Tel. VArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

is taiso 
Ofisu* ir akiniu dirbtuve 
756 YVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; Šestad. 10—8 p. p. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 YVest 241h Street 
Priėmimo laikąs pagal susitarimą 

telefonu 
YARr>H 7-9778 

< tftno telefonas Vlrfrinla 7-lSftp 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPrOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirinad., antrad.. 'ketvirtad., 
penktad. 0:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šestad. 8:30 iki 

12; 1:30 iki 3 vai. po pi. it , 
CAnal 6-0523 JMali nidg. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTE 
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Trečiadienis, lapkričio 26, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS £» 
D R A U G A S 
THE LITHUAN1AN DAILY FREEND 

IS34 8. Oakley A ve., Chlcago 8, IU. TeL Vlrginla 7.6640; 7-6641; 7-6642 
Bntered as Second-Clasa Matter March 81, 191«. at Chlcaco, nilnoia 

Undor the Act of March t, 187». 

Memberof the Cathollc Press Ass'n 
Publlshed daily. except Sundays. 

by the 
Uthuanian Catholll Prese Society. 
PRENUMERATA: Metame 
Chlcago j ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

BUB8CRIPTION RATBS 
$8.00 per year outslde of Chlcago 
$9.00 per year In Chlcaso & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelg-n $11.00 per year. 
H metų t mftu.. 1 min. 

$6.00 $8.76 11.88 
$4.60 $$.60 $1.00 
$6.60 88.00 81.16 

Iš okup. Lietuvos gyvenimo 
• 

Tik 5 rubliai per dieną 3 darbininkams 
Šiaurės Vokietijos radiofonas kovotojai už tėvynės laisvę, ku-

NWDR spalio 24 d. davė 20 min.| riems niekas neduoda jokiu or-
transliaciją apie Pabaltijo kraS- dinų, bet kurių veikla visą laiką 

Hedakcija straipsnius taiso savo nuotinra. ^Tesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik ift anksto susitarus Redakcija u* skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos įnvus prašymų. 

Naująją JAV vyriausybe beorganizuojant 
KOKS BTO SKIRTUMAS? 

Naujai išrinktasis prezidentas gen. Eisenhoweris baigia or
ganizuoti naująjį JAV vyriausybės kabinetą, kuris pradės funk
cionuoti sausio 20 d. U pakviestųjų į kabinetą asmenų matome, 
kad naujoji vyriausybė kaikuriais požvilgiais žymiai skirsis nuo 
senosios vyriausybės. Atrodo, kad ji mažiau leisis į teoretinius 
dalykus, bet labiau dirbs praktiškai. Ji bandys būti praktiš
ka ir veikli. 

Patyrę pramonininkai — prekybininkai ir inžinieriai nau
joje vyriausybėje turės daugumą. Tie, kurie turėjo didelių pa
sisekimų, dirbdami savo privatinėse įmonėse, turėtų turėti pa
sisekimo ir valstybės reikalais besirūpinant. Vienas dalykas tik
rai aiškus — kairiųjų planuotojų ir svajotojų įtakai dienos bai
giasi. Suprantama, tai iššauks ir nepasitenkinimų. Ar į juos 
bus atsižvelgta, sunku dabar pasakyti. 

UŽSIENIŲ POLITIKA 

Gal kiek mažiau atmainų galės būti užsienių politikoje. 
Mat, pats Eisenhoweris, būdamas kariuomenės viršūnėse ir sa
vo priešrinkiminėse kalbose, atrodo, solidarizavo su dabartinės 
vyriausybės vedama linija. Tą patį pasako ir John Foster Dul-
les paskyrimas valstybės sekretorium. Šis vyras visą laiką 
buvo nepartinės užsienių politikos šalininkas. Ir ne vien tik 
šalininkas. Jis drauge su demokratų vyriausybės žmonėmis 
dalyvavo daugelyje tarptautinių konferencijų, buvo atstovu 
Jungtinių Tautų suvažiavimuose. Jis yra taikos sutarties su 
Japonija autorius. Iš to galima numatyti, kad JAV užsienių 
politika eis maždaug ta pačia kryptimi. 

Jei ko galima laukti, tai sugriežtinimo santykių su Sovietų 
Sąjunga. Kaikas mano, kad Eisenhoweris ir Dulles bandys pa
laikyti savo draugus užsienyje ar naujus laimėti ne tiek dova
nomis iš valstybės iždo, kiek demonstruojant JAV galią. Nėra 
abejonės, kad Korėjos klausimui bus pavestas pirmaeilis dė
mesys, o Europos problemos laikinai susilauks antraeilio dė
mesio. Jie remsis agresorių įspėjimo ir gynybos stiprinimo 
politika, manydami pakeisti vadinamą "containmento" liniją, 
kurią vedė ir toliau manė tęsti Trumano administracija. 

MILITARINIS MOMENTAS 

Su užsienių politika glaudžiai susiriša krašto ginklavimosi 
reikalai, kurie, atrodo, patenka į stiprias rankas. Naujasis 
krašto apsaugos ministeris Charles E. Wilsonas, galingosios 
General Motors korporacijos pirmininkas, yra patyręs admi
nistratorius ir stipri, griežta asmenybė. Jis planuoja sutiks-
linti ginklų gamybą ir visur įvesti taupumą, vengiant eikvojimo. 

Naujojo kabineto narių (ligšiol paskirtų) daugumas nėra 
izoliacionistai. Todėl ir užsienių politika nebus izoliacionistinė. 

Visuomenė daug ko tikisi iš Eisenhowerio ir Wilsono kelio
nės į Korėją. Bet toji kelionė turės tik psichologinės reikšmės. 
Jie, be abejonės, žino, kad komunistai taikos nenori, nors apie 
ją daug kalba. Kalba išimtinai propagandos sumetimais. Vi
suotinio karo respublikonų vyriausybė bandys išvengti. JAV 
į karą trauktų tik tuo atveju, jei -būtų priversta. 

Korėjos karo fronte Jungtinių Tautų jėgų link Yalu upės 
nestums ir Mandžiūrijos nebombarduos, nes bijos iššaukti tre
tįjį pasaulinį karą. Gaila, kad nemanoma ir blokadą komunisti
nei Kinijai uždėti. Tačiau galima laukti, kad nacionalistų ar
mija (Formozoj) bent dalinai bus panaudota Korėjos karo fron
te. Tačiau jokiu būdu nenaudos Japonijos kariuomenės. Ne
organizuos nė Azijos legiono. Daugiau dėmesio bus atkreipta 
į stipresnį Pietų Korėjos jėgų sumobilizavimą. 

KONSERVATIZMAS 

Kaip jau minėta, karo medžiagos pristatymo požvilgiu Ko
rėja turės pirmenybę. Pietų Korėja bus paruošta, kad ji pati 
galėtų daugiau ir efektingiau kariauti. Karo pramonė ir toliau 
pirmaus. 

Kalbant apie ekonominius krašto dalykus, tenka pasakyti, 
kad jie nesikeis. Bent 1953 metai bus geri. Naujoji vyriausy
bė bandys mažinti valstybinių vidaus reikalų operavimo išlaidas. 

Taigi, iš sudaromojo kabineto matyti, kad gen. Eisenho-
vveris duos kraštui respublikonišką vyriausybę pilna to žodžio 
prasme. Ji bus konservatyviška. Vadinamieji "New Deal" ir 
"Fair Deal" laikai baigiasi. Tuo žvilgsniu susilauksime atmai
nų. Labiau bus remiamasi privatine žmonių iniciatyva, mažiau 
teoretiniu planavimu. 

Spaudos apžvalga 
Doktrina ne sau 

Buvęs aktyvus vokiečių nacių 
sąjūdžio veikėjas, artimas Hit
lerio draugas, Herman Rausch-
ning savo knygoje "Nihilizmo 
revoliucija" (Die Revolution 
des Nihilismus) šitaip atsiliepia 
ir charakterizuoja nacių doktri
ną: 

„Doktrina galioja tiktai ma
sei. Doktrina neįeina į tikruo
sius revoliucionierių tikslus.. 

tus ir iš ten kilusius vokiečius. 
Joje Pabaltijo kraštai prieš už-

išliko gyva. 
Tų laisvės kovotojų 1945 m. 

grobti bolševikų buvo apibūdin- skaičius siekė apie 100,000, da 
ti kaip "žydinti ir klestinti Eu- |bar bėra likę apie 2,000-3,000. 
ropos kultūros dalis". j Jie dirba labai organizuotai ir 

Dar gražesnė transliacija a-
pie Baltijos pavergtas valstybes 

susiklausydami, pasiskirstę a-
pygardomis, dėvi senąsias lietu-

Suvalkijos gyvenimo vaizdai 

buvo suruošta spalio 30 d. Pietų! viskas uniformas. Bolševikams 
Vakarų Vokietijos radiofono 
SWRF Freiburge. Transliacija 
buvo pavadinta "Netektoji tė
vynė", jos autorius — Rudolf 
Jakob. 

Transliacijoj buvo duoti dau-

niekad nėra pavykę susekti jų 
vyr. būstinės. Tačiau apie tos 
"vaiduoklių armijos" žygius iš
girsta ir užsienis. Jų nuotaikos 
buvo pavaizduotos taip pat lie
tuviška daina "Kas berjielio su-
mislyta". 

— Niekas nesidomi spauda. 
jgiausia pasikalbėjimai su iŠtrū 

Kas skirta "masei, "tas neriša ' kusiais iš tų kraštų žmonėmis 
elito. Elitas turi savo speeia-| Stud. Jurgis Toleika kiaušy-j Bolševikiškos „Tiesos" spalio 
lias pažiūras ir laisves Pro- t o j u s s u p a ž į n dino su studentų'26 d. vedamuoju „Kolūkių laiš-

Joseph Dodge, gen. Eisenhowerio paskirtasis atstovas prie 
valstybinio biudžeto planavimo, laikomas stipriu finansininku. 
Jis yra Detroito bankininkas. Jis buvo gen. MacArthuro pa
tarėjas balansuojant Japonijos biudžetą ir pertvarkant pokari

nės Vokietijos pinigų valiutą. 

gramą, oficiali pasaulėžvalga, 
ryšingumas ir tikėjimas pri
valomi tiktai masei. Elitas tuo 
nėra surištas. Jokia pasaulė
žvalga, jokia etine norma" 
(Herman Rauschning — Die 
Revolution des Nihilismus — 
Kulisse und Wirklichkeit im 
Dritten Reich, 38 psl.). 

Mūsų lietuviškieji "naciai" 
(tai tam tikra tautininkų sekta, 
atstovaujanti "tautinę mintį" 
"Dirvoje"), atrodo, irgi turi 
"doktriną ne sau". 

Jie rado daug gražių princi
pų, kuria pasaulėžvalgas ir dok 
trinas, tik masei, tik kitiems, 
bet jokiu būdu ne sau. 

Štai, praeitą kartą išryškino
me "Dirvos" bendradarbio B. 
K. Naujoko didžiulį (per du 
numerius ėjusį!) straipsnį apie 
plačiąją toleranciją ir žurnalisti 
nį mandagumą, kuris buvo pra
dėtas augštosios žurnalistinės 
etikos mintimis, 6 baigtas na
cinio barbariškumo principų 
garbinimu. 

To straipsnio pradžioje tarp 
kitko buvom "pamokyti" ir kaip 
reikia vesti diskusijas: 

„Todėl net ir labai tvirtai 
pasitikint savo pažiūros tei
singumu, yra kiek per drąsu 
ir net nemandagu (Naujoko 
pabraukta) prieš kitus per
daug pabrėžti tų pažiūrų ab
soliučiai neginčijamą teisin
gumą"... 

"Dirva" šitą savo išryškintą 
žurnalistinės etikos principą 
betgi taiko tik kitiems, o ne 
sau. Ji, kaip labai teisingai pa
stebėjo neseniai vienas "Drau
go" bendradarbis, užsiiminėja 
įvarių nekalto turinio straipsnių 
"montažu", iškreipdama tų 
straipsnių mintis, iš kelių straip 
snių minčių "sumontuodama" 
savo sufantazuotą "kriminalą" 
ir tuo būdu savo priešus leng
vai suvarydama į "ožio ragą"... 

Kadangi straipsnių ir atskirų 
minčių montažas vis dėlto yra 
menas, kuriam reikia gabumų 
ir laiko, tai paskutiniausiu metu 
"Dirva" ėmė naudoti jau kitą, 
daug lengvesnį pasaulėžvalginės 
kovos ir polemikos metodą: jos 
spaudos apžvalgininkas išpeša 
ir kurio straipsnio vieną ar du 
sakinius ir to straipsnio autorių 
apšaukia "naiviausiu" ginčo da
lyviu arba "nesusivokiančiu apie 
ką jis kalba..." 

gyvenimu bolševikų priespaudo
je, grįžusi iš Lietuvos vokietė— 
su kolchoziniu gyvenimu, kuris 
yra visai kitoks, negu skelbia 
išpūstais skaičiais ir nerealiais 
duomenimis bolševikinė propa
ganda, šnekama apie mašinas ir 
nepaprastus laimėjimus, bet tik
rovė yra visai kitokia: dirbo ji 
pati, duktė ir sūnus, o visi per 
dieną uždirbdavo tik 5 rublius, 
už kuriuos galėdavo nusipirkti 
tik 2 kg. duonos arba 150 gr. cu
kraus. 

Ypač išsamiai buvo pavaiz
duota partizaninio sąjūdžio vei
kla, lietuviškoje aplinkoje reali
zuojanti Robino Hoodo mitą. 

l innkai" puolamas kolchozų 
„načalstvos" už nesugebėjimą 
parinkti tinkamus kolchozų laiš 
kininkų kadrus. Dauguma kol
chozų į laiškininkų reikalą vi
sai nekreipia dėmesio, o ten, 
kur jie paskirti, nesupranta tik
rosios laiškininko paskirties. 
Cia „Tiesa" perspėja įsidėmėti, 
kad laiškininkas pirmoj vietoj 
turįs būti partijos žodžįo 'laiš
kininkas, „Tiesa" turi surinkusi 
žinių, šiaušiančių partijos plau
kus: girdi, kolchozai mėgsta 
pašto parvežimą pavesti pieno 
vežikams, bet pastarieji paima 
laikraščius, numeta pieninėje ir 

Tai, kaip pažymėjo pranešė jas, I jie ten valkiojasi, kol išsimėto. 

f 
vi 

ISėjo iš Spaudos — 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku-

: ^ 

Vietoj 
• 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 

2 DOLERIAI 

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

U. ŽEMAITIENĖ ir J. BALYS 

(Tęsinys) 
KAIP KAIMO mONfiS GYDYDAVOSI 

1. Karpas duoda "ožiukui" (žiogui) iškąsti ant delčios, arba 
įkaitina pieštuką ir pabado. 

2. Skaudančio danties smegenis reikia pakrapštyti kapuose 
iškastu žmogaus piršto kauliuku. Dar reikia delčioje ir pėtnycioje 
iš ryto atsikėlus visus drabužius apsirengti kaire ranka. 

3. Kai žmogus turi naviką, tai ant delčios saulei leidžiantis 
turi kitas žmogus nuvesti jį ten, kur kiaulės į sieną trinasi, ir jis 
turi tą naviką ten patrinti. Daryti per tris vakarus po tris kartus. 

4. Kai žmogus turi dedervines, tai kai jaunos mergaitės turi 
"čėsus", reikia paimti delčioje to kraujo ir patepti. 

5. Nuo "pjūties" (gumbo) duoda moters pieno, sumaišę su že
mėmis iš po slenksčio. v 

6. Kai kulne votis atsiranda, vadinama "perauga", tai pa
gauna gyvą rupūžę, ją pamūčina ir pritveria su skepeta prie vo
ties. Ją laiko ten kol nutrokšta. Man taip darė ir greit išgijo. . 

7. Kam akis skauda, tai pirmą Velykų dieną anksti rytą, kai 
saulė teka ir varpai zvanija, nuveda jį prie tekančio vandens, turi 
ten 9 sykius nusiprausti ir nusišluostyti. 

8. Kai pasiutęs šuo žmogų įkanda, tai jis turi eiti su kitu 
žmogumi per 9 kaimus ir kiekvieno kaimo viename name prašyti, 
kad paduotų jam per langą duonos kąsnelį ant peilio viršūnės pa
movę. Pagaliau devintam kaime gavęs duonos turi ją visą ten iš
virti ir suvalgyti. Taip daro 9 kartus. Mano laikais taip nebeda
rė. Pasakojo Gertrūda Simanaitienė. 

9. Kai žmogus gauna prietvarį, tai taip daro. Vasarą karvės 
dažnai turi "rajų" (rajus — kruvinas pienas, tekąs iš vieno ar 
kito spenio). Tai jį skyrium iŠmelžia, padaro iš jo suriuką ir su
džiovina. Patarkuoja to sūriuko, pavirina su saldžiu pienu ir duo
da gerti sergančiam prietvariu (vidurių užkietėjimu). 

10. Kai gerklę skauda, "smaugais" serga, reikia rasti šuns 
mėšlo, morčiuj ant delčios pamesto, suvirinti su medum ir duoti 
gerti. Paskui reikia žmogui pasakyti, ką jis gėrė, tai žmogus pra
deda piktintis, žiaukčioti ir vemti. Nuo to palengvėja. 

11. Kai žmogus niksterėja sąnarį, tai paskuta varinį pinigą, 
verda su pienu ir duoda gerti. Nuriša nuo šluotos šniūrą ir ap-
rišę sąnarį laiko 9 dienas. 

12. Kai moteris suserga gimdymu, reikia išvirti du kiaušiniu, 
suvalgyti juos ir išgerti tą vandenį, kur tie kiaušiniai virė. Tada 
esti lengvesnis gimdymas. 

(Pabaiga) 
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Rašykite „DRAUGUI" 
2334 So. Oakley Ava, Chlcago 8, III. 

CITIZ E N S STATE BANK 
of D 0 W N E R ' S G R 0 V E 

Kviečia Jus aplankyti mūsų naują namą 
BENDRAS BANKAS 

Banko valandos: 9 vai. iki 3 vai. kasdiena 
Išskyrus trečiad. - Uždara visą dieną trečiadienj 
AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI ir P. H. A. 

PASKOLOS — Narys P. D. I. C. 
EDWARD A. VOLBERDING, Pres. 
R. C. BROGMUS, Executive Vice Pres. 
R. P. MAKELA, Cashier 

5110 MAIN D0VVNERSGR0VE PH. 198 
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LI0U0R STORE 
AND T AP ROOM 

4644 S. Paulina St. 

; ^ 

BILL K'S 
Mr. & Mrs. Wm. Kareivai, 

. ''aVe t ^ \ . Savininkai 

Jei mes ^ & 7 & C
/ W ? * ' % > \ 

patenkiname aim- ^ ^ J * * M+fyHof* $r7»*^ 
tus kitų asmenų, ^ " ^ * * > > * ^ 4*^***$^ 
kodU mes negalėtume ^^JJJy *.', Wi|aT 
patenkinti jūsų? Atvykite ir " ^ < 5 ^ S / ** /> 

duokite progos mums jus įtikinti. 

NEPAMIRŠKITE 
BILL K'S 

Didelis pasirinkimą* 
Importuoto 

P 

John Foster Dulles. naujasis užsienių reikalų vairuotojas, 
planuoja iš pačių pagrindų perorganizuoti valstybės departa
mentą. Jisai pašalinsiąs iš ten visus kairiojo sparno elementus. 
Kaip žinome, tame departamente buvo ir stipriai (komunistuo
jančių. 

. II . 

Sen. R. Taftas, vadinamas izoliacionistų vadas, esąs pa
tenkintas tais asmenimis, kuriuos Eisenhoweris pakviečia į 
kabinetą. Tai respublikonų partijos vieningumo ženklas. 

Taip yra pasielgęs "Dirvos" 
spaudos apžvalgininkas su ma
no "Darbininke" tilpusiu straip 
sniu "Religinių sąjūdžių simu
liacija". 

Sveikiname "Dirvos" "monta 
žininkus", suradusius lengves
nį polemikos metodą. 

Tegul nesistebi "Dirvos" skai 
tytojai, konstatavę savo laik
raščio etinės dogmatikos dia
metraliąją priešingumą nuo to 
laikraščio redaktorių ir bendra
darbių praktikos. "Dirva" gi 
rašo doktriną ir augštosios to
lerancijos taisykles ne sau... 

numuša baldi, kainas! 
pasakoja, Jog buvo laikai kada ui doleri galima boro 

pirkti daug daugiau kaip šiandieni Todėl mums tikrai malonu pa 
aukoti šiuos baldus, kurių kalnas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais garais laikais". 
* patikinsite! šiandien pss 

I 
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H.SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th ir 46th 8t 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

HAKTf • LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

MfcoMtnMta iŠ sunkiųjų spyruoklių 
•a* puikaus darbo rėmų. Parinku ii 
*krbtuviq kas spalvingiausią ir praV.tiš-
klausia. Jūs turėsite daug daug metu 
džiaugsmo ir patogumo^ nupirkę vieną 
si pavaizd pavaizduotų pavyzdžių Sofos-Um* 

atrankomis 
LIETUVIS OTANL** (flMKtT9 

Abiejų kaino* io 
Nereikia ftraokeb •33" 

vmmiAs 

s nėra surištas jokia dok 
trina, jokia pasaulėžvalga, jo
kia etine norma... 

P* Stravinskas 

/TUJ4AZ4* APPUANCES 
2318 ROOSEVELT ROAD 

SkmiKUrii ! M k i f i , Į H I I I I ; I « I i i k r t v . v»k 

y% bloko į rytus 
nuo Western Ava. 
BtJusjgatenl 11 r. iki I 

! 

Turime naujausių mudu kostiu
mų, paltų ir švarkų BU šiltais 
pamušalais. 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais" rūbais, ku

rių turime tikrai dideli pasl-

rinkimą. 

Draugo nmiiiiiicraia visiiomd įmiki dovana | [, 

Cia galite susikalbėti gimtąja 
lietuvių kalba, 

Jnsų patogumui, krautuve yra at
dara ir sekmadieniais nuo a:30 iki 
2-tros valandos po pietų. 

DUODAME L E N G V I E M S 
IŠS1MOKEJIMAMS 

Ne imame jokio nuošimčio 
už išs imokej imus 

H. S E I G A N 
4622 So. Ashland Avenue — Tel. YArds T-l272 

CHICAGO ILLINOIS 

'• i • ' ' • 1 mm 
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Atvyksta "profesorius kampininkas" 
ninkas", kuris ilgą laiką "Drau 
go" skai t tyojus gražiai nuteik
davo humoristiniais šedevrais. 

SVEIKINAME 

"Draugo" Redakcija ir Admi
nistracija sveikina Detroito Ko
respondentų Klubą, švenčiantį 
20 metų gyvavimo sukaktį ir 
"Draugas" tar ia nuoširdų ačiū 
detroitiečiams lietuviams už pa
ramą spaudos darbe. 

DLO CENTRO 
SUSIRINKIMAS 

len Dailyda. Koncerto prog 
ramoje taipgi dalyvaus Lithua- Lapkričio 16 d. įvyko Det 
nian Melodies radijo valandėlės roito Lietuvių Organizacijų 
dalyviai. i Centro atstovų visuotinis susi-

Po koncerto bus šokiai, gros Į rinkimas, kurs išklausė lapkri-
Raymond Petcavage orkestras. &o 8 d. surengto vakaro apy 

Detroito Katalikų Korespon
dentų Klubo "spaudos balius" 
— koncertas ir šokiai ruošiami 
lapkričio 29 d. 7 vai. vak. buv. 
lietuvių salėje (Hispanos Uni-
dos) W. Vernor, prie 25 gatvės. 
Šis parengimas ruošiamas Ko-
resp. Klubo 20 metų gyvavimo 
sukaktį paminėti. Koncerto 
programoje: Chicagos solistė 
sopranas Eleonora Maellas, kuri 
savo maloniu balsu visus ža
vės. Ja i akompanuos gabi pia 
nistė, Lithuanian Melodies radi
jo valandėlės akompanistė Hel-

zavusius, šis klausimas buvo 
visą laiką ir tebėra sunkiau 
sprendžiamas. Naujai atvyku
siems jis lengvai suprantamas, 
nes mums atrodo, kad veiklos 
laukas bendruomenės rėmuose 
praplatėtų ir apimtų sritis, ku
rių mes nepajėgiame išplėsti t u 
rimose organizacinėse formose, 

Patricia Salas, dukra Edvard 
ir Ann Salas, mini gimtadienį. 
Alice Savickas irgi mini gimta
dienį. 

Kiek praktikuojančių 
katalikų Paryžiuje 

Šiais metais Paryžiuje buvo 
a r dalinaC net ir reikalo t am Pravestos kelios religinio gyve 

' _ • .. . ^ a_ _ Ė .»... Ą f _ __ _S__ _ A. 9 __ 

nematome. Ten, kur yra Alto 

čiuose, kur ypatingai jaučiama 
butų krizė, praktikuojančių k a 
talikų skaičius yra pats žemiau
sias. 

REMK1TE "DRALGA"! 

Kun. Ignas Boreišis, šv. Antano parapijos klebonas, giliai įver
tinąs lietuviškos katalikiškos spaudos rakšmę, daug prisidedąs 

prie lietuvybės išlaikymo ir jos stiprinimo JAV. 

Apatinėje salėje veiks turt in
gas bufetas, kuriame gausite 
skanių valgių. Atsiminkite, bus 
"cepelinų", putojančio alučio ir, 
žinoma, gera nuotaika. Visi 
Detroito apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šį prieš-
adventinį pasilinksminimą. Įėji 
mas tiktai $1.00 asmeniui. 

Iš Chicagos į korespondentų 
klubo parengimą a tvyksta Ig
nas Sakalas, "Draugo" redakto
rius, buvęs "profesorius kampi

ni. UU1!!!I!!:||||I|I 
K L A I P Y K I T E : 

LITHUIINIAN MELODIES 
STOTIS VVPAG H ANGA 1050 KIL 

Kt«kvlen* Mkiim.l. 3:00—3:30 
(Dotrolt laiku) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 
1."»"."»« i « i m' A ve. 
Detrolt 27. Mtch. 

Tol. mfHulu-ny 3-2324 
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skaitą, patiektą iždininko Just . 
Pilkos. Vakare, kuriame buvo 
suvaidinta Kazio Binkio "At
žalynas", tu rė ta pajamų $997.-
15. Apmokėjus išlaidas, pelno 
liko $410. Nu ta r t a $300 pasiųs 
ti Altui, o likutį skirti išlai
doms, kurios susidarys rengiant 
Vasario 16 minėjimą. Minėji
mas bus rengiamas vasario 15 
d. . 

Teisėjas J. B. UvicKas susi
rinkusius a ts tovus supažindino 
su "American Council of Natio-
nalities" tikslais ir veikla. IŠ 
prelegento kalbos paaiškėjo, 
kad šios organizacijos tikslas 
y ra kova su komunizmu. Or
ganizacijos konstituciją teko pa 
ruošti pačiam prelegentui, ku
ris dabar eina sekretoriaus pa
reigas.. Organizacijoje yra su
sibūrę 11 tautų, daugiausia so
vietų okupuotų. Kiekviena tau

ta organizacijoje turi po 6 at- sidarė tik šios organizacijos dė-
stovus. Tas pa ts asmuo pirmi
ninku tegali būti renkamas tik 
vienai kadencijai. Valdybos na 
rlai privalo būti Amerikos pi
liečiai. 

Kad lietuviai turi iš šios or
ganizacijos naudos, tą p. Uvic-
kas primine vienu pavyzdžiu. 
Kada Detroitan atvyko Prezi 

skyriai, Bendruomenė organi
zuojasi šalia jo, be Detroite pa
dėtis kita, nes čia turime Orga
nizacijų Centrą. Kalbėtojas ne
abejoja, kad jei Bendruomenė 
bus Detroite organizuojama, 
tai prie jos prisidės senųjų at
eivių deleguoti atstovai, bet tas 
toli gražu nėra patenkinamas 
reikalo išsprendimas. Reikia, 
kad jie paveiktų ir savo organi
zacijų narius prie jos prisidėti. 
Tada kalbėtojas laikytų klau
simą sėkmingai išspręstu. Šį 
klausimą susirinkime svarsto
me todėl, kad jau seniai pasi
girsta balsų visuomenėje apie 
jo aktualumą ir atstovai turė
tų juo pasisakyti. Jei jie nepri
tars , šį reikalą vienaip ar kitaip 
spręsti, Centro valdyba nebus 
įpareigota. Tačiau vienaip ar 
kitaip šį klausimą sprendžiant, 

nimo anketos, kurios paskatino 
Bažnyčios hierarchiją pradėt i 
religinio atbudimo sąjūdį. 

Iš anketų paaiškėjo, kad prak 
tikuojančių katalikų skaičius 
Paryžiuje svyruoja nuo 6 iki 20 
nuošimčių. Buvo konstatuota, 
kad didžiausias nepraktikuo
jančių skaičius y ra darbininki
jos ir vargšų kvartaluose. 

Darbininkai sudaro 4 nuoš. 
visų praktikuojančių. Priemies-

ka. * 
Kad Vilniaus klausimas ne 

kliudytų veiklai, konstitucijoje I reikia jieškoti kelių ir būdų, 
numatyta , kad jokie teritoriniai k a d k i e k S*1^ mažesnius nuo-

S 0 P H I E L ARGU S 
Iš U<;i :s biuticM — linnga 131)0 

PI HM A U. Iki PENKI* AD. 
K:i;> lkl 9:30 vai. ryte 

i i š i \l>. 8:30 lkl »:30 ryte 
IJKTLVlfiKOS VAKAlillft.vOS 

i* to* pat Motn-s riKMAim;Ni<j 
vakare nuo 7 Iki S vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 KO. KOCKYVl.Lli KT. 

Chlcugo 2tf, 111. HKiulock 4-2413 

ALBINAS BENIULIS 
A T L I E K A P E R K R A U S T Y M U S 
ir įva ir ių da ik tų perkraustyt i ! u s 

Taip pat parsiunčiamo j uialenj 
pakictClluH {valraua maiato. 

Kreiptu: 
2 5 5 4 SO. I I A L S T E D S T R E E T 

Tel . D A m i b o 6-3245 

KIJKIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chicaga. 

Aliojus kroHnlma ir crrtraliniul ap
šildymui. Punktualu* puta r na vi man. 

Tel. LAraveiu? 3-0390 
Vakarais IIKmlock 4-6264 

klausimai negali būti keliami 
organizacijos rėmuose. 

Susirinkimas pr i tarė tolimes
niam lietuvių dalyvavimui orga
nizacijoje, padėkojo teisėjui 

dento komisija daryt i apklausi- Uvickui už joje dirbtą ir tebe-
nėjimų, liečiančių McCarran dirbamą darbą ir pageidavo, 
Aktą, kuris, kaip žinome, nepa- k a d ukrainiečiai, kurie yra iš-
lankus ir lietuvių imigracijai į s t o JC i š ž i o bendrosvkovos ląu-
šl kraštą, ta i pasikalbėjime su ko» b u t l * v ė l prikalbinti grįžti. 
šia komisija Uvickas kaip t ik] Lietuvių Bendruomenės sky- ičnis, K. Navasait is ir Pr. Pol-
iškėlęs naujųjų lietuvių gerą r i a u s Detroite organizavimo rei teraitis. Dalyvis 
vardą ir jų sumanumą tva rkan t k a l u k a l b ė d a m a s V. Cižauskas 

. . . . . . . , priminė, kad jos reikalingumas savo ekonominius reikalus, kad . ,. . . . , . .. nekėlęs jokių sunkumų kitur, 
jų atvykimas į g< kraštą sudaro p y z ^ Vokietijoje, Anglijoje, 
Amerikai ne naštą, o kelia jos Australijoje, o dalinai ir Kana-
ekonominį gerbūvį, šitokia pro doje. Bet čia Amerikoje, kur 
ga pagarsint i lietuvių varac, su- mes atvykę jau radom senuo

sius ateivius gražiai susiorgani-

stolius turėtume 
zuodami. 

persiorgam-

E. Paurazien2i pasisakius, 
kad šis klausimas dar nėra pil
nai nušviestas, išrinkta komi
sija iš 5 narių, kuri turės pa
daryti išsamų pranešimą tuo 
reikalu sekančiame susirinki
me. Komisiją sudaro: J. Mikai
la, F. Motuzas, A. Naruševi-

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IE 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas tlarba> 
Aparatai nemokamai paimami it 

pristatomi f namus. 
DARBO VAL> MDOS: 6 v.v.—10 v.v 
rteStadtenlals: 8 v. ryto—»<» v. vak 
M. I1JMKIS. 41IS So. ri-uncl.se, 

Telef. VA 7-1099 

L & G SALES C0. 

M A M A 1 
EMERSON • ADMIRAIi (i. E. 
• 1IAI,U( KAITI KS • Z E M T H 

ir Kitų išdirbyačių 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

Dideli nuolaida už JQ«u senaji 
aparato. 

WASHING MACHINES & 
APPLIANCES 

Atsilankykite apžiūrėti mūsų graži) 
i.ssUit.vrni. Pasinaudokite inūnų ,,laya-
\vay" planu Kalf<loms. 

3526-28 S. Halsted S t 
Atdara kiekvieną Vak. iki Kalėdų 

Atdara s<km. 12 iki 5 vai. popiet 

TELfcYIZJJ J o KJfil EADIO PARDAVIMAS i i i TAISYMAS 

įiijffft p p cofTPflny 
H H (guallfled englneers' servlce) 

yfc 

k 
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Marijos apsireiškimu Fatimojt 
1917 metai aprašymu* 
128 pusi. Kita* $1.00 

UtMkymuj su £iniga»« mviaktta; 
DRAUGAS" 

č&U 6o. Oaktey Ave* 
Chic»go 8, OI. 

i'tHaKvtoi" knygos aiunčtamos paatu 

PRANEŠIMAS 

DRAUGO administracija nujaus 
dama, kad lietuviai norės išgarsin
ti mūsų tautos ir josios sūnų var
dą ir įgyti jiems daug palankumo 
svetimųjų tarpe yra palikusi be pa 
rašų nemažą skaičių lietuvių daili
ninkų paruoštų kalėdinių atviru
čių. Šiose kortelėse bus galima pa
gal užsakymą atspausdinti angliš
ki tekstai ir parašai. Lietuvių dai
lininkų paruoštos 8 kortelės su 
angliškais tekstais ir atspausdin
tais siuntėjų vardčiis kainuos $1, 
100 kortelių kainuos $12.00. Vien 
su angliškais tekstais, be siuntėjų 
vardų 8 kortelių komplektas kai
nuos 70 centų, 100 kortelių $9.00. 

Užsakymus prašome siųsti tuo-
jaus: 

D R A U G A S * 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, ill. 
. 

Užsakymai bus priimami iki 
gruodžio mėnesio 1 d. 

Skip's Llquors 
5511 South Damen Avcnuc 

Ali Phones — WAlbrook 5-8202 

ifcH 
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3 STAR HENNESSEY 
G0GNAC 

Reg. Price $7.07 

IMPORTED FRENCH 
BRANDY . . . . • • . . 

$į09 
Fiith 

$298 
Fiith 

IMPORTED HEINEKENS BEER 
Case of 24—12oz Bottles . . . 

— 

$779 

Imported 
CHERRY 

HEERING 

$559 
Fiith 

CINZAN0 
VERM0UTH 

Sweet or Dry 

$J59 
Fiith 

• • 

Hafr. 

LOWEST PRICES IN TOWN ON 
ALL WHISKIES BY THE CASE 

1 — = ± = — 

DIDELIS 

• • 
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NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 

Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 
Jurgis Kastytis Gliaudą 

A V E A M E R I C A ! 
Vlado Vijeikio iliustracijos 

ji tokia pobūdžio knyga knyj?ų rinkoje 
Imigranto ifijryvenimų ifipažintia 

KAINA 50 et. 
k i t.: k arty*' m ..̂ užHukyui u. V-imkyioB knygun 

" D R A U G A S * 
2334 South Oakley Aveiiuo Chicago *, UUnois 

^ 

UžMikyiiiuui 

** - T T T S 

' 

Geru vartotų mašinij 
mipifnilom kainom 

1951 BUTCK 4 door 
Dynaf 16w $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Speciul $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflovv $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door $1295.00 
1918 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

Dynaflow . . . . $1195.00 
1947 BUICK Super 
1948 BUICK 4 dr. . . $1095.00 
1948 OLDSMOBILE 

2 door $875.00 

JUČUS SISTERS 
RESTAURANT 
IJI .TIVISKA VAIDYKLA 

1608 W. 47th St. 
Arti Ashland Avenue 

Patįekia skanius lietuviškus ir 
amerikoniškus valgius. 

Atdara dieną ir naktį be 
pertraukos. 

3120 S. Uahted Street - DAnube 6-6S87 

ST. ANTHONY SAVINAS X LOAJN ASS'N. 
1417 So. 49th Court, Cicero 50, 111. 
J P S E P H K. Gl l lBAUSKAS. Sfkrctoitus 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
ftioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovanelės su 

naujom sąskaitom. 
Turtą* $5,500,0 -0.00 

STTH 

1948 STUDEBAKER 
4 door 
4 door • • • • • > • • 

$995.00 
$875.00 

1948 NASH "600" Cp. $595.00 
1947 PACKARD 4 dr. $645.00 
1917 BUICK Special 

4 door $645.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Streel 

LJUayette 3-2022 
>\\ 

LIETUVIS "Žiū-ekitc, uąi tūkstančio mėty lietu
viško i t.iijaus kūrinys!" 

I>r. J. Balys, "Dlrvojo" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime ae-
u<į ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Parblntnko• , 

Paleidžiame šią eiliy knygą "iŠ kaimo 
j kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
P*ano Vaičaičio žodžiais. Ta* mūsų kai
mas šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. Vaičiulaitis, Ant oi. prakalboje 
832 puslapiu, 110 poetų atvaizdų. 

Kietai {rišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siuskite sekančiai: 

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

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

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVES 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAI) KAINUOJĄ, 

Nes šios įstaigos vadovybėje! 
j tarnaują žmones turi 40 metų 
' patyrimo šioje prekyboje. 

Vada ateina reikalas pirkti 
(vairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIĄ IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

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

- * 

• 
• f 

jĮffifc 

a profitable reminder 
open a savings account 

this month ^ 

Gaukit du g e n u uždarbius fcagRifct 
U^ikrinki t taupymui apsauga, 
TurekU pūgų kai teikia 

f niįkA mV% F H M H klek a t r i ta , 
^aaaa 

UNIVERSAC SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1804 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
J Telefonas: HAymarkei l-202» 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais n«e 9 ryta 
iki 4 valandai vakarą. Ketvirtadieniais nuo 9 ryte iki U vai. vakarą. 
1Wi«dieniaia ušdaryta. AeStadicsuak nua • vaJL ryU iki 3 vai p. p. 

v 

. • / 

• 

http://ri-uncl.se
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Trečiadienis, lapkričio 26, 1952 
• DIENRASUS DfcAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

:sr = = 
= 

V 

Lietuvių Auditorija, 3133 So. Halsted St., Chicago, III., pavė lavo . . . . norėdama tapti lietuviška. 
* 

JNedrjsome skelbti didžiojo atidarymo, kol į šiuos namus neįnešeme lie
tuviškos šilumos. Dabar šių namų sienos į jus kalba lietuviškais motyvais 

Taigi drįstame kviesti į PidĮJi atidarymą. P R O G J t A M A : 
Trečiadienį, lapkr. 26 d. šokiai, grojant Pakšto orkestrui Įėjimas nemok. 
Ketvirtadienį, lapkr. 27 d., Kalakutį vakaras. Už įėjimo bileturi loterijoje 
laimėsite kalakutų. Šeštadienį, lapkr. 29 d. Šampano vakaras. 

Kiekvienas staliukas 4 asmenų gaus bonką šampano. Ir pavieniai svečiai 
bus vaišinami šampanu. 

Visus vakarus gros Pakšto orkestras ir dainuos Algis Dumbrys. 
Staliukus galima užsisakyti iš anksto. Telefonas — VI 2-6172 

Liet Auditorijos šeimininkai, 3133 So. Halsted Str. 
^ 

• " 

Detroito žinios 
2,000 LIETUVIUKŲ LAUKIA 

KALĖDŲ SENELIO 
Visi laukiam Kalėdų, kurios 

yra džiaugsmo diena. Ypatin
gai Kalėdos yra laukiamos ma
žųjų. Įvairiaspalvė eglutė, Ka
lėdų Senelis ir jo dosnios dova
nos dažnam liks neišdildomas 
įspūdis visam gyvenimui. 

6ių Kalėdų Europoje laukia 
apie 2000 lietuviukų. Mes, kurie 
turim laimės praleisti šias šven
tes crerose sąlygose, pirmoi ei-

Ralph Valatka, Lithuahian 
Melodics programos vedėjas, 
oro bangomis gražiai garsina 
Lietuvos vardą, šį energingą 
lietuvį patriotą girdėsime dai
nuojant buv. Lietuvių salėje 
lapkričio 29 d. „Draugo" Ko
respondentų Klubo parengime 

** Petras Grybas, vienas Drau
go Korespondentų Klubo or
ganizatorių, ir pirmas ėjęs 
iždininko pareigas, nors pini
gų ižde nebuvo. Klubo veikloj 
visuomet surasdavęs priemo
nes lėšoms padengti. Išplatin
davęs atskirus „Draugo" nu
merius, už kuriuos apmokė
davęs savo kišene. Per daugelį 
metų būdamas Katalikų Fe
deracijos 4-jo skyriaus iždi
ninku, daug priduodavo drąsos 
rengėjams susidūrus su lėšų 
klausimu. Tas padėdavo sky
riui suruošti žymesnius vaka
rus, koncertus. 

Petras ir jo žmona Ona šį 
mėnesį mini 35 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ona Gry
bienė yra Moterų Sąjungos 
64-tos kuopos pirmininkė. 

Ilgiausių metų Grybams ir 
sėkmės toliau darbuotis lietu
viškoje katalikiškoje dirvoje. 

T R U M P A I 
Joseph Yakstys, Joe's Shell 

Service savininkas, užsiprenu
meravo "Draugą". Prenumera-, 
tą atnaujino Jonas Valiukas. 

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
suruošė "surprise party" Onai 
ir Ralph Valatkams, kurie reiš
kia visiems padėką už linkėji
mus ir puikias dovanas. 

Jonas ir Petronėlė Kučinskai 

sekmadienį papuošė naujas du
etas: Beatriče Shilling ir Eileen 
Stankūnas, kurios padainavo 
gražių dainelių. Joms akompana 
vo programos pianistė Helen 
Dailyda. 

Detroito Lietuvių Dramos 
Mėgėju trupė suvaidips lapkri
čio "Atžalynas" VVinsore, Ka
nadoje, rumunų salėje, 2585 Se-
minole. Po vaidinimo šokiai ir 
bufetas. Visu3 kviečia Windso-
ro Lietuvių Bendruomenės Ko
mitetas. 

Siųskite žinutes patalpinimui 
"Drauge" sekančiu adresu: Li-
thuanian Cathqlic Correspon-
dents Club, 15756 Lesure Ąve., 
Detroit 27, Mich. Arba praneš
kite telefonu nevėliau stkmadie 
nio vakaro. 

Detroito Koresp. Klubas 
BR 3-2224 ir VI 2-5394 

MENO PUOTA CLEVELANM 

Užperėtas kiaušinis 
atjauninąs žmogų (?) 

Iš Vokietijos pranešama, kad 
ten žmonės pradėję valgyti už
perėtus kiaušinius, norėdami to
kiu maistu atjauninti senstantį 
organizmą. Kažkas iškėlė teo
riją, kad, norint atsijauninti, 
reikią per 30 dienų valgyti kiau-

Po kelių dienų Clevelande 
prasidės ilgai lauktoji meno 
puota. 

Ten rasime dar gyvą ir ne
mirusį Smūkelių kraštą, kraš
tą, kurį Maironis įpynė į savo 
jaunystės dienų poeziją ir kurį 
dabar spalvų poetas Adomas 
Galdikas taip puikiai pavaizda
vęs rodė Paryžiui. 

Žiūrovas dar kartą užmiršęs 
savo kietą tremties dalią valan
dėlę kįtą pabus Lietuvoje, pa
vaikščios po savo gimtuosius 
laukus, po žydinčius sodus ii 
apsnigtas sodybas, pamatys dro 
bėję tikrai meistriškai atvaiz
duotus dailininkų A. Varno, A. 

zus, persikėlęs į New Yorką, 
rado nemažiau gerbėjų, nei Eu
ropoje. Mat, menas kalba vi
siems suprantama ta pačia kal
ba, tad šis vienas iš žymiųjų ne 
tik mųsų, bet gal ir Baltijos 
valstybių grafikas greitai buvo 
suprastas New Yorke — Ame
rikos meno centre, kur Metro
politan ir kitų didžiųjų muzėjų 
vadovybės parodė jam didelės 
pagarbos, o VVashingtono vals
tybinė biblioteka jau įsigijo 
prof. V. Jonyno grafikos darbų. 

V. K. Jonyno orlginialios kom 
pozicijos, lankstūs brūkšniai ir 
meistriškai išdėstyti plėmai sa
ko, kad jis yra tikrai tarptau-

bet savo ruožtu ir daugiausia Kad šis menininkas surado 
sukėlęs triukšmo dėl pasirink-' tinkamą būdą išreikšti save 
tos špachtelinės tapybos, kurią; špachtelinėje tapyboje, gana 
jis randa tinkamiausiu būdu iš-j vaizdžiai "Draugo" skiltyse pa
reikšti savo impresionistiniuose 1 sisakė prof. V. K. Jonynas, pa-
darbuose. I. (Nukelta i 6 pusi.) 

Galdiko, J. Pautieniaus ir kitų. tinio masto grafikas. Clevelan-

lėj turime • atsiminti tuos ma
žuosius. 

Sv. Antano parapijos klebo
nas kun. I. Boreišis maloniai lei
do Balfo 76 sk. ateinantį sek
madienį, lapkričio 30 d., rinkti 
prie bažnyčios specialiai tam 
reikalui aukas. 

Detroito lietuviai, būkite ma
lonūs tą sekmadienį skirti au
ką, kad Kalėdų Senelis būtų ko 
turtingiausias ir galėtų mažie
siems užjūryje pranešti, kad jis 
atkeliavo iš tolimo Detroito. 

BALF 76 Sk. 

šinius, 9 dienas išbuvusius po 
mini 40 metų vedybinio gyveni- p e r i n č i a v i š t a ž i n o m a i n e v i s i 

sukakti Joseph ir Josephine j g a l į u ž p c r ė t u s k i a u š į n i u a r y t i . mo 
Sakai mini 26 m. vedybinio gy
venimo sukaktį. 

Pranas Lieponis, ilgametis 
detroitietis, išvyksta į Arizo
ną ir Kaliforniją. Jisai norėtų 
gauti pavaduotoją, kuris su juo 
sykiu keliautų ir padėtų auto-

Gydytis nuo senatvės kiauši
niais — tai sena mintis. Kinai 
nuo seniausių laikų užkasdavo 
į smėlį kiaušinius ilgiems me
tams ir vėliau valgydavo juos 
kaip ekstra gardumyną, tikė
dami, kad toks užsendintas smė 

mobilį vairuoti. Dėl informaci- j lyje kiaušinis prailginąs žmo-
jos kreipkitės į Koresp. Klubą. | gaus amžių, o ne vien sudarąs 

Lithuanian Melodres radijo 
valandėlės 

Melodres 
programą praeitą 

kūrinius. 
- 0 - - 0 - - 0 - , 

Iš, tolimos Brazilijos, New 
Yorko, Chicagos ir pagaliau 
Clevelando suplaukė į parodos 
sales gera šimtinė darbų, kurie 
kadaise sukurti skylėtuose trem 
ties barakuose, ar nuvagiant 
savo poilsio valandas po sun
kaus fabriko darbo. 

- o - - o - - o -
Prieš pakylant iueno parodos 

uždangai, tiek eiliniams žiūro
vams, tiek ir meno mėgėjams 
norisi iš arčiau pažvelgti į kiek
vieno dailninko kųrybą ir ge
riau susipažinti su tais darbais, 
kurie tremties dalios buvo skir 
ti sukurti toli, toli nuo mielos 
tėvynės ribų, ar pagaliau tais 
brangiais darbais, kuriuos meni 
ninkai palikę viską pasiėmė į 
nežinią ir šiandien gali parodyti 
juos visuomenei. 

Vytautas K. Jonynas, savo 
grafikos darbais keleris metus pikantišką patiekalą. Ar tik ne 

kinai bus vokiečiams padavę' stebinęs vokiečius ir prancū 
mintį, kad užperėtas kiauši
nis — tai vaistas nuo senatvės 

-— • • 

Petronėle Bandziene, ilgame
tė „Draugo" korespondente ir 
didelė meno megeja, yra daug 
nuveikusi ruošdama pastaty
mus įvairioms Detroito lietu
vių draugijoms. Jos veikla 
ypač buvo stipri Lietuvos 

Dukterų Draugijo.it 

Jei turite parduoti ar iAnuomo 
ti, pasiskelbkite smulkių hkeibtui^ 
skyriuje. Skelbimą galite perduot* 
telefonu: Virgiui* 7-6IM0. 

Jonas Valiukas, per daugelį 
metų žavėjęs klausytojus sa
vo gražiu tenciu, taip pat pa
sirodys su daina ir „Draugo" 
Ko.e p.ndent ' Klubo paren

gime. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILG* PATYtIMA 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL tVAJbronk 5-9209 

Telef. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
* PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
• * 

ATLAS FUpL CO. atstovas 
4019 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 

VE3T/UV1NJ&S NUOTRAUKOJ 

Aukštos Rūšies Fotografijos 

Užsisakykite baldus 
tiesiai'U lietuvių dirbtuvei 

i'aa mus galite nusipirkti įvairių n 
blų baldus, namų reikmenis; ftaldj 
iių baldus, namu reikmenis: salioj 
netuto, miegamųjų setus ir kitus »»• 
dus. 

MiCIIER AVJSNUE 
l< I) UNITU lt H f)U 

Sav .MTOKA8 KAZiK . . 
4140 Archer Aveniu 

Tel. LAfayottc 8-dfll' 
frles Įsigydami baldu 
pas mus, gal jun a huq » 1 • 
užsisakyti tiesiai tft mūfu: 1< M> ' 
Je i p a g e i d a u t o ' trfkJJtaln, • 

do visuomenė turės progos pa
matyti šio taip nusipelniuosio 
menininko darbus, kurių dalis 
yra spalvoti. 

Juozas Pautienius bene ak-
tyviausiai dalyvaująs lietuvių 
ir amerikiečių meno parodose, 

NUO IJŽSISkNfcJUSUT 

Skaudančių Žaizdų 
III ATVIB\J ODOS LIGŲ l 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
VIRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, Ji« 
negali ramiai 8edetl Ir naktimis mle 
goti, nes i'j uŽJisenSjuslos žaizdot 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at 
vlnj ir skaudančių žaizdų, uždfikitc 
DEGULO Olntment. Jo g y d o m o * 
ypatybes palengvins j tau. skaudėji
mą Ir galSsite ramiai miegot' nak 
tj. Vartokite Ji taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nieže-
Jlmą ligos, vadinamos P80RIASIS 
Taipgi paftalina peršėjimą Ilgos, vadi 
narnos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplysima tarp 
plrfcčlų. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančloa ir suskilusios odos Jis 
yra gera gyduole nuo visų išviršiniu 
odos ligų. LEOULO 
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perStamų i r 
nležinčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
modamas po 76 et., 
0.26 Ir $3.60. Pirki-
<• vaistinėse Chicago 
> apylinkėse ir Mll-
vaukęe, a r b a a t 
siųskite money orde-
i Į — 

LEGULO, Department D 
S618 W. Eddy St., Chicago 34, IIL 

MIUberry 5-8«94 

^ 

r.-0J 

KEEP !<»] 
A V) 

FOR YOURSELF I 
$ 

>»'.:'<'J/< 

^ : 

Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 
V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

CONTINENTAL 
SAVINGS and LOAN ASS0CIAT10N 

4559 SOUTH PAULINA ST. YArds 7-0145-6 

INSUKED' 

J? 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
tiit-KvieiiaM žmogų* turėtu atliekamu* nuo pragyvenimo puugiu 
taupyti kas savaitę. 
laupyti reiki*: senatvei, vaiku uiokalui, pagijimui namo, auto 
otobuio, atotttogoms, vestutein*. krikštynoms ir kitiem* reikalam* 
Kas turi susitaupę* uimgo m* muAlani saugMnls h laimingesni* 
frudek taupyti sta'uiin. 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
kH* IOAN ASSOCIATION 
2 2 0 2 W. Carmok kd. • Chicago 8, WL 
IONN 1 KAZAHAUSKAS. * » * . • ImL VI rglnto 7J74* 

%• $ 1 0 , 0 0 0 by F . t L L C 

1? 

V 

SOTUS ALKANAM FADEKI 
AH> O V M I ^ I : A S . IIM . i:v? K iia!»ti-<| St.. CtlicaKO 8, tel. D.1 6-S869 
K'ndro'C siunčia nu.lito s'ur.tinins ) Vokietiją \t kitus kraStu*. iS-
•*t•< nis tfSKS »'r»«tat>niah irunku apk> 17 d., nos siuntiniai alunčmml 
<> Kuropos sumiol'-; f'Pi.us draudimas. Ileiknl. pilno siunt. sarado. 

Siuntinys N r. 19 — $9.95 
1 -iv rūkvtu (aAinlu 
? sv kiaulinių tauku 

•• ? av margarino 
*\ iiig'ntoB uavop 

. . ' i nv uakavoa 
" n\ :-ov-oH«1o 
m iv <Mikr*u» 
i Kaoalat tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 v . b. kviet. miltu $2.50 

A a v. gryn. kiaul. tauku $6.26 

•numint* Nr. f - %« 'M, 
i iv rflkytų ii. . inių 
'i *v. Î lunl*•:*,. tauku 
? sv mo i gailno 
t av. kiauliepnp >r»4iM»i* 

Siuniiftyv \ r 12 — 9<t.!<! 
sv rū».Yto l̂ kdiiiiy 

2 sv kiaulinių taukg 
. av deirintpt -v-.. 

•<\ v kolade 

4* 

m 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatanti už $1,683.00 
Su visais taksais 

važiuokite 1952 m. 

CKRYSLER'IU su 180 

arklių jėgos motoru 

*» 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 2BMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sj|lym»s. Teisingas nemoka ma> patarnavimas leidimams ir apdraudaL 

Bal^efcst^ Motor S a l e ^ Ine. 
M\M\ \\M\\\.\< AVK.. <:illCAGO 32, ILL. 

«•»> 

Į MCSV KPBdlALYBft 

!Prer,in Photo ?tudio, Inc. 
•<;j)VARnA)> 4 L'L|9. įav 

HMih Vnhri A v n m e 
Telefonas Vlrglnia 7-2481 

\r 
X. 

VISKO UŽ1EKT1NAI — TypjAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

Kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
kernos kainos, lengvi Kmnkejimal. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir 

^ 

ei a w Pagal JOHŲ Užsakymą 

R00SEVELT FURHITURE 
C0MPANY, INC 
^ t u v i ų Hraii^vf 

VV. UCHISKVKLT Kll., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio yakuraia 
Atdara aekmadl«nlata nuo 11 iki 4:30 

lkl 9:80 
popiet 

= = 

— - - — ~ *"*? 

Telef. Vlrginla 7-1515 
- « « - f « » * . 

• 

. 
TAUPYKITE SAUGIAI |R P E L N I N G A M ! 

M. * kvirt'ianir ln tuviui pasidėti M»U «'4U|HMU»a pkuKiu \ Chicago Savinyk aud ioan Assoi laiiou, kurt yra proporcionaliat viena U 
Miiaikiausiai augančių taupymo iaiaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10.000.00 by an 
\gency of the llnited Statė$ Govr.rnmrnt. 

C^hicaKoSaving* suvir* 28 mftai kaip <aueiai ir pelningai teikia visiem* teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji i* anksto nepriiada. bei 
vumda išmoka aukttą dividendą 

, . . . . v . . . . . . . . . 
MpSŲ TIHLTAĮ* 8I1JĮIA \*J\ ORMMTl^ MUJJONlj UOUHMŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
*)234. South Wcstern Ave. Chicago Phone GRovęhilI 6=7573 

«'««>! I'AKEL. 1'residem 

1 l l " ! I \ / l C L A I V T A I I 1 Ii v^^i»dqa; P\niiadiM«»ai« nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
I J I I I U V l J l I v A I ^ I / i l t l l l V° P'rtM Ketvirtadieniais nuo 9 Vi 8 vakaro Trečiadieniai* uJdarvta viną dienu Ądludieniai* 

i - '<* nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOTS • Trečiadienis, lapkričio 26, 1952 

MENO PUOTA 
CLEVELANDE 

(Atkelta iš 5 pusi.) 
brėždamas net savo nusistebėji 
mą dėl dail. J. Pautieniaus da
romos pažangos tapyboje. 

Adomas Galdikas, amžinas 
gamtos grožio jieskotojas ir 
šimtų spalvinių niuansų auto
rius jau pirmaisiais savo dar
bais buvo užbūręs šviesios at-

kaip savistovus, gerai jaučiąs 
formą, skulptorius. 

V. Raulinaičio skulptūrose 
nerasime aklo sekimo kitų au
torių. Jis studijuoja, dirba, kol 
iš jo rankų išeina kas nors sa
vita ir nauja. j 

Clevelando Meno Muzėjaus 
suruoštoje meno parodoje šis 
gabus skulptorius buvo pasiro
dęs su tikrai orignaliai atlikta 
skulptūrine kompozicija. 

minties meno kritiką Dambraus, Vytautas Ignatavičius, su 
ką — Jakštą, kuris vienoje pa
rodoje stovėdamas prieš A. Gal 
diko žydinčias alyvas, matė ne 
tiktai jų sodrias spalvas, t e t 
jautė ir jų kvapsnį. 

Dabar po 30 metų nesuskai
tomo spalvinių niuansų auto
riaus darbuose žymūs Pary
žiaus meno kritikai pasisakė, 

geru pasisekimu dalyvavęs 6 
grupės meno parodoje Chicago 
je ir susilaukęs tiek nuoširdaus 
savo darbų įvertinimo, dabar 
parodos lankytojams parodys 
savo paskutiniuosius darbus, ku 
riuose matyti didelė dailininko 
pažanga tapyboje. 

V. Ignatavičius ištikimas im-

• - • " • - i 
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RRAL KSTATK 

EDGEBROOK 
6 Kamb, Goorglnn rMtdenclja, i\k 
vonios. 2 Aldiniul. Rasini* apltld. C 
m. sonumo, sieteliais uždaryta ve
randa, langu sf trt l l s , kilimui. Arti 
prie visko, (kalnuotai skubiai par
duoti. Aauklte savininką — 

ROdney 3-6188 

Savininkas įsmluodn už si:'.,-JUO 
2-5 kamb. namą; geros pajamos; už
daromos verandos; rdaya Ir pa!8p4; 
2 autom, garažas: arti prlr> bažny
čios, mokyklų Ir labai g«ro nusipir
kimo rajono. 

4129 W. 2Mh PlftOe 
I ..tumiaIr 2-1926 

C I A S S I I i l D AND HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S : : 
PROGOS 

kad jo darbuose be kitų meni-, presionizmo atstovas, savo dar
nių privalumų galima ne tik ma buose rodąs gana savitą 'kolori-
tyti, bet ir justi amžinosios gam'tą, atrodo turi gana gražią sa-
tos grožį, kurį taip meistriškai. vo pasirinkto meno ateitį. 
ir virtuoziniai vaizduoja profe
sorius A. Galdikas. 

Antanas Kairys, vienas iš pir 
mųjų Meno Mokyklos auklėti-

Adotnas Varnas, kurio geriau nių, dabar atsidūręs tolimoje 
si ir stipriausi darbai, atlikti 1 Brazilijoje, gana aktyviai įsi-
jo pražydimo laikotarpyje, puo
šia ne tik Lietuvos Meno Mu-
zėjų, bet ir daugelio privatinių 
asmenų paveikslų rinkinius toli 
už gimtojo krašto stėnų. 

Šis mūsų dailininkų vetera
nas per savo rankas, atseit Me
no Mokykloje ir savo privatinė
je meno studijoje, praleido išti
są plejadą Nepriklausomos Lie
tuvos dailininkų. 

Dar ir šiandien tapytojas A. 
Varnas gana aktyviai dalyvau
ja meno gyvenime, tapydamas 
paveikslus, projektuodamas įvai
rias kompozicijas, piešdamas 
dekoracijas ir t t . 

Mikas Šileikis savo darbais 

jungė į to krašto lietuvių meno 
gyvenimą. Neseniai jis su daili
ninke Stančikaite dalyvavo Sao 
Paulo suruoštoje meno parodo
je, kuri praėjo su nemažu pasi
sekimu. 

Tapytojas parodai atsiuntė 
kelis savo akvarelinius darbus. 

J. Žemaitis 

Skaitytojai Rašo 
GANA ŠLAMŠTO 

JAUNIMUI 

Du gerom pajamom mūriniai namai 
ant vi»mo sklypo. Rūsiai. Trys ke
turių kamb. butai Ir modernus 6 
kamb. namas užpakaly su centrall-
nlu apftildymu. Kaina $11,000. Apžiū
rėti Alno adresu — 1S84 S. Talman 
Ave. arba .šaukite savininką po 4 v. v. 

HOtkwell 2-7792 

Savininkas išvyksta ) Callfornla turi 
praduoti graži) p ries kariu) f> kamb. 
Oeorflan „face-brlck" narna: Gasii 
Šildomas, natūralus židinys ir jran-' 
kial; kokline vonia; dideli mteg, k., 
cedro medžio rūbines; graius poilsio 
kamb.. foto tamsus kamb., nauji ki
limai ant laiptu. ..inlald" linoleutn 
virtuvėje, baltos metalines spintos, 
1 % autom, garažas, gražus didelis 

apsodintas sklypas. Tiktai $14,750. 
OKdarcrest 8-1509 »a»7 H. I n o n Ave. 

RRIGHTON l»AUKtt 

Dviejų butu PO 4 kambarius mūri
nis namas su insulluotais uždarais 
porčials, 2-jų autom, garažas. Atski
ri eentrallnlai apšildymai abiem augs Į 
tams; J-as augštas ga/.u apsild. Kai- l 
na $19,600. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkite TKIangle 4-7070 

OPPRTUNITIES 

Groeery & Dellcatesaen wlth small 
apt. I n rear; good golng buslness 
well establlshfd. Kent $76 heated. 
(lood ISIUIS, Ideal spot for eouple. 
Good reason for Immedlate sale. Sac. 
$4.ti(io mušt be seen to appr*>elate. 

220 K. lioulevard 
i t < liti 3-0»S0 

(JKO/.IO BALIONAS 
su 4 dideliais kambariais užpakaly. 
Jsgyvenusl klijentOra, modernus )-
rengimai, atskiros bfldeies ..bootbs". 
Nuoma $510, fera sutartis; su ap
šildymu. Arti aerodromo. Pamate j -
vertinslte. Teisingai jkalnuotas. 

4807 \V. 0»wl Ht. 
rOrtsmouth 7-7878 arba 

GRovehlll 0-0255 
• I 

Vyrų, moterų Ir valkų rūbų krau
tuve. Jsigyvenes biznis geroje vieto
je ant judrios gatvės Cioeroje. Ne
brangiai parduoda bl/.n), namų i'' 
„flkoerlus". $ir».r>oo. plius invento
rių. Nori skubiai parduoti, vienas 
negali apselt. Ideali vieta porai, sau
kite savininkų — 

Oliymplc 2-8408 

i /m.laidu Ir rūbu vnlyikla 
Pilnai Įrengtu. Gerai einas biznis }s-
telgtas prieš 17 m. Žema nuoma, ge
ra sutartis. Ideali vieta porai, pama
te Įvertinsite. Kaina $2,600; dfil Ilgos 
nori skubiai parduoti 

5344 W. North Ave, 
MErrimao 7-2217 

Groserne ir delikatesų krautuve, su 
namu. įsigyvenusi apylinke ir Iš to
liau klijentūra. Gera vieta mėsinin
kui. Našle turi parduoti dėl silpnos 
sveikatos. Nebrangiai, $11.600; nori 
skubiai paduoti. Pamatę {vertinsite. 

1JV00 W. 51st Str. 
I YArds 7-0100 

"DRAUGAS" AOKNCY 
56 E. Waahington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrginla 7-GCU0—7-6641 

HELP WANTED MOTERYS 

„...JK. Mna ^A&Uomo tnkins ' Savininkas parduoda Coctall Lounge 
m u z i k ą . . . M e s JieSKome tOklOS . h . R e g t o r a l i ą i Gražiausioj Siaurinėj 
m u z i k o s ir tok ių d a i n o s Žodžių, | <ialyj. Daro viri $180,000 motuose. kurių pagalba "sugautume dau 
giau žuvų" -!- priviliotume dau
giau jaunimo. 

Jaunosios merginos! Į jus nu
kreiptos visų rimtų lietuvių akys. 
Tiktai jus turi mintyje Lietuva. 
Nuo jūsų laikymosi priklauso be
sikelianti Lietuva: kokios jūs bū
sit, tokia bus ir Lietuva (mano 
pabraukta). Nors kartą padrąse-Krinta visiems j akis ir skaudi 

na širdis lietuviškasis jaunimas ir J*t Ir "mandagiai^paskaitykit dan-
tis girtiems ir nerimtiems vyru
kams, nepabijokit jų atstumti at
žagaria ranka. Nesėdekit šokių 
salėse.iki 2 vai. nakties. Meskit 
nuo savęs viską, kas teršia mo 

jo ateitis 
Pasižiūrėkime dabar! Dauguma 

tremtinių jaunimo išvyko iš Lie
tuvos, turėdami 5—10 metų. Jie 

gal geriau ir arčiau pažįstamas gyvenime dar buvo nedaug ką ma- , 
•i- *• 1 f i Dnf x.ianAi^ a* „ M a,7viiirvifirni tari vardą, susipraskite! Jums 

amerikiečių visuomenei, nei sa- tę. Bet šiandie jie yra suviliojami npnnvVr1 i i r nedraudžia bet 
„ . . . šlamšto knygomis, šlamštu ap- meka-nepavydi ir n^raud2ia, oei 
v a J a L dergta muzika. Šokių salėse gir- !maloniai prašo: nesėdėti salėje į' 

Chicagos ir kitų didmiesčių disi "tango" ritmai" ir "žavieji karciamose vidurnaktyje ir vėliau, 
j - ».. . - , , «,s«„i?oi" ir%5«H 1 nipmpniaimm Jaunimui reikia pasišokti ir pa-
dienrašcių ir meno žurnalų kriti menuliai , jpinti j piemeniškąją *- {m 

kūrybą. Tikrai piemeniška kūry
ba! Dažnai dar prastesne, nes 
dažnai ji sugadina gražią muziką 
ir priverčia galvojantį lietuvį (ra
šytoją, muziką ir kt.) spjaudytis. 

kai retkarčiais deda labai šil
tus atsiliepimus apie šio daili
ninko kūrinius. 

Ignas šlapelis, Krokuvos Me
no Akademijos auklėtinis, vė
liau ilgalaikis Meno Mokyklos 
direktorius ir jos profesorius, 
išsiskiria iš kitos eilės dailinin
kų savo konservatyviškumu ir 
didele gamtos meile. Tai retas 
tapytojas, kuris nesivaiko jokių 
šio amžiaus "izmų" ir visokių 
naujų meno krypčių. 

Ignas šlapelis stengiasi per
duoti žiūrovams neiškraipytą 
gamtos grožį, grožį, kurį mes 
papratę matyti daugelio nusisto 
vėjusių dailininkų kūryboje. Ta 
pytojo darbų pilkšvas koloritas, 
ypač apsiniaukusios dienos, kad 
ir čia Amerikoje sukurtos, daug | 
kuo primena mūsų mielos pa- j 
dangės vaizdų pilkumą. 

Kazimieras Žilinskas grafi
kos ir tapybos darbuose lieka 
ištikimas pastovesnėms meno 
tradicijoms. Dailininko sukur
tuose tapybos darbuose justi 
kiek duslus, linkstąs į švelnų 
pilkšvumą, koloritas, kuris ta
čiau gana patrauklus ir verčias 
žiūrovą ilgėliau pasigėrėti tais 
kūriniais. 

K. Žilinsko įtikinantis pieši
nys, išlaikyta technika ir gera 
kompozicija rodo, kad šis . kuk
lus dailininkas savo darbuose 
stovi greta tų, kurie save laiko 
dideliais meno meistrais. 

Vytautas Raulinaitis, vienas 
iš jauniausių šios parodos da
lyvių, mokslus ėjęs Preiburge, 
tačiau savo paskutiniuose dar
buose spėjo užsirekomenduoti 

R 4 D IJ 0 V A L A N D A 
Cleveland, Ohio 

Klausykitės l ietuviškos radlo progra
mos per W8RS stoti, 1490 banga 
kiekvieną penktadieni 7 vai. vakaro. 
Programą tvarko Lietuviu Radlo 
Klubas. Pirm. Juozas Stempužls, 1162 
Dalias Rd., tel. SW 6-1900. Progra
mos vedėjas Balys Auginąs 1567 E 
70 St., tel. RX 1-5393. Skelbimų rei
kalais kreiptis J V a d ų Rocevlolų, 
1319 E. 89 St., tel. RA 1-9936. 

Argi jau nebėra mūsų kūrėjų, 
kurie ,4tango-ritmų" muziką pa
puoštų naujais, gražesniais žo
džiais? Mes turime poetų, turime 
gerų kūrėju, bet mūsų akys kryps- I 
ta į kitonišką kūrybą, j kitonišką I 

bas ir vietą turėti. 
Sese lietuvaite, būk drąsesne ir 

patvaresne, spjauk į akis šlamšto 
muzikai su piemenų kūryba; tada 
tikrai visi tave gerbs ir tavo var
dą kels į padanges! 

Kartą susipraskime ir iššluoki-
me "šiukšles" iš šokių salių. 

P e t r a s N o r e i k i s 

Pilnai Jrengta BU gražiausiais jrengl 
mals. įkainuota prieinamai skubiam 
pardavimui atsiradus kitiems susi
domėjimams. 

LAkevIou .VM178 

PARDAVIMUI 
Parduodamas Šaldytuvas „Norge" 1S-
dirbystes, C Vi p6dų Ir valgomojo 
kamb. 5 dali g komplektas (dlnlng 
room set ) . Geriausiam stovyje. 
Kreiptis: 8886 Ko. Albuny Ave. 

Nauja Vytės Nemunėl io knyga 
LIETUVAI TĖVYNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. VUelklo iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Turime nuolatinį darbą gabiai 

MASININKEI-TYPIST 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Imsime pramokusią 
„graduate".5 dienų, 40 vai. sa
vaite. Gausūs priedai. Matykite 
Misa. Kiel. 

J. F . MARTIN CARTAGE CO. 
1401 S. Dearborn 

Ar domitės nuolatiniu darbu? 
Turime keletą vietų dabar dėl 

DICTAPHONE OPERATORS 
Pageidaujame patyrusių, bet im 
sime ir gabias mašininkes, iš
mokysime. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. 5 dienų 
savaite; gausus priedai; proga 
naudoti savo iniciatyvą. Saukite 

HAymarket 1-2135 
G I R L S 

for KICK PRESS and 
ASSEMBLY VVORK 

Perm. — 5 day — 40 Hours 
Overtime — Bonus Rates 

HARVEY SPRING & MFG. CO. 
865 N. SANGAMON 

IIELP WANTED — VYRAI 

• MILLWRIGHTS 
(2nd and 3rd shift) 

• ELECTRICIAN 
(2nd shift) 

• LABORERS 
(Swing shift) 
(or rotating shift) 

Excellent starting rates. Good 
working conditions. Many li-
beral employee benefits. 

Apf)ly 8 a. m. to 4:30 p. m. 
Monday thru Friday 

NATIONAL MALLEABLE 
& 

STEEL CASTINGS CO. 
110 N. 25th Ave. 

Melrose Park 

Ar jieškote nuolatinio darbo, 
švarioje dirbtuvėje kur darbi
ninkai yra įvertinami? 

Mums reikalingi 
• ORDER FILLERS 
• STOCKMEN 

Patyrimas nebūtinas. Imsime 
sąžiningus mokinius. Gausus 
darbininkų priedai. Kreipkitės 
dabar asmeniškam pasikalbėji
mui. 

2645 S. Wabash 

1HELP WANTED — VYRAI 

INTERNATIONAL ROLING 
MILL PRODUCTS CORP. 

offers You 
A steady job, excellent work-
ing conditions. 

WE NEED 
Maintenance men mechanies — 
pipe men eleetricians 

Apply Mr. Gordon 
5000 So. Whipple 

Nėra ko sielotis d81 lietuviškos kultūros. 
Ji nenyksta. Vietoj to rašyk laišką Liet. 
knygos klubui Chicagoje ir užsisakyk jos 
knygų. Tada jausiesi prisidėjęs prie lie
tuviškos kultūros kūrimo ir nesėdėsi toks 
rūškanas ir nelaimingas namie. 

LIET. KN. KLUBAS 
2334 S... Oakley Ave., Chicago 8, m . 

• •w» m 

mum KONKURSAS 
-4 Į ) |N-

1. Dienraštis "Draugas" ir jo Bendradarbių klubas skel
bia novelės konkursą. Data, konkursui skiriamiems rankraš
čiams įteikti, yra 1952 m. gruodžio 10 d. Konkurso rezultatai 
paskelbiami apie 1953 m. vasario 16 d. 

2. Už tris geriausias noveles skiriamos Šios premijos: už 
pirmąją — 100 dol.; už antrąją — 60 dol.; ir už trečią—40 dol. 

3. NovelSs temą ir pobūdį pasirenka rašytojas. Kon'kurso 
skelbčjai reiškia pageidavimą, kad novele kokiu nors atžvilgiu 
liestų lietuvių tautos buitį 19 šimtmety. 

4. Pageidaujama, kad novelS būtų ne didesne, kaip kelių 
ir keliolikos puslapių, parašytų mašinėle. 

5. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai prašomi pa
sirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarytame voke pažym§ti 
savo pavardę ir adresą, voko viršuje pažymint slapyvardį. 

6. Siųsdami savo kūrinius komisijai, rašytojai tuo pačiu 
sutinka, kad jie premiją laimėję ar nelaimėję, gali būti išspaus
dinti „Drauge". 

7. Rašytojų Draugija, "Draugas" ir mūsų dienraščio Bend
radarbiu klubas teisėjais premijuotinoms novelėms nustatyti pa
rinko K. Barauską, dr. P. Celiešių, J. Kaupą, A. Valentiną ir 
O. Zailskienę. 

8. Kūrinius siųst šiuo adresu: Novelės Konkurso Komisijai, 
"Draugas", 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Illinois. 

BMSBBMMsJsM 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 

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

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus SU užsakymai? 
siųskite: 

„ D R U Ū G B S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

Nauja Petrončlės Orintaites 
knyga legenda 

" V I L I G A I L f l r 
išėjo iŠ spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus medžie 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

D R A TJ G A S 
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

Dirbkite arti namų, sutaupyki
te laiką ir išlaidas. 

TYPIST-GENERAL CLKRK 
Pageidaujama patyrusi bot imsime 
gabią, naujai, pradedančią. Malonios 
darbo sąlygos, {vairios pareigos. r> 
dienų savalt§. Gausūs priedai. Ma
tykite I-arry Day. 

VALENTINE CO. 

1500 S. Westem 

Darbas su gera proga 
MERCANTILE NAT'L BANK 

turi keletą vietų del 

REIKALINGI VYRAI 
su „tractor nml trailer" 

dPl lsv«>žiojimo plieno, tarp netolimų 
vietų Illinois valstybCJ*'; arba gali
ma įsigyti reikmenis J<-i galite fi
nansuoti. Saukite — 

BElmont 5-6241 

• Punch press oporators 

• Polishers and 

• Spot vvelders 

Day and evening work, perma-
nent; good starting salary. 
Good vvorking conditions, em
ployee benefits. 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 S. Western Ave. 

Factory work. Light assembly 
and machine operators. Perma-
nent. Day work. D. P. 's. wel-
come. 

GEPHART MFG. CO. 
1020 W. Adams S t 

Ar jūs jieškote nuolatinio 
darbo su užtikrinta ateitim? 

VYRAI — BERNIUKAI 
Nereikalingas patyrimas; iš

mokysime sąžiningus darbiniu 
kus; "golf course" prižiūrėjimo 
darbas viduje ir lauke; patyri
mas nebūtinas. Del metų nėra 
jokių sunkumų, jei fiziškai tin
kamas. Susipažinimas su me
chanišku darbu įvertinamas; 
45 vai. sav. su geru atlygini
mu; laikas ir puse viršvalan- j T o o l M a k e r S 
džiams; nuolatinis darbas tin-' 
kamam vyrui. Ateikite pasikal- T o o l R o O f l l M a c h i t i e 
bejimui. 

BROOKFIELD COUNTRY 
CLUB 

Experimental ma
chine Operators 

Operatore 
MILLING MACHINE, 

Addison, 111. TUxedo 9-0232 p A C K G R i N D E R S 
SUR-

MACHINISTS 
ASSEMBLERS 

• STĖNOS 
• CLERKS 
• TYPISTS 

Pilną ar daliną laiką. Malonios'50 hour—minimum week. Per-
darbo sąlygos, įvairios parei
gos. Imsime budrias naujai pra
dedančias dirbti. Pilni darbinin
kų priedai. Proga progresuoti. 
Matykite Mr. Benner. 

MERCANTILE NATIONAL 
BANK 

Jackson at Clinton 

(Near Northwestern & Union 
Stations). 

NAUDINGOS KNYGOS 

Naudinga Knyga 
šeimininkėms 

Nesenai l&Bjusl Kun. P. 
Klrvelalčlo paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra t inkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal Jrlftlma: 

$1.00; 31.80 Ir f l . 60* 
i 

Užsakymus sa pinigais siųskite: 

" D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago d. IU. 

Eric Williams 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 
Tai pirmaeilė Istorija apie žmo

gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 
190 pusi. Kaina $2.00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS 2884 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

manent. Excellent opemngs 
with Old Line Reliable Compa-
ny. Outstanding paid for bene
fits and pension. We prefer men 
used to making own set-up, but 
will train men desiring to learn 
if they are able to read prints, 
and have machine shop exp. 
This is day or night work. 

GRINDERS 
(Precision) 

RADIAL DRILL 
GANG DRILL 

MILLING 
MACHINE 

ASSEMBLERS. 
BENCH 8C FLOOR 

HELPERS-
GENERAL 

Vandercook & Sons 
900 N. Kilpatrick Ave. 

(Use Iowa Str. entrance) 
Come in day or night 

ISNUOMUOJAMA 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 
Paruoš i 

H. MAOTITT.TTfi . DAUGIRDIBN* 

157 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus siųskite tuojaus: 

"DRAUGAS", 
2884 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI 

ISnuom. 4 kamb. apstatytas butas 
dfil viengungių vyrų. Karštu vande
niu apšlld.; elektra Ir gazas; nau
jai lšdekoruota: visi kiti patogumai. 
Kreiptis: 8250 60. Union Ave. 

Machine Repairmen 
Layout Sheet Metai 
Men 
Inspectors 

RECEIVING 
MACHINfiVG 
SALVAGE 

Production Machine 
Operators 
Drill Presses 
Milling Machine 
Boring Machine 
Lathe Hands 
External Grinders 
Broaches 

6 kambarių butas. Apšildomas; švie
sūs, dideli kambariai — tinkami 
dviem šeimom. 
KOckucl l 2-779H, 1C50 S. A vers Ave. 

(2-as augštas) 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, be 
baldų. Apšildomas krosnimis. Kreip
tis nuo 6 vai. vak. 1818 S. 60th Ct. 

(2-as augštas) 

10% bonus ior night work 
Employment ofiice open 

Mon. thru Fri. 8 a.m. 4 p.m. 
Sa!. 8-12 

INTERNATIONAL 
HARVESTER 

MELROSE PARK 
North Ave.—Mannheim Rd. 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą"! 
• 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana 

HELP VV ANTED — MOTERYS 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 

ne» Jis yra plačiausia' skaitomas 
fttuvlŲ fUenraitto. o skelbimu 

šalna yra prieinama visiem*. 

PliiiiiiLiii- "linui 
M 

— «, 
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Trečiadienis, lapkričio 26, 1052 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILIaNOIS 

Mišku inžinierius Madas Aukštaitis 
Lygiai prieš metus, atvykęs i duoti, an t ra vertus jie galėjo 

Ameriką, užgeso nepastebėtas, pradėti daryt i tokius darbus, 
visų mylimas ir gerbiamas Bla- kuriuos galėjo t inkamai įvertin 
das Augustait is . t i specialistai — revizoriai 

A T>I i M 1 . • u „ - Tolimesnės Valstybės Kontro 
A. a. Bladas, 1931 metais bai 

gęs eiti augštuosius miškų mok 
sius, atvyko į Lietuvą (mokėsi 
Vienoje, Austrijoje) ir stojo 
Lietuvos miškams dirbti. 

Momentas, kuriuo metu tas 
įvyko buvo jauniems, augštą 
mokslą (ypač užsienyje) bai
gusiems miškininkams daugiau 
negu nepalankus. 

Po revoliucinės prof. Matu
lionio epochos miškų tvarkyme, 
užėjo konservatyvi rusų auklė
jimo partija, kuri tapusi paklus 
niu įrankiu valdžios vedamai 
miškų politikai (kuri buvo su
bankrutavusio dvarininko poli
t ika) , atsigrįžo nuo Matulionio 
nubrėžto kelio rytų link. Tad 
jaunieji miškininkai su vakarie 
tiškomis idėjomis buvo netgi 
nepageidaujami. Gi B. Augus
taitis, dėl savo būdo vadinti 
daiktus jų t ikrais vardais, greit 
nepatiko miško valdovams ir jį 
laukė viešai jų skelbiamas "juo 
do kūno" gyvenimas. 

Bet ne visose valdžios įstai
gose buvo toleruojama miškų 
ūkyje stagnacinė politika. Val
s tybės Kontrolės at i t inkamos 
įstaigos specialiai domėjosi 

..miškais ir turėjo tam reikalui 
išsipraktikavusių gabių parei
gūnų — revizorių. Visas vargas 
buvo tame, kad jie nebūdami 
miškų specialistai, t ikrino miš
kų specialistų darbą ir todėl 
miškų depar tamentas lengvai 
pastariesiems daromus užmeti
mus pateisindavo tuo, kad Val
stybės Kontrolės revizoriai ne
mokšos, miškininkystės nežino 
ir revizuoti miškų neturėtų. 

lės veiklos pasėkoje 1935 m, 
miškų žinybos viršūnėse įvyko 
svarbių pakeitimų. Bladas grįž
t a prie tiesioginio miškų ad
ministravimo darbo, Miškų de
partamentą pradėjus tvarkyt i 

• 

Chicagoje 

lnž. Bladas Augustait is 

naujai paskir tam ir energingam 
žinovui — miškininkui p. A. 
Rukuižai. 

1944 m., Lietuvą apleidžiant, 
a. a. Bladas tvarkė Kaišiadorių 
miškų urėdiją ir buvo Trakų 
rajono miškų inspektorius. Nė
ra abejonės, kad jei ne bolše
vikų okupacija Bladui tektų 

Žvilgterėjimas į praėjusia^ 
veiklą 

Kaip 'kad ūkio vedėjas po 
ankstyvo ir intesyvaus pavasa
rio bei vasaros darbo vaisiais 
džiaugiasi derlių nuėmęs, taip 
ir firmos, finansinės įstaigos, 
net ir mažieji pramonininkai 
metams baigiantis daro apyskai 
tas . Neatsilieka ir organizaci
jos, draugijos bei draugijėlės. 

Pažvelgus į Moterų Sąjungos 
Chicagos apskrities darbuotę, 
pastebima, kad kuopos puikiai 
gyvuoja didesnėse parapijose ir 
kuopų valdybų narės ne tik vei
kia pasišventusiai savo tarpe, 
bet ir savose parapijose. 

Pavyzdžiui, Ciceroje gyvuoja 
dvi kuopos ir jų valdybų pirmi
ninkės ir raštininkės A. Stašai-
tienė, B. Jakaitienė, A. Šatkie-
nė ir P. Zakarienė sudaro pulsą 
viso parapijos veikimo moterų 
tarpe. 

Šv. Jurgio parapijoje* taipgi 
gyvuoja dvi kuopos. Čia veikia 
R. Mazeliauskienė, J. Pukelie-
nė, M. Rudienė, A. Valančiūtė, 
A. Nausėdienė ir B. Bytautie
nė. 

Švč. Panelės Gimimo parapi
joj Marąuette Parke pasižymi 
jaunos veikėjos V. Leone, D. 
Murray ir O. Ivans. švč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje Brighton Parke daug 
veikia P. Zakaraitė, Klapataus-
kienė ir S. Junokienė. 

Nors ir nėra parapijos ,Mel-
rose Parke, bet visuomenės veik 
loję pasišvenčia Petrai t ienė ir 

Televizijos programa jCicOrO, Ilh 
Nepaprastai puikiai praėjo 

apskrities sąjungiečių programo 
je i i stoties W G N - T V . Prog
ramos vedėjas turėjo pasikal
bėjimą (interview) su komisi
jos pirmininke Donna Kamins
kiene, liečiant lietuvių katalikių 
veiklą. Taipgi pasikalbėjo su 
seniausia programoje dalyvavus 
sia sąjungiete 82 metų Urbonie
ne iž Cicero, 111. 

Sekantį rytą "Chicago Daily 
Tribūne" savo "Television 
News" puslapyje gražiai apra
šė pasikalbėjimą. 

Po programos visos dalyva
vusios narės ir viešnios buvo 
puikiai pavaišintos pietumis 
"Home Ar t s Guild". Jos pa
tyrė daug malonumų ir gavo 
daug vertingų dovanėlių. 

Ilušiamas U n ledinis pobūvis 
Šv. Antano parapijos salėje 

gruodžio 17 d. 7 vai. vakaro 
įvyks priešmetinis susirinki
mas. Bus išklausyti įvairūs pra 

Pareigių maisto protinki ų 
parduotuvė puikiai atremontuo
ta ir gražiai apšviesta. Ją šau
niai aptarnauja šeimininkė su 
pora pagelbininkių. P a t s "bo-, 
s a s " daugiausia laiko pralei-' 
džia atnaujindamas savo seną 
namą. 

Jaunamečiu "Karalai tė Tei
su tė" buvo užkariavusi praėju
sį šeštadienį Liberty svetainę. 
Per t raukos metu buvo prisimin
t a viena serganti taut ietė ir ja i 
surinkta daugiau $50. 

Lietuvos Kareivių Draugystė 
gauna naujų jėgų. P . K. And
rijauskui padarius pradžią, pra
ėjusiame susirinkime įsirašė 
Juškevičius ir Kreivėnas. Kai 
jie pavar tos savo talentus, 
surūdiję kareivių kardai t ikrai 
bus nušveisti. P . 

Piritai maSinoje 
Teresė, Sincak, 23 metų, gy

venanti 1838 S. Ashiand, iššau
kė policiją, prašydama pagal
bon, nes du jes pirštai įstrigo 
į elektrinį maišytuvą virtuvėje 
Policija maišytuvą išardžiusį 
pirštus išgelbėjo ir parūpinc 
pirmąją pagalbą. 

Britų atomine bomba 
Britų premjeras W. Churchill 

parlamente kar tą kiek prasi tarė 
apie buv. pirmosios jųjų atomi
nės bombos bandymus Austra
lijos apylinkėje. Nedaug ką j is 
pareiškė viešumai, bet britų 
spauda dabar giriasi kiek dau
giau sužinojusi. Pagal ją, nuo 
dabar gaminami visi britų bom
bonešiai (nežiūrint kokios kla
sės jie bū tų ) , bus pajėgūs ga
benti naująją atominę bombą. 
Be to, nors angliškoji bomba 
esanti žymiai mažesnė, bet pa
jėgumu pralenkianti ameriki-

Taisys kelius 
Chicagos didžioji spauda ra 

šo, kad per ateinančius 10 me
tų numatoma išleisti $800 milio-
nų pagerinimui kelių ir t rans
porto sistemos Chicagos apy-

\wvsmvMjjUJ^M&J7tfj>Jj&mjszzuvj;;/, :i 

Stomach 
GAS! 

— Socialinių problemų spren 
nešimai ir naujos valdybos rin- d i m a 8 . g i o m i s d i e n o m i a M a d r i d e ' ^ ™ f i a * . J * ? J * p o n i J O S ; 

'Toks "Daily Mail" leidžiasi net 
į "smulkmenas", girdi, naujasis 
britų ginklas tesveriąs vos 500 
sv. ir šis sprogimus gali būti 
naudojamas ne vien kaip bom
ba, bet ir kaip šovinys. Kas su
paisys visą teisybę? 

vykdyti da r didesnių ir labiau j Z a u b i e n ė . V i sų šventųjų p a r a 

Pažangaus ir energingo va
dovo vedamos Valstybės Kont-

v r o l ė s ' Bendrosios Revizijos de
par tamentas nutarė pasinaudo-

atsakingų pareigų. Velionis bu
vo lietuvių t remtyje gimnazi
jos Grevene (Vak. Vokietija) 
direktorius. 

Buvo s t a tus ir draugiškas. 
Nėjo į komprom su3 su piktuo
ju, aiškiai savo nuomonę reikš
damas. Turėjo draugų lietuvių 
ir nelietuvių tarpe. Buvo dide
lis geros knygos mylėtojas, pa
staruoju metu domėjosi moks-

ti augštųjų miškų mokslą bai- :liniais klausimais 
gūsių patarnavimais. Šia proga 
be galvojimų pasinaudoja a. a. 
Bladas, įsitikinęs, kad naujoje 
darbovietėje gaus platesnį savo 
žinių pritaikymą miškų labui — 
jo pavyzdys buvo užkrečiamas. 
Jį sekė kiti ' miškininkai. Pelė
siais pakvipusi rami miškų ži
nybos užtvanka liko sudrum
sta. Jaunų miškininkų žygis 
vertė mūsų departamentą paju
dėti. J au šabloniškai negalima 
buvo prieš Valstybės Kontro
lę atsikirsti — augštieji parei
gūnai iš Kauno ėmė dažniau 
lankyti miškus, kas pastarie
siems išėjo į naudą. Miškų de
par tamente likę miškininkai 
specialistai irgi atsikvėpė, nes 
pasibaigė Miškų depar tamento 
monopolis miškininkams darbą 

Gimė 1899 m. Mažučių kai
me, Vilkaviškio apskr. s tam
baus ūkininko šeimoje. Jo tar
nybos lape bolševikų ranka pa
žymėta "syn krupnavo kula-
ka"—atsei t s tambaus buožės sū 
nus — atestacija būti į Sibirą 
išvežamam. Bet šios nelaimės 
jis išvengė, bolševikams netu
rint laiko ir besirūpinant savo 
kailiu. Prietelius 

pijoje West Pulman, visur pasi
žymi Mataišienė, Mrs. Dykton 
ir p. Zubienė. 

Paties apskrit ies valdyboje 
jau daug metų veikia Josephine 
Kilkus, Ona Zaurienė, Petronė
lė Zakarienė ir Donna Kamins
kas. 

P e r metus daug nuveiktu. 
Susirinkimai gyvi, po susi-

rinkimų diskusijos ir vaišės, 
kar ta is n*t ir programėlė. 

Minint Moterų Sąjungos die
ną gegužės mėn. buvo suruošta 
"Filmų ir paskai tos" progra
ma Šv. Antano parap. salėje 
Įdomius filmus parodė "Drau 
go" štabo šefas kun. P. Cini
kas, MIC. Įdomią paskaitą pa
teikė dr. Ona Labanauskaitė . 
Po programos svečiai buvo pa
vaišinti abiejų Cicero kuopų ko 
misijų narių. 

• 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

A. a. MARIJOS KURslENiS 
Vienerių metų mirties sukakties gedulingos pamaldos įvyks 
Gimimo Panelės švč. parap. bažn. š. m. lapkr. 28 d. 8 vai. 
ryto. Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti 
mirusią ir dalyvauti pamaldose. 
Vis liūdintieji: Duktė, /.nitus, Anūke ir Uošvienė 

• 

S E 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU Ai si v 
MEDŽIAGĄ 

CARR M O O D Y 
LUMBER C O . 

STASYS UTVVINAS, Prer. 
3 0 3 9 S o . H A L S T E D S T 

T* l . Vlctory 3-187$ 
A P K A I N A V I M 4 IR P K K K I V ' P B I * 

S T A T Y M * TKIKIAMK-
NKMO&AMAl 

R T 1 RAšTINft A T I D A L Y T A kasd ien nuo 
H vai. r y t o Iki* * vai. v a k a r o Ir 
ficštadlcnlals Iki 3 vai. v a k a r o 

* — — • 

A. A. 

• ELZBIETA MACIULAITIENE 
(Po tėvais — LAPINSKAITE) 

(S.vvt-tio 8029 V\V Hl., ISmt Chi tugo , Intl. 

\ I I M lapkr ič io Vi d.. l&BJI m.. 4:5(1 vai. valui re, su laukus i 7f> m. 
GI m Ut) t vasar io -•'> d. l s 7 7 m. .LietuvuJ, Nauiuii'Hi'io i>uru.|>., ša 

kiu, apsk r . vargingoj še imoj . IVi- savo rOiK.'Ktinguitia ir d i ih l j vaigif. 
n e p a p r a s t a meilę .savo vaikam.s, visus gražiui ap rūp ino . 

Amer iko j tegyveno IV4 metų. 7 me tus sunk ia i sirgo ir daug Is-
kentėjo. Prlklausfi Tre t in inkų Di-uųytjal 

l 'usilikt dideliam* nu l iūd ime: s u n ū s : kunigai? JUO/.UH ( KUHIOII, Pu.) Ir 
P r a n a s (Toronto , On t . ) , d u k t ė Mari ja ir Kentas Pe t ra s Hal t rumonal , 
un'ikČN Jrtita ir Asta. sesers sunūs Jonus Adomai t i s su šeima, lirolhj 
Sunūs: Antanas . Juozas ir Jonus Lapinskai . Be to, vyras ir v ienas 
s ū n u s k a r o aud rų ne/.inia kur y ra nublokšt i . RUI irgi jau amžinybfiJV! 

K Omui paša rvo tas Olesktt koplyčioje. 31134 Kliu St. 
Laidotuvės jvyks penktadįen) , lapkrit ' io 88 d., Is koplyrios '.» vai. 

rytu j iv. I*i aneiškai i s bažnyčia, Kurioje įvyks gedul ingo* pama ldos 
už veitonCs meta. Laidotuvėse da lyvaus J. 10. vyak. V. Hrizgys. | ' o 
pumajdu •'"* nal .sdeta i Av. KU^UHUMO kapine*. 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus: g imine i , d r a u g u s ir paž | s t a inus 
da lyvaut i šiose la idotuvėse. 

Urna molinftle, tobunie T a u lengva s v e t i n e i Amer ikos žemelė? 
' I • ! i 

Nuliftde: suims, d u k t ė ir Žentas, unftKės, se/sots s u n ū s ir Jo soL 
nla, brolių vaikai Ir JIĮ šeimos ir kiti g iminės . 

Laidotuvių, d i r ek to r ius Miko Oloska, 39114 Klin Ht. Tel. 1» 3 X. 

kimas. 
Po susirinkimo bus pregramė 

lė. Kalėdų švenčių proga bus 
pasikeista dovanėlėmis. Po te 
bendras giesmių giedojimas ir 
vaišės. 

Prašome pas m u s 
Jau beveik baigiasi t rys me

tai kaip tūkstančiai tremtinių 
pas mus apsigyveno. Džiugu, 
kad ši atvykusių kar ta , be iš
imties, atsiekė puikaus išsila
vinimo moksle, mene ir visuo
menės veikloje. Bet kodėl iki 
šiol tik visai mažas nuošimtis 
įsijungė į mūsų veikėjų retė
jančias eiles? I š pradžių užkal
binom, bet užkalbintos mote
rys atsisakinėjo: "Dar neapsi-
pratom", "Dar t ruputį palauki
te" , "Gal dar grįšim atgal" , 
"Dar visur nepaspėjame". Bet 
tai buvo jau beveik t ry s metai 
atgal. Dabar j au t ikrai apsi
tvarkiusios, apsistojusios, apsi
žiūrėjusios. Prašom į mūsų su
sirinkimus ateiti, su mumis veik 
ti , į mūsų organizaciją įsira
šyti ir mums padėti visuomenės 
darbuotėje. 

įvyko iškilmingas studijų me
tų a t idarymas socialiniame Leo
no XIII Insti tute; Ins t i tu tas 
stengiasi sutelkti žymesniuosius 
teisininkus, politikus, sociolo
gus bei ekonomistus į vieningą 
darbą, Bažnyčios mokslo švie
soje j ieškant teisingo socialinių 
problemų sprendimo. 

— Vokiečiu katalikų kongre
sas . Vokiečių katalikų kongre
sas įvyks 1954 m. Fuldoje. Ta 
proga bus paminėta šv. Boni
faco, kankinio, 1200 metų su
kakt is nuo jo mirties. 

"TADO'BALČTUMO 
PR1 < 1/lsK \S LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGINUS, VVITTNAUER. BULOVĄ 
ir k t . šveicar iški la ikrodžia i t i k r a i 

žemomis ka inomis . 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-4)841 
DARBO VAL,: 9-2:80 ir 4-8 v. v. 
šeš tad ien ia i s 10-2:30 tr 4-8 v. v. 

Ar kank ina te* nuo dujų ir i špūt imo 
dėl užkietėjusiu v ldur iy? Ar jauč ia te 
„p i lnumą" ku r s gadina jūsų apetitą.? 
Tad tu r i t e dary t i ka ip ir t ūks t an 
čiai ki tų da ro pasekminga i nuo 1887 
m. — lmkl to per ilgą laiku iftban-
dytą „a tomachlc - toh ic" v idur ius lluo-
suojunčius vaistus. 

Triners Bitter Winc 
šie malonaus skonio vaistai y ra mok-
Hli.škai pugamitit i iš pačiou gamtos 
vui*tiitių suknelių, žolių bei ki tu 
,,bontaniea1n". Suteikia skubu paleng
vinimą nuo užkietėj imo bei jo s imp
tomų. Nusipirki te bonką š iandien ir 
patys įs i t ikinkite Jo pasekmingą vei

kimą, ( l ' a s t a b a : Jei 
jūs negali te gaut i Tr i -
ni'i-'s Jūsų krautuvėje , 
prisiųskite $1.50. ka r 
tu su jūsų k r au tuves 
vardu, pas : Jos . Tr i -
ner, Corp., 4053 W. 
Fi l lmore, Chieago Ir 
didele 18 uncijų bon-
ka Tr lne r ' s bus Jums 
tuojau pasiųsta, a p m o 
k s t u p r i s i un t imu) . 

• .'.•.•,•.•,•••,• v . •••-. ••• • . . v r ••-,••• - v . - . •• -'. •••-.-/ 

— 18 japonų šeimų, 54 asme
nys, gavo leidimą emigruoti į 
Braziliją. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiimiiiiiftmiiiiim'i* 

MODERNAUS S0KI0 
S T U D I J A 
A. ValeiŠaites Ir 

Grigaliūną i tes-Lazausluenčs 
3130 So. Halsted St. 

t e l . CAlumet 5-9389 
P r i i m a m i mok in ia i : p i rmad. , an t rad . , 
t ročiad. ir penk t ad . nuo 5 v. iki 8 v.v. 

tlolin F. Eudeikfc 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y 8 M O D E R N I O S KOPLYČIOS 

4605-07 South Heimitago Arenu* 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 
4330-34 South Caiifomia JWenuo 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ I R N A K T | 

1410 8. 5 0 * AVE. 
CICERO t O * 

&£ 

AMTHOMY B. PETKUS 
IUAJTBOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6815? SO. W Ę S T E R N AVE. 
CHICAGO, ILL. 

GBovehffl 64142 

HKmloek 4-2644 

TOwnhaU 3-2109 
• — 

• • - N * ~ 
* --

w 
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POVILAS SADAUSKAS 
Gyveno 6028 S. Albahy Ave. Tel. REpublic 7-0420 
Mirė lapKr. 24 d., 1952, 11:15 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskričio, Vabalninku pa

rapijos, flamongalių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 40 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Frances ir 
Lucy Srubas, žentas Edward, anūkė Nancy, brolis Bronis
lovas Sadauskas su šeima (De Kalb. 111.), sesuo A. Pruns
kienė su šeima. (Welston, Mich., švogerka Ona Tamulonis 
su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. 
VVestern Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 29 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo Paneles Švenč. parapijos baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą-
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentas, Anūke, Brolis, Sesuo Ir kiti 
Kimine*. 

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Telef. YArds T-1911 

LIODĖSIO VALANDOJ 
šsmkitt 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air CondiUoned koplyčia 
RKpubUc 7-8000 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, ku r i e g y r e n a ki tose mies to da lyse ; gaus ime 
koplyčią a rč i au jūsų namų. 

H'H 

'.*VJ įįį! 
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PIRKITE TIESIOG N P 
MR. NE180H 
— savininko — 

Monument 
Company 

3914 W«st l l l t h Slreet 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

D i d ž i a u s i a s p ^ m l u l r l ^ m p 
P l a n o PanlrinkimaM M i e s t e 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambuliinsij p a t a r n a v i 
m a s y r a t e i k i a m a s 
dieną ir n a k t J. R e i 
k a l e sauk i t e 
mus. 

Mes t u r i m e koplyč ias 

I losclundo da lyse 1 r 
v i s o s e Chicagos i r 
tuo jaus p a t a r -
naujara . 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. Vlrglola 7-6672 
10756 S. MIOHIOAN AVE. PUUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-57U 

. . . j , . „ ., ~ - ' ' " —" ' - — • — . — — » • " • - • ' — • - • - • • • ^ H — — • !...• •"' '— • • • • " — • - • • • '— — 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymple 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTEP STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-llilI 
— • ~ . . . - - . i — - - • • • • • 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CIIIOAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 
: : 1 s 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTUJANIOA AVE, Tel. YArda 7-3401 

. JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. LFTUANICA AVE. Tel. YArds 7-113&—11S9 

JULIUS 1IULEVI6IUS 
4 3 ^ 8 S . C A L I F O R N I A A V E . T e l . I i A f a y e t t e 3>SQ,TZ 

I 
- l 
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1646 VVEST 46th STREET mmmmmm 
A. EŽERSKIS 

TeL Y Arda 7-0781 

— 

. 
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•L DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, lapkričio 26, 1952 

imu 
X Mrs. J. Kazanauskas, pir

mininke Chicagos Lietuvių Mo
terų Draugijos, K. Zaromskis, 
dailininkas gyvenąs Chicagoje, 
ir l>onardas Simutis, „Draugo4 

vyr. redaktorius, bus teisėjais 
gražiausių kostiumų konkurse, 
kuris įvyks per Spaudos Balių, 
Midwest viešbutyje, šokiams 
gros Jurgio Akelio orkestras 
nuo 8:80 vai. vak.; tuojau: 
prieš vidurnaktį bus pranešta 
laimėtojai kostiumų konkurse. 
Pirma dovana bus $50.00; ant
ra dovana bus $25.00; o trečia 
dovana $25.00 bus paskirta gra 
žiausiam lietuviškam kostiumui. 

X Chicago Herald American 
praeito šeštadienio laidoje buvo 
patalpintas žurnalisto — redak 
toriaus St. PiežoH straipsnis a-
pie „Dainavos" ansamblio įvyk 
stantj religinį koncertą š. m. 
lapkričio 30 d. 4 vai. p. p. Sv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Koncerto 
metu bus išpildoma Beethove-
no oratorija „Kristus Alyvų 
Darželyje". Straipsnis papuoš
tas nuotrauka — „Dainavos" 
ansamblio moterų choro dalis 
tautiniuose rūbuose. 

X Teisėjo Alfonso Wells į-
vesdinimo iškilmėse Chicagos 
miesto teismo rūmuose praeitą 
pirmadienį dalyvavo didelis bū
rys jojo prietelių ir pažįstamų. 
Dariaus-Girėno American Le-
gion Postas įteikė naujam tei
sėjui labai gražią Amerikos vė
liavą; iškilmių laike kun. P. P. 
Cinikas, MIC, TT. Marijonų 
spaudos vedėjas Chicagoje, su
kalbėjo maldą, kuri buvo su
redaguota pagal 3 perskyrimo 
Patarlių knygos šv. Rašto. 

X Patikslinimas. Vakar die
nos „Draugo" numeryje „Ap
link mus" žinučių skyriuje pa
rašyta, kad „P-nia Petkūniene 
buvo pagerbta vardinių proga", 
o iš tikrųjų turėjo būti Teklė 
Norbutiene, žinoma Brighton 
Parko draugijų veikėja. Ji ir 
E. Motekaitiene iš Cicero bus 
šeimininkes banketo, kurį ruo
šia Lietuvos Vyčių Illinois-In-
diana apskritis L. Simučiui ir 
I. Sakalui pagerbti jų Šv. Tėvo 
apdovanojimo medaliu „Pro Ec; 
clesia et Pontifice" proga. Ban
ketas bus sekmadienį, lapkričio 
30 d., Lietuvos Vyčių salėj. 

X Kęstučio Pašalpos Klubo 
parengimas praeitą sekmadie
nį gerai pavyko. Buvo pastaty
ta operetė „Viengungiai". Pa
rengimu daug rūpinosi Petrai
tis, Klemka, Ališauskas ir kiti. 

X „Antroji klaida", tokia 
antrašte atsiųstas trečias rank
raštis „Draugo" novelės kon
kursui. Novelės autorius pasi
rašęs Žibuoklės slapyvarde. 

X Juozas Marcinkus, 1809 
S. Peoria St, jau nuo kovo 
mėn. serga. 

imiiimimimiiiiimiiiimitinimiimiiiii 
• Lygiai mėnuo iki Kalėdų. 

Jau laikas parinkti dovanas. J. 
Karvelis, 3249 S. Halsted St., 
Chicago 8, 111., Tel. DA 6-1136, 
siūlo įvairiausių dovanų pasirin
kimą. 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiHk 

X Sv. Jurgio parapijos baž-, 
nyčioje lapkr. 30 d., sekmadie
nį, per sumą prasidės 40 va
landų atlaidai. Parapiečių dva
siniam patarnavimui suvažiuos 
daugiau kunigų. Antradienio va 
karą užbaigiamąjį pamokslą pa 
sakys J. E. vysk. V. Brizgys. 

X Rytoj nuo 12:30 — 1 vai. 
p.p. stotyje VVENR-TV Chan-
nel 7 bus rodoma speciali Pa
dėkos programa, kurioje daly
vaus lietuve tautiniuose rūbuo
se B. Jameikienė, kuri atsto
vaus naujai atvykusius į JAV 
(ne tik lietuvius, bet visų tau
tų tremtinius). 

X Chicago Tribūne, Metro
politan skyriuje, lapkričio 27 
d. laidoje tilps nuotraukos ir 
aprašymas lietuvių eglutės ir 
programos, kuri bus įvykdyta 
gruodžio 3 d. 7:30 vai. ir 9 vai. 
vak. Mokslo ir Pramonės muzė-
juje. 

X L. Zurlį, ilgametį Bright
on Parko kolonijos gyventoją 
ir choristą, dirbtuvėje ratas pa
gavo už drabužių ir įsuko. Pa
vojus gyvybei. Guli Garfield 
Park ligoninėje. Jo žmona ir 
trys vaikučiai — susirūpinę. Jo 
draugai choristai linki jam greit 
pasveikti. 

X American Family žurnale 
gruodžio mėn. laidoje telpa lie
tuviškų eglutės papuošalų ir lie 
tuvaitės nuotrauka, ir labai gra 
žus aprašymas apie tuos pa
puošalus. Šis žurnalas pardavi
nėjamas independent maisto 
krautuvėse visoje Amerikoje. 

X Tremtinys iš Gauting sa
natorijos, Vokietijoj, besigydan 
čių ten lietuvių vardu nuošir
džiai dėkoja už „Draugą", pa
brėždamas, kad tai esąs vienin
telis jų džiaugsmas sunkiose 
tremties dienose. 

X Prof. Dr. J. Meškausko, 
Ateitininkų Federacijos Tary
bos pirmininko, dabar yra šis 
adresas: St. Francis Hospital, 
Cambridge, Ohio, arba *130 So. 
lOth Str., Cambridge, Ohio. 

X Juozas Būga, tautosakos 
rinkėjas, ketvirtadienio vakare 
tarp 6-7 vai. kalbės apie lietu
vių senovės palikimą. Žmonės 
domisi jo surinkta tautosaka. 

X Feliksas Isiunas, iš Phila-
delphia, Pa., apsimokėjo už Ka
lėdines atvirutes ir pareiškė pa 
dėką „Draugo" administracijai 
už gražias atvirutes. 

X Dan Kuraitis, Milda Buick 
Co. savininkas, atsilankęs su 
žmona į sidabrinę Tėvų Mari
jonų vakarienę, paaukojo nau
jai statybai 50 dolerių. 

X Antanas M. Phillips, laido 
dotuvių direktorius, 3307 So. 
Lituanica, Tėvų Marijonų va
karienei papuošė stalus gražio
mis gėlėmis. Nuoširdus ačiū. 

X Dr. K. Gečys, B. Janulai
tis, J. Starkauskas, V. Kervel, 
Mrs. E. Lansbarkas, įvertinda
mi šių metų Kalėdines atviru
tes, prisiuntė už jas po 2 dol. 

X Feliksas Miniatas po sun
kios operacijos sveiksta Mother 
Cabrini ligoninėje. Draugai ir 
artimieji linki jam kuogreičiau-
siai sustiprėti. 

X Bronius Kudginas, naujai 
išrinktas Chicagos Lietuvių Ta 
rybos pirmininkas, išvyko į Ka
liforniją vienam mėnesiui poil 
siui. 

LIETUVIŲ SPAUDOS KONFERENCIJA 

Spaudos konferencija su dirigentu Jonušu po Vyrų choro kon
certo, suorganizuota Žurnalistų Instituto dilyvių. 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Literatūros ir meno vaka
ras. Lapkričio 29 d. 5 vai. Arn 
gėlų Karalienes parapijos salė
je, Brooklyn, N. Y., jvykstan-
čiame literatūros ir meno va
kare dainuos: soliste Vince Jo-
nuškaite, solistas Aleksas Va
siliauskas, akompanuojant pia
nistui Aleksui Mrozinskui, dai
nuos Operetes vyrų choras, ve
damas nepailstamo dirigento 
Mykolo Liuberskio, savo kūri
nius skaitys rašytojas Stepas 
Zobarskas ir iš jaunųjų — Ro
mas Kisielius. Tautinius šokius 
šoks mokytojos Jadvygos Ma
tulaitienės vadovaujama mer
gaičių grupe. 

Gros Adomo Jezavito orkes
tras. Veiks gausus bufetas. 

— Trys didieji žodžio meni
ninkai. Poetas Bernardas Braz
džionis, rašytojas humoristas 
Antanas Gustaitis ir dramos ak 
torius Henrikas Kačinskas 
gruodžio 7 d. atvyksta su nau
ja programa j Brooklyną, N. 
Y., ir čia, Apreiškimo parapijos 
salėje, dalyvaus Gabijos žurna
lo rengiamame dailiojo žodžio 
koncerte. \ 

— Šv. Kazimiero Mokyklos 
Motini} Gildą, Worcester, Mass., 
lapkričio 20 d. surengė Kalė
dinį bazarą šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Bazaro vedėja 
buvo Mrs. Theodore F. Pinkus. 

— Mirė William Swipp, gyv. 
Auburn, Mass. Jis apie 46 me
tus išgyveno Worcester, Mass., 
tik praeitais metais persikėle 
gyventi į Auburn. Jo palaikai 
palaidoti šv. Jono kapinėse. 

BRAZILIJOJ 
— Gražus pavyzdys. Į Vila 

Anastacio lietuvių pamaldas kas 
kart vis daugiau susirenka lie
tuvių. Tenka džiaugtis, kad vie
tos lietuviai tikybiniu solidaru
mu moka geriau ir gausiau pa
sirodyti, negu kitų tautų žmo
nes. Gražų įspūdį palieka ne tik 
lietuviams, bet ir brazilams Liu 
do Ralicko įsteigtasis bažny
tinis choras, kurio sąstatan įei
na ir suaugę giesmininkai. 

— Jaunučių choras. Jaunu
čių choro prie Dr. Vinco Ku
dirkos mokyklos Mokoje įstei
gėjas ir vedėjas Liudas Ralic-
kas, del pasunkėjusių darbo są
lygų fabrike, laikinai atsisakė 
tam chorui, kurį vedė nemoka
mai 13 metų, vadovauti. Jau
nučius dainų pamokyti apsiė
mė, taip pat be atlyginimo, p-le 
Elvira Kilčiauskaite. 

— Žymus sukaktuvininkas. 
Lietuvos konsulas p. Aleksand
ras Polišaitis spalio 29 d. šven-

Peršove triukšmadarį 
Fred Belcher, 24 m. amžiaus, 

išsigėręs, ėmė kelti triukšmą 
autobusų stotyje Evanstone. 
Kai atėjo pašauktas policinin
kas, Belcheris pagriebė metali
nį įtaisą nuo stalo rengėsi pulti 
policininką. Policininkas palei
do perspėjamąjį šūvį ir, kai tas 
vistiek rengėsi smogti policinin
kui, paleido du šūviu į triukš
madarį. Peršautasis nugaben
tas į ftv. Pranciškaus ligoninę. 

Atgaivino 7 vaikus 
Negrė motina Mary Sistrunk 

buvo išvykusi į šelpimo įstaigą 
jieškodama pagalbos, kai tuo 
tarpu jos namie pasilikę septy
ni vaikai rūsyje 4599 Oaken-
wald, kur jie gyvena, pusiau 
nualpo dėl stokos deguonio. Vai 
kų amžius — nuo vieno mė
nesio iki 4 metų, kaikurie dvy
nukai. Jų pusseserė pašaukė 
ugniagesius, kurie vaikus at
gaivino. 

Paskutiniai operos 
spektakliai 

New York City Opera Chi
cagoje savo spektaklius baigia 
lapkričio 30 d. Dar pastatys: 
trečiadienį Cavaleria Rusticana 
ir Pajacus, penktadienį — Car-
men, šeštadienį popiet Butter-
fly, vakare — Aidą, sekmadie
nį vakare — La Boheme. Vai
dinimai vyksta Operos Namuo-
se. 

Padegė 30 namų 
Policijos sugautas jaunas pik 

tadarys Charles Johnson, 15 m. 
amžiaus, gyvenąs 2150 Lincoln 
ave., prisipažino per ketverius 
paskutinius metus padegęs apie 
30 namų. Vienas iš jo padegimų 
buvo atnešęs $25,000 nuostolių. 
Policija jį sugavo pamačiusi sto 
vintį prie įtaiso, kuriuo prane 

KAS, KĄ IR KUR 
— Budriko radijo programa 

Padėkos dienoje, ftį ketvirtadie
nį, t. y. Padėkos dienoje nepa
mirškite pasiklausyti Budriko 
radijo programos iš stoties 
WHPC, 1450 kil. nuo 6 iki 7 
vai. vakaro. Girdėsite daug gra
žių dainų, kurias sudainuos 
buv. Lietuvos operos solistė p. 
Izabelė Motiekaitienė, o radijo 
orkestras išpildys keletą gražių 
lietuviškos muzikos kūrinių. 
Juozas Būga irgi bus su naujo
mis pasakaitėmis. Šias progra
mas leidžia savo lėšomis Juozo 
Budriko Prekybos Namai Chi
cagoje, 3241 So. Halsted St. Pa 
siklausykite. • S. T. 

— „Dainavos" ansamblio re
liginio koncerto metu Šv. Kry
žiaus pa ra p. bažnyčioje 1952 
m. lapkričio mėn. 30 d. 4 vai. 
po pietų be Beethoveno orato
rijos „Kristus Alyvų Daržely
je" ansamblio mišrus choras su 
solistu Jonu Vazneliu giedos 
gražią muz. Strolia giesmę 
„Parveski, Viešpatie". 

— Kalėdinių eglučių paroda. 
Mokslo ir Pramonės Muzėjaus 
Kalėdinių eglučių paroda prasi
dės šeštadienį, lapkričio 29, tę
sis iki Naujų Metų. Lietuvių 
Dieną, gruodžio 3 d. bus 3 pro
gramos: 2 vai. po pietų, 7:30 
ir 9 vai. vakare; popietinėje 
programoje dalyvauja Maria 
High School šokėjos ir choris
tės, vadovaujant Ses. M. Ber
nardai; vakarinėje „Dainavos" 
ansamblis, vadovaujant S. So
deikai ir G. Veličkai, {ėjimas 
į visas programas nemokamas, 
tačiau biletus vietoms reikia iš 
anksto įsigyti, kreipiantis į Mu-
seum of Science & Industry, 
Jackson Park. 

*Ar pagalvojote, kas įvyktų 
su Tamsta ir šeima, jeigu Jus 
ištiktų nelaime ir taptumėte in
validu? Draudimo kompanijos 
tokiais atvejais sutinka mokėti 
nuolatinę pašalpą net ligi gy
vos galvos. Kreipkitės į J. Kut-
ros kontorą, 2405 W. 51st Str., 
tel. PRspect 6-7238. 

D i e n r a š č i o 

" D R A U G O " 
PRIES-ADVENTJNIS 

te 60 metų amžiaus ir 30 m. šamas gaisro pavojus. Pikta-
diplomatinio darbo sukaktį. Ta 
proga jį pasveikino Sao Paulo 
gubernatorius, konsulai ir kiti 
įžymūs pareigūnai, o taip pat 
lietuviškų organizacijų atstovai 
ir paskiri asmenys. 

— Neleido Brazilijos Švieti
mo ministerija nepatenkino Vo 
kietijos pasiuntinybės prašymo 
leisti atidaryti vokiečių gimna
ziją Rio de - Janeire. Įstatymas 
draudžia priimti tik vienos ku- liavimas. 
rios tautybės mokinius mokyk
lon. Tai liečia vidurines ir augš-
tesnes mokyklas. 

darys pasisakė, kad stebėjimas 
liepsnų jam sudaręs malonu
mą... 

Susisiekimas Šventėse 
Chicagos geležinkelių, auto

busų ir lėktuvų stotys taip su
sitvarkė, kad galės gausiai duo-
fi susisiekimo priemonių Padė
kos dienos savaitgaliui, kada 
numatomas gausus žmonių ke-

CHICAGOS ŽINIOS 
Galutini rinkimų daviniai 

Oficialiai paskelbtais rinkimų 
daviniais Eisenhoweris gavo 
Illinois valstybėje 443,407 bal
sais daugiau už Stevensoną, lai 
mėdamas 98 apskrityse (coun-
ties), gi Stevensonas telaimėjo 
keturiuose Illinois apskrityse. 
Be to, pravesti du Illinois val
stybės konstitucijos pakeitimai, 
vienu pakeitimu panaikinama 
anksčiau buvusieji atlyginimo 
apribojimai kaikuriems valsty
bės tarnautojams, antru pakei
timu — nuimama dviguba at
sakomybe nuo turinčių akcijas 
valstybės bankuose. 

Areštavo narkotikų 
laikytojus 

Hyde Parko policija areštavo 
keturis vyrus ir vieną moterį, 
visus negrus, atradusi pas juos 
narkotikų ir įtaisų juos leisti 
po oda. 

Nubaudė vairuotoją 
J. Onufrechuk, 28 m., gyve

nąs 6642 S. Komensky, buvo 
nubaustas metais kalėjimo ir 
$1,000 už tai, kam jis mirtinai 
sužeidęs 60 m. moterį Oną 
Geffe pabėgo nesuteikęs jai pa
galbos. 

Nežinomo asmens lavonas 
Ties 756 Adams policija at

rado nudurto nežinomo asmens 
lavoną; nužudytasai, atrodo, 
galėjo būti taip apie 50 m. am-

Šoferių algos 
šeši Chicagos sunkvežimių 

unijos vienetai pareikalavo jų 
nariams pakelti atlyginimą 30 
et. per valandą. 

j 

PLATINKITE "DRAUGĄ" žiaus, 5 pšdų 5 colių augščio. 

K 

Cicero skautų ir skaučių vakaras 
šj šeštadienį, lapkričio 29 d., 6 vai. vak., 

CICER0JE, ŠV. ANTANO PARAPIJOS SALĖJE. 
ISth Street ii 49th Court kampas 

Visi esate kviečiami atvykti į ii skautiška vakarą ir keletą 
valandėlių pagyventi jaunatviška skautiška dvasia. 

(domi vakaro programa, turtingas namų gaminių bufetas. 
šokiams gros p. SILIONO orkestras. 

Kviečia — VAKARUI RENGTI KOMISIJA 
f 

LAPKRIČIO'29, 1952 
MIDWEST"HOTE 
CHICAGO, IL 

\ 

Jurgio Akelio Orkestras Groja Šokiams! 
$60.00 Ir $25.00 pryial už gražiausias kaukas 

$25.00 pryzas už gražiausi? lietuviški kostiumą 

Spaudos Balius ruošiamas gražiame Midwest Viešbutyje, 
jo didžioji šokių salė yra viršutiniame aukšte. Viešbutis yra ant 
Hamlin bulvaro ir Madison gatves. (Hamlin Bulvaras randasi 
3800 į vakarus). 

Pelnas skiriamas "DRAUGO" naujų mašinų fondui. 
Vėliau mis paskelbtos pavardės žymiųjų žmonių, kurie bus" 

teisėjai gražiausių kaukių ir lietuviško kostiumo. 
Kaukes bus galima nusipirkti Šokių salėje. Pasinaudokite! 
Bilietus užsisakykite iš anksto DRAUGO administracijoje. 

Biletų kaina $2.00 asmeniui. 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
MIDWEST HOTEL BALLROOM 

W FS 

l 

LIETUVIU MENO ANSAMBLIO "DAINAVA" 
RELIGINĖS MUZIKOS KONCERTAS 

— Į v y k s — 

ateinantį sekmadienio lapkr. men. 30 d., 4 yal. popiet 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje, 4557 S. Wood Str. 

Bus išpildoma lietuvių kompozitorių giesmes ir L. v. Beethoven'o 
oratorija „KRISTUS ALYVŲ DARŽE". 

• • • 
Programą išpildys solistai: Genovaite Giedraitienė, sopranas, Stasys Ba
ranauskas, tenoras, Danutė Stankaitytė, sopranas, Jonas Vaznelis, bosas, 
ansamblio moterų, vyrų ir mišrūs cjiorai. Vargonais pritars Mrs. Betsy 

Conroy. Dirigentas muzikas Stepas Sodeika. 
•I' ! • ! ' • • m i • • - ,,, 

' 

Koncerto kvietimai gaunami: Draugo redakcijoje, Lietuvių auditorijoje 

— 3133 S. Halsted Str., P. Pareigių krautuvėje — Cicero, Hollywood 

Inn — 2417 W. 43rd Str., koncerto dieną, pamaldų metu, pas p. Braz-

džionį prie Šv. Kryžiaus bažnyčios ir nuo 3 vai. prie įėjimo. 

Kviečiame visus Chicagos ir apylinkės lietuvius koncerte dalyvauti. 

Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA 

" • 
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