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Prakalba juodasis kon+inen+as 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

Jungtinės Tautos. - Vieną svarbiausių šios sesijos spren
dimų padarė specialus politinis komitetas, nutaręs sudaryti tri
jų asmenų komisiją rasinės segregacijos klausimui Pietų Afri
koje ištirti. • • 

Septynias dienas 41 kalbėto
jas dėstė savo mintis, remda
mas tai vieną, tai kitą pusę. 
Vieni, kartu su Pietų Afrika, 
tvirtino, kad tų klausimų dis
kutavimas tarptautiniame fo
rume yra kišimasis j valstybės 
vidaus reikalus ir JT Chartos 
pažeidimas. Kiti, kartu su In
dija ir Pakistanu, įrodinėjo, j į į į ' p į y į į £ k o m i t e to pataf 
jog tai esąs didžiausio svarbu-1 

britai, prancūzai ir australai, 
kurie vėliau nuo balsavimo su
silaikė. 

Neapykanta baltiesiems 

Toje ilgoje kalbų virtinėje, 
diskutuojant spalvuotųjų san
tykius su baltaisiais tolimoje 
Pietų Afrikoje, ir čia, speefa-

mo politinis klausimas, reika
laująs JT skubios akcijos. Nuo 
monės susiskaldė ir valstybių 
blokai susimaišė. Balsuojant, 
Pietų Afriką parėmė tik viena 
Peru, sovietai buvo tarp 32 
balsų už klausimo tyrimą, o 
JAV su 22 kitom valstybėm 
nuo balsavimo susilaikė. 

Aštuoniolikos rezoliucija 

pose, dažnai susidarydavo įs
pūdis, kad esama tų pačių nuo
taikų, nors delegatai kalbėjo 
civilizuotųjų kalba. 
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Slansky -- Clementis nuteisti mirti 
Trims skirta kalėti iki gyvos galvos. — Žudosi Čeko

slovakijos žydai. — Laukiama žydų komunistų 
areštų kitur 

VIENA, lapkr. 28. — 14-kos Čekoslovakijos komunistų byloje 
vakar paskelbti sprendimai: 11 pasmerkta pakarti, 3 kalėti iki 
gyvos galvos. 

Penkiems teisėjams didelio Į B e r l v n e g a u t a ž i n i a k a d -y. 
galvosūkio dėl bausmės didumo š i u m s u p r a h o _ b l a ' j a u a r e § . 
nebuvo, nes visi iki vieno pri- t u o t__ v i e n a s R V o k i e t i j o s 
sipažino šnipinėję, sobatavę, są-, a r t i j o s politl>ixiro narys ir 
mokslus valdžią nuversti rengę, ^ d a į k a d ų k a r ^ nMm 
atentatus organizavę, valstybei a r e š t o ._ ž d a g E i s l e r > 
didžiausių nuostolių pridarę. Nė w ifi A m e r i k o g i r t v a r k 
vienas nepasakė nė vieno pasi- „. R V o k i e t i j o s k o m u n i g t u 

Trylika valstybių iš Azijos 
Arabų bloko, atstovaujančios 
daugiau kaip 600 mil. gyvento
jų, Pietų Afrikos čiabuvių dis
kriminacijos klausimą įnešė Į 
Jungtinių Tautų dienotvarkę 
beveik mėnesiu anksčiau, negu 
prasidėjo pati sesija. Jų me
morandume buvo priminta, 
kad daugiau kaip 80 procentų 
Pietų Afrikos Unijos gyvento-
jų čiabuvių vos saujelės baltų
jų išnaudojami ir žeminami. 
Ypatingai buvo priminti įsta-
tymai, pagal kuriuos čiabu
viams yra nustatyta gyvena
mosios sritys, į kurias jie su
keliami iš savo anksčiau gyven 
tų žemių, be kompensacijos už 
tenai paliktą turtą. Taip pat 
nurodyta, kad čiabuviam ne
duodama lygių teisių naudo
jantis traukiniais, autobusais, 
pašto ir kitų įstaigų patarnavi
mais. Taip pat jie neturi lygių 
teisių pasirenkant darbą ir 
gaunant už jį atlyginimą, ne
gali tarnauti kariuomenėje 
siekti mokslo ir dalyvauti kraa 
to valdyme. 

Pasiremdamos JT cliarta, ku
rioje kalbama apie žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvuų 
garantavimą be rasės, lytie*, 
kalbos ar tikybos skirtumų, Ši
tokią padėtį trylika valstybių 
laikė einančia prieš pačius JT 
principus. Tą nuomonę palaike 
ir Bolivija, Guatemala, Haiti, 
Hondūras iir Liberija ir priė
mė vadinamą 18 valstybių re
zoliuciją, kuri buvo pateikta 
komitetui ir kuri kaip tik rei
kalavo, kad būtų sudarytas 
trijų asmenų komitetas padė
čiai ištirti. 

Kaltinimai ir gynimai 

Korėjos fronte 
SEOULAS, lapkr. 28. — Visi 

kariai vakar gavo tradicinį pa
dėkos dienos kalakutą su prie
dais, bet ne visi galėjo ramiai 

Po Indijos pirmuoju smuiku 
grojo Pakistanas, kurio atsto
vas prof. Bokhari čia dėstė iš ; 

viso kolonializmo klausimą, Padėkos diena 
neapsiribodamas vien tik raslie 
priespauda Pietų Afrikoje. 
Anot jo, visą šią sesiją galima 
pavadinti "Kolonijų sesija", 
nes visuose komitetuose vie
naip ar kitaip tas klausimas 
svarstomas. Ir visur, girdi, yra 
tas pats: Europos kolonialinės 
valstybės veikia solidariai. Jo 
nušviestos čiabuvių gyvenimo 
sąlygos visoje Afrikoje buvo 
baisios, nes, jo nuomone, 
"milionai juodžių yra terorizuo 
jami saujelės baltųjų". 

Ekvadoro delegatas aiŠkinO, 
kad kraujo ir civilizacijų miši
nys kaip tik užtikrina žmoni
jos pažangą, vakarų civilizaci
ją išvesdamas iš senovės Grai
kijos ir Romos. 

JAV laivyno lėktuvai sparnus suglaudę tupi ant lėktuvnešio P. D Roosevelt denio kur nors Vidur-
žemio Juioje pratimų metu. Dabar vykdomi karo pratimai yra didžiausi po karo ir juose dalyvauja 
6 valstybių laivynai, aviacija ir kariuomene. UNoJ 

JAV nutarė remti Indijos planą 
Nors jį atmetė Rusija, bet jis bus įteiktas Kinijai. — 

Indija sutiko priimti Amerikos pataisas 
NEW YORK, lapkr. 28. — Sov. Rusijai atmetus Indijos pla-

dais, bet ne visi gaiejo ramiai -na- Korėjos karo belaisviams tvarkyti, JAV delegacija prisidėjo 
]J suvalgyti nes reikėjo atrem-j P r i e tu» k u r i e P r a š ė In<*ijos planą pirmiausiai svarstyti. 
ti tris priešo puolimus ant Pin-1 T a m r e i k a l u i tvarkyti JT po-< , 
point kalvos i litinė komisija turi 5 rezoliuci-

Gen. Van Fleet su žmona, ku- ̂ ^ t didele dauguma balsa-
ri yra nuvykusi jo aplankyti, i « į k a d P 1 ™"*' svarstys In-

J J r_ . ' . 'Idijos pasiūlymą visų Korėjos karo belaisvių iškeitimą pavesti 
JT komisijai, kuri iškeis tik 
tuos belaisvius, kurie patys to 
norės. 

Sov. Rusija, ilgai tylėjusi 
(laukė vakariečių susiskaldy
mo) , galop pranešė, kad Indijos 
pasiūlymo priimti negali. Po po
ros dienų Višinskis pridėjo, kad 
ir Peipingo Kinijos vyriausybė 
planą atmetė ir apie tai Indijai 
jau seniai pranešta. 

JAV delegacija pradžioje In
dijos planą buvo atmetusi, nes 

to, kada susitiko baltasis su, 
juoduoju, vienas būdamas stip N a u j i E i s e n h o w e r i o 
rus ir pajėgus pavergti ir vieš
patauti, o antrasis — tegalį! pcisky ttl-lCti 
tik nekęsti. Esą visoie Afrfko-
ie padėtis yra vienoda. Isivaiz- N E W Y 0 R K » l a P k r - 28- ~ 
duokite piramidę, kurios pa*. V a k a r Eisenhovveris ramiai 
rindas juodas ir palaipsniu! š v e n t § P a d § k o s d i e n a - b e t š l a n " 
šviesėja į viršūnę, kurioje se- d i e n i r "*** y r a d a ugybė užsa-
di baltas riešutas - baltasis k v t u lankytojų. Manoma, kad 
žmogus. Tai, tiesa, gana juo- šiandien bus paskelbta, kas bus 
kinga padėtis, bet baltasis jos d a r b o i r P^kybos sekretoriai, 
nemato, nes galvoja tiktai apie Užvakar mirusio sen. Van-
savo civilizavimo misiją varg. denbergo sūnus paskirtas Ei-
šų juodžių tarpe. j senhowerio sekretoriumi, arti-

j mas Dewey bendradarbis advo-
Sovietams proga j katąs Rogers paskirtas teisin-

Sovietai panašiomis progomis f m o sekretoriaus pavaduoto-
mielai nadojasi, kai gali pakar- Ju-
toti savo senas plokšteles apie Dvi moterys gavo augštus 
kolonialinių valstybių politiką, postus būsimoje respublikonų 
Čekijos atstovas dr. Vavricka, administracijoje: Texas demo-

Septyni premjerai 
Churchilio kabinete 

vienus pietus valgė su kariais 
fronte, o kitus Seoule, kur vai
šino P. Korėjos prezidentą 
Syngman Rhee su žmona ir kar
tu pasitarė apie Eisenhowerio 
kelionę. Į 

Belaukiant Eisenhowerio Se
oule, Korėjos policija surinko 
visus nepatikimus įtariamus as
menis, kurie nematys laisvės 

Irako delegatas dr. Saraban. t o 1 ' k o 1 Eisenhoweris bus išvy-
dar iš pačių pašaknių aiškino k ę s l š K o r ė J o s -
rasinės neapykantos klausimus š ia- 8 a v a i t S Eisenhoweris tik-
Afrikoje. Esą, tokia padėt* r a j d a ' b u ? New Yorke, nesjau , _ _ . _ , _ _, 
ten susidarė jau nuo to momen j fekmadiemui paskelbtas jo l a n - i n e b u v o a i š k u > k a s b u s d a r o m a 

Kytojų sąrašas. ( s u ^ g belaisviais, kurie po 3 
mėnesių nuo karo paliaubų dar 
bus likę komisijos žinioje, ir 
kaip komisija apsaugos repatri
acijos nenorinčius belaisvius 
nuo komunistų teroro. Indijai 
galop sutikus tuos dalykus aiš
kinti pataisomis, JAV delega
cija sutiko, kad pirmiau būtų 
svarstomas Indijos planas. Va
kar tas darbas komisijoje ir 
pradėtas. 

Praktiškos reikšmės JT pa
siūlytas planas nebeturės, nes 
komunistai jo nepriims ir to
dėl karo paliaubų Korėjoje da
bar nebus. Bet jau bus gatava 
išeitis tam atvejui, kada Kini
jos komunistai (prieš Maskvos 
valią) panorėtų paliaubų Ko
rėjoje. Tokių galimybių vis dar 
tikimasi. 

LONDON, lapkr. 28. Va
kar 7 britų commonwealth prem 
jerai susėdo Churchilio darbo 
kambaryje trijų pagrindinių 
klausimų aptarti: 1. kaip orga
nizuoti imperijos resursus, 2. 
kaip ir kokiomis sąlygomis prie 
to darbo pritraukti Amerikos 
kapitalus ir 3. kokia kalba įti
kinti Ameriką, kad ji sumažin
tų muitus ir įsileistų kitų vals
tybių prekes į savo rinką. 

Iš New Yorko grįžęs užsie
nio reikalų ministras Edenas 
atvežęs gerą žinią — Eisenho-
weris užtikrinęs nuoširdžiausią 
savo administracijos bendradar 

teisinimo žodžio; nė vienas ne
prašė mažesnės bausmės už tą, 
kurios reikalavo vyriausias jų 
kaltintojas Juozas Urvalek —-
0 Šis reikalavo visus pakarti. 

Kai kaltinamieji apsikaltinė-
jo iki negalimybės, kompartijos 
vyriausias laikraštis RudePra-
vo, kurio dar taip neseniai bu
vęs redaktorius Simon buvo 
kaltinamųjų tarpe ir pats pasi
prašė augščiausios bausmės, 
pranešinėjo, kad „šimtai tūks
tančių darbininkų" reikalavo 
„sionistams ir trockistams" 
augščiausios bausmės ir pasiža
dėjo dirbti viršvalandžius, kad 
nors dalinai išlygintų tų „nedo
rėlių" padarytą žalą. 

Kad suvaidintų teismo savys 
tovumo komediją, įsakyta 11 
nuteisti mirti, o 3 kalėti iki gy
vos galvos. Mirti nuteistųjų 
tarpe yra buv. užsienio reikalų 
ministras Clementis ir buv. 
kompartijos generalinis sekre
torius ir dar taip neseniai Mas
kvos mylimas patikėtinis Če
koslovakijoje Rudolfas Slansky 
-Salzman. Kalėjimą iki gyvos 
galvos gavo London, Loebl ir 
dar vienas (pavardė tuo tarpu 
nenugirsta). Visi sutiko su baus 
mėmis ir malonės prašymų ne
numatoma. 

Kadangi iš 14 teistųjų 11 yra 
žydai, tai panika žydų tarpe už 
geležinės uždangos esanti labai 
didelė. Izraelį jau pasiekė ži
nios, kad Čekoslovakijos žydų 

savoaamin1_ lr a . i ju_Ucixux^ax-.b e n d r u o m e n e nusiaubė savižu-
biavimą su Europa ir anglų dvb l1* banga. Izraelio užsienio 

1 reikalų ministerija paskelbė, 
kad nusižudė Prahos žydų bend
ruomenės sekretorius Cohen su 
žmona, keli Čekoslovakijos ar
mijos karininkai žydai ir Izra-

propagandą. 

commonwealth. 

Kas jas sulaiko? 
WASHINGTON, lapkr. 28. — , ^ _ _ 

Pusė Sovietų Rusijos gamybinio elio pasiuntinybės Prahoje šei 
pajėgumo skirta karo reikalams| mininkė (po policijos tardymo), 
ir 491 divizija kariuomenės lau
kia Europoje ir Azijoje — teigia 
JAV valstybės departamentas 
plačiai publikai apšviesti skirta
me pranešime. 

Izraelio partijos nesutarė 
del prezidentinio kandidato 

JERUZALĖ, lapkr. 28. — 
Izraelio ministerio pirmininko 
Mapai partija savo kandidatui 
prezidentus nominavo Izaoką 
Ben-Zvie, savo vadą nuo parti
jos įsteigimo. Tai jau reiškia, 
kad partijos dėl vieno kandida
to nesusitarė. Mapai iš 120 at
stovų parlamente turi tik 45. 

LONDON, lapkr. 28. — Lon
dono spauda skelbia, kad esąs 
sužeistas Stalino sūnus Vasili
jus, aviacijos generolas — nete
kęs dalies rankos bebandyda-
mas naują sprausminį lėktuvą. 

• Mirė Sven Hedin, didysis 
švedų keliautojas, atidengęs 
pasauliui daug nežinomų Azijos 
vietų. 

• Harold Stasen, Eisenhowe-
rio paskirtas pagalbą užsie
niams tvarkyti, pasitraukė iš 
Pennsylvania universiteto pre
zidento pareigų. 

Kalendorius 

Lapkričio 28 d.: šv. Jokūbas 
Lamarkietis. Senovės: Rimgau
das ir Vikare. 

Lapkričio 29 d.: šv. Saturnir 
nas. Senovės: Daujotas. 

Oras Chicagoje 

Debesuotumas didės, bet vis 
dar šalta. Temperatūra apie 27 
laipsnius. 

Saulė teka 6:55, leidžiasi 4:23. 

Pravda puola Suomiją 
MASKVA, lapkr. 28. *— Ko

munistų Pravda vakar puolė 
Suomiją už tai, kad į pertvar
kytą vyriausybę įsileistas Vai-
no Leskinen, socialdemokratų 

kaip ir Pakistanas, Pietų Afrt 
kos klausimą ima kartu su Tu 

kratų partijos narys ponia Hob 
by paskirta Socialinės Apsau-

Pagrindinę kaltinimo kalbą 
sakė tos rezoliucijos svarbiau
sioji sumanytoja, Indijos dele
gacijos pirmininkė ponia Pan-
dit. Ji išminėjo pagrindinius aa 
darbinės P. Afrikos vyriausy 
bės punktus, kuriais remiasi 
ta visa rasinė diskriminacija. 
Svarbiausieji esą čiabuvių sri
timis apgyvendinimo, gyvento
jų registracijos, mišrių vedybų, 
separatinių rinkimų apylinkių 
ir k t įstatymai, kurie, anot 
jos, uždaro Čiabuvius į ghettcJ 
ir rezervatus, kad baltieji galė
tų juos valdyti ir išnaudoti 
kaip vergus. 

Visą laiką protestavęs prieš 
šio klausimo kėlimą Jungtinių 
Tautų forume, Pietų Afrikos 

nisu, Maroku, Vietnamiu ir kt., Į gos Įstaigos administratore su 
kur tik yra pradėję reikštis | teise dalyvauti kabineto posė 
tautiniai sąjūdžiai. džiuose, o respublikonų veikėja 

I iš Utah ponia Priest paskirta 
Čekijos delegatas protestuc- iždininke, kurią vietą ir dabar 

_ ! _ . „ _ : „ X « n n i v > n n t i i a a n D I t . i ^ i . — _ i _ ja ne tik prieš rasinę priespau- VSi\do moteris, 
dą Pietų Afrikoje, bet ir pyk
sta, kad Pietų Afrikos vyriau
sybė tenai suvaržiusi "progre
syvinį judėjimą" ir įvedusi 22 
kategorijas pasų. Žinoma, če
kas nieko nesako apie jo tėvy- Į n i j _ g p r e m j e r a s Yoshida par-
nėje sovietų įvestą asmens kon, l a m e n t e D a r e i s k § t k a d Japonija 

Ike laimėjimas 
sustiprinęs taiką 

TOKIO, lapkr. 28. — Japo-

Ten teigiama, kad tarptauti
nio komunizmo centras šaltu ka 
ru, subversyvine veikla ir „tai-; .. „ . , . 
. ' _ _ _ . i - partijos generalinis sekreto 
kos" propaganda bando izoliuo-l . J

m . f - . 
ti Ameriką nuo jos sąjungininkų ruf- J*, turėsią ..nesamos l 

takor, Suomnos-Rusrios san 

trolės sistemą ir koncentraci 
jos stovyklas bei vergų darbą. 

O Gudijos atstovas Astapen 

lamente pareiškė, kad Japonija 
priklauso vakarų blokui ir jai 
apsimoka geruoju gyventi su 
Amerika ir Anglija. Su Eisen 

ko, užmiršęs, kad jo tėvynes howerio išrinkimu taikos šan-
ir jo kaimynės Lietuvos miš- sai pagerėję. Jis paneigė gan-
kuose dar ir dabar partizanai dus, kad JAV pareikalavo Ja-
lieja kraują kovodami prieš so-1 poniją kuo skubiausiai ginkluo-
vietinę spriespaudą, džiaugiasi tis. Kai ekonominė padėtis leir 

rautų iorume, ne ių numuo »*%,v«.v ~r.„-. 
atstovas visai nesigilino į pa- negrų sukilimu Afrikos konti- sianti, Japonija pagalvosianti ir 

1 a n i a ariaicrinUln v i m a . čių kaltinime esmę. Ji rėmė |nente apie apsiginklavimą. 

ir pavergti laisvąjį pasaulį dali 
mis. 

Prie pranešimo pridėtame Eu
ropos ir Azijos žemėlapyje paro
dyta, kad Europoje stovi pareng 
tos 129 sovietų ir 60 satelitų di
vizijos, centrinėje Rusijoje —17 
sovietų divizijų, Rytų Azijoje — 
35 sovietų ir 250 kinų divizijų. 

Ką prieš jas turi laisvės blo
kas ir kas sulaiko Kremlių nuo 
savo išimtinai geros padėties iš
naudojimo? 

Teis komunistus 
užgavusius popiežių 

ROMA, lapkr. 28. — Italijos 
parlamentas atėmė imuniteto 
teisę 3 komunistų atstovams, 
kad juos būtų galima traukti 
teisman už popiežiaus įžeidimą. 
Jų globojamoje komunistų spau 
doje tilpo karikatūra, vaizduo
janti popiežių, belaiminantį ant 

Taftas viršūnen? 
VVASfflNGTON, lapkr. 28.— 

Žymesnieji respublikonų senato
riai esą sutarę padaryti sen. 
Taftą frakcijos vadu senate, 
kad šis galėtų turėti tiesioginės 
įtakos į įstatymų leidimo tvar
kymą ir tiesioginį kontaktą su 
prezidentu. 

Sen. Taftas norįs būti ir užsie 
nio reikalų komisijos nariu bei 
darbo komisijos pirmininku. 
Šiaip reikalus sutvarkius, sen. 
Taftas pasidarytų tikrai pir
maujančiu partijos asmeniu ša
lia prezidento. Sakoma, kad Ei
senhovveris tiems sumanymams 
neprieštaravęs. 

• JAV ambasadorius Meksi
koje 0'Dwyer pasitraukė iš pa
reigų nuo gruodžio 6 d. Jam 
buvo daug prikišama, kąd būda-, — _. _., .. 
mas New Yorko meru per pirš- tankų ir patrankų susėdusius 
tus žiūrėjęs į nusikaltėlių veik- Churchilį, Trumaną ir Eisenho-
114. werj. 

takos" Suomijos-Rusijos san
tykiams. Pravda kaltina social
demokratus tyčia iššaukus vy
riausybės krizę, kad sustiprin
tų savo įtaką vyriausybėje. 

George Meany parinktas AFL 
pirmininku vietoj mirusio W. 
Green. Ikšiol jis buvo iždi-
ninku-sekretoriumi. (INS) 

• 

VALIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Manoma, kad vakar amerikiečiai suvalgė apie 15 mil. kala* 

kutų. Kraštą daug kur užgulė pirmieji šalčiai ir pirmas sniegas. 
—Anglų parlamentui pranešta, kad Jugoslavijos Tito atvyks 

su oficialiu vizitu į Angliją 195S m. kovo 23 d. 
—Gandai apie kainų kontrolės panaikinimą paneigiami prane

šimu, kad buv. kainų kontrolės direktorius DiSalle grįžta specia
laus patarėjo pareigoms, o kitos įstaigos rengia medžiagą kainų 
kontrolės įstatymo pratęsimui paremti. 

—Ponia Eisenhotuer ateinantį pirmadienį lankysis pas ponią 
Truman, kad ši supažindintų ją su būsimomis pareigomis ir pre
zidentūros ūkiu. 

—Pralaimėjusiam rinkimus sen. Lodge, dabartiniam Eisenho-
voerio „ambasadoriui" prie Trumano administracijos, spėliotojai 
vis neranda atitinkamos tarnybos Eisenhotoerio adminisracijoje. 
Vienas Worcester laikraštis sakosi tikrai sužinojęs, kad Lodge 
būsiąs paskirtas atstovauti Ameriką Jungtinėse Tautose. 

—JAV karo laivyno dalis Viduržemio jūroje atvyko su drau
giškumo vizitu į Libano uostus. 

—Huntington mieste, West Virginia, kilo gaisras protiniai 
sergančių ligoninėje ir sudegė 15 ligonių. Likusius gaisrininkams 
pasisekė išgelbėti geležines lazdas nuo langų'nupjovus. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 
sc 

Penktadienis, lapkr. 28, 1052 

•330 So. 5 l s t Ave.. Cicero 50, UI. Tol. OLymptc 2-4992 

Redaguoja: ALO. AVIZ1KNIS ir EDV. BULAITIS 
—— 

Sportines nuotrupos 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Kaip pavaitosi — nepavadinsi me str. vartoja ir kitą. Jeigu 
Šiuo metu mūsų sporto sky- J a u enciklopedijomis ir žody-

rcliuoae dažniausiai užtinkame n a i s m e s negalime pilnai p a s i 
tik liet. sporto vienetų veiklos | k ė t l ' ^ bekalbėti apie laikraš-
aprašymus arba tos veiklos s a - i č i u s W žurnalus, kurie gali dar 

1952 - 53 metų laida talpina 
daug naudingų duomenų ift at
skirų JAV valstybių futbolo ly 
gų 1951 - 52 metų sezono pir
menybių bei taurių žaidime. 

lietuviškojo sporto akiratyje 
— Prancūzijos augšfiiausios 

krepšinio lygos komandose $į 
sezoną pradėjo žaisti 3 lietu-

Čia užtinkame ir gražių žinių vm\. Grybauskas, Varkaja ir 
apie JAV lietuvių futbolo ko-1 Gailius, mums pažįstami iš Vo-
mandas, kurių randame 2: N. kietijos stovyklose matytų su

sitikimų. Du iš jų buvo Schein 
feldo Kovo atstovai, o Varkala 

mm, kas sudaro. 7 taškus, ir 
užima 9 vietą., Lapkričio 10 d. 
lietuviai ža\d£ prieš • Ha'bcncen 
FC, kuriai supasavo 1:2 (1:1) 
Įvarčio autoriumi buvo Jokū
baitis. 

— Toronte įvykusiose pirmo
se vietos lietuvių lauko teniso 

Yorko ir Chicagos. New Yotfko 
lietuviai futbolininkai pažymėti 
kaip Gern.an — American ly
gos "Premier" divizijos pirmeny j L į tuanicoj, o taip pat ir Kemp-lpr. Gvildys, baigmėje įveikęs 
bių laimėtojai ir Rytų Amerikos Į t e n o Šarūne. Dabar buvę ko- J. Žuką. Pažymėtina, jog ir 
Mėgėjų Taurės (Amateur Cup) Į v i e č i a i g i n a F C Mulhause spal- stalo tenise torontiečių meiste-

6 A C H M A T A I 

— Montrealyje lapkričio mė
nesio viduryje susiorganizavo 
vietos lietuviai šachmatininkai, 
kuriems dabar vadovauja V. Sir 
vydas. Šiam šachmatų vienetui 
priklauso ir pasižymėjęs šach
matininkas Ig. Žalys. 

— Toronte šiuo metu vyksta 
žaidė VViesbadeno ir Kasselio I varžybose pirmą vietą laimėjo l i e t u v i ų š a c h m a t ^ pirmenybės 

finalistai. Chicagos lietuvių fut 
bolo komandą matome III vie
toje "National" lygos I Div. 
pietų grupės lentelėje (turinčią 
lygų tašku skaičių su antros 
vietos laimėtoju) ir halės fut 

votišką kritiką, jeigu taip w J « J » s M ^ * ^ " ^ bojo varžybų aprašyme. Be to, 
galima pavadinti kaikurių juok 
darių balsus iš įvairių "tribū
nų". Šiaip padoresnės kritikos 
bei straipsnių bendraisiais ar 
specifiniais sporto klausimais 
kaip ir nesimato. 

Tačiau nesakėme, jog jų vi
siškai nėra. Vienybės 40 Nr. 
Sporto Gyvenime čk. str. "O-
limpiados ir Olimpiniai Žaidi
mai" kaip tik pabandė pasišie
nauti po gerokai prižėlusį mūsų 
sportinės terminologijos barą. 
Šios nekasdieniškos problemos 
kėlėjas, pasitaikinęs į pagalbą 
Enciclopedia Britanica, VVebs-
terio žodyną ir kt. žymesniuo
sius bei ne taip žymius mokslo 
v e i k a l u s , p a n ū d o m u s į t i k i n t i , 
jog olimpiada yra 4 metų pa
siruošimo laikotarpis olimpi
niams žaidimams. Autorius sa
vo teigimą sustiprino, sakyda
mas, kad anglų, prancūzų bei 
vokiečių periodinė spauda irgi 
taip pat supranta: olimpiada 
yra keturių metų pasiruošimo 
laikotarpis tarį> olimpinių žai
dimų, bet ne patys olimpiniai 
žaidimai. 

Kas liečia tuos Ck. išvartytus 
ir išvardintus žodynus bei en
ciklopedijas ,mes pilnai tikime, 
jog ten šios prasmės yra nesu-
tapdinamos, bet iš kitos pusės 
nenorime manyti, kad tie mi
nėti veikalai turėtų būti stato
mi neklaidingumo pavyzdžiais 
(tik prisiminkime mūsų mažos 
valstybės apibūdinimus pana
šaus pobūdžio veikaluose). Ta
čiau, kas liečia įvairių tautų pe
riodinę spaudą, tenka pasakyti, 
jog ji ne visada skiria olimpia 
dų ir olimpinių žaidimų prasmę: 
dažnai šalia vieno tame pačia-

įlėtų būti pakankamu kriterijų 
m i klausimo išsprenidme. 

Čia didesnį autoritetą turėtų 
patys tokių žaidynių rengėjai, 
kurie, šiaip ar taip sakytume^ 
yra šio dalyko žinovai. Po ran
ka kaip tik turime Sport und 
Leben leidinėlį (išleistas Jeder-
mann — Verlag, Heidelberg, da 
ta nepažymėta). Jame kaip tik 
yra talpinama XIV Olimpiados 
Londone Organizacinio Komite
to atsišaukimo foto kopija. Šis 
komitetas save tituluoja "The 
Organizing Committee of the 
XIVth Olimpiad London, 1948" 
ir savo pranešimuose vartoja 
abu terminus — olimpiadą u 
olimpinius žaidimus ta pačia 
prasme. 

Kaip matome, autoritetingieji 
sporto sluogsniai jokio skirtu
mo tarp olimpiados ir olimpinių 
žaidimų nedaro, todėl, atrodo, 
būtų labai netikslu siūlyti Lie
tuvių Kalbos Vadovui sekančio
je laidoje nebekartoti šio "įsma 
ginto netikslumo" apie kurį įsi
smagindamas kalba Ck. 

Mes gi manome, jog mūsuo
se yra daug svarbesnių ir la
biau svarstytinų problemų, c 
dėl tų žaidimų bei olimpiadų 
sutikime su liaudies išsireiški
mu, kuris sako: kaip pavadin-
si — nepagadinsi. 

yra patalpintos abiejų šių ko* 
mandų vadovų pavardės ir ad
resai Iš pavienių futbolininkų 
suminimas Cicero Morton augšt. 
mokyklos mokinys Tomas Re-
meikis, patekęs į Illinois ir Chi
cagos priemiesčių augšt. mo
kyklų I-sias futbolo rinktines. 

Taip pat knygelėje telpa 
1951 - 52 metų tarptautinio fut 
bolo apžvalga, aprašymas apie 
didžiausią pasaulyje futbolo 
stadioną Rio de Janeiro, Brazi
lijoje, XV Olimpiados futbolo 
žaidynių pasekmės ir kt. 

šio leidinio redaktorius ir \ei 
dejas yra futbolo žinovas Bill 
Graham, 4705 6th Avenue, 
B r o o k l y n 2 0 , N . Y . K n y g e l ė 
144 psl.; kaina $1. (©*) 

vas, gi Varkala atstovauja F C r i u yra taip pat Pr. Gvildys. 
Lyon. Grybauskas ne tik žai 
džia už FC Mulhause komandą, 
bet taipogi yra ir jos treneriu. 

— New Yorko Lietuvių SK 
futbolo vienuolikė, šiais metais 
įkilusi į German — American 
augščiausią futbolo lygą, joje 
laikosi vidutiniškai. Po 10 rung 
tynių mūsiškiai turi 3 laimėji
mus, 1 lygiąsias ir 6 pralaimė-
————————^—^— ,. .... . . ̂  | 

GERIAUSIA DOVANA! 
Rašomosios maSInelGs firmos Royal, 
Įvairiomis kalbomis |r {vairių profe
sijų raidynais, su paskutiniais pato
bulinimais, o sumažinta kaina išsiun
čiamos ta pačia dieną. Galima išsi
mokėtinai. LIETUVIŠKAS — net 88 
žonklų — RAIDYNAS specialiu už-
Hakymu fabrike preciziškai Įmontuo
tas tyliosiose — Quleto de Luxo —-
mašinėlėse, kurios gaunamos tik per: 

— Montrealio, LSK Tauro 
krepšininkai gana aktyviai ju
da. Jie prieš kelias savaites 
Boys Club Jounity komandai 
pralaimėjo 73:75, bet po to įvei 
kė Mac Grace 69:60. 

A ir B klasėse. B klasėje be 
pralaimėjimo eina pajėgus žai
dėjas Lukas. 

— Bostono lietuvių šachma
tų klubas miesto tarpklubinėse 
pirmenybėse sužaidė lygiomis 
(2,5:2,5) su stipriu Harvardo 
Universitetu. 

0r. Antanas Rudokas, 0. D 
Tikrina akis; pritaiko akiniu*. 

keičia stiklus ir rčnnis. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, Ui 

Saukite — VA. 7-78H1 
Priima: Vakarais 6 iki 9, 8>fttad 
10 ryto Iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. YA. 7-638* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHJRL'RGft 

4645 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Tai. 12-8 ir 6:30-8:80 p. p. 

Treč. Ir Scfit. 1-4 p. p. 
Rez. 4420 So. Talman Ave. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

« i »? 

Leidinys apie futbolą 
Jau penkti metai New Yor-

ke pasirodo apžvalginis leidinys 
apie Šiaurės Amerikos futbolą 
(soccer), pavadintas "North 
American Soccer Guide", kas
met papildytas vis naujomis ži
niomis iš futbolo pasaulio. 

Mus pasiekusi 4io vadovą 
•» • • I I 

PRANEŠIMAS 
Lietuviu Uadio Korp radio progra
ma ateinant) sekmadieni, per »totj 
VVBMS, 1090 kilocycles( netoli VVBZ 
stoties) 12:00 iki 12:30 vai. po pietų 
bus sekanti: 
1 — Fulcon* Radlo Oskestra 
2 — „Aldonu". Oedetnlno D u k » , 1H-
I.M in. apysajka, vaidins J n mietui iu j u 
Skaučių Draugove, vad. , V Idos Karo-
HultCK ls So. Bostono. 
:t — Dainos 
l) — Magdute« Pasaka 

Biznio reikalais, malonėkit rašyti 
radlo ofiso a'drcsu: 502 K. Broadway. 
So. Boston 27, Mass. AeiQ. 

Steponas Minkus 
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Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
• « Taigi, dabar pradekite taupyti šioįe lietu- Sgk 

. viškoje įstaigoje. BRIGHTON Savings & V 
Loan moka 3% pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Briįįhton Savings and loan Ass'n 
4071 Archer Ave. | vakarus nuo Californla Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

Tel. ofiso YA. 7-0664, re* MI t-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. A&hland Avenue 
(antras augstas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SU 
Ofiso tel. K i l i a u . •«• 6-4410 

Rezld. t< <ef. GllovehUl 6-0617 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir sefitad. pagal sutarti 

OFISO VALANDOS: . 
Pirmad., Antrad., Penktad. ir šešt. 

8:00 ryto iki 4:30 p. p. 
Treciud. 9:00 ryte Iki 12:00 v. d. 
Ketvirtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8j trečiad., šes-
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR, 6-1930 

Jei neatsilieps viršminel' telefonai, 
Šaukite MIdvvay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p e c chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELP&A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., Se»t. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Rez.: RO 2-2381 
Jei neatsiliepia gaukit CKntral 6-2294 

.«. L. Giedraitis, 1632 Broad Str., 
Hartford 6, romi. , kuris "Draugui" 
žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 

Visi Pittsburghu lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuviu 
Katalike Radijo Programa 

—- vadovaujama —'- • 
Lietuvos Vv«lų Pitteburghe 

JI T R A K S l ' L Č ' . U M A 
Kiekviena SekmudicnJ nuo 

1:30 Iki 2:00 VP» p. p . 
IS STIPRIOS IR GALiNOOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės Sluo ad
resu: l / i thuanian Oatholic Huur, R«-
dlo stalk. . . ,WLOA. Braddook. Pa. 

• . . 
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SEGHETTI TRAVEL BUREAV 
^451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. TeL YArds 7-3278 ir 79 

K E U O I J E S : 

IJEKTUVAIS, GEI_K_INKE-
HAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname bMetua, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dalykus. TURIME LdETUVIŲ SKYRIŲ. PUdome afldevltus. Keliones 
planuokite 13 anksto kit iems metams. Anksčiau usstsakykite bllėtus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai busite 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 atl iksite vienoje vietoje — PAS MUS. , 

IMPORT TAP 5126 So. WeHtern Ave. 
Telef. HEralock 4-0159 

Tiekėjai importuoto Bavarijos alaus tiesiai iš statinės 

VYUERZBURGER H0FBRAU 

L0EWENBRAU MUENCHEN 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir visokių rūšių sumuštinių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kviečia atsilankyti sav. HENRY SZAFRANOVVSKI 

r̂ =" 
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VlKNINTftLfi 1,11/HVISKA ĮN'rAIOA SOUTH BlDfiJfi, 
KUTU PATARNAUJA VISOKIŲ R Ū i l Ų APimAUDOKU! 

Mes atstovaujame atsakomingas apdraudos ksmpanijas , todėl kiekvie
nas mūsų klijentas visados apsaugotas, Jei k a m įvyksta kokia nelaimė. 

FIK10—AUTOMOBILJ^-LIAmLITIKS—FREVENTION 
IR ACGIDENTS. 

6822 SOUTH VVKKTKKN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAJL priežiūroje 

Tel. ofiso HE. 4-(ftlM. rez. PH. A-73S:< 
DR. AHTANAS ALEKNA 

( A L E K N A V I Č I U S ) 
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Oarfleld Blvd. 
VAL: X—4 ir 6—» 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyras kėtvlrtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marauette Rd. ir Halsted S t 

Vai.,* ; 7—9 kaudiena. šoštad. -8—b, 
Tel.: Ofiso^ W E . 6-2811 
Nam.Ų WA. 6-2990 

' •. i —j i y;t • • • . • Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 
Tel ofiso VI 7 « įS3 j e . R * 7 7 8 6 8 Ū R i F i y § K A U N A S 

U K. DIL-LI5 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ) 1336 So. 49th Ct., Cicere 

2 2 0 1 VVest C e r m a k R o a d .Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8. v. vak. Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 .v. v. 

Tel. ofiso P R 6-8888. re_. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL,. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir ftest. uždaryta 

GRovehill 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų LIGJJ KPHCIAMKTfi 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9-—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2 4 2 2 VVest Afarquette R d . 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. 1»R. A-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—£ vak. 
Seštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonui* DAIHIIM* 6 - 1 1 2 5 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

Spec: M o t e r y L i g o s 
3267 S. H a l s t e d S t . 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
H f š t H > i l « l ) 1 . 1 l : > 1 - 4 V . P . l». 

=r: = £ 
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Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas —-

. . . . . . . ; - '# •; 

ugi įssimokejimai. 

IS FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heighte, Illinois 

^ = j> 

N . \ 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 

i:«v.iil. 3241 \V. liiitli PLACE 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., ponkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir fteftt. pagal sutarties 

- • • • — i 

Ofisas Ir rezidencija — TArda 7-8636 
DR. O. J. BTLAITIS 

Vidaus, vaiky, nervy gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgą* 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Californla Ave.. šiauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—8:80 p. m. 

_ fleštad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10743 So. Btichlgan Ave. 
VAL.: (išskyrus Seštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p, p.; 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pasui susitarimą. 

K*-7.i<l.: 10838 So. H a b a s h Aye. 
mmmmmmmmmmmw^mmmmmmęmmmmmmmmimm»mwmmmmmmmm « • • i • n 

•^el. ofiso VI. 7-0600. rez. V i 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
G Y D Y T O J A S 4 IR C H I R U R G A S 
(Spec. motoru l igos ir akoier i ja) 

4 0 5 5 A r c h e r A v e . 
'Kampas Archer Ir Californla Ave. 

VAL. j 2—4 4r «—9 v, p . p. 
išskyrus sekmadienius. 

Tel. o'ffso YA. t-llh, rez. DA. 6-1136 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir %6^ta gaty6> 

VAL. 1—4 ir 6:30-^8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais t—4 vai. 
Re/.. 3247 S. KMKJAAliD AVI!. 

i i • 11 i 11 i i 1111 i i I I 

Tel. ofiso FI 3-C600, buto OO 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M I . I , K O S I ; PAl tK, ILL. 

(Dr. W. V. Norak ofite) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Ofiso GHovenill 6-4020 
Rezidencijos Hll ltop B-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 We»t Marauette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir fto.fitad. pagal sutarti 

Skelbkitės "Drauge" 
I I n i i I I i • 

l'lalinkik "Dniii^ 
• 
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Hutas j$U So. l'Jtii Ot. 

Telefonas REliance 6-181] 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVI8 GYDYTOJAS) 
3925 We*t 59th Street 

V A L 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartj 

i t 0ĘfmtĘ wmtm/į i • i. i i i i 
Te), ofiso ir buto OLympic 2-4169 

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

1485 So . 491h Ct. , Cicero 
Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—6 v. v. 

liuUus 1004 So. 49th Ave, 
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR QHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiim PR. 6-6446, rez. H E . 4-3150 

DR. F. C. W1HSKUMAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p, p.; 6 iki 8 vak, 

Trečiad. ir šoštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Hvt.M. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 u. p.; 6—9 v. • . 

Tel. ofiso YA. 7-5667, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 2 0 0 VVest 2<ith S t r e e t 
Vai. antrad., kėtvlrtad. ir Šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tol. Ofis, I.A 1-4310; Ko/.. CK 7-8315 

Tel. ofiso OR. 6-6399, PK. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest fiSrd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir Šešt. 2—4 p. p, Sekm. uždar. 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 491 h Conrt, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

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

VAL.: pirm., treč., šešt. 8—H p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Pričmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) J rytus nuo CallfornlA 

1V1. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Prifimimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas ( . K m . h i l l 6-6786 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 7 lst Street 
(prie Californla Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo l 
iki 4 Ir nuo 7 Iki 9 v. v. fieStad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6 - 1 32 l . 
Jei nea«H>Uftpte — Vfnoerniftii fi-RftOO 

DR. A. NARBUTAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 2 1 6 VVest 2 4 t h S t r e e t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

te le fonu 
T A R O S 7-A77R 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
C ( V I L I M A S ) 

DANTISTAS 
6322 South VVestern Avenue 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 
telefonu. 

TftlrfmiRN OltnvnhUI A-S641 

Oftno telefonas Virginla 7-18i« 

bll AB KMYAVs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 m. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

DR. fi. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 moty patyrimas 

Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Ofittas.tr a k i n i u d i r b t u \ * 
7 5 6 VVest 8 5 t h S t r e e t 

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

DR. J. J. SMETANAY JR. 
OPTOMETRISTAS 

.1801 So. Ashland Avenue 
V A L plrmad., antrad., kėtvlrtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, seštad. 9:80 Iki 

12: 1:80 iki 8 vai. po pielu 
OAnaI 6-0523 Platt Bldg. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JI KITIEMS. 

http://fto.fi
http://Ofittas.tr
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neuaauijM straipenius tau»o savo nuotMr*. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik 1* anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turiu) 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

KRAŠTAS 
"POTIOMKINIAI KAIMAI" 

Jie laukia mirties 

Spaudo] ir gyvenime 
DR. 1. DAUGAIU8 

Giria šnipus, skandinsi 
savuosius 

Raudonoji "Vilnia" net savo 
vedamuosiuose gina už šnipinė
jimą nuteistus Ethel ir Julių 
Rosenbergus. "Vilnis" rašo. 
"Rosenbergų byla darosi tarp
tautinė... Tokios bylos prastai 
atsiliepia amerikinei demokrati
jai užsienyje". 

PASIENIO VALYMAS 
Lapkričio 20 d. Čekoslovakijoje atverstas naujas dramos 

puslapis. 
1948 metų perversme dalyvavę maurai šaukia: mes kalti! 

14 komunistų, kurie vakar buvo budeliais, atsidūrė labai arti 
kaladės, kuri yra mažuoju tarpsniu tarp gyvenimo ir mirties. 
Iš jų labiausiai prasikiša Rudolf Slanskis, buvęs komunistų par
tijos generalinis sekretorius, stachanoviečių organizatorius. Slans 
kis, žydų tautybės, yra lydimas šiame abejotinos vertės žaidime 
savo tautiečių. Nūdien, kaip ir 1938 m., kai Maskvoje buvo nu
šluoti žymiausi žydai komunistai, kaltinami trockizmu. Slans-
kiui atvirai net sionizmas primetamas. Ir Slanskis atvirai dėsto, 
kad jis savo metu ilgai Aną Pauker įkalbinėjęs komunizmui at
sukti nugarą. 

Ši byla turi aiškų uždavinį: sustiprinti pasienį, kad kitur ne
pasikartotų atskilimai, kaip tai nutiko 1948 m. su Jugoslavija. 
Ji turi uždavinį įspėti ne vien čekus, slovakus, bet ir eilę kitų 
tautų, kurios siekiasi su "kapitalistiniu" pasauliu. \ 

SOVIETŲ PROPAGANDA v 

Aišku, kad tame procese nedalyvauja nė vienas užsienietis 
stebėtojas. Todėl telieka Prahos radijo balsu pasinaudoti eilei 
išvadų padaryti. Tas radijo siųstuvas pakeltu balsu pradėjo 
žvarbią kremlinę propagandą: trockininkai, titininkai ir žydai 
sionistai organizuoja kenksmingus žygius, šnipinėja "kapitalis
tų" naudai .išduoda kraštą ir net siekia nužudyti prezidentą 
Gottvvaldą, atskirti Čekoslovakiją nuo sovietų. Savaime aišku, 
kad tokie tvariniai yra "buržuaziškos" santvarkos nacionalistai 
ir savo krašto išdavikai. 

Ta aštri propaganda mums yra gerai žinoma. Mes žinome 
ir ką ji reiškia gyvenimiškoje tikrovėje. Ji reiškia ne vien mir
tį 14 teisiamųjų, bet ir sustiprintą persekiojimą net tų, kurie 
galėtų būti į juos bent kiek panašūs. Šių eilučių skaitytojui 
turi būti būti aišku, kad ši tragikomedija teliečia tik svyruo
jančius komunistus, nes visi. kiti, kurie nėra komunistinėse fa
langose naikinami tūkstančiais, milionais ir net mažyčiam Šu
neliui necyptelėjus. 

R. SLANSKIS SAVE PAKALTINO 

Ar laisvame pasaulyje girdėta, kad kaltinamasis, nors ir pa
daręs aiškų nusikaltimą, šiais žodžiais prabiltų į teismą: "As 
esu dviveidis. Tikrovėje niekuomet nebuvau komunistas. Aš 
visą laiką palaikiau glaudžius santykius su masonais ir sionis
tais. Aš priverčiau Bedrich Geminder šnipinėti britų ir pran
cūzų naudai. Jis pranešinėjo britų darbiečiams mūsų užsienio 
politikos paslaptis. Britas Konni Ziliacus nuolat palaikė ryšius 
su Čekoslovakijos "titininkais" ir tokiais asmenimis, kaip bul
garas Kostov ar vengras Rajk. Aš išdaviau kaikurias paslaptis 
1948 m., kai jas perteikiau Jugoslavijos politinio biuro nariui 
Maušai Pijadei" Mes žinome, kad Traicho Kostov ir Laszlo 
Rajk buvo nužudyti. Ar ilgais kankinimais priverstas Slans* 
kis taip kalbėti gali ko kito laukti? 

Ir to dar negana. Pasiklausykime, ką Prahos radijo prane
šėjas dr. Jaroslav Novak toliau pasakoja apie Slanskio parody
mus: "Aš buvau komunistų partijos priešas. Todėl aš sukūriau 
slaptus sambūrius jai suskaldyti. Panašiai aš veikiau kariuo
menėje. Kai 1942 m. ji sukilo prieš vokiečius, aš buvau tuomet, 
aiškus kenkėjas sovietams ir Benešo vyriausybės talkininkas. 
Nuo 1927 m. aš buvau trockininkas, o nuo 1935 m. savanaudis Į^olėliai, tarp jų suverta po 10 

Sovietų Sąjungoje melas yra 
privestas prie tokios augštu-
mos, jog jis tampa "bemaž tie
sa", bet politinė apgaulė Rusi
jos istorijoj turi giliai įleidus 
savo šaknis. Bemaž visam pa
sauliui žinomi "potiojnkiniai kai 
mai". Kai Ekaterina II keliavo 
per Ukrainą, tai jos mylimas 
ministeris Potiomkin nenorėjo, 
kad carienė pamatytų, jog kai
rysis Dniepro paupis bemaž 
neapgyventas. Potiomkinui atė
jo į galvą mintis vežti carienės 
pryšakyje gražiai nudažytus 
kaimus, kurie, lyg kokios fil-
mos reikalui, buvo išstatomi 
Dniepro pakraštyje. Carienė 

Paskirai ar organizuotai? 
Pastaruoju laiku spaudoje pa tremtinių gyvenamas vietas pa« 

sirodė vargingų šeimų sąrašas, I dengia CRALOO, su kuria Bal-

vietinių žmonių išdrįsta atvirai 
pasakyti, kad prie bolševikų gy 
venti pasidarė sunkiau ir liūd
niau, tą Čekistai ima nagan ir 
izoliuoja į kacetą. Komunistai 
visur ir visada žmonėms sako, 
kad leninizmas ir stalinizmas 
atnešę žmonėms gerovę ir lai
mę, ir Stalino valdiniai siunčia 
jam padėkas už laimingą gyve
nimą. 

' Kaip Petras Didysis puikiai 
žinojo, kad jo kaimiečiai keptų 
kalakutų negali valgyti, taip ir 
Stalinas puikiai žino, kad So
vietų eilinio žmogaus gyveni
mas nuo "socialistinės" santvar 
kos įvedimo pasidarė sunkės-

Rosenbergai nuteisti už Splo- tuos gražius kaimus lankė, o j n , Europos ir Amerikos, 
kaimiečiai, nac.onaliais r ū b a ' . s ^ ^ ^ ^ g u M n a j | n e n o r i t Q 
apsirengę, medui* ją chorų ^ y ( f u ž s i e n i o .. a ž a n g i u o . 

nažą svetimos valstybės nau 
dai, už savojo krašto išdavimą. 
Ir "Vilnis" juos gina. Tuo gi 
tarpu ne pora ir ne tūkstančiai, 
o dešimtys tūkstančių Lietuvos 
žmonių yra savame krašte nu
teisiami svetimųjų atėjūnų, žu
domi ir tremiami, atimama nuo 
jų, 'ką jie sunkiu prakaitu užsi
dirbo ,tėvai atskiriami nuo vai
kų, ir "Vilnyje" mes niekada 
nematėme protesto balso. 

Tai tik parodo, kad "VilnlaT 
rūpi ne nekaltųjų gynimas, o 
Kremliaus satrapų interesai. 

Kas kaip lanko bažnyčią 

Žurnalas "Catholic Digest" 
padarė platų, visas būdingesnes 
JAV vietas liečiantį apklausi
nėjimą, norėdamas nustatyti 
žmonių pasaulėžiūrinius ir reli
ginius papročius. Iš surinktų 
statistinių davinių paaiškėjo, 
kad 62 fh katalikų lnako bažny
čią kas sekmadieni, protestan
tų tik 25% kas sekmadienį lan* 
ko bažnyčią, o žydų tik 12% 
eina kas šeštadieni į sinagogą. 
Tačiau apskritai, tyrinėjimai 
parodė, kad apie 99% JAV žmo 
nių laiko save tikinčiais į Die« 
vą. 

Mergytės malda 

dainomis. Carienė buvo labai pa , 
tenkinta savo favorito 
zaciniais gabumais. 

koloni-

"Kalakutų gadynė" 
Be "potiomkinių kaimų" Ru

sijos istorijoj žinomi "Petro 
Didžiojo kalakutai". Tas caras 
ėmė techniką savo valstybei iš 
Vakarų Europos, o valdė savo 
tautą kaip tikras aziatas des
potas. Jis buvo girdėjęs, kad 
Prancūzijos karalius Henrikas 
IV svajojo, kad kiekvienas jo 
valdinys sekmadienį galėtų pie
tums turėti vištą sriuboje. Ru
sų caras despotas panoro pra
lenkti Prancūzų karalių ir sa
vo ministeriams pasakė, kad parodomosios bylos ir parodo-

sius" turistus apgaudinėja taip, 
kaip Potiomkinas savo carienę. 

Užsieniečiams rodomi tokie 
kolchozai, kurie specialiai yra 
taip aprūpinti, kamužsienietis 
žavėtųsi jais taip, kWp carienė 
Ekaterina II žavėjosi Potiomki
no dažytais ir vežiojamais uk
rainiečių kaimais, kurie nieko 
bendro neturėjo su ukrainiečių 
realybe. 

Juokingi "Potiomkino kai
mai" — tai žaislas, palyginti su 
tuo, kas daroma Sovietų Są
jungoje saviems žmonėms ir re
tai atsilankantiems užsienie
čiams apgauti: ten yra ne vien 

kurį patelkė tėvas Alfonsas Ber 
natonis, ragindamas Amerikos 
lietuvių visuomenę siųsti jiems 
privačiai Kalėdų proga pagalbą. 

Aišku, jo išvardintos šeimos, 
o dar daugiau jų yra, kurių jis 
nepaminėjo, gyvena dideliame 
skurde ir reikalingi pagalbos. 

Tačiau šioji pasiūlytoji jo šel 
pimo tvarka yra neteisinga ir 
nepriimtina dėl to, kad Balfo 
organizacija, o taip pat ir aš, 
kai lankiau stovyklas, dalinome 
gerybes ir pinigus pagalbos rei
kalingiems katalikams ir evan
gelikams lietuviams, nes dėl ti
kybos neprivalo būti jokios dis
kriminacijos. • 

Skelbimas spaudoje pavardžių 
ir raginimas siųsti jiems betar-

fas pasirašęs sutartį. Pvz. Bal-
fas šią savaitę išsiuntė į Vokie
tiją 10,000 svarų riebalų. Jei 
klausyti patarimo ir siųsti pri
vačiai paketais, tai vien paštui 
reiktų sumokėti už persiuntimą 
$1,400. Balfui tuo tarpu per
siuntimas nieko nekainavo. 

Balfas už surinktas aukas per 
ka maistą urmo kainomis, be 
jokių taksų ir Balfo siunčiamos 
siuntos laisvos nuo muito. Pvz. 
Balfu cukraus svaras kainuoja 
apie 7,5 cento, riebalų svaras 
16 centų ir tt. Vien šiais me
tais Balfas išsiuntė apie 70,000 
svarų rūbu ir apie 100,000 sva
ini maisto. Pirkimas urmu ir 
naudojimasis nemokamu trans
portu Amerikos lietuviams su
taupė apie $30,000. Praktika 

piai pagalbą, neduoda reikalin-
,. , . . |_ , rodo, kad šelpimas per Balfą 

gų rezultatų, nen kaip anksty- . "\ . . . 

jis norėtų, kad kiekvienas jo 
valdinys turėtų pietums ne viš
tą, o kalakutą. Gi kalakutas 

mieji kolchozai, bet ir parodo* 
mosios žmonos: jei kas neturi 
gražios žmonos, o prįeš užsie-

tais laikais Rusijoj buvo maž- jniečius reikia pasirodyti su gra 
daug tokia retenybė, kaip prie žia žmona, tai čekistai paskoli-
Stalino cukrus ar mėsa. Caro Į na jam gražuolę, kuri ne vien 
noras buvo patenkintas: kiek-* savo veido ir figūros grožiu, 

"The Catholic Digest" prane
ša apie įdomią vienos mergytės 
maldą. Vakarais ji sudėjus ran 
kūtes prašydavo: "O, Dieve, pa 
daryk visus blogus Žmones ge
rais ir visus gerus žmones ma
loniais". 

Sovietiškų karolių istorija 

Pagerbdami savo penktąjį 
penkmečio planą sovietai ėmė 
Rusijos moterims dalinti karo* 
liūs. Atžymint penkis penkme* 
čiu8, parinkti penki didesni ka-

ir Benešo, imperilaistų agento, talkininkas", š io je vietlėje 
Slanski kiek klystelėjo, nes Benešąs daugiau pasitarnavo Krem
liui, negu visa čekoslovakiškoji komunistų partija. 

BENDRININKAI 

Slanskio talkininkai ne eiliniai komunistai. Geminderlo 
žvaigždė 1950 m. buvo augštai iškilusi komunistų partijoje. 
Otto Sling Brno apygardos komunistų partijos generalinis sek
retorius. Arthur London, buvęs užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas ir intymus Clementis bičiulis. Gen. Bedrich Reicin, 
Maskvoje mokęsis karinio šnipinėjimo, buvęs krašto apsaugos 
ministeris, suimtas 1951 metais vasario mėn. Juozas Frank, 
Slanskio pavaduotojas ir buvęs Čekoslovakijos komunistų par
tijos vienas žymiausių šulų. Otto Fischl, buvęs finansų minis
teris. Ludwik Frejka, buvęs vyriausybės ūkinis patarėjas. And
rėj Simon, buvęs "Rude Pravo", žymiausio kąmunistų partijos 
dienraščio vyriausias redaktorius. Karol Svab, buvęs ministerio 
pavaduotojas ir iš tų pareigų atleistas 1951 m. Ir štai dar ke
turi prekybos ministerijos žymūs pareigūnai, kurių tarpe ran
dame dr. E. Loebel, Vavro Hadju ir Rudolf Margolius. 

Juk kaikurie šių vyrų dar neseniai kaltino savo užsienio 
reikalų ministerį dr. Vladą Clementį valstybes išdavyste. 

Ir šie 14 čekų komunistų su gausiais pasekėjais ne kitokį, 
bet mirties kelią pasirenka. Pagaliau, Sovietuose mirti be kan
kinimų yra palaima. Gediminas Galva 

Negali užmiršti 
Wa8hingtone kalbama ,kad prez. Trumanas vis dar negali 

atsipeikėti ir tebesijaučiąs savotiškai užgautas, kad rinkimai 
praėjo jo partijos ir jo administracijos nenaudai. Vis dar ne
galįs suprasti, kodėl šitiek daug žmonių pasisakė prieš jo admi
nistracijos politiką. Jisai to nesitikėjęs. O gal jisai gailisi pats-
nekandidatavęs? Jis gal daugiau būtų balsų surinkęs? Gal bu\-
tų pasikartojusi 1948 metų istorija? Gal?1 Bet mes stipriai 
abejojame. Tikriausiai būtų išėję blogiau* 
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mažesnių, reiškiančių dešimtį 
žmogaus pirštų ,kuriais penkme 
čių darbas atliktas. Amerikie
čių spauda praneša, kad slap
tai veikią tikintieji prie tų ka
rolių dar parūpina kryželį ir 
penkis pridedamus poterėlius, 
ir užimtų kraštų tikintieji juos 
naudoja kaip rožančius... 

Išaiškino sovietiškai 

Prahoje viena šeima paskel
bė apie jų tėvo mirtį, naudo-
ma įprastą formą: "Dievas tei
kėsi pašaukti | geresnį gyveni
mą mūsų tėvelį"... Sekančią 
dieną, kaip praneša "Pathfin-
der", visa ta šeima buvo areš
tuota .apkaltinus, kad ji skun
džiasi ekonominėmis sąlygomis 
ir {žeidžia valstybe. 

Bimba kimba 

Komunistų laikraščio "Lais
vės" redaktorius Bimba (kimba, 
kodėl Prunsįjf "po straipsniais 
pasirašo tik f }aip sau paprastu 
J. Prunskiu... Sakoma, kad baž 
nyčia jam uždraudusi pasiraši
nėti kunigu". 

Niekas jam neuždraudė ir ga
na dažnai "Drauge" ir kitur pa
žymima, kas jis yra. Bet įdo-

vienoj trioboj, į kurią caras už 
važiuodavo, jis ant stalo maty
davo keptą kalakutą ir išklau
sydavo kaimiečių "džiaugsmą 
laimingu gyvenimu", nes caro 
valdininkai mokėjo pasirūpinti, 
kad caras pas vargšus kaimie-' 
čius pamatytų tai, ko norėjo 
pamatyt, ir išklausyti, kas jam 
patinka. Nėra abejojimo, kad 
caras puikiai žinojo, jog rusų 
kaimiečių baudžiauninkų gyve
nimas labai skurdus, jog kala
kutus tevalgė dvarininkai, o 
kaimiečiams ne visada ir juo
dos duonos sočiai buvo tačiau 
caras mėgo užvažiuoti pas kai
miečius ir išklausyti jų pagyri
mus jo valdžiai, o valdininkai 
pamokydavo vargšus kaimie
čius, kaip jie turi laiminti carą. 
Matyt, caras žinojo, jog jo 
valdinių dauguma \ dejuoja ir 
verkia dėl skurdo, priespaudos 
ir neteisybės, bet jis raminda
vo savo karališką sąžinę tomis 
komedijomis su keptais kalaku
tais ant kaimiečio stalo. 
Stalino melai visus pralenkė 

Stalinas irgi puikiai žino, kad 
jo režimas pavergtiems gyven
tojams atnešė sunkią priespau
dą, verguvę, skurdą, tačiau jis 
visam pasauliui paskelbė, jog 
sovietiniame režime, pramonę 
nacionalizavus ir kaimiečius 
suvarius į kolchozus, gyventi 
pasidarė geriau, gyventi pasi
darė linksmiau". Ir kas iš so-

i^*iiJ « ,IA visuomenei kainuoia trigubai vesnių metų praktika parodė, . 
pigiau, negu tai butų atlikta 
privačiais paketais. 

bet ir komunistiniu susiprati
mai reprezentuoja sovietinę mo
terį prieš užsieniečius. J. G.1 tymą tų gerybių iš Bremeno | 

viena kita šeima gavo iš Ame
rikos visuomenės dešimtimis pa 
ketų ir pinigu, tuo tarpu visa 
eilė šeimų nieko negavo. O tai 
įvyko dėl to, kad pvz., Chica-
gos' geradaris, pasirinkdamas 
iš tokio paskelbto sąrašo vie
ną šeimą, nežinojo, kad tai šei
mai taip pat išsiuntė pagalbą 
geradariai iš New Yorko, Bos
tono, VVorcesterio, Brockto-
no, Clevelando ir kitur. Tai yra 
deorganizuoto šelpimo pasek
mė. 

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas ir buvo visų 
Amerikos lietuvių įkurtas, kad 
be jokios diskriminacijos būtų 
šelpiami labiausiai pagalbos rei 
kalingi lietuviai. Jie šelpiami 
rūbais, maistu ir pinigais. 

Maisto, rūbų ir vaistų per* 
siuntimas Balfui nieko nekai
nuoja, nes jūros transportą ap
moka JAV valdžia, o už prista-

Balfas šelpia tremtinius taip 
pat pinigais. Pinigų persiunti
mas į Vokietiją pagal naują 
patvarkymą Balfui taip pat nie
ko nekainuoja. 

Todėl Amerikos lietuviai ge
radariai kviečiami pasilikusiųjų 
Europoje tremtinių šelpimą vyk 
dyti tiktai per Bendrą Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondą. 

Kan. prof. J . B. Končius, 
. Balfo Pirmininkas 

VESTUVINES NUOTRAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MtSV SPECIALYBfe 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. ULI8. 8»v. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

rašyti, kad jis komunistas? Juk 
tai jau parinktasis iš parinktų
jų, kuriam net nebijota parody
ti bolševikų nualintą Lietuvą. 
Jokšai kitas Amerikos komunis
tas, jokia kita jų grupė nebuvo 
pakviesta okupantų nuteriotos 
Lietuvos pamatyti, tik patikėti-
tinis raudonasis iš raudonųjų — 
Bimba. 

— Greičiausi pasauly liftai 
(elevatoriai) yra New Yorko 
dangoraižyje RCA. Jie pakyla 

mu, kas Bimbai uždraudė pasi-1 1,400 pėdų per vieną minutę 
• • 

Vilnoniai 
su dviem 
kelnėm 

Kostiumai 

Sherman's, 
Ine* 

4648-50 South Ashland Avenue 

SOCIETY BRAND 
Paltai 

100% vilnonė" "velure" medžiaga, 
nebijanti lietaus ir nesiraukšlėjanti. 

$85.00 

Atdara sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Pirmadie
niais ir ketvirtadieniais atdara iki 10 vai. vakaro. 

Ą ' • ******* 535 
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Amerikos ūkio padėtis lapkrity 
Rašo J. BUDZEIKA 

ūkio aktyvumas Amerikos 
lapkrity buvo labai augštas. 
Pramonės gamyba yra didelė, 
bedarbių mažai, prekių aprūpi
nimas didelis. 

Pramonės gamybos indeksas 
spalio mėnesj pasiekė rekordą, 
tai reiškia, Amerikos pramo
nės gamyba š. m. spalio mėnesį 
buvo augščiausia 1945-1952 me
tų laikotarpyje. Didžiausią pa
žangą padarė plieno gamyba. 
Spalio mėnesį plieno pramonė 
pagamino 9,700,000 tonų plieno, 
kas yra naujas mėnesinis plieno mėsos, kainos pradėjo mažėti ir 
produkcijos rekordas. Si augštą laukiama, kad jos galės toliau 
plieno pramonės gamyba yra ga- mažėti gerų derlių ir didelės 
Įima plieno pramonės ekspansi- mėsos pasiūlos pasėkoje. Ta-
jos dėka, kuri prasidėjo 1950 ciau pramonės gaminių kainos 
metų viduryje ir vis dar tebesi- galės lengvai pakilti, ypač tų 
tęsia, ši ekspansija, pasireiš- produktų, kurie sunaudoja daug 
kianti naujų modernių plieno plieno. Automobilių kainos 1953 
fabrikų statyba, numatoma už- metų modeliams daug nepasi 

darbių skaičius svyravo tarp 2 
ir 4 milionų, gi nuo 1950 metų 
pabaigos bedarbių skaičius vi
są laiką buvo žemiau 2 milionų. 

Prekybinės apyvartos (retail 
sales) rugsėjo mėnesį buvo di
delės; atrodo, kad ir spalio mė
nesio apyvartos buvo lygiai di
delės. Prekių kainos paskuti
niaisiais mėnesiais lengvai svy
ravo. Urmo prekių kainos rodė 
tendenciją kristi, bet pragyveni
mo kaštų indeksas kilo iki r u g - ' į j ž m ^ n i e . 
-ėjo mėnesio. Maisto, o ypač k a g

J
n e g a l į s M t i b a u d ž i a m a s u ž 

negimusio vaisiaus nužudymą. 
Tuo būdu Mike Šaltis bus bau-

Sensacinga prokuratūros 
nuomone 

Youngstown, Ohio, XI. 8 d., 
iškilo įdomi byla, kuri sukėlė 
sensaciją, ypač juristų sluogs-
niuose. Kažkoks Michael Šaltis 
(gal lietuvis Šaltis) nušovė sa
vo žmoną ir tuo užmušė vaiką, 
kuris po mėnesio buvo laukia
mas. Policija areštavo žmogžu
dį ir patraukė jį atsakomybėn 
už žmonos nušovimą ir kūdikio 
nužudymą, bet apskrities pro
kuroro padėjėjas pareiškė raš
tu, kad kol vaikas nėra gimęs, 

baigti 1953 metų vidury. Tuo 
metu Amerikos plieno pramonė 
galėsianti gaminti 118 milionų 
tonų plieno, kas yra daugiau ne
gu visu kitų pasaulio kraštų 
(kartu sudėjus) plieno gamyba. 

Automobilių gamyba, kuri bu
vo smukusi vasaros metu, stai
giai padidėjo rugsėjo ir spalio 
mėnesiais. Rugsėjo mėnesyje 
buvo pagaminta 550,000 auto
mobilių ir sunkvežimių, gi spa
lio mėn. buvo pagaminta 620,-
000 vienetų. Nuo 1951 metų pa
vasario iki šių metų rudens au
tomobilių gamyba buvo palygi
namai žema (vidutiniai apie 
400,000 vienetų į mėnesį), nes 
žmonės nelabai juos pirko ir 
trūko tam plieno bei kitų me
džiagų. Šiuo metu žmonių pa
klausa automobiliams stipriai. 
padidėjo ir plieno aprūpinimas ri palaiko dabartinį augštą ūkio 
pagerėjo. To pasėkoje automo-į aktyvumą. Lygiai visą laiką te-
bilių pramonė galėjo išvystyti besiplečia ginklavimo pramonė 

keičiančios, bet kaikuriems mo
deliams galėsiančios būti šiek 
tiek augštesnės. 

Pramonės akcijų (industrial 
stoeks) kainos yra augštame 
lygyje. Žinoma, jos visuomet 
svyruoja, bet iki šiol jokios ryš
kios kritimo tendencijos nesi
matė. Pramonės akcijų kainų 
lygis yra labai svarbus. Mat tos 
kainos, greičiausiai ir jautriau
siai reaguodamos į visus ekono
minius ir politinius įvykius, yra 
geriausias barometras Ameri
kos ūkio padėčiai nuspėti. Jeigu 
akcijų kainos pradės aiškiai 
kristi, tai bus pirmas ženklas, 
kad ūkio atoslūgis yra nebetoli. 

Naujų fabrikų statyba vis 
dar tebesiplečia. Ši statyba yra 
viena svarbiųjų priežasčių, ku-

džiamas tik už savo žmonos nu 
žudymą, nes kol vaikas negi
męs, tol jis nesąs žmogus(?!). 

Youngstown * prokuratūros at 
stovas yra aiškus nepasaulė-
žiūrinės politikos eksponentas, 
nes tik krikščioniškos, ir ypač 
katalikiškos pasaulėžiūros švie
soje žmogaus vaisius yra žmo
gus ir jo nužudymas yra tokia 
pat nuodėmė, kaip ir suaugusio 
žmogaus. Nepasaulėžiūrinės po 

1 Lenkų bolševikai vel 
puola Popiežių 

Katalikų žinių agentūra "In-
ter Catholic Press" praneša, 
kad lenkų komunistinė spauda, 
o ypatingai komunistų partijos 
organas "Tribūna ludu", vė̂ l iš 
naujo pradeda pulti Vatikaną, 
Šv. Tėvą ir visus, kaip laikraš
tis vadina "reakcijonierius kle
rikalus". 

Svarbiausias kaltinimų moty
vas, kad Vatikanas bandąs at
plėšti Lenkijos vakarines sritis 
ir jas priskirti jos priešams. 
Šia propaganda Lenkijos komu
nistai tikisi nuvarginti gyven
tojus ir galutinai priversti tikė
ti, kad Popiežius yra didžiau
sias Lenkijos priešas. Siekdami 
šio tikslo jau yra sufalsifikavę 
net keletą Šv. Tėvo kalbų. 

• 

— „Bažnyčios pavojuje" kon 
gresas. Žinių agentūra Kipa pra 
neša, jog vienoje Europos vieto
vėje įvyko antrasis „Bažnyčios 
pavojuje" kongresas, kuriame 
dalyvavo 1 kardinolas, 5 vys
kupai, 4 abatai ir daug kitų 
augštų dvasiškių iš sovietų val
domų tautų. 150 atstovų, iš 8 

žydymą Katyno miške. Apie sa
vo sumanymus telegrafu pain
formavo kongresams Ray Mad-
den, kongreso tyrimo komisijos 
pirmininką. Kam bus skundas 
įteiktas, paaiškės vėliau. 

litikos požiūriu Youngstownvo įvairių kraštų, susipažinę su 
prokuratūrai nieko prikišti ne- Bažnyčios padėtimi anapus ge 
galima, bet J.A.V. politika nė
ra nepasaulėžiūrinė, tad gali
mas daiktas, kad augštesniosios 
instancijos nesutiks su Youngs-
town prokuratūros opinija ir 
negimusiam /kūdikiui neatims 
teisės gyventi. J. Gbs 

Autostrada per miestą 

ležines uždangos, jieškojo būdų, 
kuriais būtų galima pagelbėti 
persekiojamiems. Kongresas nu 
tarė sustiprinti veiklą pabėgė
lių bei emigrantų tarpe. 

— Grasina Stalinui skundu. 
„Ashland Daily Press" redak
torius John Chapple (Ashland, 

SIUVAMOS MAŠINOS 

RAŠOM. MAŠINĖLES 
i-;" 1111:1 moi »>'-•' ustomla sąlygomis. ARCHER SIUVIMO CENTRE 

4170 S. Archer BIshop 7-1049 
Perka, taiso, elektriflkuojat 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVES 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MA2IAU KAINUOJA, j 

Nes šios ištaigos vadovybėje 
tarnaują žmonės turi 40 metų 

j patyrimo šioje prekyboje. 

didelį aktyvumą. Tikimasi, kad 
automobilių gamyba bus augš
ta taip pat lapkričio ir gruodžio 

Ginklavimo viršūnė numatoma 
pasiekti apie 1953 metų vidurį. 
Po to, ginklavimo išlaidų lygis 

mėnesiais. Ryšium su to Michi-I galėsiąs likti pastovus ilgesnį 
gano valstybėje atsirado dau
giau darbų, gi kaikuriose vieto
vėse pasireiškė net darbo jėgos 
trūkumai. 

Tekstilės gamyba irgi aiškiai 
pagerėjo šį rudenį, kas yra ge
ras atkutimo ženklas. Tekstilės 
pramonė nuo 1951 metų pava
sario iki šių metų rudens pergy
veno savo rūšies depresiją. Ga
myba buvo smarkiai kritusi, 
darbų buvo mažai. Kolkas yra 
dar sunku spręsti ar dabartinis 
tekstilės pramonės pagyvėjimas 
tesis ilgesnį laiką. Gamybos at
kutimas pasireiškė taip pat te
levizijos, radio, šaldytuvų ir ki
tų suvartojimo gėrybių gamy
boje. 

Bedarbių skaičius š. m. spalio 
mėnesį krito iki 1,250,000, kas 
yra žemiausias skaičius nuo 
1945 metų vidurio. 1945-1950 
metų laikotarpyje vidutinis be

laiką. 
Bendrai atvaizduojant dabar

tinę Amerikos ūkio padėtį rei
kia pasakyti, kad ūkis dirba 
pilnu apkrovimu ir y ra pasiekęs 
augštą gamybos ir darbingumo 
lygį. Tokia padėtis galėsianti 
tęstis dar kurį laiką iki 1953 
metų, o po to reikia laukti tam 
tikro ūkio atoslūgio. Daugumos 
Amerikos ekonomistų nuomone 
ryškesnis atoslūgis lauktinas 
apie 1953 metų vidurį. Ta pačia 
nuomone remiantis tas atoslū
gis nebūsiąs didelis, nes ginkla
vimo išlaidos pasiliksiančios 
augštame lygyje. Tiktais tuo at
veju, jeigu naujoji administra
cija stipriai mažintų ginklavimo 
išlaidas, atoslūgis būtų didesnis, 
nes ūkis turėtų prisitaikyti prie 
naujų apystovų, gi kiekvienas 
prisitaikymas yra surištas su 
laikinu gamybos sumažėjimu. 

Wisconsin) pareiškė, jog iškel-
Vyriausių miesto inžinierių s i j*s s k u » d { * s o v i c t v * P j e r u i 

pranešinu! 1955 metais numato- J- S t a l l m " u* 15,000 lenkų iš- i 
ma užbaigti tą didžiąją auto 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIĄ 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

S O P H i E B A R Č U S 
Iš \Y<;i.S 8totic8 — Banga 1390 

PIUMAD. Iki PENKTA D. 
8:45 iki »:;;«' vai. r.\ to 

ftlHl \l>. 8:»0 Iki »:3o ryte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

19 tos pat mtoties i ' i i tMAhi iMi i 
vakare nuo 7 lkl 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. R O C K W K I J I J 8T. 

Ohicago 20, UI. IIKmlock 4-2413 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų perkraustymus 

Taip pat persiunčiame J užalenj 
pakietSlius {vairaus maisto. 

Kreiptis: 
2564 SO. IIALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

I KUHIANAMAS ALIEJUS 
Apuirnatijamc pietine Chlcaga. 

Aliejus krosnims ir centrallnlui ap
šildymui. Punktualus putarnavimaa. 

Tel. LArayeoc 3-0330 
Vakarais IIKmlock 4-6264 

REMKITE "DRALGĄ"! 

4181-83 Archer A ve. 
Tel. Lflfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
fcmonea pasakoja, iog buvo Įnikai kada u i dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mum* tikrai malonu pa
aukoti iiuoa baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis a ne 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Uie 
ar į t i k i n s i t e ! 

ikite šiandien pat 

MENĄ 

K A R I - LOVA 
Sofa-Lova Miegojimui 

Sukonstruota U sunkiųjų apyruoklta 
ant ptiikaua darbo rėmų. Parinkta i* 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
•i pavaizduotų pavyzdžių Sotos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

Abiejų kainos po » 0 D 
Nereikia įmokėti w O 

LIETUVIS 8TANIJ6T RTMKTTS, VEDM*.* 

sAfe*&CTS» 
2318 ROOSEVELT ROAD n**%££%.t. 

Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki I 

stradą„per Chicagos miestą, ku 
ri nuo Michigan ave. iki Du Pa-
ge-Cook apskričių ribos nusitę
sia per 15 mylių. Daugelyje vie
tų ta konstrukcija jau toli pa
žengusi, kaikur dar tenka iš
spręsti geležinkelių linijų* liki
mas ir kiti reikalai, ir darbas 
kiek sustojęs. 

. ^ 
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Vokiečiu ir kitų iauiŲ tremtiniai 
Vokiečių tremtiniai nori su

si tarti su kitų tautų tremtiniais. 
Jie pastruoju laiku stengiasi 
is.iaiškinti savo politiką kitų 
tremtinių atžvilgiu. Tai paste
bima įvairiuose vokiečių tremti
nių vadų ir jų spaudos pareiš
kimuose. Štai š. m. spalio 26 
d., kaip praneša "Ost - VVest -
Kurier" Nr. 44, vokiečių regio
ninių tremtinių organizacijų 
(handsmanschaf ten) pirminin
kas dr. Lodgmanas von Aue 
viename mitinge Berlyne paskcl 
bo tremtinių veikimo progra
mą. Jis išdėstė, kad tremtiniai 
savo prtenzijas į' kraštus, ku
rie juos ištrėmė, perteidę Vak. 
Vokietijos respublikai tiek, kiek 
toji respublika tremtiniams at
silygina. 

Tremtiniai reikalauja, kad 
kiekviena vokiečių vyriausybė 
palaikytų pretenzijas į tremti
nių tėviškę. 

Kadangi Vak. Vokietijos rej*-
publika ,neturėdama pakanka
mai suverenumo teisių negalin

ti tremtinių problemų spręsti 
taip, kaip būtų reikalinga' tai 
tremtiniai kaikuriais užsienio 
politikos uždaviniais turį patys 
pasirūpinti. "Cia turimas gal
voje susitarimas su kaikurio-
mis kaimyninėmis tautomis ir 
sutartis su tam tikromis emig
racinėmis grupėmis". 

Toks susitarimas su kitomis 
tautomis, kaip samprotauja vo
kiečių tremtinių sluogsniai ir 
kaip tai atsispindi ir vokiečių 
tremtinių laikraštyje "Die Stim 
me — Ostdeutsche Zeitung" 43 
numerio vedamajame, lengviau
siai vykstąs "išjungus valstybi
nių sienų klausimus". Toliau 
rašoma: "Mes norime ir turime 
pasimokyti teisingiau įvertinti 
savo ir kitų tautybių vertę ar 
nevertę, nes nėra jokių mažiau 
vertingų, o yra tik skirtingų 
tautų". 

Anot laikraščio, tokio susi
tarimo siekią ne tik vokiečių 
tremtiniai, bet ir kitų tautų at
stovai. 

—— 

PATS GERIAUSIAS 
LAIKAS DABAR 

Nusipirkti GERA 
vartotą automobilį 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2345.00 

1951 BUICK Riviera, 
Dynaflow $2245.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 
1951 CHEVROLET 

2 door • • » • • " • • $1595.00 
1951 FORD V-8 

2 door $1545.00 
1950 BUICK 4 door 

Dynaflovv $1595.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflovv 
1949 BUICK 4 door 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJ AUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytiiviis. pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

Kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
temos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinktinis 

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą W B J « 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2810 W. ROOSEVELT RD., Tel. 8 E 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo i 1 iki 4:«0 vai popiet 

TELEVIZIJOJ BEI RADIO PAKDAViMAS iA TAISYMAS ik mmm mm 
II IĮ (guallfied englneers' servtce) 3120 5. Halsted Street • DAnube 6-6897 

S, 
• • - • - — 

JARABAK DRUGS 
l :«»ili & Mair Phone 1. H. 6800 Indiana Harbor, Indiana 

MES 1SPILDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ. 

KALBAM ū LKNKIflKAI * 

ST. ANTHONY SAVINCS & I.OAN ASSN. 
1417 No. 49th Cburt, Oforto 5<>, m. 
JOSKIMl K. GfllBAi;KKAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
feioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 

D y k a i dovanėlės su 
naujom sąskaitom. 

Turtas $5,500,000.00 

R 
i 

$1395.00 
$1295.00 

1949 PONTIAC "6" 
Club Coupe $1145.00 

1949 DODGE 4 door $895.00 
1948 BUICK 4 door $1045.00 

1948 BUICK 2 door . . $995.00 
1948 CHEVROLET 

Club Coupe $705.00 
1948 OLDSMOBILE 

4 door, HydrR-Matic $895.00 
1948 NASH "600" 

Coupe $595.00 
1947 BUICK 2 door . . $705.00 
1947 BUICK 4 door . . $S45.00 
1947 KAISP^R 4 door $605.00 
1947 PACKARD 4 door $505.00 
1946 BUICK 4 door . . $625.00 
1946 DE SOTO 

Club Coupe $095.00 
1946 MKRCURY , 

Club Coupe $545.00 

• • 

Turimo taip pat didelį 
pasirinkimą naujų BUICK 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 
• • • • • ' " 

u 

-

Skip's Liquors 
'5511 South Damen Avenuc 

WAlbrook 5-8202 

•P 

1 1 • 

THRF.E STAR 
HENNESSEY 

y 
Fifth 

, SCHLITZ BEER 
24 cans 

•• 

$359 
190 Proof 

GRAIN ALC0H0L 

$409 
Fifth 

# 

— 

WHITE H0RSE 
VAT 69 

Scotch 

$450 
Filth 

8 yr. old 
BONDEO B0URB0H 

Fifth 
Reg. price $6.39 

N 

liiitrjili, n • — • » • — , A 1 1 
• • • I 1 |i iiiB 1 

VIRCINIA DARĖ 
WINE 

Red or white \ 

$J21) 
Hali gallon 

SOUTHERN 
C0MF0RT 

0MM) 

Fiith 
BONDEO 

ffHISKET 

Fiith 
Reg. price $4.49 

= 3 = 

I 

LIETUVIU 
PJOSANTŪLOaiA 

"fciū-ekite, tai tūkstanč'r> metu lietu
viško j i.iijaus kūriny*!" 

I>r. .1. Kaly*, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime ie
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke" 
Paleidžiame šią eilių knygą "iš kaimo 

j kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
I'MUO Vaičaičio žodžiais. Tas mūsų kai
mas šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. VitirlnlaitiH, Antol. prakalboje 
832 pu.sl.ipiu. 110 poetų atvaizdų. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siuskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2384 So. O a ^ e y Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 
IJžsakv'oii knygos siunčiamos paštu 

— i» 

1 

f 

Gaukit du gerus uldarblu* kftSRfet 
U&tikriukit taupymui apsaugi 
Turėkit piuitfu. kai reikia 

ftUm m 91 • Frltfttft kiek atrlt* 
/ 

E3S3 

UNIVERSAC SAYINGS 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

18M SO. HALSTED STREET CHICAGO S, UJUNOIS 
TeltfrnM: HAymarket 1-202* 

•tlandoB: Pirmadieniai*, antradieniai! Ir penktadieniai* nvo 9 ryta 
Iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki S vai. vakarą. 
TreJHauieniaia uždaryta, fteitediaauaia auo 9 vai ryt* iki 1 vai. ». av 

— - * — * — ~ - i * — . * — 1 1 — . — . -
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Lietuvių Auditorija, 3133 So. Halsted St.r Chicago, III., p a v ė l a v o . . . . norėdama tapti lietuviška. 

i 

Medrjsome skelbti didžiojo at idarymo, kol į šiuos namus nefneseme lie
tuviškos Šilumos. Dabar šių namų sienos į jus kalba lietuviškais m o t y v a i s 

Taigi, drįstame kviesti visus atvykti į dabar tebevykstantį 

DIDĮJĮ ATIDARYMĄ!! ^Įir 

ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO MĖ.N 20 D. — ŠAMPANO VAKARAS. 
Kiekvienas staliukas 4 asmenų gaus bonką šampano. I r 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, 8133 So. Hals ted Str . 

^>c = L-!iU L ' 4> 
• , " • - " 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Waierbury, Conn. 

Bendruomenės darbai 

• • • • • • • P 
tarnyboje ir sveikam grįžti į 
savo bendradarbių būrį čia VVa 
terbury. Išleidžiamasis buvo 
apdovanotas ir dovanomis. 

Nors teatralų grupei priklau 
Bendruomenės pirmininkas 

dr . P. Vileišis aiškinosi su vai-
džios įstaigomis dėl lituanistikos 8 ° * neateitimnkų, tačiau v.-
dalykų įvedimo į public high 8 » darbo orgamząc.ja ir fman-
school, kur randasi pakanka- s i n e s r a ^ , n a 8 t * b u v o P a 3 1" 

Boston, Mass. 
Nusisekęs koncer tas 

mas skaičius mokinių, norinčių 
tų dalykų mokytis. Šitas ke
lias, apsirodo, y r a labai sunkus 
ir ilgas. Tačiau švietimo inspek 
torius pasiūlė kitą būdą bend
ruomenės prašymui patenkinti . 
Susiradus at i t inkamam mokinių 
skaičiui, valdžia at idarytų va
karinius lituanistikos kursus, 
kuriuose mokytojui apmokėtų 
po $5 už dvi pamokas. Šiam 
reikalui realizuoti iš bendruome 
nės pusės sudaryta komisija iš 
švietimo reikalais rūpintis val-

imta ateitininkų. Kaip visi vie
tos ateitininkų parengimai yra 
jaukūs ir sutraukiantys pub
liką, o savo turiniu ir publiką 
patraukiantys , ta ip ir paskuti
nysis buvo toks pa t savo lie
tuvišku nuoširdumu ir papras- , 
tumu. Dalyviai čia nesijautė 
esą svečiais, o tik artimiausių 
draugų prieteliais a r net ir šei
mos nariais. Šiemet ateitininkų 
valdyboje dirbant pirm. Ge-
lumbauskui ir ki tas pareigas 
einant Vaitkui, Paliuliui, Bajo-
rinaitei ir Dielininkaitytei, di-

Lapkričio 16 d. įvykęs Bos
tono vyrų choro koncertas pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Prieš 
pradedant koncerto programą, 
choro pirmininkas Jonas Mon-
kus paprašė Lietuvos garbės 
konsulą Bostone adv. Shalną 
t a r t i keletą žodžių. 

Choras padainavo net 16 įvai 

pilnai išsivysčiusi menininkė. P r i i A r e r m M T 
Repertuaras, kaip jos masto " ' l* * 
menininkei dera, rimtas, klasi
nis (Leyende - Albeniz, Clair 
de Lune — Debussy, Toccata — 
Khachaturian, VVitches Dan-
ce — MacDowell, Sonetto 104 
del Pet rarca — Liszt) . Išpildy 
mas, at l iktas su įsijautimu ir 
didžiu gebėjimu, būtų vertas 
Carnegie Hali augštus reikala
vimus statančios publikos ka 
tučių. 

rių mūsų kompozitorių, daugiau ;*. 
• T I - n -,i r * - v i P a t * iškilmingumą kiek temdė 

dybos nario Petrausko, Mala 
kausko, Šmulkščio ir M e š k ū . dėlę ir nuolatinę darbo naštą, 
nienės, kurie įpareigoti kar tu ] k a d i r Paskutiniam parengimui 
su lituanistikos šeštadieninės I a t l i e k a n t v i e t o s f e i ™ j ° 8 

mokyklos mokinių tėvų komi- organizatoriams Šmulkščiams, 
tetų šį reikalą išvesti iki galo. I ateitininkai VVaterbury pasi-
Dabar lituanistikos mokykla t u , l i e k a l a b a i s v a r b l u «etuvwkojo 
ri išsilaikyti iš privačių m o k i - ' k u l t ū r o s S*™™™ veiksniu, 
nių šeimų lėšų. Dalį lėšų pažą-1 <*» b i t i n i n k a m s priklauso ir 
dėjo duoti bendruomenė. S u > a gimę lietuviai, kurie daly-
tvarkius mokymą per įstaigas, | d a u - * i r v i ė a m e atei t ininkuos 
palengvėtų visas lituanistikos j e* 
mokslų organizavimas. Lapkričio 16 dieną waterbu-

Bendruomenė rengia Naujų I r i e č i a i skaitlingai dalyvavo 
Har t fordo ateitininkų sureng- p i a n i s s i m o nuotaikingomis 
tame l i teratūros vakare, kurio 
programą išpildė kanauninkas 
Vaitkus, Vaičiulaitis, Ju rkus , 
Mazalaitė. 

Į VVaterburį atsikėlė iš Cle-
velando Vilniaus universitete 
dėstęs Jonas Dabrovolskis. 

sia Juliaus Gaidelio, dainų. Kas 
chorą girdėjo dainuojant per 
jo debiutinį pasirodymą (Vasa
rio 16 Brocktone), tas jo šiame 
koncerte neatpažino. Platus re
per tuaras , puikus, augšto me
ninio lygmens sąskambis liu
dija, jog choras geroje vadovy
bėje daug ir rimtai dirbo. 

Julius Gaidelis, bene vienas 
geriausių bei produktingiausių 
mūsų pačių užsiaugintos kar tos 
muzikų — kompozitorių, atrodo, 
vadovaujasi dėsniu, jog daini
ninkas estradoje y ra prelegen
tas — aktorius, kuris meniškai 
išdailintu žodžiu, jaut r ia muzi
kine kalba, posmuoja klausyto
jui apie Tėvynės ilgesį, jos gro
žį, džiaugsmą, ašaras . Kiekvie
na daina klausytoją įtikina, jog 
choro vadovas tuos pačius rei
kalavimus s ta to kiekvienam pa
skiram balsų vienetuf, kiekvie
nam paskiram choristui. Griau
smingas f o r t e ir išbaigtas 

t inkamo koncertinio fortepiono 
stoka. 

Dėmesio centras buvo solis
tas Algirdas Brazis, padainavęs 
eilę mūsų kompozitorių dainų 
bei keletą ištraukų iš operų ir 
operečių. Publika jam nesigai 

Metų sutikimą 103 klubo patal
pose. Lig šiol visuomet suti
kimą rengė ateitininkai, kurie 
turėjo didelį pasisekimą ir pa
sitikėjimą visuomenėje. Į Nau
jų Metų rengimo komisiją įei
na : pirm. Vileišis, Šmulkštys, 
Aleksis, Vaitkus, Malakauskas, 
Kolney, Zailskienė, Andrikytė. 
Komisija numato kooptuoti į 
darbą ir daugiau narių. 

Kas šeštadienį per radiją duo 
darni bendruomenės pranešimai. 
Pranešimais taikoma populiarin 
t i bendruomenės idėją senes-
nuiųjų ateivių tarpe. 

Iš VVaterburio įeina visa eilė 
veikėjų į LOKą. Neseniai vyko 
New Yorke LOKo posėdžiai, 
kuriuose iš VVaterburio dalyva
vo Vileišis, Saulaitis i r Valaitis. 

VVaterburio bendruomenės vai 
dyba išrinkta gegužės mėnesį 
metams laiko. Tačiau, kad pa
gal s ta tutą valdybos kadencija, 
t runkant i vienerius metus, su
taptų su kalendoriniais metais, 

Springfield, 111. 
Balfo vajus 

Balfo 84 skyr iaus rudens va
jus baigiasi. Kiek anksčiau 
skaitėme Centro pranešimą, jog 
iš Springfieldo, 111., gau ta 700 
svarų gerų drabužių ir $134.25 
aukų. Pinigų i r rūbų rinkimo 
našta ir šiais metais teko il-
gamečiui skyriaus pirmininkui 
Petrui Šimkui, kar iam pagelbė
jo Danutė Kantautai tė . Stasys 
Šidlauskas ir Vladas Abrami-
kas talkininkavo palengvindami 
darbą savo mašinomis. Pažy-

Panimėta sukaktis 

Š. m. lapkričio mėn. 16 d. Pa 
tersono lietuvių parapija suruo 
šė iškilmingą vakarienę pami
nėti 40 metų bažnyčios pasta
tymo sukaktį. 

Vakarienėje dalyvavo apie 
200 parapiečių ir daug svečių. 
Vienas iš garbingiausių svečių 
buvo Msgr. John Abbo, buvęs 
paskutinis Nepriklausomoj Lie
tuvoj Apaštališkojo Sosto Pa
siuntinybės Generalinis Sekre
torius. Dabar jis gyvena čia 
Amerikoje pas vienuoles seseles 
kaip jų kapelionas ir profeso
riauja Settin Holl katalikų uni
versitete. Tai t ikras nuoširdus 

Atimki iš pasaulio maldą ir 
būtų lyg nutrauktumei ryšį 
žmogaus su Dievu, lyg vaiką pa
darytumei nebyliu prieš tėvą. 

— Fechner 

-T" 

Įėjo plojimų, o jis atsilygindavo .lietuvių draugas ir kaip pats 
dainos pakartojimu. A. Brazis 
publiką nustebino puikia, tai
syklinga lietuviška tarena. Vi
sus svetimtaučių kompozitorių 
kūrinius (Traviata, Linksmoji 
Našlė, Sevilijos Kirpėjas) taip 
p a t d a i n a v o l i e t u v i š k a i , n o r s t a 
tai jo padėties dainininkui ne
privalu. 

K. Pušinis 
• • —— 

PRIRU0ŠKIT AUTOMOBILI 
ŽIEMAI 

Paruošimas jūsų automobilio žie 
mai, jei jūs gyvenate šiaurinėse 
dalyse Jungtinių Valstybių, yra 
darbas apimantis ne vien tik įpy
limą „antifreeze*' į radijatorių, pa 
gal opinijos Cail T. Doman'o, ser-

spalvomis dažo suįdominto klau . vice manager Ford'o Divizijoje. 
a,,f^rt : Q 1 , o w i n e „Perdaug automobilistų daro 
sytojo jausmus. 'klaidą kuomet įpildami „anti-

Žymu, jog J. Gaidelis daug dė freeze" skystimus nepatikrina vi-
mesio skiria aiškiam žodžių t a - s a s dalis automobilio kurios gali 

. T r . , , , - i suteikti nesmagumų per šaltus žie 
rimui. Kiekvienas dainininko B o i m o 8 mėnesiuS" p. Doman kalbėjo. 
dis klausytojo ausį pasiekia „Pasekmės šio neapsižiūrėjimo y-
ryškus, aiškia galūne. 

Tačiau būta ir negiamybių. 
Tam pačiam reiškiniui pasi

kartojus, braunasi nuomonė, 
jog J. Gaidelio silpnybė yra 
varijacinis puošnumas papras-

ra sustojimas — nebepavažiavi-
mas žiemos metu kas galėjo būti 
išvengtas su rudeniniu patikrini-

pasisako su skaudančia širdimi 
turėjo apleisti Lietuvą, užėjus 
pirmajai komunizmo okupaci
jai. Šiame pobūvyje Msgr. Ab
bo pasakė t ikrai mums lietu
viams nuoširdžią kalbą. 

K. V. D. 

ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAŽYMO 

Puikus mišinys yra galimas da
bar gr.uti. kuris pakeičia jūsų 
plaukus 8tgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var 
tojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili į natūralią — atrodančią 
spalvą, gis nėra skubus dažas. At
siminkite^ kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne
paprastą mišinį be jokios rizikos 
tiktai pasiųskite šią iškarpą j 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kili, N, Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertes buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti del kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai graži
nami. 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Mrgmla 7-6640. 

Pravardė 

Adresas 
Miestus 

IVt-kant, būkite tikri, kad 
lai yru tikrai ini|>oi limta 

HOLLAND HERRING 
(SILKES) 

Tas skanus, tik nuo laivo, silkių 
skonis negali būti prilygtas! 
Olandai yra vieninteliai žvejai, 
kurie sutaiso silkes ant laivo. 
Tikras jūros skonis ir svarbus 
maistingumas išsilaiko iki val
gant. Parduodamos statinėse ar
ba skardinėse. 
Rašykite: 
Holland Herring Dept. 3 

250 PARK AVENUK, . 
New York 17, N. Y. 

d«-l nemokamo** receptų knygeles 

Stebėkite Sj ženkleli 
JUKŲ krautuvėje mm 

^s^ 

. v e i a t y t * P I R K I T E A P S A U G O S B O N U S ! 

mi f 
Tinkami metodai paruošti For

d'o automobilius žiemai yra var
tojami 6,400 Ford'o dylerių visa
me krašte, p. Doman tęsė. „Jei 
radijatoriui reikia vamzdelius nau-

toje dainoje. J. Karoso "Stik- | j a i perjungti arba jei reikėįų ki-
liukėlio" suparafrazinimas pa- tų dalių, tad jūsų Ford'o dyleris 
ryškina žodinę tematikos išraiš
ką, tačiau žymiai nukentėjo 
muzikinė. Vieną po kitos it iš 
kulkosvaidžio paberti kelias se
rijas šešioliktinių, fonetiniu at
žvilgiu neskląndžiais žodžiais 
(kliu, kliu, kliu. .) grįstų gaidų, 
iš mėgėjo dainininko reikalauti 
yra perdaug. "Stikliukėlis" a r 
"ša l tyš ius" paprastai , senu sti-

turi fabriko patvirtintas dalis ir 
jo mechanikai moka kaip jas įtai
syti". 

Patikrinti šildytuvo kontroles, 
„defroster" ir venteliatoriaus mo
torą. 

Jei jūsų Fordomatic „transmis.^ 
sion" yra važinėta 15,000 mylių, 
pakeiskite „fluid" ir suvaržykite 
„bands". Būtinai patikrinkite 
„fluid level". 

Apsaugokite „chrome" dalis nuo 
rūdijimo su Ford'o „chrome pro-
teetor". 

Ir, jei turite, patikrinkite jūsų 

bendruomenė sausio mėnesį 
i „;.,;„u;.v,o imicji bei lietuvių draugai. Sky 

sauks visuotiną susirinkimą , , , ~v. ,* 
naujai valdybai r inkti . 

mėtina, jog piniginės aukos jliumi sudainuotos, būtų paliku 
gautos ir ne iš lietuvių tarpo, j šios daug geresnį, šiaip jau la- P' įangų retežių (chains) stovį 

, _ _ „, i t j x i x u i i i Kaipo galutiną patarimą ziemą 
Tai vis Pet ro Šimkaus paės t a - j bai rimtai atliktos programos, ; vairuojantiems, p. Doman perspė 

įspūdį. 
riaus valdyba džiaugiasi ir dė-

,koja visiems prisidėjusiems prie Bendruomenes valdyba prašo i . 
i A*- *,*..*;«;~ „^ sio kilnaus tikslo ir kviečia vi tautiečių sumokėti tautinio so 

lidarumo įnašus. Juo sumokėti 
prašoma Antanui Paliuliui jo 
spaudos pardavinėjimo patalpoj 
salia parapijos bažnyčios sek
madieniais po pamaldų iki pie
tų. 

Ateitininkų vakaras 

Lapkričio 15 dienos vakare 
VVaterburio teatralai-ateitinin-
kai, po paskutinių gastrolių 
New Yorke ir Nevv Britaine, 
surengė savo nenuilstamiems 
dėl lietuviškos kultūros labo 
Amerikoje bendradarbiams vai 
$es su programa ir pasilinksmi 
nimu. Vaišių tiknlas buvo pa
gerbti svarbiausių rolių išpil-
dytoją Alg. Žemaitaitį, jam 
an t rytojaus išvykstant į JAV 
kariuomenę. J a u n a m ir talen 
tingam kultūros darbininkui 
tfemaitaičjui gausaus būrio kai 
bėtojų buvo linkima sėkmės jo 

sus pavėlavusius nepamiršti už
jūryje vargstančių tautiečių 
Dalis aukotojų buvo paskelbta 
"Draugo" Nr. 269. Be to, auko
jo dar po l .dol . ir po 50 centų 
visa eilė kitų asmenų. 

8kyr . Sekretorius 

110 BALČIŪNO 
l ' I IM I Z I s k A S L A I K R O D Ž I U 

T A I S Y M A S 
1 , 0 N ( J I M : K . VVITTNAIKK, HCI.OVA 

r k I". švrhtuiisUi laikrodžiui tikra' 
/i-iiioiiiis kainomis. 

3 1 5 6 VV. 2Srė Ht. Tel . Y A 7-0841 
•>A»{MO VAI-.: 8-2:80 Ir 4 S v. v. 
šeMadlcnialH lO-liiHO ir 4-H v. v. 

PERKRAUSI Al) BAI.1)1'S 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYFIMA 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. I L l , 
TeL VVAIbrook 5-9209 

• M M c i f i ^ ^ ' ^ ' n • »'»•! mtm ** 

Pianistė Julija Rajauskaitė 

Viduriu Lai* vinto ja Veikla 

PA&ALIHDAMA 
ATMATAS, 

— o ne ger; 
maiste 

• <"M» *H oaalaptiH. kuria milijonai 
BIIIOUIŲ WityrB apir KKKN-A-MINT 
ta modernia kramtoma guma vi 
1U«l^,^!f,v ln toJ*- T t t | P ' to(l*1 PBH0N 
A-MINTO volklnuts yra taip rtopu 
praatal skirtingas! 

Oydytojai » k o . kad kiti viaurlg lak 
vlntojal pradeda veikti perdaug ank 
• * i . . . j H I I I M L J M I I I , . s k i l v y j . ' . DM*!)* 
tokių vidurių laisvintoji* kiekis au 
ardo virškinimą, pasalina sveikata 
Ir energijai reikalinga maistą 
'moRua jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet švelnus FKKN-A-MINT yra k! 
»oks Priimtas pagal nurodymui. Jin 
v i k i s dau««laii8»al aparlrRj viduriu 
daly - padalina tiktai atmatas, be] 
ne g«ra maistą! lAvcnkitn tos blo 
KOS savijautos. Vartokite KKKN-A-
MINT ir JauakltAs gora). pilni gyvy
bes Nunlplrklt KKMN-A -MINT! Kai 
nos nciNikelUM — dar 25(!. 6(>c Ir 

Į a tai Mic 

W Kf N A MINTI 
ffft, ^ovscs»w7H3ou>,iAxsnvi> < |ffl 

l 

NUO 1J2KISIUNIUU811T 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIR\j ODOS U G Ų ! 

Tie, kurie kenčia nuo SKNŲ AT 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jli 
negali ramiai sedfiti ir naktimis mle 
goti, nus i<) iižalHenBjusios žaizdom 
niežt) Ir skauda. Kad pašalinti tą 
nteiGjlma ir skaudėjimą senų at 
virų ir skaudančių žaizdų, uždekit* 
DKOTTL.O Olntment. Jo g y d o m o * 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galenite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina nležč 
Urna Ilgos, vadinamos PSOR1A8I8 
Taipgi pasalina peršėjimą ligos, vadi 
narnos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplysimą tarp "^ 
plrsčlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiustančlos Ir suskilusios odos. Jtf> 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ligų. T.EGULO 
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfttamų i r 
nležinčlu kojų Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 7B et., 
$1.25 tr $8.50. Pirki 
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde
ri i — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Kddy St., Chicago 34, UL 

M l l l h e r r v 5 -3694 

<ir= 
BILL K#S 

ft ^^^Mr. & M rs. Wm. KarH\ai , 
/ W f i l ! > > s * w Savininkai 

^ * 8 * « * * 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 

^ 

NEPAMIRŠKITE 
BILL K'S 

Didelis pasirinkimas 

Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
koiiel mes negalėtume 
patenkinti jflsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

1 MZįb$ Į toOjgc^^ Importuotų m* 
«n * 

2 S C J 
PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus ano pragyvenimo plnlgiu 
taupyti kas savaite. 
laupyti reikia: senatvei, valkų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
fraaea taupyti suauUmtt 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
A N O I O A S A S S O C I A T I O M 
2 2 0 2 W. C r m o k Rd. • Oiicaflo 8. WL 
MHN J. VJANMitSUfi, rm..T«l VI !ghto 7-7M7 

to $10.000 by F . l L L t 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi už $1,688.00 
Su visais taksais 

T 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 
arkliu jėgos motoru 

ja, kad šaltam? ore reikia auto-
molio motorus eusildyti stovint vie 
tojo, kad visos dalys būtų išsite- I 
pusios pirm negu automobilis pa- | ? 
leidžiamas važiuoti. Ir būkite tik-1 j 
ri, kad garažo durys yra atdaros | # 
pirm negu paleisite motorą. 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir apdraudat 

4080 ARC1IER A V K.. ( IIICACJO 32, ILL. Telef. Vlrginia 7-1515 

i ^ — — 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
Mes kvirttamr lirtuviut |.i «id«ti tavo teupouiiM pinigus j Chicago Savinas and Loan Aisociation, kuri yra proporcionaliai viena B 

•markiausiai augančių taupymo įstaigų visoj (.thieagoj. Pat mus kiekvieno laupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of thc United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji B anksto neprižada, bet 
visada Utnoka aukštą dividendą. 

MOŠŲ TURTAS SIEKIA ART! DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOC1ATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

JOHN PAKEL, President 
vaiandoj: Pirnuidieniais nuo 12 iki .8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 

po pirty. Ketvirtadieniai* nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visa dieną ^eitadienuus 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

UCTUVISKA ĮSTAIGA 

— 
» • 

s 

• 



DIENRAŠTIS DRAUGAS CTTWACO, Tf,T.TM0I9 Penktadienis, lanltr. 28, 1052 
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PITTSBURGHO L ŽINIOS 
DRABUŽIV VAJUS P1I<N(ME 

EIGOJE 

Pittsburghe paskelbtasis dra
bužių ir avalynės vajus vargs
tantiems lietuviams tremtyje 
randa gražų atgarsį lietuvių vi
suomenėje. Vajus užtruks iki 
gruodžio 7 d. vakaro 8 valan
dos. Iš jau turimų davinių ma
tyti, kad visuomenė aukoja gra 
žius ir vertingus daiktus. Tai 
geras ženklas, rodąs, kad pitts-
burghiečiai supranta, kad vargs 
tantieji yra žmonės ir nume
tant jiems sudriskusį skarmalą 
yra ne tik jie, šelpiamieji, pa
žeminami, bet tokiu darbu ir 
pats aukotojas save pažemina. 
Drabužių ir avalynės rinkliava 
nėra koks nors sąšlavynas, į 
kurį būtų galima sunešti nebe
reikalingi skudurai... 

žiais atvirukais. Buvo širdin
gai lankoma ir savo artimųjų. 

t Tai vis atjauta už jos pasi
aukojimą visuomenės reika
lams. 

K U R A. SUAINSKAS 

kalbės per Vyčių radiją ateinan 
tį sekmadienį, lapkričio 3 0d. 
1:30 vai. po pietų. 

Kas tokiose rinkliavose ne
bevartojamus ir nebepanaudo-
jamus daiktus aukoja, tas nepa 
rodo jokios artimo meilės: toks 
nieko konkrečiai nesušelpia, o 
tik sau palengvina, nusikratyda 
mas nebevartojamu daiktu... 

Aukojamasis daiktas gaii bū
ti aukotojui atliekamas, nebe
reikalingas, bet jis turi būti ga* 
Urnas vartoti. 

Taigi, pittsburghiečiai tai ge
rai supranta ,o apie rinkliavos 
rezultatus pranešime, kai rink
liava jau bus baigta. 

KARSTAS IS KORftJOS... 

Neseniai iš Korėjos parvež
tas a. a. Vinco Laurinaičio, 22 
metų amžiaus, karstas ir iškil
mingai .gražiai palaidotas Cast-
le Shanon katalikų kapinėse. 

Vincas Laurinaitis su savo 
tėveliais gyveno Grove Rd. prie 
Castle Shannon. 

Jis žuvo Korėjoje pirmose 
fronto linijose, eidamas žvalgo 
pareigas (priešo iš pasalų nu
kautas šūviu į pakaušį). Žuvo 
prieš tris mėnesius, fronte teiš
buvęs vos du mėnesius. Vincas 
Laurinaitis buvo malonaus bū
do jaunuolis, fotografas mė
gėjas. Nors čia gimęs, bet ir 
lietuviškai galėjo kalbėti. Laido 
tuvės buvo atliktos kariškomis 
ceremonijomis, dalyvaujant jo 
tėveliams, broliams, sesutei ir 
didžiulei miniai žmonių. 

KUN. J. M1SIUS 

Pittsburgho lietuvių Kunigų 
Vienybės apskrities dekanas 
kun. kleb. Jonas Misius praėju
sią savaitę buvo išvykęs į Flo
ridą. Dabar jau yra grįžęs ir 
vėl uoliai rūpinasi savo para
pija. 

Jį išvykusį pavadavo Sv. Ka
zimiero parapijos kunigai. 

20 DOLERIŲ NAŠLĖMS 

Mrs. B. Terminas iš Duąues-
ne paaukojo 20 dolerių Vokieti
joje esančioms našlėms ir naš
laičiams. Pinigus ji pasiuntė 
Balfo rinkliavos proga kun. A. 
Bematoniui Gražus artimo mei 
lės darbas! 

GAVO DAUG SVEIKINIMŲ 

Antanina Naujalytė, po sun
kios operacijos gulėdama šv. 
Juozapo, S. S., ligoninėje, ga
vo apie 100 sveilkinimų — pa
sveikimo linkėjimų įvairiais gra 

MARGUMYNŲ VAKARAS 
Pittsburgho vyčių 19 kuopa 

smarkiai ruošiasi margumynų 
vakarui. Sudarytoji pramogų 
komisija su būsimo margumy
nų vakaro aktoriais repetuoja 
programą. Girdėti, vakaras bū 
siąs įdomus. 

W. KOLK'IUS, JR. 

Vyčių Radijo Valandos direk 
torius W. Količius, Jr., uoliai 
rūpinasi, kad Vyčių Radijo Va
landa vis tobulėtų, kad ji būtų 
katalikiška, lietuviška ir kultū
ringa. W. Količius, Jr., yra stip 
rus vyčių šulas Pittsburghe. 

Neseniai jis yra vedęs ir 
džiaugiasi šeimyninio gyvenimo 
idilija. 

ŠALPOS BŪRELIS 

Diepholzo Vasario 16 gimna
zijai palaikyti (1 mokinį išlaiky 
ti) Pittsburgho būrelis gerai 
laikosi. Tik reikia, kad dar dau
giau geradarių aukotojų atsi
rastų. Būreliui vadovauja trem 
tinys Juozas Taoras, 3301 Slo
pe St., Pittsburgh 4, Pa, 

Norintieji prisidėti prie šio 
kilnaus darbo, savo įnašėlius 
tesiunčia nurodytu būrelio ve
dėjo adresu. 

NAUJAS "D2ENITORIUS" 
Iš seserų prancišikiečių mo

kyklos, Mt. Providence, "dže-
nitoriaus" vietos pasitraukė Rau 
donis, o į jo vietą su šeima at
sikėlė A. Naudužas. 

PARDAVINĖJO TORTUS 

Šv. Kazimiero parapijos so
dai ietės mergaitės praėjusį sek 
madienį mokyklos salėje po kiek 
vienų šv. Mišių pardavinėjo su
aukotus įvairius tortus, pyragai 
čius ir šiaip keptus miltinius 
skanumynus. 

MOTINŲ KLUBAS 

Šv. Kazimiero mokyklos Mo 
tinų Klubas lapkričio 25 d. tu
rėjo sėkmingą bingo vakarą. 
Gautas pelnas paskirtas mo
kyklos pagerinimo reikalams. 
Motinų Klubą globoja klebonas 
M. J. Kazėnas. 

VARGONININKAS K. BAZYS* 
Šv. Kazimiero bažnyčios var

gonininkas Kazimieras Bazys 
stengiasi sudaryti gerą ir ga
lingą parapijos chorą. Jis daž
nai repetuoja su choristais įvai 
rias giesmes ir mišių giedojimą. 
Balsingieji parapiečiai turėtų 
jį labiau palaikyti savo dalyva
vimu bažnytiniame chore. 

Koresp. 

ŽINIOS IŠ KITUR 
KOMUNISTAI PURSIRttNGtf 

KUNIGAIS 
Kanadoje veikianti žinių 

agentūra "F,eclesia" praneša, 
Kad Lietuvoje* politiniai komisa
rai nekartą persirengia kuni
gais ir net veržiasi klausyti iš
pažinčių, kad paskiau prieš tuos 
nelaimingus žmones pradėtų 
akciją. 

Kaune, Jėzuitų bažnyčioje 
yra įrengtas sandėlis ištremtų
jų daiktams. Juos bolševikai 
dalina atgabentiesiems azia-
tama. Marijonų bažnyčioje 
įrengtas karinis sandelis. Prisi
kėlimo bažnyčia paversta vie
šąja biblioteka. Kitose Kauno 
bažnyčiose — kinai, teatrai, šo
kių salės. Tik dvi dar išlikusios 
neuždarytos. Kaikur nuimti 
bažnyčių bokštai. Klaipėdoje 
viena šventovė perdalyta pu-. 
siau: vienoje pusėje sandėlis,] 
kitoje — vieša pirtis, o zakris
tijoje r— valgykla. Pakelėse 
kryžiai ir koplytėlės beveik vi
sos išnaikintos. Tai komunistų 
"kultūros" pavyzdžiai. 

C L A S S I F I K - D A N D HELP W A N T E D A D V E R T I S F M E N T S 
•'KCMiOs — OPPRTUNITIE8 

Adolfas dar gyvas 
Paskiausiu metu veik visi Vo

kietijos žurnalai, lyg susitarę, 
pirmajame puslapy talpina nuo
traukas ir straipsnius apie Adol
fą Hitlerį. Žurnalai tarpusavy 
net rungtyniauja kuris galės 
pateikti daugiau "tikrų" faktų 
iš buv. diktatoriaus privataus 
ir valstybinio gyvenimo. Hitle
rio trumpieji ūsai dabar Vokie
tijos spaudoje matomi daug 
dažniau, nei kitų dienos asme
nybių. Tokia padėtis privertė 
net patį vak. Vokietijos prezi
dentą Theodora Heuss įsikišti: 
— "Aš esu griežtai priešingas 
vokiečių tautos tragedijos įvykį 
kišti kur reik ir nereik... ir tuo 
romantizuoti nacių gadynę!" 
Žurnalas "Revue" viename raši
ny net teigė, kad Adolfo tikrai 
butą malonios žmogystos. 

Vynj, mot*»n) Ir valluj rflbi) krau
tuve. Jslg^vonęs bizni* goroj*1 vieto-
le unt Judriau (latvė* citroj*. NP-
brangiui parduoda blznj, narna lf 
„f|Ud«rlu»", IKi.Roo. pilus Invento
rių. Nori skubiai parduoti, vienos 
"ogall apSf-it. Ideali viela porai. fifrU« 
kitu savininką 

OLytnpic 2-3403 
- ' • • • • • • Į n — . • ! " • • • I I I I • I • I 

i /iiiii;ii,ii, ir IUI.M valykla 
Pilnai ji-engta. Gerai einas biznis )s-
tetfft&J prieš 17 m. Ž6D1% nuoma, ge
ra sutartis, bb-all vieta porai, pama
lė Jvertlnsltf. Kaina $2,r,0o; dftl Ilgos 
nori skubiai parduoti 

MU W. Nortli Av<\ 
MKrilmno 7-2217 

OroHornP Ir Oollkutomj krautuvS, su 
namu. [frigyvennnl apylinke ip IA to
liau klljentura. dera vieta mis inin
kui. Naslč turi parduoti d*l silpnos 
sveikatos. Nebrangiai. |11,000: nori 
skubiai paduoti. Pamatę Jvertinslte. 

ir>0» W. 61 st Str. 
YArds 7-01«0 

Savininkas parduoda rortal l T.ounge 
ir Restoranu. Gražiausioj Siaurinėj 
daly j. Daro virs f 180,000 metuose. 
Pilnai Įrengta su gražiausiais Įrengi
mais, įkainuota prieinamai skubiam 
pardavimui atsiradus kitiems susi
domėjimams. 

liAkevIeu' 5-9078 

Orocery-Produoe-Gold Meats — Val-
gomuj.ij, produktų krautuvei. Gera vie 
ta laikyti mflsa ir degtinę. Gerai ei
nas biznis. Prie kampo ant W. 63rd 
St. Prieinama nuoma, 6 metų sutar
tis. Gyv. patalpos. Ideali vieta porai. 
DPI kitų Interesų nori skubiai par

duoti, nebrangiai, šaukite savininką 
( .Uo veli III 0-9509 

G n o O E R Y SiX>HM ( G E N K R A I J ) 
Ir namas su moderniu 4 kamb. butu 
užpakaly. Aliejum apfiild. Didele a-
pyvarta. Modernus Įrengimai, daug 
prekių. DS1 silpnos sveikatos nori 
skubiai parduoti, nebrangiai. Pama
tę {vertinai te. 

9055 S. Austin Ave. 
Onk Lawn 2118 

"pARDAVTukuir 

Bandė trukdyti 
Lenkijos komunistai ir šiais 

metais visokiais būdais stengėsi 
sukliudyti spalio mėnesio Rožan 
čiaus pamaldas, jų metu orga
nizuodami susirinkimus ir įvai
rias pramogas. Nežiūrint to, 
Lenkijos katalikai pasiliko išti
kimi savo religiniams papro
čiams. 

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 korteles su 
angliškais tekstais ir atspausdin
tais siuntėjų vardais 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. 

Užsakymai bus priimami iki 
gruodžio mėnesio 1 d. 

Užsakymus prašome siųsti tuo-
jaus: 

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

Chicago, Jtll. 

Parduodamas šaldytuvas ..Norgo" IS-
dtrbystėa, OVfe pčdų ir valgomojo 
kamb. B dailų koinploktas (dlnlng 
room se t ) . Geriausiam stovyje. 
Kreiptis: »8»« So. AIlMiny Ave. 

Parduodamas 2-Jų dalių mėlyno „ve-
lOUr" sallono komplektas ir 8-jų da
lių riešuto medžio inieg. kamb. 
komplektą?, su matrasu ir spyruok-
lėmln. <;i'iMlersoii 4-1409. 
;<MI s. (aimterttnn Ave., l lerwyn, 111. 

Pardavimui meson šaldytuvą**, mesal 
pjauti (meat slloer) masina, elektri
ne ..scale" (svarstykles) , ..addlng ma 
ehino", „registerls". Taip pat Ir vi
sos prekės. Visi gerame stovy. 

H'M\ W. 8 l r d IMaee 

— Ilgiausia telegrama buvo 
ta, kurią Rooseveltas gavo sa
vo 52 m. gimtadieny. Joje bu
vo 138,000 žodžių ir 40,000 pa
radų. 

ftvesklte šventes atsilankydami | 
PAUL P E T E R S O N ' S 

Supper Club Evergreen Club 
l u. 11 & Qulntena Rd. Route SI 

PALATINE, ILLINOIS B U N D E E , ILLINOIS 
STEIKAI • KUTLftTAI • ŽUVYS 

VIŠTIENA • KALAKUTIENA 
Patiekia puikiausius 'cocktails' ir maišytus gėrimus. 

Atvykite kartu su visa jūsų šeima. 
Atdara šiokiadieniais ir taipgi sekmadieniais. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATV TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi ] namus. 
DARBO VALANDOS: 6 V.v.—-10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—1 o v. vak. 
ML RIMKUS, 41 l t So. Franctsoo 

Telef. Y A 7-1099 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 

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

tovę — Aušros Vartus. 
Pavei kilo kaina labai lema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siųskite:. 

. .DRAUGĄ S11 

2334 So. Oakley Ave, 
Chicago 8, m. 

Nesenai IftSjusl Kun. P. 
Klrvelalčlo paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge* jaunimui. 

Kaina pagal Įrišima: 

$1.00; 11.80 Ir $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite t 

'DRAUGAS 
2884 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. III 

Eric Wiltiams 

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 
— • « — 

Nėra ko sielotis del 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 
2384 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

"DRAUGAS" AGKNCV 
85 K. \Vashington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrglnia 7-6640—7-6641 
wnatmamuamnumKĘUįm -mua 

R F A I J KSTATK 

2-JŲ miušlu mūrinis narna* 
5 ir 6 kamb. butai 2 autom. gr. 
Automatiškai apšild., automatiškai 
karštas vanduo. Namas gerame 
stovy. Parduoda našlė. Nebran
giai. 

4589 Archer Ave. 
LAfayette 8-2620 

Sii v I n I n k ii s iMirdllotlu u/ $1»,2<H> 
2-f> kamb. namų; (pros pajamos; už-
• i.i i utim:-, verandos; rdsyi Ir paiepfl; 
i! autom, garažas: arti prie bažny
čios, mokyklų Ir labai goro paslplr-
kimo rajono. 

4129 \Y. 2ftlh I-Iii. T 
I . \ \ \ i u l ; i l e 2 - 1 9 2 0 

HELP V7ANTED — VYRAI 

Du gerom pajamom mūriniai namai 
ant vieno sklypo. Rusiai. Trys ke
turių kamb. butai Ir modernūs r. 
kamb. naisas užpakaly su centrall-
nlu apšildymu. Kaina $13,000. Apžlil-
rCtl ftluo adresu — 1334 H. Talman 
Ave. arba saukite savininkų po 4 v. v. 

l t O c k w l l 2-7792 

• MILLWRIGHTS 
(2nd and 3rd shift) 

• ELECTBICIAN 
(2nd shift) 

• LABORERS 
(Swing shift) 
(or rotating shift) 

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

Apply 8 a. m. to 4:30 p. m. 
i Monday thru Friday 

NATIONAL MALLEABLE 
& 

STEEL CASTINGS.CO. 
110 N. 25th Ave. 

Melrose Park 

Ar jūs jieškote nuolatinio 
darbo su užtikrinta ateitim? 

VYRAI — BERNIUKAI 
Nereikalingas patyrimas; iš

mokysime sąžiningus darbiniu 

HELP WANTED — VYRAI 

INTERNATIONAL ROLING 
MILL PRODUCTS CORP. 

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

WE NEED 
Maintenance men mechanics — 
pipe men electricians 

Apply Mr. Gordon 
5000 So. Whipple 

REIKALINGI VYRAI 
MU „triicior nnil traller" 

d€l isv«'žloJirno plieno, tarp netolimų 
vietų' Illluois valstybėje; arba gali
ma Jslgytl reikmenis jei galite fi
nansuoti. Saukite — 

BElmont 5-6241 
l — — a — — i i - r — — • 

KKPfUAS 

Savininkas išvyksta j Caltfornla turi 
praduotl gra/.ij prloA karln) 6 kamb. 
Georgian ..faoe-brlek" namą; Ga/u 
l l ldomas. natūralus židinys Ir jran-
klal; kokline vonia; dideli mleg. k., 
eedro medžio rūblnf's; gratUa poilsio 
kamb.. foto tamsus kamb., nauji ki
limai ant laiptų, „lnlaid" linoleum 
virtuvėje, baltos metalines spintos, 
1 Mi autom. garaiaB, gražus didelis 
apsodintas sklypas. Tiktai $14,760. 
OKdarcrasl 8-1 MM 9&:i7 s. i'n'on Ave. 

BltlGHTON PARKE 
Dviejų butų po 4 kambarius mūri
nis namas su insulluotais uždarais 
porčials. U-jų autom, garažas. Atski
ri centrallntal apšildymai abiem augs 
tams; 2-as uug&tas gazu upslld. Kai
na $i9,r»oo. Susitarimui apžlūi-eti 
skambinkite TKiangle 4-7070 

Savininkas PUIX1IMK1A 

Calumet mieste — pietų dalyje, mo
derniškų, f) kamb. namų; židinys. In-
sulluota. (labai lengvai apšllrt.) 2 
autom., garažas, ls Šono įvažiavimas; 
arti prie visokių patogumų, (kainuo
ta skubiam pardavimui. 

22.1 Ililth St. 
TOrrenee 2-R258 

Trijų butų — 2 po 5, 1-as 4 kamb. 
— Moderniškas mūrinis namas. 2 
autom, medinis garažas. Karfttu van
deniu apAlld. Ant Campbell Ave. tar
pe 69th ir 70th St. Parduodamas už 
papiginta kalnų. Savininkas privers
tas parduoti, nusipirko didelj įmini). 
Dei apžiūrėjimo Saukite — 

\vi:m\voith «-48«7 

Nuolatinis darbas; dienomis; 6 
dienos savaitėje; viršvalandžiai; 
sekmad. nereikia dirbti; geras at
lyginimas ir geros darbo sąlygos; 

k u s ; "golf c o u r s e " p r i ž iū r ė j imo ' tremtiniai kviečiami; turi kalbėti 
, . • i • • , , - I r suprasti angliškai. Ateikite as-
darbas viduje ir lauke; patyri- m e m 4 a m pasikalbėjimui: 
mas nebūtinas. Dėl 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
džiams; nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Ateikite pasikal
bėjimui. 

BROOKFIELD COUNTRY 
CLUB 

Addison, 111. TUxedo 9-0232 

KITCHEH 0F SARA LEE 
2349 So. Spaulding 

SAVININKAS PARDUODA 3-JV 
augstų narna. Butai po 5 kamb. (8 
mieg. kamb.) . "Asbestos sldlng" ap
muštos sienos. Uždari ponMal, 60 pė
dų sklypas, 2-Jų autom. mūr. gara
žas. Skambinkite po 6 vai. vakaro 
Vlrglnia 7-1326 arba atvykite — 
446H 8. Honore St. (2-as augStas iš 
k iemo) . 

MAIL HANDLERS 
^1.69 per hoiir 

Permanent work; Ali shiits 
at 12th St. Central Station. 

Illinois Central 
R. R. 

Room 101 
109 E. Roosevelt Road 

(Roosovelt Rd. or Mlchlgan Ave.) 

and machine operatore. Perma
nent. Day work. D. P.'s wel-
come. 

GEPHART MFG. CO. 
1020 VV. Adams S i 

O SJJBBj) I |«BB» 0«BJB>( 14BJBB>0 « • » < > « HI «SV» O SBBB> 11 «SB> O « 
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Naudinga Knyga 

Seimininkėms 

• PtJNOH PIU'.ss OPERATORi 
• r o i is i i i i{s A M > 
t .SPOT \VEtiDER8 
• i : x p r . m i . \ o i : i ) PLATER 

l>AV AND EVENING AVORIC. 
PERM.; tiOOI) STAHTINti SALA-
ItY. 

• (iOOI) U O K K I N t ; ( O N D l i l O N S 
• EKPLOYEE BENEFITS 

Reflector Hardware 
Corp. 

2235 S. Western flve. 
HEI.P WANTED MOTERYS 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 
Pnruofil 

H. MACTTTTVTfl - DAUGTRDtBNff 

157 pusi. Kaina S2.00 
Užsakymus slysklte tuo jaus: 

"DRAUGAS", 
JS384 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI 

C I R I S 
for KICK PRESS and 
ASSKMBLY WORK . 

Perm. — 5 day — 4 0 Hours 
Overrime — Bonus Rates 

HARVEY SPRING & MFG. CO. 
865 N. SANGAMON 

ISNUOMUOJAMA 

Nauja Pet rouelčs Or iu ta i tes 
knyjca legenda 

" V l L l O A l L t f 1 

Išėjo iš spaudos. Menifikai ilius> 
truota Pauliaus Augiaus mediac 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

D B A %J G A S 
2884 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

Išnuom. mieg. kamb. su valgiu ar 
be valgio. 

4681 S. Washtenaw Ave. 
(2-as augštas išpriekio) 

Išnuomojamus 4 kamb. butas, be 
baldų. Apšildomas krosnimis. Kreip
tis nuo C vai. vak. 1318 S. 60th Ct. 

(2-as augštas) 

,0\>* l*Ą 

Experimental ma
chine Operators 

Tool Makers 
Tool Room Machine 
Operators 
MILLING MACfflNE, SUR-
FACE GRINDERS 

Machine Repairmen 
Layout Sheet Metai 
Men 
Inspectors 

RECEIVING 
MACHINING 
SALVAGE 

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

» 

10% bonus for night work 
Employment oiiice open 

Mon. thru Fri. 8 a,m. 4 p.m. 
Sat. 8-12 

INTERNATIONAL 
HARVESTER 

MELROSE PARK 
Noith Ave.—Mannheim Rd. 

' ^«4VIN0S 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Dranja"' 
• 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana 

HELP VVANTED — MOTERYS 
Skelbtis "DRAUGE" apalmoka, 

u©a Jis yra plačiausiai •kaitomai 
stoviu dienraštis, o skelblmy 

Hslna yra prieinama visiems. 

— 

Platinkite "Draugą" 
PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE J Į KITIEMS. 
m • • n • i. IIIIĮ i — * — m m m i • II ifii i n 

.-
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Chicagoje 
Koncertus-balius 

Praeitą šeštadienį įvyko kun. 
Birutės Karių Moterų Dr-jos 
tradicinis tautinių rūbų kon-
certas-balius. 

Koncertinėje programoje so
listai S. Motekaitienė ir St. Ba
ranauskas dainavo vien lietu
vių kompozitorių dainas. 

S. Motekaitienė pasirodė su 
dideles apimties repertuaru, 
pradedant Naujalio ir Petraus
ko, baigiant mūsų moderniųjų 
kompozitorių kūriniais. Pui
kiais tautiniais rūbais pasipuo
šusi, pritaikytomis patriotinė
mis dainomis "Vai neverk, Mo
tušėle" ir "Birutės malda" lai
mėjo šiltą publikos pritarimą. 
Ypač miela, kad solistė suteikė 
progos klausytojams pasi
džiaugti retai girdimomis Ja-
kubėno, Šimučio ir Gudauskie
nės vokalinėmis kompozicijo
mis. 

Solistės švari suvalkietiška 
dikcija, lituanistinių studijų iš
tobulinta, yra brangus ir bū
dingas bruožas. Jos santūrioje, 
kontrastinių efektų nejieško-
moje interpretacijoje gražaus 
priegaidžių akcentavimo dėka 
atsiskleidžia visas žodinis bei 
folietiškasis dainos teksto tur
tas. Tokių dainuotojo žodžio 

J. Jankaus pasirodymas, Al. 
Barono sarkastiška noveliukė, 
v. Žukausko sąmojai ir neap
sakomai komiškas lietuvių ak
torių parodavimas buvo ne
abejotinai įdomūs, tačiau este
tinio pasigerėjimo viršūnes šį 
sykį teikė muzikinė progra
mos dalis. 

Solistė Prudencija Bičkienė 
joje susilaukė didžiausio ir tik
rai užpelnyto pasisekimo. Jos 
muzikalumas, ypač tonalumo 
pajautimas, yra tobulas, pana
šiai kaip Lietuvoje likusios fe
nomenaliosios Beatričės Grin-
cevičiūtės, — skirtumas gi tas, 
kad P. Bičkienei be to dar ir 
balso išteklius, ir tembras bei 
lankstumas ir įgimtasis artis
tinis talentas susitelkė tarnau
ti. 

Solistė dainavo Vanagaičio 
"Dobilėlį", Schumano "Keleivį 
ir laumę", Schuberto "Nekan
trumą", Mozarto "Lopšinę", 
Mascagni "Burtus" ir Mu-
sette's ariją iš Puccini operos 
"Bohema", Al. Kučiūnui paly
dint fortepijonu. 

Laisvai plaukiančio, gaivi
nančio P. Bičkienės balso su
žavėta publika plojo iki pa.'l 
simo, ir liko praturtinta tikrai 
skaidriais muzikiniais įspū-i 
džiais. 

Antrasis koncertinės pro-

Jaunuoju solistu, kuris yra 
idealistas ateitininkas, siekiąs 
vokalinio meno augštumų, ko
legos at-kai turi pagrindo di
džiuotis. 

Parengimą vykusiai pravedė 
Stud. At-kų valdybos pirminin
kas V. Žvirgždys. Tautiniais 
rūbais pasipuošusios studentės 
ateitininkės gražiai priiminėjo 
svečius. —D. N-ty 

kius rūbus, kuriuos dar galima 
dėvėti. Taip pat prašome pa
daryti šią malonę: jei rūbai ne
švarūs — išvalyti, jei batai 
kiauri — pataisyti. Gi Balfui 
jau ir pats pasiuntimas sudaro 
dideles sumas pinigų. Kurie ge 
raširdžiai aukodami rūbu: dai> 
pridės nors ir mažą aukelę dėl 
persiuntimo, būsime labai dė
kingi. 

Ilalfo 3 skyrius Bridgeporte 

2?_ 

Drobulių Vaju.* Bridgeporte 

Šiuo metu yra vykdomas rū
bų vajus tremtiniams, likusiems 
Europoje. Vajus tęsis iki gruo
džio 3 d. 

Bridgeporto kolonijoj Balfo 
3 skyriaus rūbų priėmimo vieta 
yra pas Mykolą Zablocką (Lie
tuvių Knygynas), 3322 S. Hals 
ted St. Rūbai priimami kiek
vieną dieną nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Visi, kurie nori, 
kad jų aukojami rūbai tektų lie 
tuviams, prašomi atnešti į mi
nėtą vietą. Prašome visokių rū 
bų, ypač šiltesnių. Bet labiau
siai reikalinga vyriškų rūbų ir 
ypač kelnių. 

Maloniai prašome aukoti to-

Šv. Kazimiero Seserų 
Rėmėjų veikla 

Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų Centro susirinkimas įvyko 
lapkričio 16 d. Akademijos sve
tainėje. Susirinkimui vadovavo 
A. Nausėdienė. Iš pranešimų 

paaiškėjo, jog kiekviena kuo
pa atliko savo darbą. 

Po susirinkimo seserys kazi-
mierietės rėmėjas pavaišino 
kava. Taip pat rėmėjos (apie 
50 asmenų) aplankė naujus 
Maria High School rūmus. 

Ona 

SPORTAS 
Lapkr. 29 d. septyni rateliai 

ir lapkr. 30 d. pavieniai ir dvi
gubai bandys laimėti čempio
na tus Illinois Kolumbo Vyčių 
Bowling turnamente. Žaidimai 
bus Jackson-Dearborn Alleys. 
Kita kuopa žaidžia kiekvieną 
ketvirtadienį 9 vai. vak. Mar-
zano's Bowling Palace, 63rd 
St. ir Spaulding. 

Red Cherry 

^ 

menininkių nedaug tėra mūaų S™™* dalyvis Vaznelis 
tarpe. Dėl to S. Motekaitienė Padainavo Lully, Verdi, Cai-
verta ypatingos pagarbos. 

St. Baranauskas — nuotai
kingas, kūrybingas ir ypatin-

kovskio ir Planąuette arijų. 
Ypač pastaroji Gaspard'o ariją 
išėjo įtikinanti. 

Taip pat duete su P. Bičkie 
gai geroje "formoje" padaina- n c j Vaznelis rimtai iir kultu
vo eilę Tallat-Kelpšos, Šimkaus [ r j n g a j pasirodė, 
ir Kačanausko dainų. Jautriai, 
lyriškai praskambo jo interpre
tuojamųjų dzūkiškųjų melodi
jų minorai greta Šimkaus dai
nų plataus ir šviesaus tonalu
mo. 

Sužavėtai,' labai L tyH*f besi
klausančiai publikai didelė 
staigmena buvo iki šiol, rodos, 
niekur negirdėtas Kačanausko 
"Pasveikinimas broliams lietu
viams". Šį efektingą, kiek ope
riško charakterio kūrinį solis
tas interpretavo su uždegančiu 
patriotiniu įsijautimu, ir salė 
siausti siautė, reikalaudama 
"biso". Virš programos, taip 
pat efektingai, solistas padai
navo mėgstamąją "Oi, grei
čiau, greičiau!" 

Abiem solistam puikiai, kaip 
visuomet, akompanavo Al. Ku-
čiūnas. 

Tautiniu rfibii konkursas 

Suktiniu prasidėjo tautinių 
rūbu konkursas. Šokyje ir de-
iiliacijoje pasirodė pasakiškai 
gražių koloritų kostiumai. Jury 
komisija (A. Vanagaitienė, D. 
Kuraitis, A. Varnas ir B. Ja-
meikienė) turėjo tikrą galvo
sūkį, iki atrinko gražiausius ir 
etnografiškai tiksliausius rū
bus. 

Pirmoji premija — meniška 
medinė lėkštė su lietuviškais 
herbais — buvo paskirta J. 
Motekaitienės efektingam vil-
nietiškam, Lietuvoje išaustam 
kostiumui 

P. Kiduksnienės suvalkietiš
kas kostiumas su puikiu tulpė-
tu žiurstu laimėjo antrąją pre
miją. 

Parengimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Birutės Dr-jos pir
mininkei ir baliaus šeimininkei 
p. Sofijai Oželienei svečiai bu
vo dėkingi už taip lietuvišką ir 
originalią pramogą 

FKANClftKA CIESCNAS 
(po tevab Jučaite) 

Gyv. \2'22b S. Lowe Avc. 

Mirt' lapkr. 27 d.. 1952 m., 
7:4;'i vai. ryte, HulaukitHi pus-
amitaus. 

(Jiniusi Llotuvoje. Kilo iš 
K idilini Ų apHkr., Sidabravo* 
parsip.. Vabalų kaimo. Ameri
koje iftpyvono 41 metus. 

Paatltko dideliame nuliūdime 
vyras George; pusbroliu Adolpb 
Įriondeikfe Ir jo ftclnm; K*mln-
ės Pranciška Ivanauskas, Jos 
vyras Kazimieras ir Jų seimą; 
Luctja Mikalauskus. jos vyras 
John ir jų šeima: Justi n Clies-
son. jo žmona Virginija ir jy 
teima; Mary Kale, jos vyras 
VVilllam ir ju Seimą ir daug 
kitu giminių, draugų ir pa 
ž.jstami.i. 

J Miklaus? prie. Chloągos Lie
tuvių Draugijos. 

Kūnas bus pašarvotas penk
tadieni, 7 vai. vak.. Bukausko 
koplyčioje. 10121 S. Michigan 
A ve. laidotuves įvyks gruodžio 
1 d.. 1952 m. Jš koplyčios 8:3<f 
vai. ryto bus atlyddta } šv. Pe
tro ir Povilo parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už \'«-lionies siela, Pd 
pamaldi; bus nulydėta j Bv, 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę:— vyras, pusbrolis 
gimines bei ĮMi/lstaml. 

Uiid. direkt. Ii. Bukauskas 
telefonus CO 4-2288. 

Ateitininku studentu literatū
ros ir dainų vakaras 

Praeitą sekmadieni įvyko 
HtudentŲ Ateitininkų dainos 
bei literatūros vakaras, daly
vaujant svečiams: rašytojui J. 
Jankui ir akt. V. Žukauskui. 

Chicagos meninėms pajė
goms talkininkaujant, parengi
mo programa susidarė įvairi ir 
turtinga. 

KALĖDŲ SENELIS 
IK Š1EMKT LANKYS VAIKUS 

IK SUAUGUSIUS 

Vaikučiai! Prašykite „Meš
kiuko Rudnosiuko". Tai gražiais 
paveikslais papuošta Jūsų myli
miausio rašytojo Vytės Nemu
nėlio eiliuota knygelė. J i bus 
Jums pati geriausia švenčių do
vana. 

Suaugusieji, norintieji šven
čių proga prisiminti tėvyne Lie
tuvą ir susipažinti su dabarti
niu jos gyvenimu, įsigykite Jiio-
zo Grišmanausko „Tolimuosius 
Kvadratus". 

Abi knygas galima gauti 

pas jų leidąją Juozą Kapočių, 
68() Bushwick Ave., Brooklyn 
21, N. Y., prisiunčiant už kiek
vieną 2 dol., arba pas kiekvie
ną spaudos platintoją kiekvie
noje liet. kolonijoje. 
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JOHN T. TRUMPICKIS 
ii-jo Karo Veteranai 

(Jvveno 4510 s. Paulina st. 
Mlrfl lapkr. 26 d. 1952, G: 10 

vai. vak., sulaukęs HS m. amž. 
Gim6 Chiongo, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

levui Antanas ir Magdelena 
(HartušaitS) Trumpiekial, du 
broliai: Antanas, broliene Hcr-
niee ir ju teima, ir Stanley, bro 
lietu* Julija, sesuo Vera, švo-
geris Joseph YueiUH ir jų sei
mą, pusbrolis J'eter Trumpie-
kis. jo žmona Gertrudo, pusse
seres. Sophie TrumpieklH ir 
Luoy su teima, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kun:i:t pašarvotas John l<\ 
Budelklo koplyčioje, 4608 So. 
Hermitage. Avo. 

Laidotuves įvyks s»stadien), 
lapkr. 29 d., iš koplyčios 10: SO 
vai. ryto bus atlydėtas ) šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už vfHOnles stelą. l'o 
pamaldų bus nulydėtas ) šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tfivai, ItroUui. Se
suo, Brolienes, švogerU Ir kiti 
gimine*. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Ludeikis. Tel. YA 7-1711 

iiimiiiiiiiiiinniitmiiiiiMifiiitimmii'iK 
MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Valeišaites ir 

' J ri ;;a! iii na i t<~ s-Lazauskienes 
3130 So. Halsled St. 

'iel. CAIuinet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
• rečiad. Ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.V. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginla 7-7097 

• ' • u i . . 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOlvlV i V š l L 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTVVINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED St . 

1H-I. Vlctory 3-1272 
AI'KAfNAVIMA IR PREKIŲ PRl . 

8TATYMĄ TK1K1AME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc. 
ft vai. ryto iki' 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

J==5=EgSS I • 

A. A. 

ONA ŠIMONIS 
IMtftil tėvus IvAMINSlilS 

Gyveno 4(»oo 8o. Paulina. Tel. V lt 6-588(5 
Mlrfi 1862 m. lapkričio 25 d., 4-tų- vai. po pietų. 
(Jlninsi Lietuvoje, Tauragės aptiki-., 1'ajurČs purup., Sodeliu k. 
Amerikoje iftRyveno 49 metus. 
Paliko nuliūdę: duktė Antolnetto, žentas Joseph J. Ezervkl, 2 

sunūs George <\ Simone, marti Hazel ir Benediktas, 4 anūkai, sosuo 
Agota Jasaitis su seimą, 4 pusbroliai Kazimieras Stulginskis, Anta
nas. AiiKUstas ir Stanislovas Bar t Ui lai su šeimoms, 5 pusseseres 
PetroniK Dautartas, Josephine Masalskis, Marijona Kurmauskts, Ona 
Masalskis Ir Elzbieta Vaitkus su šeimoms, sesers sūnus Kazimieras 
Varanauskas, Giminaičiai Elzbieta ir Martin Sro^is ir Veronika Ci
bulskis su šeimoms ir kiti gimines Amerikoje. Lietuvoje 2 broliai 
Jonas ir Juozapas Kamlnskiai Ir Rimines. 

Priklausė šv. Kazimiero Ak. RSmčjų 10-tam skyriui, Catholic 
Order of Koresters ir Chloagoa Lietuviij Draugijai. 

Kūnas pašarvotas Leonard Ezerskio koplyčioj, 1646 W. 46th St. 
šeštadieni, lapkričio 29 diena, 8:30 vai. iš ryto bus lydimu 18 

koplyčios j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčia, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero kapinėse. 

Visi a. a. Onos Šimonis gimines, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti Jai paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: Duktė, Kūnus, / n i t a s , Marti, Anūkui, Sesuo, Pus
seseres, Pusbroliai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Antanas M. Pblllips. Tel. YArds 7-3401 

' 

» 

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

rapijos, Ramongalių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 49 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Frances ir 
Lucy Srubas, žentas Edward, anūkė Naney, brolis Bronis
lovas Sadauskas su šeima (De Kalb. 111.), sesuo A. Pruns
kienė su šeima. (VVelston, Mich., švogerka Ona Tąmulonis 
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 Panelės Švenč. parapijos baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas j 6v. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentas, Anūke, Brolis, Sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Telef. YArds 7-1911 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

* 
— savininko — 

St. f asimir Monument 
Company 

3914 West I I fth 
Vienius Blokas nuo Kapiniu 

Didžiausias Paminklams 
Plano Pasirinkimas Meste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 
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SAFETY 0 1 YOUR 
SAVINOS 

NOVELĖS KONKURSAS 
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. Noveles temą ir pobūdį pasirenka rašytojas. Konkurso 
skelbėjai reiškia pageidavimą, kad novelė kokiu nors atžvilgiu 
liestų lietuvių tautos buitį 19 šimtmety. 

4. Pageidaujama, kad novele būtų ne didesnė, kaip kelių 
ir keliolikos puslapių, parašytų mašinėle. 

5. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai prašomi pa
sirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarytame voke pažymėti 
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
radarbių 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", 2384 So. Oakley Ave., Chicago 8, Illinois. 

slolin F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEHM08 KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMllDLANCE DIENA IR NAKT| 

i ANTHONY 6. PETKUS 
EAIDOTUVIT^ D I R E K T O R I U S 

6812 SO. VVESTERN A V L 1410 S. 5 0 * AVE. 
CHICAGO, TJLL. CICERO UX. 

GRovehUl 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhaU 3-2109 

&! i 

* 
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L1GDĖSIO VALANDOJ 
Štukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieU 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių, arčiau JOsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Anibiilansų patarnavi
mas y r a telkiamas 
dienų Ir n a k t j . Rei
kale šaukite 

mus. — , — 

Men turime koplyčiai 
Roselando dalyse 1 r 
v 18 o s e Ghtoago* ir 
tuojaus pat tar
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd PLACE TeL Vlrginla 7-6672 
10756 8. MIOHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
669 West 18th STREET Tel. SEeley S-57U 

> • • . . . . . . i . i ,, i , 

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

POVILAS i. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICIUGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

4. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. l.ni)AM(JA AVE. Tel. VArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 6, UTUANICA AVE. Tel. Y Aida 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 \VEST 46tb STREET TeL YArds 7-0781 
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t>ftAttaA9, CHTCACO, nxmots Penktadienis, lapkr. 28, 1952 

i mu 
X Teatrališki ir lietuviški 

kostiumai bus premijuojami šį 
šeštadieni, lapkr. 29 d., 8:30 
vai. vak., Midwest viešbutyje, 
kai įvyks dienraščio „Draugo" 
spaudos balius. Du biznieriai, 
kurie nenori paskelbti savo pa
vardes, aukojo $50.00 premi
joms, kurios bus duodamos gra 
žiausiems kostiumams. Pirma \ gontai jo. Žmona Jean ir keturi 

X Kun. R. Klumbis dabar 
yra ligoninėje po sunkios ope
racijos. Jis norėtų, kad drau
gai jam parašytų laiškus. Jo 
adresas: Rev. R. Klumbis, St. 
Benediet Hospital, Jerome, Ida-
ho. 

X Kun. Jonus Klebatinkas, 
MIC, sakys pamokslus per 40 
valandų atlaidus šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, Chicago 
Heights, kur klebonu yra kun. 
P. K a tauškus. Atlaidai prasidė
jo šj penktadieni, baigsis lapkri 
čio 30 d. vakare. 

X Krnie Statkus sunkiai ser
ga. Šiuo metu gydosi Hines li-

IŠ ARTI IR TOLI 

premija yra $50.00; antra — 
$25.00; bus suteikta atskira 
premija $25.00 už gražiausią 
lietuvišką kostiumą, kurį deves 
per spaudos balių. 

X ftv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos choras praeitą sekma
dieni per 10:45 šv. Mišias bend
rai ėjo prie šv. Komunijos. Solo 
giedojo muz. A. Giedraitis, pa
mokslą pasakė kan. V. Zaka
rauskas. Po šv. Mišių muzikos 
kambaryje choristės-ai pusry
čiavo. Prie stalų patarnavo ma

žojo choro narės — Betty Ži
bąs, Genovaitė Žekonis ir Ag
nietė Petrulis. 

X Muzikas Aleksandras Ku-
čiunas sekmadienį Margučio pro 
gramoj pristatė pianistą Andriu 
Kuprevičių, kaip talentingą 
„poetą prie piano". Taip apie jį 
buvę išsireikšta kritikų, kurie 
jį matė išpildant piano kūrinius. 
Pianistas A. Kuprevičius dabar 
gyvena Argentinoj ir ruošiasi 
atvykti koncertuoti gruodžio 28 
d. Chicagoj. Sį koncertą ruošia 
Margutis. 

X Už sielą mokyt. Juozo 
Striupaičio, praeitą rudenį mi
rusio Chicagoje, mirties meti
nių proga šv. Mišios bus atlai
kytos lapkričio 29 d. 8 vai. ry
to lietuvių bažnyčioje Kenosha, 
Wis., kur velionis gyveno ir iap 
kričio 30 d. 8 vai. ryte Šv. Pa
nelės Marijos Gimimo bažny
čioje, Marquette Parke, Chica
goje. Giminės ir pažįstami pra
šomi dalyvauti. 

X Mykolas Zickus, su savo 
žmona Sofija ir dukterimi Da
rata, gavę naują darbą, išvyko 
į Kaliforniją. Mykolas darbavo
si lietuvių jaunimo draugijose, 
buvo baigęs detektyvų kolegiją 
ir buvo gavęs pagyrimą už su
planavimą kaikurių motoro da
lių. Dirbo prie Diesel motorų, 
Electomotive Corporation, La 
Grange, 111. Jo žmonos motina 
— Vyšniauskienė, gyvenanti 
nuosavuose namuose, 3542 S. 
Lowe, pasilieka Chicagoje. 

X Eleanora Mellas, daininin
kė Alice Stephens choro, vyks
ta į Detroit, Mich., išpildyti pro 
gramos meninę dalį per spaudos 
balių, minint 20 metų sukaktį 
Draugo Korespondentų Klubo 
Detroite. Eleonora su draugu 
dalyvavo Chicagos Sun-Times 
Harvest Moon Festival, Chica
go Stadiume, ir tik per plauką 
nelaimėjo polkų konkurse. 

X Juozas Šermukšnis, gyv. 
Baltimore, Md., apsimokėjęs už 
Kalėdines atvirutes, „Draugo" 
Administracijai rašo: „...atvi
rutės atliktos pasišventusių me 
nininkų, nutrauktu poilsio lai
ku. Jos džiugina savo lietuviška 
dvasia, suteikia daug mielos e-
mocijos krūtinei". 

X Pulk. Jurgio Bobelio min
tys, tilpusios Drauge Lietuvos 
kariuomenės šventės proga pra 
eitą šeštadieni, buvo perduotos 
Margučio radijo klausytojams 
lietuvių rašto apžvalgoj, kurią 
Margutis patiekia kiekvieną šeš 
tadienį. 

X Paul Sadauskas, 6028 S. 
Albany A ve., pastaruoju metu 
susirgo. 

mažieji labai susirūpinę 'jo svei
kata. Ernie yra sūnus Klenos 
Statkienės, kuri daug darbuo
jasi lietuvių organizacijose. 

X Mykolas Morkūnas, spaus 
tuvės savininkas, buvo išvykęs 
į Kanadą ir ten susituokė su 
p-le Dana Cinaite. Tikimasi, 
kad po poros mėnesių p. Mor
kūnienė, gavusi leidimą apsi
gyventi JAV, atvyks pas vyrą 
Chicagon. 

X Jonas Brazauskas, Labda
rių Sąjungos Centro Valdybos 
Pirmininkas, jau keletą savaičių 
darbuojasi Labdarių ūkyje ar
damas laukus ir atlikdamas ki
tus ūkio darbus. 

X Ignas Sakalas, vienas iš 
„Draugo" redaktorių, yra pa
kviestas atvykti Detroitan, 
Michigan, pasidžiaugti Detroit 
„Draugo" Korespondentų Klu
bo spaudos baliumi-koncertu, 
rengiamu lapkričio 29 d. 

X Kun. F. Gureckas, dirbąs 
pastoracinį darbą Tinley Park, 
111., prieš Kalėdas skaitys pa
skaitą anglų kalba apie lietuvių 
kalėdinius papročius šv. Jurgio 
parapijos Moterų Klubui. 

X Zenonas Giržaitis, tarnau
jąs JAV kariuomenėje, trumpą 
laiką paviešėjęs pas tėvus, iš
vyko į naują paskyrimo vietą 
— Japoniją. 

X Juozas Būga, tautosakos 
rinkėjas, buvo smarkiai sukrės 
tas, kai prie 35 gatvės Halsted 
gatve įvyko tramvajaus susidū
rimas su sunkvežimiu. 

X A. Ir T. Voldemaru šeima 
Lietuvos kariuomenės šventės 
proga paaukojo $10.00 šv. Kry
žiaus bažnyčios naujai mons
trancijai įsigyti. 

X Šv. Jurgio bažnyčioje pa
krikštyta: Elizabeth Bobette Le 
venduski, Christine Anne Rut-
kowski ir Joanna Grace Mon-
talto. 

X Elena Rimkute praeitą 
sekmadienį susituokė su Aleksu 
Varnecku Sv. P. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. 

X Kun. misionierius Antanas 
Perkumas praėjusį šeštadienį 
skaitė per Margučio radiją sa
vo įspūdžius iš Kinijos, kur jis 
išgyveno 20 metų. 

X Antanina Ragauskas, gyv. 
Elizabeth, N. J., rašo „Drau
go" administracijai, kad Kalė
dinės „atvirutės labai gražios ir 
meniškos". 

X Balys Brazdžionis žmonių 
laukiamas prie šv. Kryžiaus 
bažnyčios sekmadieniais, bejieš 
kant lietuviškų knygų ir spau
dos. 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Dėsto tikybą hlgh sctiool 

mokiniams. Bostone trečiadie
niais 7 vai. vak. būna tikybos 
pamokos augstesniųjų mokyk
lų mokiniams. Lietuviškai ber
niukams dėsto kun. A. Kon-
tautas, o mergaitėms — Ka-
ladienė. Kitiems dėsto P. Bi-
zinauskas. Viso lanko 25 moki
niai. 

Naujas arkivyskupas. Po
piežius Pijus XII, Paterson, N. 
J., vyskupą Tomą A. Boland'ą 
paskyrė Newark arkivyskupu. 
Jis užima mirusio arkivyskupo 
Tomo J. VValsh vietą. 

— Mirė Youngstown, Ohio, 
pirmas vyskupas. Youngstovvn 
vyskupas James A. McFadden, 
71 metų, mirė. Tai buvo pirmas 
vyskupas naujai įsteigtos 
Youngstovvn vyskupijos. Iškil
mingose gedulo pamaldose da
lyvavo daug žymių dvasiškių, 
iš įvairių JAV vietų. 

—- Lietuviu katalikų seimelis 
šaukiamas gruodžio 14 d. 2 vai. 
p. p. Angelų Karalienės parap. 
salėje, South 4th ir Roebling 
St. kampas, Brooklyn, N. Y. 
Bus sprendžiami svarbus New 
Yorko lietuvių katalikų orga
nizaciniai reikalai. 

— Bostono arkivyskupas R. 
J. Cushing pažadėjo dalyvauti 
Balfo seimo proga rengiamose 
pamaldose ir bankete. 

DANIJA 
— Prašo lietuviškų pinigu. 

Danijos sostinėje Kopenhagoje 
prie Nationalmuseum veikia 
numizmatikos skyrius. Jo va
dovybė kreipėsi į Danijos lietu
vius, prašydama, ar negalėtų 
gauti minimajam skyriui iš Ne
priklausomybės laikų lietuviškų 
pinigų. Ji norėtų turėti jų rin
kinį. Danijos lietuviai kreipiasi 
į viso pasaulio lietuvius, prašy
dami tuo reikalu muzėjui padė
ti. Muzėjaus adresas: Den Kon 
gelige Moent — og Medaille-
samling Nationalmuseet, Koe-
benhavn, Danmark. 

AUSTRALIJA 
— Prof. V. P. Raulinaitis, 

Karaliaus Mindaugo Instituto 
direktorius, be savo tiesioginio 
darbo visuomenėje, baigia pa
rašyti veikalą „Lietuvos Vals
tybės Suverenumo Raida". 

URUGVAJUJ 
-~ IspAdMngas jvykis. Dviejų 

savaičių šv. Minijos baigėsi ne
paprastai gražiomis iškilmėmis. 
Per visą Montevideo miestą lap 
kričio 16 iš 15 lengvų mašinų 
susidedąs karavanas lydėjo iš 
pat Patimos tėvo Jono Giedrio, 
S. J., atgabentą Dievo Motinos 
gražutėle statulą. Žmonės iš
sipylė į gatves. Moterys žegno
josi, vyrai kėlė kepures. Cir-
dėjosi balsų: „O, kokia graži 
Marija". 

Prisipildė lietuviais didžioji 
Cerros bažnyčia. Misijos pasi
baigė gražiais pasižadėjimais ir 
tuojau žmonės išsirikiavo į di
džiulę procesiją. Per garsiakal
bį buvo kalbamas rožančius ir 
po kiekvienos paslapties gie
damos giesmės. Procesija ve
dina kryžiumi, Aušros Vartų 
Dievo Motinos vėliava ir dar 
dvejomis vėliavomis lietuviška 
ir urugvatietiška, prisiartino 
prie lietuviško skjypo, kur bus 
statoma bažnyčia. 

Atvyko Montevideo arkivys
kupas dr. A. M. Barbieri. Visi 
šaukė valio Arkivyskupui. Jis 
paklausė, ką tai reiškia „valio". 
Buvo paaiškinta: Tegyvuoja! 

Prasidėjo įspūdingos misijų 
kryžiaus šventinimo apeigos, po 
kurių tas pats Arkivyskupas pa 
šventino lietuvių žemę. Gražias 
prakalbas ispaniškai pasakė 
kun. St. Grigaliūnas; vietinės 
parapijos klebonas kapucinas 
Tėvas Marijonas ir bažnytinio 
komiteto sekretorius Vyt. Do
relis. Užbaigos žodį tarė pats 
Arkivyskupas, labai pabrėžda
mas lietuvių didelį troškimą įsi
gyti bažnytėlę. 

Sekančios iškilmės bus ant 
to paties lietuviško sklypo pir
mąją Kalėdų dieną, nes bus 
šventinamas kertinis bažnyčios 
akmuo ir tuoj prasidės statyba. 
Reikės daug lėšų, kurių jau su
silaukėme nemažą sumą" ir dar 
tikimės iš geros širdies žmo
nių... Be to, gal kas turi atsi
vežęs iš Lietuvos žemės. Norė
tume įdėti į kertinį bažnyčios 
akmenį. Būtų nepaprastai įspū
dinga. Kas turite, atsiųskite 
laišku nors trupinėlį šiuo adre
su: Rev. Jonas Bružikas, S. J. 
Caigua 3711, Montevideo Uru-
guay, S. A. Malonėkite liųsti 
greitai, nes jau čia pat Ka
lėdos. Oro paštu ateina laiškas 
per 4 dienas. 

Šuo pašovė medžiotoją 
Fred Addante, 26 m., gyv. 

4734 Cortland, buvo išėjęs su 
draugu medžioti. Padėjęs šau
tuvus, jie susėdo pasilsėti. Tuo 
tarpu užbėgo medžioklinis šuo 
ant šautuvų, kurių vienas iššo
vęs pataikė į abidvi kojas A d 
dantės. Nelaimingasis nugaben 
tas į ligoninę. Jo gyvybei nėra 
pavojaus. 

Nuostolingas vejas 
Nakčia į trečiadienį Chicago

je pūtė daugiau kaip 30 myliu 
per valandą greičio vėjai, pada
rydami nemažai nuostolių. Tiep 
2645 N. Spaulding ave. vėjo iš
verstas medis sutriuškino W. 
Dvorako automobilį. Ir kitur bu 
vo išversta medžių; vienas par
duotuvės langas vėjo buvo į-
laužtas. 

Žuvo motina 
Margarita Collins, 47 m. am

žiaus, keturių vaikų motina, bu 
vo mirtinai suvažinėta ties san 
kryža 87 gatvės ir Stony Is-
land. Ją suvažinėjęs vairupto-
jas Prank Chiappa turės prieš 
teismą atsakyti už žmogžudys
tę, įvykdytą iš neatsargumo. 

Ištraukė prigėrusią 
Iš MichigariO ežero, ties 

North ave., ištrauktas lavonas 
50 m. mote re Rose Butler. J J 
buvo siuvėja ir gyveno 417 W. 
North Ave. 

donojo raugo, ten dabar yra 
tikrai lietuviškas oras. Naujieji 
šeimininkai lapkričio 29 d. 7:30 
vai. vakare rengia, savo biznio 
metinių sukaktuvių paminėjimą 
ir kartu iškilmingą atidarymą. 
Manoma, jog Chicagos visuo
menė, ypač senieji Chicagos biz 
nieriai gausiai atsilankys pas 
naujuosius. Kaip girdėti, nau
jieji šeimininkai visus atvyku
sius vaišins šampanu nemoka
mai : iš tikrųjų, tai naujovė biz
nio gyvenime. 

KAS, KĄ IR KUR 

organizacijų veiklą: čia vyksta 
repeticijos, susirinkimai, konfe
rencijos, minėjimai ir visokie 
visuomeninio pobūdžio valdybų 
pasitarimai. Čia yra prisiglau* 
dusi Baleto studija, mašinraš
čio kursai ir kt. Keturiomis sa
lėmis, kurios yra atnaujintos, 
naudojasi nemokamai visos lie
tuviškos Chicagos organizaci
jos. Žodžiu, visi lietuviai ma
loniai renkasi darbui ir poilsiui. 
Lietuvių Auditorijos naujieji šei 
mininkai ją yra apvalę nuo rau-

PRIES-ADVE 

CHICAGOS ŽINIOS 
Ketvirtis miliono už pietus; Rastas negyvas 

Kaip žmonės vertina savo ka | Savo įstaigoje, Merchandise 
talikišką universitetą, galij Mart rūmuose, atrastas negy-
mums būti pavyzdžiu šis įvykis: vas augštas Pullmano kompa-
Chicagoje, didžiausiame viešbu- nijos pareigūnas R. Lascelles. 
tyje Conrad Hilton, buvo su- Iš rasto laiškučio atrodo, kad 
ruošti pietūs, į kuriuos atsilan- jis pats sau gyvybę bus atė 
kė 1,100 asmenj. Kiekvienam 

X Kazys Prišmontas, 1805 
W. 46 St., dabar audžia me
niškas 29 nyčių pagalvėles, su
darytos iš 27 rašto dalių. 

X Kazimieras Boguslewičlus, 
2138 W. Crystal St., gydosi 
Cook County ligoninėje. 

0 

X Antanas Jtudrevičius, 7038 
S. Maplewood Ave., gydosi Sv. 
Kryžiaus ligoninėje. 

X Adomas Petraitis, 2927 
W. 24th St., rimtai susirgo. 

dalyviui pietūs kainavo $250. 
Tai buvo jų auka Loyolos uni
versiteto medicinos fakultetui. 
Per vienerius tuos pietus minė
tos mokyklos plėtimui buvo su
kelta ketvirtis miliono dolerių. 

Garbės svečiais buvo gub. 
Stevenson, meras Kenneliy. Da
lyvavo taipgi kard. Stritch, ku
rio vardu tas medicinos fakul
tetas pavadintas. 

ISteisino unijos pareigūną 
Prisiekusiųjų teismas, po pus 

trečios valandos užsitęsusio pa 
sitarimo, nusprendė, kad Har-
old Ward, 30 m. amžiaus unijos 
pareigūnas, nėra kaltas užpuo
lime nestreikuojančio Harves-
ter Co. darbininko Watson 
Wright. Tačiau H. Ward dar 
turės atsakyti kitame kaltini
me: dėl nužudymo 52 m. am
žiaus nestreikuojančio darbinin 
ko W. Foster. 

męs. Jis gaudavo po $30,000 al
gos per metus, bet jis jautėsi, 
kad tas darbas jam per augš
tas, buvo psichiškai prislėgtas. 

Naujasis prokuroras 
Naujai išrinktas Illinois vals

tybės prokuroras (State's At-
torney) John Gutknecht pasiū
lė Richardui B. Austin būti jo 
padėjėju. Austinas su tuo su
tiko. 

v . . . . v i * i — Chicagos Lietuvių Audi-
Kalėjimas už rankinukus * ^ j a u m e t a i t v a r k o nauj i 

Keith Dishno, 32 m. amžiaus, į šeimininkai. Jie čia yra subū-
gyvenąs 3615 N. Wilton Ave. j rę visą eilę kultūrinių klubų bei 
teisėjo J. Graber buvo nubaus
tas 7 metais kalėjimo už pa
grobimą trijų rankinukų nuo 
moterų. 

Rado raktus, praradę 
$1,500 

Gyd. P. Ross, gyvenąs 30 N. 
Michigan, pranešė policijai, kad 
prieš dvejus metus jo žmona 
buvo pametusi raktus, bet juos 
dabar atrado gulinčius ant kė
dės savo bute. Kai juos atpa
žino ir nusiskubino su jais prie 
stalčiaus, kur buvo laikomi jo 
pinigai, pamatė, kad išvogta 
$1,500. 

Parkams $22,716,054 
Cnicagos Parkų Taryba pri

ėmė 1953 m. biudžeto projek
tą, siekiantį $22,716,054. Parkų 
Taryba numato, kad apie gruo
džio 15 d. bus jau atidarytas 
naudojimuisi paežerės kelias 
tarp 39 ir 47 gatvės. Dabartinį 
kelią čia dažnai užlieja vanduo. 
Naujas iškeltas 4 pėdas augš-
čiau už senąjį. 

Pradžiugins vaikus 
„Chicago Daily Tribūne" pra 

dėjo vajų, norėdama surasti ge 
radarių, kurie parūpindami ka
lėdinių dovanėlių padarytų lai
mingesniais 8,000 našlaičių ir 
kitų neturtingų vaikų. Tokių 
vaikų sąrašai bus gauti iš lab
daros įstaigų. Jau pačioj pra
džioj tokių geradarių — šelpė
jų susirašė 666. 

Ateina žiema 
Trečiadienį lengvos sniegulės 

jau krito Chicagos gatvėse, pū
tė šalti vėjai. Numatydama, 
kad neužilgo reikės nuo snie
go valyti gatves, policija bau
džia už statymą automobilių ne |MIDWEST HOTEl 
leidžiamose vietose draudžiamu .CHICAGO, lt L. 
laiku. 

— šv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos choro repeticija įvyks-

Padėkos dienos pamaldos I u fj penktadienį tuojau po pa-
Ketvirtadienį, Padėkos dieno-l m a l d*- T a iP Pat ^ūkiamas cho 

je, įvairiose Chicagos bažnyčio-1 ri8tl* atsirinkimas, kuriame bus 
se įvyko pamaldos. svarstoma Kalėdų dėduko pa-

rengimas. 
~ „Dainavos44 ansamblis šį 

sekmadienį, lapkričio 30 d. 4 
vai. p.p., rengia didžiulį religinį 
koncertą Šv. Kryžiaus bažny
čioje. Bus atlikta Beethoveno 
oratorija „Kristus Alyvų Dar
želyje". 

— „Karalaite Teisute44 bus 
vaidinama gruodžio 14 d. India
na Harbor, Ind., Indianos apy
linkės lietuviams. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 
• Tik penkias minutes už

truksite pas J. Karvelį, 3249 S. 
Halsted St, Chicago 8, 111. Ir 
telefonu DA 6-1136 galite užsa
kyti Kalėdoms dovanų: laikro
dį, brangenybę, gintaro išdirbi
nius. 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiitimiimiim. 

D i e n r a š č i o 

" D R A U G O " 
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Senka ežeras 
Nuo spalio mėn. 1 d. Mi-

chigano paviršius nuseko dau
giau negu pusę pėdos. Tas nu-
sekimas yra didesnis, negu nor
maliai būna šiuo laiku. 

PavaiSino 400 vaikų 
Berniukų kluge 13 Newberry 

• 

Jurgio Akelio Orkestras Groja Šokiams! 
$80.00 Ir $28.00 pryzil ui gražiausias kaukes 

$28.00 pryias ui gražiausia lietuviški kostiumą 

=x^mmBmmmm 
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Spaudos Balius ruošiamas gražiame lfidwest Viešbutyje, 
jo didžioji šokių salė yra viršutiniame aukšte. Viešbutis yra ant 

buvo suruošti kalakutienos pie- Hamlin bulvaro ir Madison gatvės. (Hamlin Bulvaras randasi 
tūs, kuriuose dalyvavo 400 su-,3800 į vakarus), 
kviestų neturtingų berniukų. Pelnas skiriamas "DRAUGO" naujų mašinų fondui. 

i Gražiausių kostiumų dovanas paskirs teisėjai: p. J. Kaza-
nauskienė, pirm., Chicagos Moterų Draugijos; K. Zaromskis, 
dailininkas; Leonardas Simutis, dienraščio Draugo redaktorius. 

Kaukes bus galima nusipirkti šokių salėje. Pasinaudokite! 
Bilietus užsisakykite iš anksto DRAUGO administracijoje. 

Biletų kaina $2.00 asmeniui. 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
M I D W E S T H O T E L B A L L R O O M 

PRASIDĖS 8:30 VALANDA VAKARE. 

Cicero skautų ir skaučių vakaras] 
šj šeštadieni, lapkričio 29 <L, 6 M. vak., 

CICER0JE, SV. ANTANO PARAPIJOS SALĖJE, 
15th Street ir 49th Court kampas 

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

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

Kviečia — VAKARUI RENGTI KOMISIJA 
— — — HilHI ' lHI , ' l l 'MI'Ti ' l ' .1 I • ' • I f • I. ) ', • • , j , , ,', T 


