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Dar apie sovietų agresijos sąvoką 
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNATTE 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Mažosios tautos, kurioms kiekvie

nu metu gresia pavojus iš didžiųjų kaimynų būti jų agresijos au
ka, galėtų susilaukti jų suverenumo garantijos, jei čia būtų susi
tarta dėl agresijos aptarimo. . 

Bet pasiūlymai tai formulei 
sudaryti taip subjektyvūs, jog 
neatrodo, kad ir šiemet Jungti
nės Tautos dėl jos susitars. 

Ko nori sovietai? 
Balandį prieš save atkišusi, o 

peilį už nugaros laikydama, So
vietų Sąjunga pasiūlė projektą 
ir, pakausčiusi savo kalbėtojų lie 
žuvius, pasodino juos čia jo gin
ti ir įtikinti kitus, kad jį parem
tų. 

Jų aptarimas turi du punktus. 
Pirmajame sutraukė viską, kasi gali padaryti potvynį ir užlieti 
jiems atrodo yra laikytina agre- jo laukus, taipgi yra agresija 

sankcijomis, taikomomis Iranui 
Afganistanas siūlo į agresijos 

iptarimą įtraukti ir ekonominę 
agresiją, kuri sunaikina valsty
bės ekonominį gyvenimą net ka 
ro nepaskelbus. 

Indonezija mano, kad agresi 
jos formulėje turi tilpti ne tfk 
nilitarinis, bet politinis, ekono 
minis ir ideologinis užpuolimą? 
0 Jugoslavija siūlo nepamiršt' 
kad ir upių užtvankų atidary 
mas, kuris kaimyno valstybėje 

sija, o antrajame — kokie veiks
mai agresija nelaikytini. 

Kas agresija? Taigi, valstybė 
laikoma užpuolike, jei ji atlie
ka vieną iš šių aktų: paskelbia 
karą kitai valstybei; įsiveržia į 
kitos teritoriją be karo paskel
bimo; bombarduoja jos kariuo
menę, oro ir jūros laivyną; įve
da savo karines pajėgas į kitą 
valstybę be pastarosios sutikimo 
arba tą sutikimą laužo, pasilik
dama jos teritorijoje ilgiau, negu 
sutartimis nustatyta; blokuoja 
kitos valstybės krantus ir uos
tus; remia savo teritorijoje or
ganizuojamas ginkluotas pajė
gas, turinčias tikslą įsiveržti į 
kitą valstybę, ar atsisako nu
traukti joms teikiamą paramą 
tuo atveju, jei kita valstybė to 
reikalauja. 

Kas nėra agresija? Kas nega
li pateisinti agresijos akto? Tai 
visi valstybės vidaus reikalai: 
politinis, ekonominis ar kultūri
nis atsilikimas, spėjamas admi
nistracijos silpnumas, revoliuci
nis ir kontrarevoliucinis judėji
mas, civilinis karas, neramumai 
ar streikai. Santykiuose su kito
mis valstybėmis, kaip sovietai 
siūlo, nėra pretekstas agresijai, 
jei laužomos tarptautinės sutar
tys, nutraukiami diplomatiniai 
santykiai, atsisakoma mokėti 
skolas, jei uždraudžiama ar su
varžoma emigracija ar pakeičia
ma užsieniečių teisinė padėtis, 
jei pažeidžiamos privilegijos, su
teiktos valstybės atstovams, jei 
atsisakoma perleisti kitos valsty 
bės ginkluotas pajėgas į kaimy
ninę valstybę, jei įvyksta pasie
nio incidentai ir kt. 

Sovietai atskiru straipsniu dar 
numato ir apibrėžia atvejį, kada 
kaimyninė valstybė mobilizuoja-
si ar koncentruoja savo karines 
pajėgas prie kitos valstybės sie
nos. Tuo atveju, jie sako, vals
tybė turi turėti teisę diplomati
niu būdu tą klausimą išspręsti. 
Esą, tai gali ir iš pastarosios pu
sės pareikalauti atitinkamų ka
riško pobūdžio veiksmų, bet ne
peržengiant valstybės sienos. 

Ko kiti nori? 
Kaip sovietai čia daugiausia 

žiūri savo reikalų, taip ir kitos 
valstybės, stengdamosios nusta
tyti agresijos formulę, vilki nuo
savais marškiniais, kurie, kaip 
sakoma, vis sau arčiau prie nu
garos. 

Taip pavyzdžiui Iranas tvirti
na, kad reikia nustatyti agresi
jos aptarimą, nurodydamas ir to 
reikalingumo buvimą. Štai, jis 
sako, kai tik Irano nafta buvo 
nacionalizuota, britai su savo 
\aivais ir ginkluotomis pajėgo
mis atsirado netoli jo sienų, tei
sindamiesi, jog jų piliečiams gre 
sia pavojus. Bet tikroji to veiks
mo intencija buvo parodyti jė
gas, kurios Iranui galėtų primes
ti britų valią. Tai buvo pats tik
riausias agresijos atvejis. Tas 
pats ir su britų ekonominėmis 

Toliau ji agresija vadina teiki
mą ginklų, karo medžiagų ir ki
tokios pagalbos valstybei, vyk
dančiai agresiją prieš trečiąją 
valstybę; krašto okupavimą, tei 
sinantis, jog tai įeina į okupuo
jančios valstybės gynybos liniją; 
agentų infiltraciją, norint pa
keisti politinę santvarką kitos 
valstybės. 

Nekoks praeities kraitis 
Ir taip kalbų čia bus dar be 

galo ir be krašto, tik reikia abe
joti, ar kas gera iš to išeis. Va
karų valstybių atstovai čia pa
kartotinai pabrėžia, jog dabar 
ne laikas ginčytis nustatinėjant 
agresijos formulę, kai ta agresi
ja pasalūniškai tyko iš visų pu
sių pačiomis moderniausiomis 
formomis. Esą, prie tokių laikų 
formulės buvimas pats savaime 
dar nesustabdo agresijos. 

Remdamiesi praeities patyri
mu, vakariečiai nurodo, kad 
kiekvienas ligi šiolei keltas ir 
tarptautinėje arenoje bandytas 
priimti agresijos aptarimas ne
turėjo laimės. 

Dviejų paskutinių karų laiko
tarpyje, o ypatingai ryšium su 
nusiginklavimo k o n f e rencija 
1933 m., nesykį jau buvo siūlo
mi įvairūs projektai, bet nė vie
nas jų nebuvo priimtas. 

Jungtinėms Tautoms kurian
tis buvo siūlyta agresijos formu
lę įvesti į JT Chartą, bet tas siū-
lijimas atmestas. Tas sumany
mas vėl atnaujintas rengiant 
Niurnbergo tribunolo chartą, kai 
norėta apibrėžti atvejus, kada 
tarptautinis kriminalizmas laiko 
mas agresija. 

1950 m. JT sesija prašė Tarp
tautinę Įstatymų Komisiją rei
kalą pastudijuoti, bet ši apsvars
tė įvairius atvejus, o prie ben
dro susitarimo nepriėjo. Paga
liau, pereitosios JT sesijos metu 
teisių komitetas šiuo reikalu dis
kutavo visą mėnesį, bet nieko ne 
nutarė. Ir nors buvo nemažai to
kių, kurie to agresijos aptarimo 
norėjo, bet jie nesudarė dviejų 
trečdalių daugumos, reikalingos 
nutarimui priimti. Yra tikra, 
kad ir ši sesija to darbo nebaigs. 

Nauja armijos susisiekimo priemone — 63 tonų sudėtingas motorizuotas vežimas sunkenybėms ve
žioti. Cia matosi nuo jo nu- įritąs 35 tonų tankas, užpakalyje matyti 35 tonų kranas sunkenybėms 
kilnoti, o dar gali būti vežamas ir traukinio garve žys. Tas vežimas, kuris pramintas „Bare", yra 61 
pėdos ilgio, 27' ą pėdos pločio ir 16 pėdų augačio. Jis turi 4 Dieselio motorus po 165 arklio* jėgas 
kiekvieną - kiekvienas suka 10 pėdų diametro gumine padanga apdengtą ratą. Jį aptarnauja 3 
vyrų įgula. (INS) 

W. P. Rogers, artimas T. 
Dewey draugas, paskirtas tei
singumo sekretoriaus pava
duotoju. (INS) 

Lie turi atleisti 
komunistus 

NEVY YORK, gruodž. 2. — 
Trys Jungtinių Tautų generali
nio sekretoriaus paskirti juris
tai (amerikietis, anglas ir bel
gas) rado, kad JT gen. sekr. ne 
tik gali, bet ir turi pašalinti iš 
JT sekretariato tarnybos visus 
tarnautojus, Amerikos ir kitų 
Valstybių piliečius, kurie yra ži
nomi komunistai arba kurie at
sisako, atitinkamų JAV organų 
klausiami, pasakyti, bijodami sa 
ve apsikaltinti, ar yra buvę ko-
munistai ar Šnipai. 

Juristai mano, kad JT tarnau 
tojai savo subversyvinės veiklos 
JAV teritorijoje negali prideng
ti JT tarnautojo neliečiamybe. 

JT sekretorius Trygve Lie pa
siklausė tų juristų nuomonės po 
to, kai JAV senato vidaus sau
gumo komisija pradėjo kvosti 
JT sekretariato tarnautojus JAV 
piliečius, norėdama išaiškinti jų 
priklausomybę komunistų parti
jai. Vieni atvirai pasisakė buvę 
komunistai, o kiti to padaryti ne 
norėjo, aiškindami, kad kaip JT 
sekretariato tarnautojai į klau
simus atsakyti neprivalo. 

Po šio juristų pasisakymo 
Trygve Lie turės visus pašalin
ti, nes komisija dabar jau drą
siai savo tyrinėjimus tęs toliau. 

Tobin ragina 
unijas jungtis 

ATLANTIC CITY, gruodž. 2. 
— Darbo ministeris Tobin ragi
no CIO konvenciją priimti AFL 
paskutinį pasiūlymą tartis dėl 
susivienijimo ir susitarti, nes su 
respublikonų partijos laimėjimu 
darbininkų laimėjimai esą atsi
dūrę didžiausiame pavojuje. Tik 
suvienytomis gretomis darbinin
kai pajėgs atmušti didžiojo ka
pitalo įtaką į respublikonišką vy 
riausybę. 

Naujasis AFL pirmininkas 
Meany, vos tik išrinktas, atgai
vino komisiją susivienijimui 
svarstyti ir pakvietė CIO tuojau 
pradėti pasitarimus. 

Bet didžiausias tuo tarpu CIO 
rūpestis yra naujo pirmininko 
vietoj mirusio P. Murray išrinki 
mas. Jei praeitų auto darbinin
kų unijos pirmininkas W. Reu-
ther, tai dviejų unijų centrų su
sivienijimas nebūtų populiarus. 
Dėl vieno kandidato vakar dar 
nebuvo susitarta. Pirmininko al
ga yra 25,000 dol. per metus. 

Kalendorius 

Gruodžio 2 d.: šv. Bibijana. 
Senovės: Sirpolis ir Skirmunda. 

Mažėja V. Europos gamyba 
-

Katastrofiškai sumažėjo prekių pasikeitimas su Rytais. 
— Sovietų satelitai liedinami į ūkinį bloką 

PARYŽIUS, gruodž. 2. — Europos ūkio komisija (JT orga
nas) praneša, kad V. Europos gamyba mažėjo ir antrąjį 1952 m. 
ketvirtį (maždaug 5 proc. palyginus su pereitais metais). 

Mažėjo ne tik gamyba, bet ir 
sunaudojimas. Išimtį sudaro tik 
V. Vokietija ir Prancūzija, nors 
ir Čia yra maža tendencija ga
mybai mažėti. 

Anglijoje ir Prancūzijoje vėl 
kiek pakilo pragyvenimas, nors 
kainos ir atlyginimai laikėsi pu
siausvyroje. 

< 

Dauguma V. Europos valsty
bių turėjo sulėtinti apsiginkla
vimą dėl dolerių stokos, biudže
tinių deficitų ir technologiškų 
nepasirengimų. 

Bedarbių pasirodė tekstilės ir 
kitų vartojimo prekių gamyboje, 
bet trūksta darbo rankų sunkio
joje pramonėje. 

Palyginus su 1949 m., V. Eu
ropos eksportas į Europą suma
žėjo 85 proc, o R. Europos ir 
Rusijos į V. Europą — 75 proc. 
Prekyba tarp R, Europos kraš
tų, palyginus su 1938 m., padidė
jo 10 kartų ir nepaprastai kyla 
prekybos apyvarta tarp R. Eu
ropos (Sov. Rusijos satelitai) ir 
kom. Kinijos. 

Venezuela rinko 
steigiamąjį seimą 

CARACAS, gruodž. 2. — Sek
madienį vykusiais rinkimais j 
steigiamąjį seimą Venezuela ban 
do naikinti prieš 4 metus įvestą 
karišką diktatūrą. Kandidatus 
buvo leista statyti 3 partijoms: 
kariškių juntos remiamam ne
priklausomam rinkimų frontui, 
demokratinės respublikos tauti
nei unijai (kairiųjų) ir krikščio
nims socialistams. 

Steigiamasis seimas turi pri
imti naują konstituciją ir iš
rinkti laikiną prezidentą, kuriuo 
numatytas juntos narys ir kraš
to apsaugos ministras pulk. Ji-
minez. Pirmieji sostinę pasiekę 
daviniai nėra palankūs kariškių 
juntos sąrašui. 

Pirmas europinis mokestis 

LUXEMBURG, gruodž. 2. — 
Schumano planą vykdančių vals 
tybių ministrai susirinko čia va 
kar nustatyti pirmą istorijoje 
Europos mokestį. 

Pagal sutartį, anglies ir plie
no gamintojai turi mokėti apie 
vieną proc. nuo savo apyvartos 
Schumano planą vykdančiai ad
ministracijai išlaikyti, šios gi už 
davinys yra sudaryti vieną an
glies ir plieno rinką ir panaikin
ti visas muitų sienas. Ministrai 
turi padaryti nutarimų ir šiuo 
reikalu. Taipgi bus sudarytas ir 
teismas ginčams spręsti. 

Bendrai savo anglies ir plieno 
ūkį tvarkyti sutarė V. Vokietija, 
Prancūzija, Italija, Belgija, Olan 
dija ir Liuksemburgas. 

Eisenhower laukia 
pasirengęs Seoulas 

SEOULAS, gruodž. 2. — Ko
rėjoje lietus ir purvas; kovos ri
bojasi tik žvalgų veiksmais. Avia 
cija veikti negalėjo — veikė tik 
oro tarnybos lėktuvai. 

Pačiame Seoule viskas paruoš
ta prezidento - elekto Eisenhowe 
rio sutikimui. Gatvių apsauga 
pavesta P. Korėjos kariuomenei, 
o sąjungininkų 8-sios armijos 
štabą, aerodromą, kelią nuo aero 
dromo iki armijos štabo saugo
ja JAV marinai su ant šautuvų 
sumautais durtuvais. Parengti 
džipai su kulkosvaidžiais Eisen-
howerio vilkstinei iš aerodromo 
į štabą lydėti. Tie visi ženklai ro
dytų, kad Eisenhowerio atvyki
mas visai arti. 

Ike lankytojai 
NEW YORK, gruodž. 2. — 

Vakarykščiai gen. Eisenhowerio 
lankytojai rodė, kad pasitari
muose dominavo užsienio politi
kos reikalai. Tai gal ir būtų žen
klas, kad jis netrukus išvyksta 
į Korėją. 

Ike tarėsi su Foster Dulles 
(valstybės sekretorius), banki 

Prancūzų ir vokiečių salininkai 
giriasi laimėję Saaro rinkimus 

SAARBRUECKEN, gruodž. 2. — Vokiečių rekomenduotas 
Saaro rinkimų boikotas nebuvo vainikuotas tokiais rezultatais, 
kurių gal net daug kas tikėjosi. 

Syngman rengia 
memorandumą 

SEOULAS, gruodž. 2. — Iš P. 
Korėjos augštų pareigūnų ko
respondentai išpešė, kad prez. 
Syngman Rhee rengia Eisenho-
weriui platų memorandumą, ku
riame prašys nedaryti paliaubų 
ant dabartinės fronto linijos, bet 
suvienyti Korėją, išmetant ko
munistus už Yalu upės. Jis pa
sakysiąs ir kaip tai galima pada
ryti. 

Antra, patieksiąs P. Korėjos 
armijos suorganizavimo planą ir 
pasakysiąs kokios pagalbos tam 
reikalui reikalausiąs iš sąjungi
ninkų. 

Trečia, patieksiąs suvienytos 
Korėjos politinės organizacijos 
planą ir pasakysiąs kada ir kaip 
sąjungininkų armijos galės ap
leisti Korėją. 

4. Priminsiąs, kad Korėja nori 
turėti savo aviaciją ir savo lai
vyną. 

Dykumoje susektas 
komunistų štabas 

KAIRAS, gruodž. 2. — Egip
to organai prieš kurį laiką suse
kė, kad Gaza mieste, esančiame 
Egipto okupuotame Palestinos 
ruože, veikia stambus centras 
komunistų, kontroliuojančių ko
munistų veiklą Izraelyje ir arabų 
kraštuose. Be kitų darbų jie bu
vo užsimanę pašalinti iš okupuo
tos zonos ir Egipto administraci
ją. Už šitą darbą teismui atiduo
ti 46 komunistai. Gazoje veikian
ti grupė pasivadinusi Tautinės 
Laisvės Lyga. 

Visi tie, kurie nori Saaro grį
žimo prie Vokietijos ir kurie ne
turėjo teisės organizuotis į poli
tinę partiją ir statyti kandidatų, 
ragino gyventojus nebalsuoti ar 
ba mesti sugadintą balsą. 

Iš 630,000 turinčių teisę bal
suoti ta teise pasinaudojo 579,-
231 balsuotojas. Taigi, ragini
mas nebalsuoti neturėjo, galima 
sakyti, jokio pasisekimo. Susi
laikiusių nuo balsavimo skaičius 
yra visai normalus visų kraštų 
rinkimuose. 

Iš ėjusių balsuoti 141,903 pa
davė sugadintą balsą, kas suda-
daro apie 26 proc. visų balsavu
sių. Kadangi šios kampanijos or 
ganizatoriai neturėjo jokios or
ganizacijos, nė spaudos, negalė
jo kviesti susirinkimų ar kalbų 
sakyti, tai ketvirtadalio balsų 
surinkimas (sugadinti balsai 
y»a už vokiečių tezę paduoti bal
sai) laikomas dideliu laimėjimu. 
Jei tuos balsus gavusi partija bū 
tų turėjusi teisę statyti kandida
tus, būtų buvusi antroji partija 
gautų balsų skaičiumi. Jie tei
gia, kad mažiausia trečdalis Saa 
ro gyventojų pasisakė už Saaro 
grąžinimą Vokietijai. 

Bet rinkimus laimėjo Prancū
zijos remiama senoji Saaro vy
riausybė, kuri nori ekonominės 
unijos su Prancūzija ir politinės 
autonomijos. Tiesa, šių rinkimų 
proga buvo sakyta, kad Saaras 
turėtų būti „sueuropintas", bet 
niekas dar nežino, kokie tada 
bus jo santykiai su Prancūzija, 
Vokietija ir europiniais orga
nais. 

Iš 50 atstovų susidedančiame 
parlamente ministerio pirminin
ko Hoffmann krikščionių demo
kratų partija turės 29 atstovus, 
(surinko 239,383 balsus), social
demokratai 17 (surinko 141,855 
balsus), komunistai 4 (surinko 
41,346 balsus). Nauja /demokra
tų liaudies partija surinko 14,744 
balsus, bet negavo nė vieno at
stovo. Rinkimai Saare vyksta 
pagal proporcinę sistemą. Abso
liučią daugumą turi krikščionių 
demokratų partija. 

Paryžius rinkimų daviniais 
patenkintas, nes tai esąs aiškus 
pasisakymas už Europos statu
so Saarui suteikimą. Tokios pat 
nuomonės yra ir min. pirminin
kas Hoffmann. Jis pataria Pran
cūzijai ir Vokietijai atnaujinti 
derybas ir susitarti paliekant 
Saarui politinę autonomiją. 

• Vokietijoje įsikūrė nauja 
partija, pacifistų ir neutralistų 
vadovaujama. Ji prieš Vokieti
jos ginklavimą ir už neutralumą 
šaltajame kare. 

• Indokinijoje Va San tvirto
vę jau supa 18,000 komunistų ka 
rių. Masinio puolimo dar nebuvo 
— tebejieško silpnų vietų pran
cūzų gynyboje. 

Mirė bažnyčioje 

Praėjusį sekmadienį Visų šven 
tų bažnyčioje (lietuvių Roselan-
de) šv. mišių laike nuo širdies 
smūgio mirė Stasys Gustas, 63 
m. amžiaus. 

Oras Chicagoje 

Lietus ar sniegas. Temperatū
ra apie 38 laipsnius. 

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:22. 

• Trečias lėktuvnešis. — ICraš 
to apsaugos sekretorius Lovett 
leido pradėti statyti trečią 60,-
000 tonų lėktuvnešį, skirtą bom- v

n i n k u " A l d r i c h (būsimasis amba 
bonešlams, galintiems nešioti sadorius Anglijoje) ir H. Stas-
atomines bombas, Pinigai numa- s e n (užsienio pagalbos adminis-
tyti naujame biudžete. tratorius). 

• Vakar Eisenhonveris baigė 
formuoti savo kabinetą — pa-

Gruodžio 3 d.: šv. Pranciškus skyrė darbo ir prekybos sekre-
Ksaveras. Senovės: Džengis ir, torius. Darbo sekretoriumi pas-
Jautrė. I kirtas chieagietis* 

šią savaitę Ike paskirti as
mens jau persikelia į VVashing-
toną ir pradeda susipažinti su 
savo darbu Trumano administra
torių vadovybėje. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Romoje vakar mirė Orlando, buv. Italijos ministeris pir

mininkas I pasaulio karo metu ir vienas iš k didžiųjų, redagavusių 
Versalio sutartį. Mirė sulaukęs 92 metų. Nors buvo liberalas, mi
rė susitaikęs su savo jaunystės katalikų religija. 

— Naujojoje Meksikos vyriausybėje užsienio reikalų minis
tru paskirtas buvęs pereitų metų JT sesijos pirmininkas Pandila 
Nervo. t 

— Lapkričio mėn. Korėjoje oro kovose numušti 28 sovietiški 
Migai, o sąjungininkai oro kovose neteko tik 4 lėktuvų. Kiti 12 
lėktuvų žuvo dėl kitų priežasčių. 

— Kainų kontrolės įstaigos patarėjas DiSalle vakar paskelbė, 
kad dar perdaug anksti kalbėti apie kainų kontrolės panaikinimą 
ir šį klausimą turės spręsti ne senoji, bet naujoji administracija. 

— Washingtone susirinko į pusmetinę konferenciją naujokų 
ėmimo įstaigų direktoriai su pranešimais, kad jau trūksta senes
nių vyrų ir 1958 m. reikės imti į kariuomenę 19-kos metų sulau
kusius, i 

— Prezidento - elekto ,,ambasadorius" Washingtone sen. 
Lodge vakar spaudai pranešė, kad bendradarbiavimas su Truma
no administracija dėl pareigų perėmimo esąs labai sklandus. Jis 
kalbėjo su spauda po ilgesnio pasikalbėjimo su Eisenhoioeriu. 

— / Seoulą vakar atvyko iš Japonijos du gen. M. Clark štabo 
pareigūnai patikrinti saugumo priemonių ryšium su gen. Eisenho-
werio atvykimu į karo zoną. 

— Rumunijoje sekmadienį irgi buvo rinktas parlamentas, su
sidedąs iš If2S atstovų. Rinkimai buvo pravesti pagal Sov. Rusijos 
kurpalį, todėl nieko nesako apie tikrąsias krašto nuotaikas. Kan
didatus statė tik komunistų partija. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, I L U N O I S Antradienis, gruodžio 2, 1952 

Rašo DR. AL. RRcKUS 

SVEIKATA BRANGIS TURTAS 
4204 Archer Ave. Chicago 

tuos neskaitlingus lietuvių trern 
tinių vaikus, kurie dėl nesupran 
tarnų priežasčių iki šiol nesilan-

A k y s , m i e l o s a k y s ! 
Sunku gyventi ant sv.eto be 

regėjimo. Saugok savo akis. 
2iemą, kuomet dienos yra 

t rumpos ir tamsios, tai kultū
ringam žmogui daug skaitymo, 
rašymo ir smulkių darbelių ten 
ka atlikti prie lempinės šviesos. 
Todėl žiemos metu akys labai 
varginasi ir dėl to regėjimas 
gali apsilpti. 

Nusilpusios akys daug ligų 
gamina, ir daug ligų regėjimą 
trikdo. Apie 80 nuošimčių gal
vos skaudėjimo paeina nuo akių 
nuvarginimo. Apie 50 nuošim
čių nervų ligų, neurastenijos, 
isterijos, blogo viudrių virški
nimo, mažakraujystės, svaigu
lio ir kitokių nemalonių simp
tomų bei ligų paeina nuo nusil
pusių akių. O kad nenuvargin
tume ir nenusilpnintume, tai daktarą, jis padarė mano kojų 

ir akių nepagydys, jeigu jūsų 
bendra sveikata bus bloga. 

Apžlibti galima greit, bet nu
silpnintas akis pagydyti — ta i 
jau netaip lengva. Kas nehigie
niškai gyvena ir jaunystėje sa
vo akis pataupo, t a s senatvės 
sulaukęs džiaugsis geresne svei
ka ta ir geresniu regėjimu. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausia O. S. Prašau man 
patar t i per laikraštį "Draugą", 
kas daryti . Esu 38 metų am 
žiaus ir niekada nejaučiau ko
jas skaudant . Dabar 2 m. gy
venu Amerikoje, nusipirkau 
lengvus batus ir jau nuo kurio 
laiko pradėjo man skaudėti ko
jų kulnis, kad vakare visai ne
galėjau priminti. Buvau pas 

KAS, KĄ IR K U R ' ^ ^ r ' G ^ S T s T l Philadelphia Pa. 
1 vai, 30 min. vakare Dariaus ir V. Krėvė* p a e i t a 

Pra tęs iama d rabu&i | a k Cirčno svetainėj, 4416 S. West- ( Mokytoji; Sąjungoj Philadel- ; ;o> Reikėtų, kad dar kas nors 
ern Ave., įvyks paskutinis šiais phijo* skyriaus t rūsu prof. V. 'paskirtų panašias premijas už 
metais Lithuanian Chamber of Krėvė sutiko skaityti visuome- tris geriausius raš'nūlius lietu-
Commerce of Ullnois narių su-j nei paskaitą, kurios pasiklau-
sirinkimas. Susirinkimo metu ti y ra kviečiamas kiek galima 
Lietuvos Konsulas dr. Pe t r a s didesnis visuomenės skaičius. 
Ihiu/.varriiH įteiks organizacijai Mokytojų Sąjunga praeitais 
naują vėliavą. Ona Biežiene su - ! metais surengė keletą panašių 

Hava, Balto 14 skyriaus (Cice
ro, 111.) paskelbta drabužių rink 
liava pratęsiama Vokietijoje pa 
silikusiems tautiečiams sušelpti. 
Geros valios tautiečiai, kurie ne 
suskubo aukojamų drabužių a t 
nešti, prašomi juos atnešti ant
radienį (gruodžio 2 d.) nuo 7 

geriausius 
vių l i teratūros temomis. 

J \ n mr> koncertas 
Šeštadienį, sausio 3 d., šv. 

Kazimiero parapijos salėje 
Įvyks ateitininkiškojo jaunimo 

Dr. Antanas Rudokas. 0. D 
Tikrina akta; prilaiko akiniu* 

k«-i< ia stiklu* Ir rfmus 
4701 8. Bamen Ave., CMcago, Iii 

gaukit* — VA 7-78HI 
Priima: vakarui* 6 Iki 9 Sefttaa 
10 ryto iki 4; tročiad. ir aekmart 

tik sunitai uu 

giedos Amerikos ir Lietuvos paskaitų, tačiau ne visais kar- koncertas, kuriame dalyvaus 

Lietuvių Agronomų Sa

iki 9 vai. vak. Sv. Antano pa- ( himnus, akompanuojant Jonui U b žmonės jomis mokėjo pa- Philadelphijos, Baltimorės, New 
rapijos salėri. ( Byaitskui. sinaudoti. Nepraleiskime šios Yorko ir Newarko moksleiviai 

to 14 skyr iaus P r e k y b o 8 % R ū m u m o k e 8 č i ų ' P r o & 0 8 ' 
(Uksų) ekspertai Frances H. ' P a s k a i t a bus skaitoma gruo-
Sadauskas, Edvvard J. P ra t t , * J 6 d - šeštadienį, 6 vai. po 

J T I S i Joseph P. Varkala ir Vytold C. P i e t l * š v - Kazimiero parapijos 
junga Chicagoje š. m. gruodžio ^ ^ j g ^ * ų s a l ė j e . 

T rys dovanos šeštadieninei 

reikia prisilaikyti šių patari
mų: 

P. Varkala. Visi susirinkimo da 

7 dieną 4 vai. po pietų Holly-
oytiT w ±i mokesčio Income tax) klausi-wood svetainėje, 2417 W. 4.5 w • • u T u 

i x a „ 4 . . « « ^ «Qtm» r«*>lm a l s- Moderatorių bus Joseph Str., kviečia Sąjungos narių m e ' 
tini susirinkimą. Valdyba kvie
čia visus narius ir naujai atsi
kėlusius į Chicagą agronomus 
susirinkime dalyvauti. Susirin
kime bus padary ta du įdomūs 
pranešimai. Vaidyba 

mokyklai 
Kariuomenės šventės proga 

lyviai galės patiekti klausimus Fhuadelphijos ramovėnai t r ims 
j iems rūpimais, mokesčių reika- šeštadieninės mokyklos moki 
lais. 

— — 

kulnų nuotraukas ir pasakė, 
kad mano "heels" nupuolė. Da-

Niekad neskaityk, nerašyk ir vė man metalines plokšteles į 
nesiuvinėk prietemoje, be ge- ba tus įsidėti. Iš pradžių buvo 
ros šviesos. labai gerai. Tas plokšteles rei-

Nedirbk smulkaus darbo prie kia eiti pas daktarą kalti. Kelis 
mirgančios šviesos. kar tus man gerai plokšteles pa-

Gulėdamas neskaityk laikraš- kalė, bet paskutinį kar tą taip 
čių a r knygų. pakalė, kad visai negaliu jų ne-

Neskaityk smulkaus raš to šioti. I r su tomis plokštelėmis 
važiuodamas autobusu. yra taip, kad neskauda kulnų, Atsakymas T. B . — Jei ne-

Kai tik akys šiek tiek pavarg bet padai, ir atvirkščiai. Svo- bylys nebuvo užsigimęs neby-
s ta ir norisi j a patrinti , tai rio jau daug nukri tau. I r jei ;iiu, jei vaiku būdamas kalbėjo 
tuoj nustok skaitęs ar smulkų "arčes" pasitaisė, a r gali vėl įr tik paskui nuo kokios nors 
darbą dirbęs, — leisk akims pa nukristi , ir a r galiu tikėtis, kad i įg0s (skarlatinos, t raumatinio 
ilsėti bent kelias minutes. | visai pasitaisys. Prašau p a t a r 

Įžengęs iš patamsės į šviesų ti. 
kambarį, tuojau nesiimk skai 

mą sustabdyti , jei ligonis tik 
pildys gydytojo nurodymus. Cia 
ne vien tik vaistai y ra svarbu, 
bet taipgi dieta, užsiėmimas ir 
kitos gyvenimo smulkmenos, su 
kuriomis gydytojas tur i būti su 
pažindintas, kad galėtų ligoniui 
nurodyti, ką tu r i daryt i , kad 
išvengtų arteriosklerozinės ka
tastrofos. 

niams paskyrė dovanas premi
jų forma. Dovanos bus duoda-

Visi Lithuanian Chamber o f | m o s u ž g e r i a u s i u s rašinius iš 
Commerce nariai su savo sve- ! L i e t uvos istorijos. Pirmoji do-
čiais kviečiami atsilankyti . Tai v a n a 1 5 d o l e r i ų .antroji — 10 

ateitininkai. Cia pasirodys įvai
riausios priaugančios meno pa
jėgos. Ne tik muzikos srityje, 
bet ir šokyje, literatūroje, vai
dyboje, humore. Reikia laukti, 
kad visuomenė jaunimu domėsis 
ir šiame koncerte gausiai at
silankys. 

Prieš tai, dienos metu, jau
nimui bus skaitoma keletas auk 
Įėjimo temomis paskaitėlių. Į 
jas kviečiamas atsilankyti ne 
tik ateitininkiškasis, bet visas 
Philadelphijos jaunimas V. S. 

Tel. ofiso CIJ. 4-0253, re«. YA. 7-6»8h 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYI>YTO.IA III CHIRVKGC 

4045 Ko. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 Ir 6:80-8:30 p. p. 

Treč. Ir Sėst. 1-4 p. p. 
i;« •/. 4420 s... Talman Ave. 

Atsakymas O. S. Jei kojų 
pėdų tilteliai (arches) nupuola 
paūgėjusiam jaunam asmeniui, 
tai kar tais pavyksta sustiprin
ti, bet jau visu šimtu nuošim
čių išgydyti negalima. Bet vis
gi geriaus gydytis, negu neai-
gydyti. Metalines plokšteles po 
padais dėvėti (arch suppor-
ters) reikia pripratimo, kar ta i s 
net ir kantrybės reikia. Pa ta 
riu tamstai savo gydytojo nuro
dymų klausyti, ir jei kojas pra-

t ikrai bus įdomus ir naudingas 
susirinkimas. Po susirinkimo, 
kaip paprastai , dalyviai bus pa 
vaišinti kava ir užkandžiais. 

A. B . 

— Amerikiečiai vėl pradėjo 
dirbti. Amerikiečių s ta toma Au
stralijoje Viktorijos valstybėje 
didžiulė užtvanka, po per t rau
kos, vel pradėta s ta ty t i . Cia ke
li tūkstančiai darbininkų gaus 
darbą. 

— Sovietai bijo teisybes. Ko
munistai Rytų Vokietijoje sta
to da r 5 stotis, kurios turės 

ir trečioji — 5 doleriai. 
Šį ramovėnų žygį reikia nuo

širdžiai pasveikinti. Mokiniai 
pajus, kad jų darbu šeštadieni
nėje mokykloje y ra domimasi, 
ir šios dovanos bus geras ska-

— Lenkijoje atpigo grybai. 
Vienintelis maisto produktas, 
kuris šiuo metu atpigo Lenki
joje, ta i grybai, nes šiemet jų 
daug užderėjo. Džiovintų grybų 
svaras kri to iki 62 zlotų. „Liau-

tymo, bet palauk keletą minučių 
iki akys prisitaikys prie švie
sos. 

Niekad neskaityk ir nerašyk 
stačiai prieš langą, neskaityk 
prieš savo akis lempą pasista
tęs. Sveikiausia akims, jei švie
sa yra iš užnugario, a r kairio
j o peties pusės. ąUą 

Akysna lendą dūmai, ypač 
cigarečių dūmai, karš ta ugnis, 
skaidri šviesi ,labai blizgą 
knygos lapai, metalinės ar kito-
, . „ : . . . ,. deda perdaug skaudėti, t a i ne-
kios dulkes, smarkus vejas, di- , . F T\ t ... , 
dis speigas, pigūs kosmetikai, d e , s i a n t P«« ^ k t a r ą nue.ti, ku-
"nmnta inė" ("samogonka") , n s ™° l , a t y n m U b e l į 8 m Z " 
„ J J „ nomomis priemonėmis skausmą 
nuodingų vaistų vartojimas, *** * 

, , u, sumažins, 
plaukams neva auginti ' tom- . _ _ _ . 
kai", s t iprus t abakas (tobacco | K h M * ' a * U ~ L a b o r a t o r ' -
blindness), lytinis nesusivaldy- nis tyr imas parodė, kad krau-
mas, nedamiegojimas — visa juje y ra net 400 sklerozinių 
ta i silpnina akis. To viso reikia medžiagų (nežinau, a r t inka-
vengti. |ma i išsireiškiu). Esu 53 metų. 

Kai kūno sistemai pristinga Jei mano amžiuje normaliai ga-
vitamino "A", tai akys prade- Ii būti 200, vadinasi, tur in t jų 
da t raiškanoti ir regėjimas silp dvigubai, padėtis visai liūdna, 
ti. Taigi labai svarbu valgyti gresia augščiausio laipsnio skle-
tokį maistą, kuriame y ra vi- rožė. Negalėčiau pasakyti , kad 
tamino "A". | j au visai blogai jaučiuosi; dir-

Akių sveikatingumo klausi- bu, ir jei išsiilsiu ir nesinervi-
mas yra didžiai svarbus ir pla- ' nu, ta i lyg sveika. P rašau at-
tus , ir visko išsamiai čia išdės- sakyti, a r y ra priemonės krau-
tyti neįmanoma. Cia paminėta ją apvalyti, a r pakanka vien 
t ik būtiniausios profilaktinės. "G" kapsules vartoti , a r tik 
pasargos, kad savo regėjimo laukti neišvengiamo likimo. 

apkurt imo ir t t . ) vaikystės am
žiuje patapo nebyliu, ta i nerei- t rukdyt i vakariečių žinių klau-
kia bijoti, tokios rūšies neby- symą anapus geležinės uždan-
lystė nėra paveldejama. I gos. Komunistai bijo 'tiesos. 

nenusilpnintume. Žinokite, mie
li skaitytojai , kad vien tik aki-

Kraujo spaudimas 150. 
Atsakymas B. L. — Yra ga

niai jūsų regėjimo neatgaivins limumų arteriosklerozės aršėji-
— — — M — — i I P Į 

iAMUAM**.! 

Pamatykite Eglaičly Alėją — 
Ten Yra Ir Lietuvišką Eglalti 

Papuošta Taip, Kaip Ją Prisimenate Iš Namu 

Išstatytos iki Kalėdų 
Electric Cooking Institute 

68 West Rdams St. 
8:30 5:30 nuo pirmadienio iki penktadienio 

NEPRALEISKITE šios viso pasaulio Kalėdų i 
eglaičių parodos! Pamatyki te kalėdinius pa- J^r9\ 
puošimus ir gražų tarptaut inį Užgimimo ' 
vaizdą, ats tovaujantį 39 k r a š t u s . . . išsta
ty t a s dabar . "m 
ELECTRIC COOKING JwUtltut«/ 

6 8 W e s t A d a m s S t r e e t 

8:30—5:30 nuo pirmadienio iki penktadienio 

t intojas atydžiai sekti istorijos ' dies" režimai rūkytų lašinių 
pamokas. Galimas dalykas, šios I k raš tus paverčia į džiovintų gry 
premijos mokyklon atves ir bų respublikas. 

— M M 

TAUPYKITE. SAUGIAI IR PELNINGAI l i 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus i Chicago Sarlngs and Loan Aasociation, kuri yra proporcionaliai viena II 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Cbicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. JI i i anksto uepriiada, bet 
visada iSmoka aukštą dividendą. 

i • 

• 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000j00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Ave. Chicago Phone GRovehiU 6-7575 

I I I I I [ V I C Ik ii I ^ T i l i r i i vatandot: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
I J i i I U V l i l V \ J . M i i I I I i i Po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uidaryta visą dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 rvto iki 2 no įlietu. 

•mm -

Tel. oflao HK 4-«««». rtn P R A.7833 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Illvd. 

VAL: 1—4' ir 6—9 
še&tadlenials nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

' DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marauetto Hd. ir Halsted S t 

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

Tel. ofiso VI. 7-0583. re«. R E . 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wė&t (Cennak Road 
VAI-,.: 1—3 poplat ir 7—8 v. vak. 
Trcčiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
itr/.i«l. 3241 VY. 66th PLACB 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2S24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_ _ 2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir sefit. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — TArds 7-S626 
DR. O. 4. BYLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 
HK. JONAS VALAITIS 
Gydytoja* Ir chirurgai 
4038 So. Arabe? Ave. 

(prie Callfornla Ave.. Siaury t. kamp.) 
Vai.: kaadien 6:80—8:80 p. m. 

Sedtad. 1—6 p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Micbigan Ave. 
VAI*: (Išskyrus soštad. Ir sekmad.) 
Nuo 1 iki i v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Soštad. priima tik pagral susitarimą. 

Bezid. : 10838 So. Wabash Ave, 
Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Speo. motoru liaus ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Ir Callfornla Ave. 
V A U : 2—4 ir 6—9 v. p. p, 

išskyrus sekmadienius. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p . p . kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Ko/ . 3247 S. I M i ; V . A I , l > AVI-'.. 

Tol. ofiso I I 3-0000, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadvvay 
Mli lJ tOSi : l'AICK, ILli. 

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

Ofiso ORovehlU 6-4020 
Hevidenoijus Hll l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Wegt Marquette 1W. 

VAI*. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Tre^iad. ir šeštad. pagal sutarti 

S k e l b k * "Drauge" 
Platinkite " D r a u ^ 

Tel. ofiKO PR 6-3888. roz. RR. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIKTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečlfcd. ir šešt. uždaryta 

GRovehiU 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDMOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49th Ct: 

Telefonas HEliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutarti 

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

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

Butas 1004 So. 4ttth Ave. 
Ofiso telef. LA/ayettc 8-3210. Jei 
neatsiliepia, saukite KKdzie 3-2S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 
Tel. ofiso YA. 7-6667. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:3" 
w v. Išskyrus trečiad. ir fte&tad. vak. 

Tel. ofiso YA. 7-0564, re* MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

47-10 So. Ashland Avenue 
(antras auKstas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3nl S t 
Ofiso tel. ltr.liance 5-4410 

Itr/i.l. uiet. GKovehUl 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečlad. ir ftefitad. pagal sutarti 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. 6es 
aad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR. 6-1930 

Jei neatulllops vlrftniinčt1 telefonai 
saukite Mldwu> 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spcc. clilrur^lnc- li^o-
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 \Vest 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p.. s«-6t. 2-4 p.p 
Tel. o f i so TO »-0«:>i> Rez.: RO 2-2*87 
Jei neatsiliepia Saukit CKntral 6-22S»4 

Tel. ofiso HK. 4-2123, rez IMI. 6-848' 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. ehlrurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečlad. lr 

sekniadleniais uždaryta 

Telefonas DAnube 6-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų LigoH 
3267 S. Halsted St. 

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

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6059 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Ai lesiau Ave. 

VAL. 11 v. r. Iki 3 D. D.; 6—9 v. v. 

Telefonas OLymple 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 8—6, 7—9 p. p. 
3147 S. H a l s t e d S t , C h i c a g o 

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
Truputi J rytus nuo Callfornla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 YYYst 26th Street 
Vai. antrad., kotvirtad. ir šeStad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. LA 1-4310; Re/.. CK 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-6399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
f kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Treč. ir seSt. 2—4 p. p. Sekm. užrlar. 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 We»t 71st St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas <ltovehi l l 6-67K5 

Dr. Edvvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Callfornla Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
Iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v. v. šeštini, nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pugal susitarimą. 

Susitarimui skamb. ORo. 6- '321, 
Jei neM-tslltopIfr — vTncenufls «-89>>o 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
TAPIUS TUV79 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

TeL YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
Ištaiso 

Ofisas ir akinių dirbtuve 
766 \Vest 35th Street 

VAL. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8. tre-
<Had. nuo 10—12; šeštad. 10—1 p. p. 

• »t tsu t«».Afoic«« Virpinu. T-IXM« 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTCJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. J. SMETANA, JR. 
O P T O M E T R I S T A S 

1 8 0 1 So . A s h l a n d A v e n u e 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
• reciad. uždaryta. Šeštad. 9:S<» iki 

12; 1:30 iki 3 vai. po pieiu 
( A n a i 6-0523 Platt Uldg. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE J I KITIEMS. 

• 
1 • • 

i 

file:///Vest
file:///Vest


t 

• 
• 

Antradienis, gruodžio 2. 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS 

i 
M 

D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

ssa « —»- = * i 
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ilgiau 

Nuolaida ar kompromisas? 
Botkuriuo atveju mums netinka nei vienas nei kitas! Deja, 

ir vėl čia užkliūva Vilniaus klausimas. To paties Vilniaus, dėl 
kurio tiek daug lietuviško kraujo pralieta istoriniais laikais, dėl 
kurio lietuvis savanoris nepabūgo ir nepagailėjo savos gyvy
bės aukos tuoj po I-jo pasaulinio karo, dėl kurio sielojasi ir j n i s t į ^ a d a i a t ė j 0 * v i e n ą #en^ 
kuriuo plaka kiekviena betkur esanti lietuviška širdis, kurį Ir p r a e į t a vasarą pas jį ir pasiūlė 

VVillis Knoblauch dirbo prie 
karšto karabito pečiaus Pieste-
ritz azoto fabrike, komunistinė
je Rytų Vokietijoje. Jis buvo 
laikomas pavyzdžiu darbinin-
ninkams. Fabriko unijos vadai 
VVillį mėgo. Bet WMis nelabai 
kreipė į tai dėmesį. Kai komu 

APAAIJDO INDOKINMOH SITKILftUITS 

okupavę lenkai neįstengė nuneigti, kad tai Lietuvos sostinės 
butą, ir, pagaliau, net ir dabartiniai visos Lietuvos okupantai 
neišdrįsta nepripažinti pirmuoju Lietuvos miestu. Tos pačios 
amžinosios mūsų sostmės vardan vėl prasikiša g a ^ W £ % £ £ ^ ^ 
ningos tendencgos, vedančios prie. nuolaidų, gi geriausiu atveju | ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
kompromiso. 

jam aktyvisto vardą (Rytų Vo 
kietijoje aktyvistas lygus Sovie 
tų Rusijos stachanoviečio dar 

Prancūzijos kareivis apšaudo Indokinijon sukilėlius, remiamus 
komunistų. (INS) 

JAV UŽSKLENDIMO POLITIKA 
(JKIHMINAS GALVA 

TIKROJI LIETUVOS SOSTINE 
Lapkričio 16 d. įvykusio Detroito Lietuvių Organizacijų 

Centro susirinkimo aprašymas be kita ko skelbė, kad tame mies
te sėkmingai veikia ir, taip vadinamas, "American Council of 
Nationalities", kuriame darniai darbuojasi 11 tautybių atsto
vai. Visa būtų labai gražu ir kilnu, jei ne nelemtoji eilutė, 
radusi vietą tame aprašyme: ...uKad Vilniaus klausimas nekliu
dytų veiklai, konstitucijoje numatyta, kad jokie teritoriniai klau
simai negali būti keliami organizacijos rėmuose". Paskutinioji 
sakinio dalis ,aišku, visai vietoje ir nieko negalima būtų prie 
jos prikišti. Bet jei pirmoji sakinio pusė norėtų pasakyti, kad 
tik specialiai Vilniaus klausimu negalėtų būti jokių "diskusijų", 
tai jau nenorėtųsi su tuo sutikti. Išvis, mes iki šiol visada bu
vome perdaug nuolaidūs, linksta į kompromisus, kurie visais 
atvejais galėjo lietuvį atvesti tik prie nusivylimo. Pagaliau, 
išmokime kartą ir visiems laikams nežaisti gyvybinėmis tautos 
problemomis. Aiškių ir galutinai suprantamų klausimų nesi
stenkime patys daryt ineaiškiais. Nebijokime ir jauskime pa
reigą kiekviena proga žinoti ir jausti, pasakyti ir šaukti, kad 
Vilnius yra Lietuvos sostinė. Taip ne Kowno, ne Wilna, ne 

Wilno (kaip kaikas dar mėgsta pravardžiuoti lietuviškąjį mies
tą), bet V i l n i u n . Ir tik jis vienas, jis Lietuvos valstybės 
sostinė! 

Kartais praktikuojamas "dėl šventos ramybės" ar "bendro 
sugyvenimo" gražiųjų sąvokų pritaikymas netinka šiam atvejui. 
Perdaug esame kentėję, nusivylę, apgauti. Perdaug, oi perdaug! 
Ir liūdna, kai tiek ilgai už Vilnių kovojęs tautietis šiandien są
moningai ar ne, leidžiasi į tam tikras apraiškas, iš kurių kaikaa-
gali susidaryti nuomonę, kad lietuviai po truputį pasuoja. To
dėl panašiais atvejais būtinas visas galimas budrumas, mokėji
mas "skaityti tarp eilučių", kad tik nebūtų pažeistas mūsų tau
tos gyvybinis interesas, kad tik nebūtų pažeistos mūsų švento
sios ir teisingosios aspiracijos. Čia būtina pridėti porą iliustracių. 

"Ne. Čia esą geresnių žmonių "Containment" — užsklendi- , įgyvendinti, jam pavyko vaka-
už mane". Unijos vadai buvo m o politika yra mirties patą- j riečius iščiulpti daliniuose fron 
nustebinti. VVillis, kaip aktyvls 
tas turėtų kas mėnesį gauti 
10,000 markių boną. Komunis
tų vadai pranešė Chemikalų 
Darbininkų Unijai Rytų Berly
ne, kad Willis nenorįs aktyvis
to vardo. Unijos bosai kraipė 
savo galvas iš nustebimo. VVil
lis Konblauch, jie nutarė, tu
rėtų gauti didesnę garbę, negu 
aktyvisto. Jis turėtų būti pa* 
skelbtas darbo herojumi. 

VVillio draugai darbininkai bu 
vo apsiausti džiaugsmo ir šiek 
tiek pavydo, kad VVillis dabar 
turės herojaus privilegiją pa* 
siskolinti 20,000 markių iš vals 
tybės ir galės daugiausia pra
leisti parodose kaip patriotas, 
vietoje prižiūrėti karštus pečiu** 
(krosnis). Bet kai unijos vy
rai pranešė VVilliui apie naują 
pagerbimą, jis vėl juos nustebi
no "Ne" — pasakė jis. 

Kai komunistų vadai pasako 

le. Nelaimingai pradėta JAV 
užsienio politikos linkmė tra
giškai baigėsi Korėjos laukuo
se. 

Tos politikos šaknys glūdi 
Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
susitarimuose, kuriuose Sovie
tams buvo padovanotos tautos, 
jų laisvė — pavergti, jų gyve
nimas —• sovietiniam budeliui. 
Keleriems metams praslinkus 
nuo Potsdamo konferencijos, 
kurioje JAV atstovavo Harry 
S. Truman, dar jam nepavyko 
suprasti sovietinių polėkių. 
Anuomet, 1947 m. kovo mėn. 
12 d., paskelbtoji vadinamoji 
Trumano doktrina, kuriai pri-
tapdintas "Containment Poli-
cy" vardas, kai jis kreipėsi į 
Kongresą prašydamas suteikti 
karinę paramą Graikijai ir Tur 
kijai. Esminis jos tikslas sulai
kyti Sovietus, kad jie iš ame
rikiečių suteiktųjų sričių to
liau nesiveržtų. Oficialiai nekal 
bant, norėta Sovietus išlaikyti vyrui, kad j » yra darbo hero- g k u r i o 8 ^ 

ju . kūnam laikotarpiu. t u r U a n k s a a u ^ ^ ^ J ^ . 
buti darbo herojumi. Vieną die 
ną spalio mėnesį Willis Knob
lauch gavo telegramą, kuri jis 
buvo kviečiamas į darbo hero
jų festivalį Rytų Berlynan. Jis 
pabučiavo savo žmoną ir du 
vaikus, sakydamas sudiev. VVil
lis išvyko į Berlyną. Dvi dieni 
vėliau John Dieckman, Rytų Vo 
kietijos parlamento įstatymda-
vystės pirmaininkas, išėjo j es
tradą paskelbti formaliai Rytų 
Vokietijos 1952 metų herojus. 
Kai vardai buvo šaukiami, mi
nia atkreipė savo akis į garbės 
vietą, kuri buvo rezervuota he
rojams. Kiti ten stovėjo, bet 
Willio nebuvo. Kaip tik tuo me 
tu VVillis Knoblauch, neišsimie
gojęs, gražiai nuaugęs, 40 me-

KEISTA LtfNKŲ ELGSENA 
Pabaltijo Universiteto gyvavimo pirmaisiais metais vieno 

parengimo metu lietuviai scenoje padainavo tarp kitų dainų ir 
"Vėliavos iškeltos plazda". Salėje pakilo kažkoks judėjimas, 
kelios asmenybės pakilo ir išėjo iš salės. Vokiečių universitete 
studijavę lenkiškieji kolegos kažkodėl pasipiktino ir išėjo. Ne
atrodytų, kad jiems mūsų solistai nepatikę, žodžiai turbūt... To 
paties universiteto lietuviai skautai (porą metų vėliau) ruošė 
laužą, kuriame dalyvavo latviai, estai ir kaimynystėje buvę 
lenkų skautų atstovai. Tarp kitų programos numerių lietuviai 
inscenizavo "Vai kur buvai, dieduk mano", o toje nuotaikingoje 
dainelėje, juk "diedas" buvo Vilniuj ir grįžo iš jo bonka neši
nas... kasgi čia? Ir vėl lenkų skautai pasipiktinę pasitraukia. 
Negana to, vėliau duoda suprasti, kad lietuviai atsiprašytų. UŽ 
ką, kodėl? Ar tai būta kokio įžeidimo? Lietuvis yra taurus Ir 
garbingas, už kiekvieną padarytą nuoskaudą visada pasiryžęs 
atsiteisti, reikalui esant atsiprašyti. Bet ar šiuo atveju tas tik
tų? Manytina, kad joks lietuvis niekada nesipiktintų girdėda
mas lenkus dainuojant apie savąją sostinę Varšuvą ar istorinį 
miestą Krokuvą. Priešingai, galėtume žavėtis, kad lenkai taip 
prisirišę prie savųjų miestų, savųjų brangių vietų, kad ir dai- , tU amžiaus, laukė Vakarų Ber 
nose tai mini. Netikėtina, kad lietuviai pakiltų ir išeitų, jei 
lenkai ką minėtų apie savąją sostinę. Ir daugumai žinomi savo 
mandagumu, išsiauklėjimu lenkų tautos žmonės darosi komiš
kai juokingi, kai jiems nepatinka lietuvių tautos teisės ir kai 
jie nori neigti mums tai, kas jiems patiems ir visoms kitoms 
tautoms taip yra suprantama — turėti ir branginti savosioh 
tautos sostines. 

NUOLAIDOMS VIETOS NETURftTŲ BtTI 
šios eilutės atstovautų mintį, kad nevengtų, nepataikautu, 

kam, bet kaip tik, dar labiau reikėtų populiarinti Vilnių, tikrąją 
ir nepakeičiamąją visos Lietuvos sostinę. Nereikėtų kreipti dė
mesį į tai ,ar kam patiks tas, ar ne, bet eiti tiesiuoju, lietuvišku 
keliu, kuriam nuolaidos, net ir mažiausi kompromisai visai ne-
priimtini, nes šiuo atveju jie nereikalingi, žalingi. 

Detroito atveju jokiu būdu nesuprantama, kodėl Vilniaus 
klausimas turėtų trukdyti veiklai Kas gerbia mūsų teises, ka» 
nori suprasti tikrąjį lietuvių tautos balsą ir siekius, lietuvis vi
sada su tokiu ras bendrąjį kelią, visada išties dešinę. Organiza
cijos ar ir paskiri asmenys turėtų būti atsargesni panašiais 
atvejais. "Po laiko", pavėluoti ausigriebimai dainai daug kaš
tuoja. Jei "Vilniaus klausimai" trukdys veiklai, tai gal ir apla
mai visas lietuviškasis klausimas, arba visa lietuvių tautos eg
zistencija gali trukdyti dar didesnei "veiklai". Ir trukdo. Truk
dė Hitleriui, trukdo dabar ir Stalinui, bet jiedu lietuviškąjį klau
simą sprendė kiek kitomis priemonėmis. Pati lietuvių tauta, kiek 
galėdama, duoda tinkamą atsakymą dabartiniams "tvarkyto
jams", mūsų pareiga užsieniuose budėti ir atremti visus užsi
mojimus lietuviškųjų žemių pusėn. Tas turėtų būti pakankamai 

aišku kiekvienam lietuviškai galvojančiam protui. A-ls 

tuose, kai tetalkininkaujama 
svetimoji komunistinė pajėga, 
jis mokėjo vesti sukiršinimo 
politiką ne vien kolonijų pašau 
lyje, betgi net tarp pačių lais
vųjų valstybių. Tuo metu, jei 
tikėti Sunday Times, londoniš-
kio savaitraščio, koresponden
tui Cyril Ray, Sovietų pragyve 
nimo lygmuo yra prašokęs ank 
seiau buvusį betkuriame laiko
tarpyje. 

Tuo metu "Containment" po
litika tesiekė Sovietus užsklen-
sti tose vakariečių padovanoto
se sienose, kurios šaukia kerš
to krauju. Niekas tuo metu 
nedrįso atvirai kalbėti apie pa
vergtųjų išlaisvinimą, nes bu
vo parankiau kalbėti apie ne
leidimą kitų tautų pavergti ar 
net Sovietams smilkalų pūs
telti: "Rusija buvo visuomet 
taiki, ne imperialistinė, nes ji 
tebuvo auka pastaruose dvejuo 
se karuose". Šis visuotinis be-
principiškumas: baimė būti už
pultiems "taikiųgojo" ir paau
kojimas eilės tautų pražūčiai 
niekučiais pavertė Atlanto ke
turių laisvių pradus. Tas be-
principiškumas leido nutylėti 

jose. Tuo tikslu pradėta remti 
tautos, kurios atsidūrė sovieti
nėje grėsmėje. Graikijoje at
laikius sovietinį spaudimą bu-
„ ^ n , jvT / . „ , .. apie pavergtų tautų vykstan-
vo neilgai džiaugtasi. Berlymš- lX: , , . J i, , , . , , , ,. . \ / ! Čias skerdynes ir genocido kon-kė blokada pasaulį buvo istu- ' -,, .. ,. T. , , , »i . ii ! J , , iveneną užliūliuoti. Jis neleido muši tokioje įtampoje, kad ne-1 „ . ;. .. . . . . x. t .x * f «A. užgirsti lietuvių, ukrainiečių ir išvengiamai ne vienam politi- . !J , x. , . . v. • ,. . kitų tautų kovojančio pogrin-km prasiveržė žodis: naujas pa i * x , *- * -„ „ . . . , c • idzio šauksmo: mes žūstame uz saulinis karas. Sovietams pa- i.. , , . , T_ .. . . . . ., . , . . , , »r jusų klaidas. Kai plėšikas bu-naikinus blokadą buvo suras- r . ,. . . . . . , . . . . .x . . vo įsodintas teisėjo soste, kai tos kitos įtampos sritys, kurio-L , , . , . , , . , . . M . , J .budelis liko užgirtas mokąs se jau seniai žaizdras ruseno: , . ~ ., ,. * i , t . Y J I - ^ « s a vo darbą, Sovietų nusikalti-Čekoslovakija, Indokinija, Bur- i Z . » i u . *V . J ' . mas, jų "sienose" lyg buvo ma ir sukurtas naujas — Ko- i., . . u „ A . . . -« .,. . išteisintas "sąjunga" 16 respub-rėja. Visos tos ir eilė nesumi- y , J b r 

nėtų nesėkmių Jungt. Amer. 

cirke" — jis pasakė. 
Po kelių dienų jo žmona ir 

Valstybių užslendimo politiką Kodėl suklupo ši politika? 
galop palaidojo vidinis persi- _ .. 
orientavimas - pastarieji rin- P i r m i a u 8 * J t e b™> *f*4tO*> 

, kimai JAV. Aišku, kad naujie- « * » « » . * * n e nusikaltėlio 
lyno tikrinimo kambaryje kad | j , S e i m i n m k a i t u r ė s i H n

J
k t i puolimo politika. Ji tesiekė, 

užsiregistruotų kaip pabėgėlis n a u j k a i š k i u s J ^ ^ kad laisvasis pasaulis neMtų 
iš komunistinės Vokietijos ir n o r g k a p r i e m o n ė s J pavergtas, bet ne pavergtasis 
gautų pnebėgą Vakarų Vokie- A t U m t o S a n t a r v e

P
b u s r e m i a . — — ~ 

tt, *£*£JP* b U t l **> ^ kraštų karinė pagal-
ba ir toliau bus teikiama. 

Užsklendimo politikos išda-
vaikai atvyko į Vakarų Vokie- vos. Sovietai nuolat bekaitalio-
tiją. Ponia Knoblauch atvežė ' d a l n i propagandinius sūkius, 
savo vyrui laišką, kurį parašė n e r e t a i s a t v e j a i s 8 ų d a r e s ą m y . 
Rytų Vokietijos ministeris pir- ų amerikiečių galvose. Dar vi-
mininkas. Tame laiške pasą- s a i n e s e n i a i n e v i e n s p a u d a > 

kyta: "Tegul jūsų pavyzdys b e t poUtlkieriai ir net valsty-
veikia mūsų žmonių platesnius UB v y r t Į raminosi: Sovietai 
Bluogsnius . WllUui buvo svar- k a r o n e n o r i > t o d e l j l s n e i v y k a < 

biau laisvė, negu aktyvisto ar T a č i a u t o l i p e r m a ž a b u v o p a . žinoti už ką jie kenčia, kas da-
darbo herojaus vardas. 

išlaisvintas. 

Antroji priežastis bespalvis 
pasisakymas dėl pavergtų tau
tų išlaisvinimo ir tautų apsi
sprendimo teisių įgyvendini
mo. JAV nesugebėjo paverg
tųjų įtikinti, kad jos iš tiesų 
siekia pastaruosius išlaisvinti. 
Pasmerktiems badauti ir mirti 
neužtenka posakio: mes jūsų 
pavergimo nepr ipažįs tame. 
Jiems, o ne kam kitam, metas 

S A M D I N E 
HERMANN SUDERMANN 

Vertė Vytautas Volertas 

(Tęrtnyi) 
Enskienė sekė iš paskos kiekvieną jos žingsnį, tačiau taip, 

kad Marikė nepastebėtų. O kai atėjo pusryčiai, tylomis tarė savo 
vyrui: 

— Gerai pasirinkome. Tai apdovanotas vaikas. 
Senis Enskys sudėjo suaižėjusias rankas ir tarė dar abejo

damas: 
— Dieve duok. — Ir abu galvojo, kad rudenį galės ramiai sė

dėti, nors buvo dar tik apie penktą dešimtį. 
Marikė elgėsi taip, lyg nematytų, kad yra stebima ir kad kuž-

damasi apie ją, o savo darbą atlikdavo mėgdama ir nesižvalgy-
dama nei kairėn, nei dešinėn. Uošvė jai patiko. Miela ir geros 
širdies ir neleidžianti savo valią pajusti. Apie uošvį išmanė dar 
nedaug. Kuklaus būdo, lyg kumečiu būtų, bet sukto žvilgsnio ir 
įkyrus smulkmenose. Jei ji ko dar nežinodavo, įspėdavo du tris 
kartus. 

Juris sėdėdavo pastyręs ir nekalbindavo jos. Ir taip per dienų 
dienas, kad bernas ir padienė darbininkė nustojo net įtarinėti. 

Marikei tas patiko, nes jos mintys sukosi visai kitur, ne apie 
Jurį. Tik buvo smalsu ir nežinojo, kaip jis visa pradės. Bet jis 
mieliau visai nepradėjo. Laikui einant, ji ėmė baugintis, kad ne
būtų namo pasiųsta. Ir dar kai ko didesnio baiminosi, tačiau nuo 
kreipdavo mintis šalin. 

2 Kad savo pien, g * * geriau sunaudoti, penki didiiausi k a , 
mo ūkininkai su ponu VVestphal sudarė sutartį ir kasdien jo pieni
nei teikė tiek ir tiek litrų pieno. Vežant kiekvieną savaitę keitėsi, 
ir todėl Marikė pažinojo juos visus. Dar geriau žinojo jų žmonas 
ir vaikus, nes patys šeimininkai tik tada vežikaudavo, kai dar ką 
nors kita Augustavoje turėdavo atlikti. 

Po Marikės atvykimo sekančią savaitę buvo Jozupo eilė. Jo-
zupo Vilkaičio, kuris ūkį tvarkė su savo motina. Tamsus, jaunas 
vyras, sudraikytais ūsais ir suaugusiais antakiais. Dėl jų atrodė 
rūsčiu ir paniurusiu. Ūkį, kuris, be to, buvo didelis ir gerai užlai
komas, apylinkėje vadino Vilkija, Vilkolizdžiu. Pirmiausia, žino
ma, dėl pačios pavardės, nes „Vilkaitis" vokiškai reiškia vilkolakį. 

i Pagaliau ir dėl to, kad trys sūnūs, kurie užaugo be tėvo, jau anks
tyvoje jaunystėje kibo vienas kitam į plaukus, kol motina, kurios 
mylimuoju buvo Jozupas, abu vyresniuosius išėdė. Jie dabar tar
navo Berlyne prie transporto. Gi Jozupas laukė tik tinkamos žmo
nos, kad tada galėtų perimti ūkį. 

Augustavoje visos tarnaitės bėgo paskui jį, bet jomis Vilkai
tis rūpinosi mažai. Net ir į Marikę tik nieko nesakęs pasižiūrė
davo, užregistruodavo pieną ir vėl išvažiuodavo. 

Apie jį kalbėdavo, kad esąs „bedraugis", tai toks, kurs jokio 
prieteliaus neturi. Visa tai anksčiau gal ir tiko, tačiau kai dabar 
vakare atvyko paimti pieno, ilgai uždelsė tvarte su Juriu, surūkė 
su juo cigarą ir išvažiavimą, kaip tik galima, stūmė tolyn, nors 
iki Augustavos žingsniu užima pusantros valandos. Atrodė, lyg 
jie abu būtų buvę nuoširdžiausi draugai. 

Galėjo būti ketvirtas vakaras, kai jis priėjo prie Marikės, kuri 
kaip tik dėjo vežiman pieno indus, ir prakalbėjo: 

— Vakar ponas VVestphal mane sulaikė ir prašė tau pranešti, 
kad prie progos atvyktumei į Augustavą. 

Marikė paraudo ir atsakė: 
— Ko man reikia Augustavoje? Ten jau netarnauju. 
Jozupas gi tarė: 
— Yra dar kažkas atsiskaityti, jis man taip sakė. 
— Aš atsiskaičiau, — atšovė Marikė ir nuėjo savo keliu. 
Bet šeštadienį jis vėl priėjo ir tarė: 
— Ponas VVestphal vakar buvo pieninėje ir sakė, kad kai kas 

jam neaišku, ir jis turi apie tai su tavim pakalbėti. Rytoj, sekma
dienį, mano paskutinis vakaras. Gal gali pasitikėti ir su manim 
nuvažiuoti? 

Marikė pajautė širdy dūrį. Ji pasižiūrėjo į Jurį, kuris tylėda
mas stovėjo šalia, ir pasakė: 

— Jeigu iš viso turiu važiuoti, mieliau važiuosiu tada, kai 
prieis mūsų eilė. Ponas VVestphal gali pakentėti aštuonias dienas. 

Jozupas dar labiau sutraukė antakius, įlipo vežiman ir išva
žiavo iš kiemo. 

Juris stovėjo toje pačioje vietoje ir žiūrėjo į važiuojantį Jo-
zupą, o Marile sielojosi, kad jos vis dar neužkalbina. Juk, paga
liau, ji čia yra bandymui. Kas bus, jei taip visą laiką paliks? 

Dabar ji pasielgė visai priešingai savo kukliam būdui, kam 
iki šio laiko niekaip nesurado drąsos. Atsistojo prieš jį ir tarė: 

— Gal tu būsi toks geras ir mane pasiimsi kada nors su sa
vim? 

Jeigu dabar būtų atsakęs jai trumpai ir rūsčiai ar parodęs sa
vo nepasitenkinimą, ji žinotų, kad tuojau turi susidėti savo skry
nias. Bet ką jis padarė? Jis atsisuko į ją. Geras, galima sakyti, 
laimingas šypsnys perėjo visu veidu, ir jis atsakė: 

— Ar norėtumei kada su manim išplaukti žvejoti ? 
Dabar jau suprato, kokie buvo tarp jų santykiai, ir kad ji 

čia galės visam amžiui su savo skryniomis palikti. Mieliausiai bū
tų iš čia pabėgusi ir kokiam nors kampelyje pravirkusį, bet prisi
vertė save: nusišypsojo ir tarė: 

— Iki šiol tu dar visai nežvejojai. 
— Visą laiką tavęs laukiau, — atsakė jis. 

(Bus daugiau) 

^ 

— • i ui: 
tarpsnyje, kad tas karas ne
įvyktų. Jo metu Sovietai ne tik 

Kiek yt* šydų pasaulyje? ^ b u v o nusilpninti, bet jiems 
žydai yra suskaite, kad po II j pavyko sustiprėti. Maskva pa-
pasaulinio karo jų beliko pašau-1 glemžė trečdalį pasauUo, Krem 
lyje 11,672,000. JAV žydų yra liūs apjungė komunistinį kumS 
apie 5 milionus, Sovietų S-goje tį visuose laisvuose kraštuose 
— 2 mll., Izraelio valstybėje — jvesdinti Trojos arklį, rusas ap 
1,5 mil., Kinijoje 1,2 mil. [jungė milžinišką karinę, ūkinę 

daryta "Containment" politikos romą jiems išlaisvinti ir kas jo 
laukia ateityje. Pavergtas ko
votojas turi žinoti už ką kovo
ja. Tos pavergtos tautos seniai 

Kiti yra kituose kraštuose. pajėgą imperialistinei politikai 

reikalingos moralinės paramos 
ir net daugiau, kaip laisvosios 
karinės šalpos, nes kenčiantieji 
ir kovojantieji yra tikriausiais 
JAV talkininkais. Reikia kovo
ti Ir tikėti, kad JAV naujieji 
šeimininkai tat supras. 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOIAUS PRISTATOMI 
Baidus, aftldytuvus, pečius, skalMaraas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
temoH kainos, lenirvi išmokėjimai, tarime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir 
Pagal Jūsų Užsakymą « « » 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPAMY, INC 
lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 

^ 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl 1:10 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet 
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Kiek šiuo metu žmonių pasaulyje 
Prof. Cressey tarptaut inės kalaus savo žmonėms priėjimo 

PENKETUKO GIMTADIENIS 

geografų unijos kongrese pa
sakė, jog šiuo metu globalinis 
gyventojų skaičius esąs 2,406,-
000,000 ir kad šio šimtmečio 
gale jis pr iar tės prie 4,000,000, 
000. Maisto potencialas esąs pa 
kankamas 4,000,000,000 žmonių 
išmaitinti. Vien Argentinos že
me, jei ji būtų kaip reikiant iš
naudota, galėtų duoti maisto 
1,500,000,000 žmonių. Ne visa 
žemė y ra vienodai derlinga; 
y r a keli "grūdų aruodai", kurių 
mais to potencialas labai didelis, 
bet ne visi "maisto aruodai" yra 
t i rš ta i apgyvendinti : dažnai bū
na taip, jog žmones susispietę 
nederlingose srityse, kur juos 
sut raukia pramones ar preky
bos centrai, gauna maisto iš 
tolimesnių, rečiau apgyvendin-
dintų sričių, todėl nevaržoma 
emigracija ir laisva maisto pro
duktų apyvar ta yra būtina atei 
t ies žmonijai . išmaitinti. Jei 
emigracija bus ir toliau varžo
ma ir maisto produktų apyvar
t a nebus laisva, tai t i rš tai ap
gyventi kraš ta i tu rės veržtis i 
"maisto a ruodus" ir kara i "dėl 
erdvės", t ikriau sakant , dėl 
mais to bus neišvengiami. Prof. 
Cressey mano, jog Kongo (Afri 
koje) ir Amazonės (Brazilijoje) 
upių rajonai, taip pat šiaurės 
Sibiro ir Siaurės Kanados sri
tys gali virsti naujais maisto 
aruodais, bet j is abejoja, kad 
j au netolimoje ateityje tos sri
tys būtų paverstos maisto aruo
dais, bet jei ta i įvyks, ta i per-

prie Sibiro maisto aruodo. So
vietų vyriausybė nujaučia pa
vojų iš Japonijos, Kinijos ir 
Indijos pusės ir stengiasi bal
tųjų žmonių priverstiniais per
kėlimais į Sibiro šiaurę užpildy
ti t a s tundras ir paverst i jas 
dirbama žeme, bet Sibiras yra 
toks didelis ir ta ip retai apgy
ventas, jog ir visos Europos 
gyventojų perkėlimas į Sibirą 
nepripildytų jo taip, kaip kad 
Japonija, Indija ir Kinija yra 
perpildytos. Aplamai imant, pie 
t.iniai azijatai maisto stokos ver 
čiami, ateityje šūkį "Azija azi
j a t ams" pri taikys ir Sibirui, to
dėl balto žmogaus kūrimasis ir 
kurdinimas šiaurinėje Azijoje 
yra nesaugus. Sibiras tur i pri
klausyti toms Azijos tautoms, 
kurioms savoji gimtinė neįsten
gia pagaminti pakankamai mais 
to. Tolimesnėje ateityje gali su
sidaryti japonų, kiniečių ir indu-
sų koalicija tikslu grąžinti Sibi
rą azijatams. Prie bolševikų 
režimo rusų tautos prieauglis 
katastrofiškai krito, o pietinėje 
Azijoje j is dar eina senu keliu, 
tad Rusija neįstengs savo žmo
nėmis Sibiro kaip reikiant ap
gyvendinti; gyventojų deporta
vimais iš pavergtųjų kraštų mil 
žiniškos Sibiro tundros bei tai-

Diligenti penketukas Argentinoje, Buenos Aires mieste, atšventė 
ketvirtų metų gimtadienį. (INS) 

Iš okup. Lietuvos gyvenimo 
* 

Ką saugo patrankos? 
Po tokia an t raš te Tiesa, Nr . , ta, muzėjuje bus daug lanky-

235 rašo : „...Tai buvo seniai,! tojų. O 1949 m. pasklydo kai
po karo. Trakiečiai išgirdo, kad bos, kad jau vyksta tam tikri 
bus steigiamas muzėjus. Puiku! , darbai, kurie pagreit ins muzė-
Trakai — mėgiama Vilniaus jaus atidarymą. Tuomet muzė-
kraš to darbo žmonių poilsio vic- jaus direktoriaus pareigas ėjo 

Šaulys, kurio nuomone muzėjų 

ir šiandien mandagiai aiškina, 
kad muzėjus neveikia ir apžiū
rėti eksponatų nėra galimybės. 
Po to jie pasislepia už storų mu 
vjp.ir, sienų... 

— Tuo reikalu buvo kreiptasi 
j vykdomąjį komitetą. 

— Blogi dalykai, — aiškino 
ten. — Praėjo visi jo at idarymo 
terminai, pažymėti oficialiuose 
nutarimuose ir neoficialiuose po 
tvarkiuose: iki Spalio švenčių, 
po švenčių, iki Gegužes švenčių 
ir t. t. Nieko nepadėjo ir nema
žos lėšos, išskirtos ^uzėju i . 

Kada muzėjus bus a t idarytas 
— niekas nežino". 

— Katalikiškų laikraščių už- padėti žmonėms susiorientuoti, 
daviniai. Lapkričio 6 ir 7 d. Pro 
vidence, R. L, įvyko regionalinė 
katalikų spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo 100 atstovų. 
Kalbėjo Pro vidence kolegijom 

kur y ra tiesa ir tikrieji taiko3 
pagrindai. J i turinti žmones ne 
tiktai informuoti, bet ir atkreip 
ti jų dūmeli į r J: kalą laikytis 
* - "* P ienišku principų ne tik 

prof. Paul Van K. Thomson, privačiame, bet ir viešame gy 
konvertitas, buvęs episkopalų venime. 
ministras, kun. dr. Max Jordan, 
ilgametis NCWC koresponden
tas Europoje, ir Fordham univ. 
p.of. E . A. Walsh. Visi kalbėjo 
apie aktualius katalikiškos spau 
dos uždavinius. Jie pabrėžė, kad 
katalikiškos spaudos uždavinys 

— John A. Roeuhng, a įsikė
lęs iš Muhihauseno, Vokietijos, 
pas ta tė Brooklyno tiltą ir įs
teigė inžinerijos bendrovę, kuri 
išrado, sūnui vadovaujan t ,» 
,,North Sea Mine Barrage" . 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGINKS, W1TTNAUER, BULOVĄ 
ir kt. šveicariški la ikrodžiai t ik ra i 

žemomis kainomis . 
2156 W. 28rd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO V A L : 0-2:30 ir 4-8 v v 
SeStadioniais 10-2:80 ir 4-8 

vad. moderniškais įrengimais, 
talpinantį daugiau kaip 1,000 
keleivių. Šitie senovės laivai bu 
vo lyg to laiko moderniškieji 
laivai "Queen Mary" ir "Queen 
Elizabeth". "Queen Mary" turi 
80,773 tonažą ir talpina 3,000 gos nebus paverstos maisto 

aruodu, Sibiras ir toliau bus ™elv,ų sn ^ ' l ^ " ™ ! ? : 
tuštuma, kurią galės užpildyti 
tik japonai, kiniečiai ir indusai. 
Jei pietų azijatams nebus leis
ta laisva' kurtis Sibire, tad jie 
ginklu gali sau iškovoti šitą tei-

pildyta Kinija ir Indija parei- se. J . ( i Š . 

JAV SOSTINĖS 
Atveju atvejais teko įsitikin

ti, kad ne t ik naujai atvykusieji , 
bet ir nemaža dalis senesniųjų 
šio k raš to gyventojų nežino t i 
krųjų atskirų Amerikos valsty
bių sostinių vardų. Net ir 
spaudoje buvo rašinių, ku r pav. 
toks Detroi tas minimas kaip 
Michigan valstybės sostinė ir 
pan. Todėl čia ir norėtųsi pa
teikti ši sąrašėlį, su t iksliais 
sostinių pavadinimais. 

Washington valstybės sostinė 
Olimpia, Oregon — Salem, Ca-
lifornia — Sacramento, Nevada 
— Carson City, Idaho — Boise, 
U tah — Salt Lake City, Arizona 
— Phoenix, Montana — Helena, 
VVyoming — Cheyenne, Colora-
do — Denver, New Mexico — 
Santa Fe, Texas — Austin, 
Nor th Dakota — Bismarck, 
South Dakota — Pierre, Nebras-
ka — Lincoln, Kansas — Tope-
ka, Oklahoma — Oklahoma Ci- ' Dover, Maryland - - Annapolis. 

» Sis tas apie laivininkystę 
Laivininkystė siekia senojo 

akmens amžiaus laikotarpį, ka
da žmogus, apsikabinęs nulauž
tą medį, persikeldavo per upe. 
Is to ilgainiui kilo idėja surišti 
kelis medžius ir padaryt i plautą. 
Naujajame akmens amžiuje 
žmogus geresnių įrankių dėka 
sugebėjo išskaptuoti medžio ka
mieną ir su šitokiu loviu išdrįs
davo leistis į upių ir ežerų ke
liones. Šiandieninės Pacifiko 
salų tautelės su panašiais lo
viais leidžiasi net į j ū ros kelio
nes. 

Kadangi senajame Egipte ne
buvo medžio, laivai buvo daro
mi t am t ik ra s pintines iš tepant 
neperšlampama medžiaga. Se
nieji Mesopotamijos gyventojai 
laivams naudojo apvalainas pin
tines, iš teptas derva a rba ap
t r a u k t a s žvėrių kailiais. Su ši
tokiais laivais jie keliavo Tigro 
iv Euf ra to upėmis. 

Maždaug prieš 6,000 metų 
žmogus išmoko s ta ty t i s laivus, 
su kuriais išdrįso leistis į jūros 
keliones. Tai buvo augštu prie
šakiu ir giliu dugnu valtys, va
romos irklais. 

Vėliau buvo supras ta vėjo 
reikšmė ir tokie laivai buvo va
romi būrėmis«ir irklais. Tai bu
vo panašūs į šiandieninius lai
vus savo išvaizda laiveliai. Pir
mieji, atrodo, juos ėmė vartoti 
finikiečiai ir senovės egiptiečiai 
maždaug prieš 5,000 metų. Ši
tokių laivų tipą perėmė graikai 
ir jį patobulio. Šitokie graikų 
laivai būdavo irkluojami nuo 
100 ligi 200 irklininkų 9 mylių 
greičiu per valandą. Šitie lai
vai buvo apie 150 pėdų ilgio ir 
16 pėdų pločio. Irklininkai daž
niausiai būdavo vergai ir nusi
kaltėliai, prirakinti visam am
žiui prie irklo. 

Prieš Kris taus gimimą laivai 
buvo gana ištobulėję. Tuo lai
ku buvo statomi dideli būriniai 
ir gerai vairuojami laivai, ap
rūpinti žemėlapiais ir gana skom 
pilkuotais vairavimo prietaisais. 
Pvz. Sirakūzų miestas 230 m. 
pf, Kr. dovanojo Egipto kara
liui laivą, kuris turėjo 60 kam
barių, didelį sodą, maudykles ir 
virtuves. Tas laivas buvo 4,200 
tonų talpos ir 408 pėdų ilgio. 

Romos imperatorius Augustas 
turėjo imperatorišką laivą su 

Jos mašinų galingumas y ra 
200,000 arklių jėgų ir ji plaukia 
30 mylių per valandą. 

Povandeninių laivų idėja kilu
si dar prieš Kristų, tačiau ją re
alizuoti pirmajam pavyko danų 
mokslininkui 1620 m. Pirmasis 
povandeninis laivas buvo išban
dytas Thamcs upėje ir išsilaikė 

ty, Minnesota - St. Paul, Iowa P° vandeniu kelias valandas. 
— Des Moines, Missouri — Jef- Povandeniniai laivai ėmė nepa-
ferson City, Arkansas — Litt le prastai tobulėti Pirmojo Karo 
Rock, Louisiana — Baton metu ir vartojami ligi šiandien 
Rouge, VVisconsin — Madison, j t ik karo reikalams. 
Illinois — Springfield, Mississi-
ppi — Jackson, Indiana — In-
dianapolis, Kentucky — Frank-
fort, Tennessee — Nashville, 
Alabama — Montgomery, Michi
gan — Lansing, Ohio — Colum-
bus, Georgia — Atlanta, Flori
da — Tallahassee, Pennsylvania 
— Harr i sburg , West Virginia — 
Charleston, Virginia — Rich-
mond, Nor th Carolina — Ra-
leigh, South Carolina — Colum-
bia, New York — Albany, Maine 
— Augusta, New Hampshire — 
Concord, Vermont — Montpe-
lier, Massachussets — Boston), 
Rhode Island — Providence, 
Connecticut — Hartford, New 
Jersey — Trenton, Delaware — 

galima buvo at idaryt i ir be eks
ponatų. Esan t kitoms nuomo
nėms, direktorius Šaulys atsi
statydino iš pareigų, o į jo vie
tą atėjo naujas direktorius Gold 
bergienč. Muzėjaus mokslinio 
darbuotojo etatą užėmė Timfa-
vičius. 

— Būkite ramūs , muzėjų 
greit at idarysime — ramino pu
blika Goldbergienė ir Timfavi-
čius. — Tuo ta rpu galite susi
pažinti tik su patrankomis, pa
s ta ty tomis prie durų... 

Tai buvo 1951 metais. 
O štai jau baigiasi ir 1952 me 

tai. Pa t rankos dar vis tebestovi, 
pakėlusios savo nosis, saugoda
mos užrakintas duris. Tebėra ir 
tie pa tys muziejaus vadovai, jo 
a t idarymo organizatoriai, kurie 

r<BMf>«' 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
I doJ 
nnji t> 

pad 
U i * *1 

KUKI YNAMAS ALIEJUS 
A p t u r i m a j a m e pie t ine < t ibi tfu. 

MI'Mu* kroHnirnp Ir ce r t r a l in lu i a p 
"dldyrnui. P u n k t u a l u s pu ta rnavimap 

Tel. LAlayet te 3-0390 
Vakarais l lEmlock 4-6264 

„ J T Į * " * ^ 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR Is TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

C H I C A G O 29. ILL. 
I r i . VVAIbrook 5-9209 

V E S T U V I N E S N U O T R A U K O S 

Aukštos Pušies Fotografuos 
MOSV SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
E D V A R D A S J . U U S . Sav. į 

j 4068 Archer Avenne į 
| Telefonai* Virginia 7-2461 i 

(iiimiiiiiiiiiiu:i(iiiiiiiiimiKiM(iiiiiiiHK 

MODERNAUS S0KI0 
S T U D I J A 
A. Valeisaites ir 

'vrigaliūna i tes-Lazaiiakienes 
3130 So. Halsled St. 

l e i . CAlumet 5-9339 
Pr i imami mokin ia i : p l rmad. , an t r ad . . > 
trečlud. ir p e n k t a d nAo 5 v. iki 8 v.v. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiitiiiiiiiimiiimiiii 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS D? 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir g a r a n t u o t a s darbą* 
Apara ta i n e m o k a m a i p a i m a m i h 

pr i s ta tomi | namus . 
DARBO VAL>Wl>OS: 6 v .v—H) v.v 
AeAtadie.nial$: 8 v. ryto—JO v. vak 
M. I U M K I S , 4119 So. Franctftco 

Telef. Y A 7.1099 

fcmooAs pasakoja, log buvo laikai kada ui dolerį galima buv*. 
pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl muitu tikrai maWiu r>a 
aukoti liuctf baldus, kurių kainas neįmanoma padviguhmti. atomu 
kainomis, kurios buvo 
k įt ikinsite! 

*anais g e r a i s l a i k a u ' ikiU tofciiuVti P* ' 

DONĄ 
•OFA 

M AKT| . 1A>V A 
Sofa-Lora Miegojimui 

Sukonstruota iŠ sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinku is 
dirbtuvių kas spalvingiausią ii pro'-ta
kiausia. Jus turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vien* 
įft pavaizduotų pavyzdžių. Sotos-lovos 
su aukštesnėmis stramotnis. 

LIETUVIS STANIJffT atlMKTT* 

P A R D U O D A M E A N G L I S I R 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

-AM 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE A VE. 

Tel. Virginia 1-7097 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIV RCIK! 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTVVINAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

Tel . Vlc tory 2-1272 
APKAINAVIMA I R PRJCKlŲ P1U 

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

RA8TIN& ATIDAITYTA kasdien nur 
8 vai. l y to Iki 6 vai. v a k a r o Ir 
ftestadlonlals Iki 3 vai. v a k n r o 

(Jžsiaakyiute baldus 
tiesiai 16 lietuviu dirbtuvės 

Pas m u s ga l i te nus ip i rk t i (vairių rQ 
olų baidus, a a m ų re ikmenis : saldy-
llų baldus, namų re ikmenis : saliono 
»etub, miegamųjų se tus ir k i tus bal
ius . 

A H C H E R A V E N U E 
f T J R N I T U R E C O . 

Sev. JUOZAS KAZ1KA1T<J* 
4140 Archer Aveniu* 

Tel. LAfayette 3-351* 
Prles įs igydami ba ldus pa t ikr inki te 
pas mus , gal Jums bus ekonomiški**, 
užsisakyti tiesiai IS mO.su di rb tuves 
»ei pageidauja te , Kalėsime duoti tr 

kJMriSJSAi^J 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 

nuorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
•r kit. organizacijoms. Paskaitos 
>ra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuviu kalba. 
Direktorius: 

kun. V. Bagdaaavičlus, MIC. 
Koordinatorius. 

Prof. J. A. Zvetlna 
2334 So. Oakiey A ve., C hieago, 111. 

Paskaitos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Aušron Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go" nuo 6 v. 30 m. iki 8 vaL 30 m. 
vakaro. 

PASKAITA TVARKARAŠTIS 
Oruodžio 2 d. 'i v. ".'» min. Vytau

tas fcvlradys .skaito t e m a : Lietuvos 
laisvinimas, Informavimas Ir gars i 
nimas. 

Gruodžio 2 d. 7 v. 30 m. Benedik tas 
llubraiLsUiks Hkaito t e m a : NudevetoH 
l inzes. 

Gruodžio 4 d. <"> v. :t" min. Prof. 
Dr, P e t r a s J o n i k a s skai to t e m a . n< 
ta isykl ingai sudary t i žodžiai. 

Gruodžio 4 d. 7 v. 3<i min. T. 
U r a n o Markat t i s , S. .1. paskelbiu r< -
por taco konkurso rezul ta tus . 

I mm 

F3 

N erei Ii»» in»o» •••, a#4P 

• v T O « . i * * 

2318 ROOSEYELT ROAD J^^Uiiti-
Atdara k a s d i e n y iki U, p i r m a d . ir kmv, vak. S e k m a d i e n i 11 r Iki » 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairiu daiktų perkraustymus 
Taip pat persiunčiame i užsienj 

pakieteliiiH jva i raus mais to . 
Kre ip t i s : 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAntibe 6-3245 

«*» 
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a prbfitable reminder 
open a savinas account 

« 

this month 

Gaukit du Kerus uždarbius tiismfct 
U&ikrinkit taupymui apsaugą 
1 uiėkit *iulcu, kai reikia 

traaskil m H • FrMfklt H * a a r l t * 
.kada aar i la 

AND LOAN ASSOCIATION 
18W SO. HALSTED STREET CHICAGO S, ILLINOIS 

.< Telefonai: H Aymarkei 1-202? 

Talandor Pirmadieniais, antradieniais Ir penktadieniais nvo 9 ryts 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, aėštadieniais nuo 9 vai ryte iki 9 vai. p. p. 

SIUVAMOS MAŠINOS 

RASOM. MA*INfcLftS 
KOiinamof »* • * >ii»ion\ls <snlvi'r»mts 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perku , lalso. e lek t r i f ikuoja ! 

S U P K I f t ARGUS 
I i \ \ ( » i : s SfOttSM — ItUIlKii IH»«' 

IMHMAIi. Iki l 'KNKTAD. 
8:45 Iki t»«o tS l , r>te 

Al.ftTAll. H:SO iki 9::»0 ry te 
l i l l .T l VlftliDS VAKAItUft vOS 

Is tos p a t s tot ies PIIIMADIICMO 
v a k a r e nuo 7 Iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. UOOKAVl \i\i ST. 

Chtosito «i». m HBndook Ą*%Mt 

I Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
SRV Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietu-
3 k . viškoje ištaigoje. BRIGHT0N Savings & 

Loan moka 3% pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Brijįhtoii Savings and Loan Assn 
4071 Areher Ave. \ vakarus nuo Californla Ave. 

CHARLP:s ZEKAS, Sec'y 

o n s o VAI,AM>OS: 
i ' irn ed.. Ai . ' iad . . IVnktad. Ir Softt. i Trečlad. 9:00 ryto Iki 18:00 v. d. 

»:00 tyte Iki 4::i0 p. p. K<-lvirtad. !i:on ryt^ iki 8:00 vak. 

Jr 
SOTUS ALKANAM FADĖK! 

Mf) OVKHSIOAS. ioi , .*IH'l K. IIStoUM St., C h u a - ' o 8. lel. I>.* l»;{8.r»l» 
Rann<M>v* sHmAla nuarto antntlntiiM j Vokiettjj). ii kitus kraštu*, »* 
įkyrus ssi^s Pristatymas trunka api«« \i d., n«\« siuntiniai 8iuneiam» 
•s lOuropos Randfil'v PHriim draiKiimas. Reika l . pi lno Hltmt. «HraSo. 
s iun t inys I f f . ' f - %\\ «ik 
4 %v. rOkytiji lu Hilu t 
'i. uv. kiaulių*'; t a u k u 

^ 

uv m a r g a i Ino 
1 sv. kiaulionoH mtsoi* 

^ : 

Siunt inys Nr 12 — f « . i e 
l^fV. rUKytv lašiniu 
'2 sv. kiaulinių t a u k u 
• H V d c g l n t O H «lVO|l 
i « V \:l K . I V O H 

«\ '«• kulttdt 
« (h • a»i» 

Sinntinys \ r . 10 ~ «1> «5 
4 «v rAkytų '»»-<inlu 
? Sv kiHiillnlu l«»k»r 
2 av martrii"trm 
I HV \v£\nt<tfr Ufvnt 
l sv, kakavom 
1 sv. Aokolttd<. 
4 % av. o.ukrau* 
2 s a b a l a i tuale t in i . , mum 
Siunt inys \ r . «-7 
1't sv enk m iif> Jl'.ti" 
lo H- b kyti •. iniltų $a.Bo 
9 »v Rtvd kiaul taijV-i) $fi.2f> 

J* 
tzm^.zmmz*mmmmzwm$z-m^ 3m& •:• •:•<&£':' 

Goodyear Tires - Tubes 
TURIMK IK KIT V l&DIIiBYSOUl PADANGV 

PADANGOS BALTAIS &0NAIS. WILLARE BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IK SPARNŲ (FENDKH) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

"•• I " 

SSssI^^kas Molor Pilies* lne« 
40K0 ARGHEJi AVENUE. Chrysler —Plyiuouth j»ardave,ias. Tel. Virginia 7-1515 

• 

http://mO.su
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/ DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOT^ 

Velnias ir žmogus nuo mėnulio kaukiu baliuj 
Midvvest viešbučio erdvion sa tyvavo ir publika, savo ploji-

len šeštadienio vakare suplaukė mais reikšdama didesnį ar ma-
apie 400 Chicagos lietuvių jau- žesnį pritarimą. Pirmas deme-
nimo. Daugelis jų devejo kau- ^ y s buvo a tkre iptas į lietuviš-
kes, kaikurie buvo su fantastiš- kais kostiumais pasipuošusias, 
kais kostiumais. Smagius šo- kurių buvo visa eilė t ikrai gra-
kius griežiant Akelio orkestrui žių, bet pirmą vietą ir $25 pre-
vyko pasilinksminimas. Stilin- m j r i a i : ~ ~ ; p NataVjr Rcdeikie-
gais kostiumais pasipuošę sten- n t . Tarp kitų kostiumų stebino 
gėsi ir šokti pagal savo stilių, savo fantast iškumu vadinama-
kas sudarė margą darnumą irimai „žmogus iš mėnulio", lai-
daugelis su pasigėrėjimu sekė | mėjęs pirmą premiją $50. Spin-
idomiais ritmingai besisukančio | dėjo jis sidabru, su fantastišku, 

N E TA KOJA BUVO NUPJAUTA 

jaunimo poras. 
Tarp šokančių ir stovinčių 

vingiavo, slinkinejo ypatingais 
kostiumais apsirengusieji. Žiū
rėk, kur ponia užsišneka su ko
kiu vyru, tuoj ir atslenka „vel
nias" ir baksnoja bešnekan
tiems į pečius, a r suka ratą apie 
juos. Daugelio dėmesį kreipė 
„DP" su visomis Unnros ir NC-
VVC insignijomis, bei šaukštu 
ir dantų šepetėliu švarko kiše
nėlėje, turys ir „diplomą" apie 
jo patyrimą vaizbūnystėje a r 
kam panašaus. 

Daugelio akis kreipė ir g rakš 
ti „gėlių pardavėja", a r šiaip 
gražuolė su gėlių pintinėle. Grin 
dis t rankė ir t a s sprindine dirb
tine nosimi pypkiuotas senis, 
dėmesį kreipė ir ana keistu kos 
tiumu moteris su glėbiu pūslių. 

Vikriai šoko ir ta, lyg arabiš 
kai, apsirengusi pora, vyras su 

plačiais pečiais plosčiumi, keis
ta sidabrine kepure ir ilga laz
da, kaip bokštas, viskas kaž
kaip fantast iškai nuostabu. Pa 
sirodo, kad tai buvo Ričardas 
Lukas, žinomos filatelistės Evos 
Lukas brolis. 

Antrą premiją — $25 — lai
mėjo Wasliingtono eros (pran
cūzų įtakojo) kostiumais apsi
rengusi, baltais perukais pasi
puošusi porelė, „vyras" su su 
laibomis kojomis, mergaitė su 
susmauktu liemeniu ir plačiu 
kliošo sijonu. Pasirodo, tai bū
ta abiejų seserų Barkauskaičių. 
Pagyrimą laimėjo ir ta „gelių 
pardavėja" — Liuda Rakuty te 
bei renesanso kostiumais pasi
puošę Raimunda Samulyte ir 
Bronius Juodelis. 

Teisėjai buvo p. Kazanaus-
kient, dali. K. Zoromskis ir 

— Uranijaus laukai. Netoli 
Darwino, Australijoje, a t ras t i 
nauji uranijaus laukai. Austra
lijos vyriausybė planuoja grei
tai ten pradėti kasimo darbus. 
Tačiau masinė gamyba dar ne
numatoma, nes tam reikia di
delių kapitalų. 

— Parduoda net namus., kad 
pamatytu karalienės Elzbietos 
vainikavimą. Anglijos karalie
nės vainikavimas Australijoje 
kelia didelį susidomėjimą. Bū
dinga, kad nemažas skaičius 

australų parduoda savo namus,-
kad gautų pinigų nuvykti į An
gliją pamatyt i karalienės Elz
bietos vainikavimo iškilmes. 

Vyras rodo eav\> moliai čekį 
ir sako: "Man pakelė atlygini
mą, bet tik mokesčiuose". 

r,,< i TPWH 64 metu iškėlė bylą Chicagos apylinkės teisme, 
k a T e l a T ' E v i n ^ e l i e a l l igoni /ė je , gydytojai n — jam ne 
tą koją. Tėvas Ir jo žmona nori gauti $1,300,000 nuėsto 
liams padengti. . 

. Kai bus išlaisvinta Rytu Europa 
Europos jaunieji krikščionys, žios laisvės ir teisės, kaip i r 

kai, apsirengusi pora, vj*«o 
smailiais ūsais ir mergaitė lyg, „Draugo" vyr. redaktorius L 

«" PnhiiUnift matėsi neiš „Tūkstanties ir vienos nak 
t ies" iliustracijų išimta. 

Kulminacinis punktas buvo 
premijų paskirs tymas. Čia da-

demokratai , susirinkę į kongre 
są Villache, Austrijoje, kaip pa
žymi prancūzų k. leidžiamas 
"Bulletin d 'Information" Nr. 
8-9, dar kar tą patvirt ino savo 

tikriesiems laisvųjų kraštų pi
liečiams, kad bendradarbiaujant 
su Vakarų krikščionių demo
kratų parti jomis būtų sudary
tas bendras pavergtųjų kraštų 

afA l tV lO. 
"Tėviškės Žiburiai' 'lapkričio 

22 d. atšventė trijų metų gyva
vimo sukaktį. 

Ta proga Toronto lietuvių 

žiausios sėkmės ateityje. 
Taipogi buvo perskai tytas 

raš tu gautas ilgokas ir gražių 
minčių kupinas laiškas art imiau 

i v. t ^ 

p a r a V o 9 T a , ė j e Jvyko "Tėvis-jsio «T I M T bendradarbio 
kės Žiburių" bendradarbių, tai-1 prof. G. Galvos 
kininkų, bičiulių Ir svečių susi
tikimo arbatėlė, k.urįpjfl dalyva
vo daugiau šimto asmenų 

Subuvimo programai konfe 
ravo inž. Razgaitis. Prie jau 

Vciai ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ r s ^ i o ^ n ^ anapus gelež 
nuota, pasidalinta mintimis is / krikščionimis demo 

jaunimu, turinčiu vilkti okupa
cijos jungą anapus gelež. uždan
gos. Drauge pareikštas tv i r tas 
įsitikinimas, kad Rytų Europa, 
kai t ik bus išlaisvinta iš bolše
vikų priespaudos, drauge su Va
karų dėsis į vieną bendrą jung
tinę Europą. Kongrese buvo nu
t a r t a sudaryt i jauniems pabėgė
liams iš anapus gelež. uždangos 
remti centrą. 

Vad. N. E. I. krikščionių de
mokratų kongresas, sušauktas 
Fr iburgo mieste, Šveicarijoje, 
parodė dar didesnį solidarumą 

išvaduoti. (Elta) 
Simutis. Publikoje matėsi ne- j r u m a s u krikščioniškuoju | atstatymo planas, kai jie bus 
mažai lietuvių gydytojų, vers- . . . ^ ^ 

lininkų, bet daugiausia — trem 
ties jaunimo. 

A. A. 
MARCELE LAPINSKAS 

Gyveno 20X0 Ounalport Avo. 
MJi-5 lapkričio 29 d., 1952 m. 

popiet, sulauktu* 60 metų am-
?.iaua. '. 

(«linė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 4o m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai ir pažjntaml. 
K. finas pašarvotas Petro 

Gurskio koplyčioje, (if.'j \V. 18 
St. 

Laldotuvts jvyks trečiadieni, 
gruodžio 8 d., is koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta 1 Die
vo Apvaizdos parapijos baž-
nycMą, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydčta J Šv. Ka 
zimioro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šioso laidotuvėse. 

Nuliūdę: Draugai. 
.Laidotuvių direktorius Petras 

Gurskis. Tcl. SEeley 3-5711. 

P A D Ė K A 
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metų laikotarpy valandėlę s tab 
telėti, žvilgterėti j nueitąjį ke
lią, nuveiktą darbą ir vėl neš
ti tą sunkią, bet didžiai naudin
gą mūsų tau ta i naštą. Kas
met panašios takt ikos laikosi 
ir "Tėviškės Žiburių" leidėjai 
bei redakcinis ir administracinis 
sąs ta tas . Kiekvienus gyvavimo 
metus jie užbaigia nors kukliu, 
bet jaukiu ir nuoširdžiu subuvi
mu. 

Kultūriniam darbui lėšų jie 
turi jieškotis visais prieinamais 
keliais: ruošiant parengimus, 
prašant geraširdžių tautiečių 
paramos aukų keliu ir pan. Ir, 
nežiūrint kokiomis priemonėmis 
laikraščių leidėjai tokias paja
mas stengtųsi susidaryti , vis-
vien da r to neužtenka. Reikia 
j ieškoti laikraščiams ir kitokių 
talkininkų pasišventėlių, ku
rie laikraščiui rašytų s t ra ips
nius .tiektų žinias iš lietuvių gy 
venimo, padėtų ekspediciniame 
darbe, laikraščio platinime ir t t . 

Tokių bendradarbių, talkinin« 
kų ir bičiulių, dėka jų nuošir 

tualijos ir pan. 
"Tėviškės Žiburiai", turėdami 

šimtus bendradarbių, talkinin
kų ir bičiulių ne tik Kanadoje, 
bet visame plačiame pasaulyje, 
kur tik randasi kenčiančios mū> 
sų tau tos išblaškyti vaikai, su 
skaidria viltimi žiūri į ateitį ir 
tikisi, kad tie žmonės jų neap
vils, o "Žiburiai" — savo ruož
tu — stengsis pateisinti ir savo 
bičiulių dedamas viltis į juos. 
Šis laikraštis, s tovėdamas ket
virtųjų savo gyvavimo metų 
slenkstyje, jau padarė didelę 
pažangą. 

Šiuo metu "Tėviškės Žibu 
riai" yra vienas iš 

kra ta i s ir t remty gyvenančiais 
pabėgėliais. Pagerbęs visus žu
vusius ir persekiojamus kovo
tojus už žmogaus teises, kreipė
si į laisvojo pasaulio sąžinę, y-
pač į laisvųjų tautų krikščioniu 
veikėjus, kad neužmirštų Sovie
tų pavergtų kraštų, įspėtų vi
sus vykdančius nusikalt imus 
žmoniškumui, kad jie neišvengs 
bausmės, kad t remtiniams rea
liai būtų pripažįstamos tos pa-

Trumpai iš visur 
—Gen. Naguibas prieš nar

kotikus. Gen. Naguibas, Egip-
i • ~,~„ .to ministeris pirmininkas, y ra 
kes ZIDU- * ' J 

. . . . . . I nusistatęs pnes narkotikų 
. : ~ ; « n w n Su mi r tHn Uont . ra 

išeivijoje leidžiamų savai t raš
čių. J i s . yra didelis savo for
matu, gausus puslapių skaičiu
mi ir teikiamos medžiagos bei 
žinių kiekiais. J i s subūręs po 
savo sparnu šimtus gerų bend
radarbių, kurie didelio tikslo ve 
din.i, nuolat "T. Žiburius" infor
muoja apie mūsų tautiečių gy
venimą ne tik Kanadoj , bet ir 
plačiame pasaulyje. Jie rašo 

svaiginamųjų nuodų kontraban 
dininkus. J is y ra pasiryžęs pa
skelbti griežtą kovą prieš nar
kotikų kontrabandininkus. 

— Dalis socialistu už Chur-
chillį. Anglų darbo part i ja no
rėjo nuversti Churchillio vyriau 
sybę už tai, kad ji parode norą 
suprivatinti socialistų naciona
lizuotą plieno pramonę, bet kai 
priėjo prie balsavimų, tai pasi
rodė, kad dalis socialistų balsa-

Visiems suteikusiems paskutinį patarnavimą ir palydėju
siems į amŽilto poilsio violą a. a. ELZBIETA MACIULAI-

TEINĘ rciSkiame nuoširdžią padėką. 
Ypatingai nuoširdžiai dėkojame J. E. vyskupui Vincentui 

liii/Miii už šv. Mišių auką, jautrų pamokslą ir palydėjimą; 
didžiai gerbiamiems kunigams: Kazimierui Bičkauskui (6v. 
Pranciškaus par. klebonui), Ignui Albavičiui (Šv. Antano 
par. klebonui), Pijui Karaliui, Augustinui Neverauskui ir 
Petrui Celiešįui už šv. Mišių auką ir palydėjimą; gerbia
moms seselėms Ka/Jmicrietėms už maldas prie mirštančios 
ir mirusios taip pat už visą pagalbą. 

Nuoširdi padėka visiems aukotojams šv. Mišių aukai, vi
siems aukojusiems gėles ir vainikus, poniai solistei Pruden-
cijai Bičkienei už pagiedojimą per gedulingas pamaldas, po
nui vargonininkui Antanui Rimkui, vaikučių chorui ir grab-
nešiams. 

Ypatingai nuoširdi padėka ponams Paulauskams už jų pa
galbą, kad galėjome savo mylimą mamytę atsivežti į Ameriką. 
Nuoširdžiai dėkojame ponams Marytei ir Juozui Janušoniams 
ir ponams Kvederams už visą jų rūpestį ir pagalbą, Antanui 
ir Juozui su žmona Lapinskams už didelę materijalinę paramą. 
Dėkojame ir laidotuvių direktoriui ponui Olcskai už nuoširdų 
patarnavimą. 

Sūnūs: kun. Juozas iVlačiulaitis, Pranas Mačiulaitis. Duktė: 
Marija ir žentas Petras Baltramonai. Anūkės: Zita ir Asla 
BaltramonaiteM. 

ku ir Diciunų, ucfttt JH » M V , M " i* * ,. . i > 
džiam pasišventimui, "Tėviškė* straipsnius visiems lietuviam* j v ( ) u ž p a g i U k ė j i m ą Churchillio 

-• • ««-« *._i,~;~ rupimais klausimais J ie auoaa j „„„; 
H*»i URI-.. dalis socialia-
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Žiburiai" Ugi šiol nestokojo 
Tikimasi, kad jie, surpasdami 
didelę savosios spaudos reikš
mę išeivijos gyvenime, ir to
liau "T. Žiburiams" ta ip nuo
širdžiai talkininkaus ir padės 
sunkiame darbo kelyje. 

Subuvimo metu kalbėjo laik
raščio leidėjų vardu Kanados 
Lietuvių Katalikų Kultūros D-
jos pirm. p. Čepas, gen. kons. 
Vyt. Gylys, kleb. kun. P. Ažu
balis, redaktor ius A. Šapoka, 

li teratūrinio ir kultūrinio gyve
nimo vaizdą ir stengiasi, kad 
laikraščio skaitytojai kiekviena 
me numeryje rastų ką nors nau 
jo, įdomaus. Laikrašt is nuolat 
leidžiamus 8 pusi. dydžio, ta
čiau paskutiniuoju laiku ir šia
me atvejuje įvesta viena nau
jovė: kas mėnesį po vieną nu
merį pradėta leisti 10 puslapių 
apimties. 

Rašančiam šias eilutes norisi 
inž. Sližys, M. D«rvm>H. O. Jo - palinkėti "TOvUto. Z . b u n a m . 
— — ^ ... ̂  
naitienė, p. Lukošius, dr. Paee-
vičius, p. Skudra, prof. Zubrys, 
K. Grigaitis ir eilė kitų. Visi 
jie išreiškė pasigėrėjimą "Tėviš 
kės Žiburių" padary ta pažanga 

* • * * - ± i _ 1 

ir toliau taip gražiai šviesti ir 
sėkmingai varyt i pirmyn pradė
tąjį didelį didelį darbą ir šviesti 
mūsų tautiečiams išeivijoje tik
rų Tėviškės Žiburių šviesa, ku 

trijų metų bėgyje ir tokėjo g r a Uie nuolat m u o * rodytu kelią 

vyriausybei. Mat, dalis socialis
tų bijo, kad Churchillio vietoje 
neatsirastų Bovan, tad verčiau 
konservatoriai, negu komunis
tuojantis Bevan. 

— Vienas iš didžiausių Ame
rikos sporto futbolo žvaigždžių 
Knute Kockne yra gimęs Norve 
gijoje, Voss miestelyje. Koman 
da, kurioje Knute Rockne žaidė, 
buvo jo išmokinta naujosios si
stemos, kurią dabar vadina 
,,Tho Rockne sistema". Per me
tus jo komanda laimėjo 105 
rungtynes, 5 sužaidė lygiomis 
ir VZ pralaimėjo. 

pasiilgtos Tėvynės link. 
Gražiausių metų žiburiams! 

1.1. . v i . 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NEtSON 
—. Htviii lnko —» 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 Vlfest l l l t h Stra«t 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

IMd/iaiiKlaN Paminklam* 
Plano PaAliinldmas Bfloste 

Telef. CEdatcrest 3-6335 

PRANCIŠKUS BALTU&IS 
Gyvono 1318 S. Low« 

tel. FRontier 6-2079. 
Avc, 

m. 

Mlr8 lapkr. 28 d., 195 2 
9:f>o vai. vak., sulaukęs 
natvSs. 

Olmfi I/l<>ttivojo. 
Aniorlkojo iftgyvono 4 2 
PaUlUkO dideliame nulifidlmc 

duktfi Aiifli'' Vanlcf'k, žentas 
Jorome. sflmut AntanaH, anū
kai Donna Ann ir Jeromo, .Ir. 
Vanicek, švogerka Albina Ir jos 
vyras Aleksandras Vaitkus su 
fieima Ir kiti glminCa. 

Knnas pafiarvotas Antano M. 
Phillips kopyčioje, 51307 S. Li-
tuanica Ave. Laidotuves fvyks 
trečiad.. gruod, 3 d. Iš koply
čios 8:80 vai. ryto bus atlydė
tas j šv. Jurgio parap. bažny

čią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kal ines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse. 

\uliii<l< dul.h- sūnus, anū
kai, švogvrka ir kltt teiniinos. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips, te . 'YA 7-3401. 

STEPHttN GUSTAS 
ĮOCMH S. . M i c h l p n Ave. 

Stalgiai mira lapkr. Su d., 
1952, 10:15 vai. ryto, sulaukęs 
02 m. amžiaus. 

(limo Lietuvoje. Kilo is Ma
žeikiu parapijos. 

Amerikojo išgyveno 42 m. 
i'uslllko dideliame nuliūdimo 

/niona Kmily (pagal tėvus Pe-
tro\vskl), dvi dukterys: There-
sa I'otter, žentas Dr. James 4r 
l*milly Ann Ulnika, žentas Mar
tin, sūnus George, dvi anūkas: 
Patricla Ann ir Pamela Kay 
Hlinka, pusbrolis Stanley Gus
tas jo žmona 8tephani«\ glmi-
nfis: VVanda Matutis, jos vyras 
Vlctor, VValter Jautakis jo žmo 
na Mary ir Hronislovaa Jauta
kis su šeima, kiti gimines, drau 
gai ir pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michlgan 
Ave. 

Laidotuves jvyks ketvirtad., 
Kiuod. 4 d., iA koplyčios 8130 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
šventųjų parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionles siela. I»o pa 
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, 
Simu-. /.< ni.ii. Anūkes Ir kiti 
gimines. 

Laidotuvių direktorius I,. Bu 
kauskas. Tel. CO 4-2228. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Euileikii 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage ftvenue 
Tel YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMllULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

fJKSJ 

,v,r: 

&HTH0NY 6. PETKUS 
TAiDcrruvru DIREKTORTITP 

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. 501* A V B . [ji 
GHICAGO, 1IX. * na d C E R 4 ^ U^K 

ORovchlH 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

= * * 

LIODĖSIO VALANDOJ 
SunkiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We»tern Ave. Air ConditJoned koplyčia 
RKpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namu. 

r/ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amtmlunsų patarnavi
mas y r a teikiama* 
dieną ir n a k t į . Rei-
kalA Sau Uite 
mus. 

M«v« tiiHme koplyčia*. 
Itoselando dalyse 1 r 
v i s o s e Chloa«<>w «* 
tuujaus i»atar-
iiaujam. 

STEPONAS C. UCHAWICZ 
iSlA YVest 23rd PLACE Tel. Vlrpinla 7-6672 
10756 S. MICIIIGAN AVE. PUlUuan 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VVest I8th STREET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
M Ui Sou th 501 Ii AVE. , CICERO* I I I . Tel. OEymplc 2-10OS 

POVILAS j . RIDIKAS 
8354 S. HAESTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 A. LTkUAJNICA AVE. Tel. YArda 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 6. UTUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVlčIUS 
4348 S. CAL1FORN1A AVE. Tel. LAlayette 8-8572 

LEONARDAS A. EŽERAIS 
164(5 VVEST lfit.li STREET Tel. YArds 7-0781 

•yas*** 

' i 

http://lfit.li
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A l i o SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS 
Sveikinimas Prezidentui 
Trumanui 

The annual meeting of the 
Lithuanian American Council hehi 
November 21-22 , 1952 at the 
Hotel New Yorker, New York 
City, unanimoualy reaolved to ex-
press its sineeie thanks, on be-
half oi Americans of Lithuanian 
descent, for your many paat con-
siderations in the cause of Lith-
uania's fight for independence. It 
is our fervent hope that you will 
continue to support the efforU 
for a free Lithuania. 
Sveikinimas um. Kisenlioweriui 

The annual meeting of the 
Lithuanian American Council held 
November 21—22, 1952 in the 
Hotel New Yorker, New York 
City, unanimoualy reaolved to 
congratulate you upon your elec* 
tion to the Preaidency of the 
United States. 

Araericana of Lithuanian des
cent have admired your forth-
right stand for the liberation of 
Lithuania and other nationa en-
slaved by the Soviels. We wisih 
you every suecess in America's 
fight for a fiee and peaceiul 
vvorld. 

Genocido Konvencijos reikalu 
The Lithuanian A m e r i c a u 

Council assembled in National Con 
vention in New York City on 
November 21—22, 1952, recogniz* 
ing the moral signifieanoe of the 
Genocide Convention in eurbing 
the annihilation of ethnic, na-
tional, račiai, and religious group* 
pre8ently being undertaken by 
the Sovietą approvea and confirma 
the measures and action of the 
£xecutive Board of the Lith
uanian American Council to effect 
ratification of the Convention by 
all nationa signatory to the Gen
ocide Convention including also 
the Uni ted S t a t e s o f A m e r i c a . 

The attention of the Executive 
Board is also directed to exert 
and employ all other and further 
auitable and effeclive meana and 
measurea to the end that there 
be terminąted the genocide now 
being practiced againat the Lith
uanian nat.on and that appeals 
for cooperation to accomplish 
cessation of theae atrocities ad-
drebaed to the appropriate depart-
menla of the United States, to 
the repreacntatives of the aeveral 
and aeparate nationa with em-
basaiea or lega.iona in Waahing-
ton, D. C , and to the great court 
of public opinion. 

In that eonneetion, this Con
vention sclemnly and uneąuivo-
cally wishes to be recorded aa 
unanimoualy oppoaed to any 
change of the definition of the 
term "genocide" aa it ia now em-
ployed and understood for the j 
reaaon that it ia the aenae of 
thia Convention that we sorely 
deprecate, denounce and deplore 
specifically "the deatruction of 
national, račiai and religious 
groupa" to end which the Geno
cide Convention is dedicated, and 
we auggest that to subatitute 
theae for the worda "human 
groups" vvould render the mean-
ing too general and too indefinite 
to effectuate the objective sought. 

Parama "Crusade for Freedom" 
akcijai 

Whereaa, the tyranta in the 
Kremlin are endeavoring to foist 
their ideology on the free peoples 
of the worid by means of false-
hood, political trickery and pro
paganda; and 

VVhereas, the Crusade for Free
dom ia one of the most effective 
inatrumentalitiea to combat this 
by uaing Truth through the media 
of radio broadeaata and Wind of 
Freedom balloona to expose the 
deceit and chieanery of the Com-
muniat propaganda machine; and 

VVhereas, the Cruaade for Free
dom bringa to the oppressed and 
enalaved peoplea of the world 
meaaagea of good vvill and hope 
for their eventual liberation; and 

Wherea8, the United States of 
America by its Conatitution guar-
anteea the fundamentai freedoma 
to all its people; and 

VVhereaa, we are dedicated to 
the pro pc ai tion that the peoplea 
of all liberty-loving countrie8 
ahould be aaaured theae baaic 
freedoma; and 

VVhereas, the rights and pri-
veleges concommitant with theae 
freedoma are threatened at home 
by the apread of Communiam 
which impoaea totalitarian and 
deapotic rule on all peoples whioh 
have fallen under the Communiat 
yoke; and 

Now, therefore, be it reaolved: 
1. That the Lithuanian Ame

rican Council aaaembled In Na
tional Convention in New York 
City on November 21—22, 1952, 
pledged to the preaervation of 
American ideals and liberation of 
Lithuania, calls upon its merabera 
to observe the period ending Dec-
ember 15, 1952 as Crusade for 
Freedom Month, by cooperating 
vvith local Crusade fdr Freedom 
committees and giving them and 
their cause wholehearted sup
port; 

2. That there be establiahed 
vvithin the Free Europe Program 
adequate facilities for reaching 
the Baltic countriea. 
Lietuvos bylos klausiniu 

Amerikos Lietuvių Tarybos na
rių metinia suvažiavimas 1952 m. 
lapkričio men. 2 1 - 2 2 d. d. New 
Yorke 

konstatuoja, kad Sovietų Są
junga, neaiakaitydama sti teiae ir 
elementarine morale, tebelaiko aa-
vo okupacijoje Lietuvą ir kitaa 
Vidurio ir Rytų Europoa valaty-
bea, vykdo Lietuvos ausovietinimą 
ir lietuvių tautoa naikinimą; kad 
nuolatoa ryškėja ir atiprėja Jung
tinių Amerikos Valstybių vyriau
sybes nusistatymas Sovietų Ru-
sijos, kuri sudaro rimtą g; esmę 
^aiave besidžiaugiančiam paaau-
liui, imperialistinių užmačių at
žvilgiu ; 

pripažįsta Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasukimą į dinamiškes-
ne ofenzyvine politiką, kuri turė
tų pagreitinti visoa pavergtosios 
Europos dalies, taipgi ir Lietuvos 
valstybes, iaiaisvininia; 

jpareigoja Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomąjį Komitetą 

1) nesigailėti pastangų veikti 
JAV vyriausybę, kad ji į savo po
litines taikos programą įjungtų, 
be kitų, ir Lietuvo3 valstybės iš
laisvinimą iš sovietinės okupaci
jos ir sudarymą reikiamų prielai-

I dų Lietuves valstybės suverenumo 
j vykdymui atstatyti; 

2) daryti viską, kaa galima ir 
sutartinai su visais kitais Lietu
vos valstybėa laisvinimo darbą 
dirbančiais veikaniais JAV ir Eu
ropoje, kad nuteiktų šios valsty
bės vyriausybę prielankiam su 
Lietuvos valstybės išlaisvinimu 
susijusių problemų išsprendimui. 
Padėka ALT organams ir 
visuomenei 

Išklausęs ALT Vykdomojo Ko
miteto pranešimų apie nuveiktus 
jo darbus, auvažiayimas atžymi, 
kad Vykdomasis Komitetai sėk
mingai skatino JAV lietuvių vi
suomenę budėti Lietuvos reikalų 
sargyboje ir ragino ją remti Lie
tuvos laisvinimo darbą medžiagi
niai. 

Vykdomasis Komitetas ypatin
gais atvejais yra atlikęs reikš
mingų ir sėkmingų darbų Lietu-
voa reikalu. 

Suvažiavimas reiškia širdingą 
padėką viaiems, kurie be jokių 
skirtumų dėjosi į ALTo veiklą 

atskirose kolonijose, būtent: ALT 
skyrių vadovams, dideliu atsidėji
mu kooperavusiems su Vykdo
muoju Komitetu, taipgi ir visiems 
tiems, kurie darbu ar medžiagi
niai rėme Lietuvos reikalą ir jam 
aukojosi. 
VUKo Ir Lietuvos diplomatų 
pasitarimų proga 

Amer.kos Lietuvių Tarybas na
rių metinis susirinkimas New 
Yorke sve.kina Lietuvos diploma
tų ir VLIKo pastangas suderinti 
iių ijiSvi.ucijų veiklą ir reiškia 
viltį, kad iki šiol buvusieji ne
sklandumai išnyks. 

Amerikos Lietuvių Taryba glau
džiai bendradarbiaus kaip iki šiol 
su VLIKu ir kitais Lietuvos lais
vinimo veiksniais ir visais būdais 
rems jų veiklą. 
Sveikinimas žvejams 

Suvažiavimas sveikina drąsius 
ir ryžtingus lietuvius — žvejus; 
L. Kublicką, J. Grišmanauską ir 
E. Paulauską, ištrukusius iš oku
puotos Lietuvos ir čia, Jungtinėse 
Valstybėae, atlikusius reikšmingą 
ir svarbų informacijos darbą apie 
mnkią okupuotos Lietuvos būse
ną. 

Suvažiavimas linki ryžtingiems 
lietuviams žvejams tinkamai čia, 
Amerikoje, pasiruošti, kad išlais
vintoje Lietuvoje galėtų įsijungti 
į mūsų Tėvynės atstatymo darbą. 
Tampresnis ryšys tarp Vykdomojo 
Komiteto ir ALT nariu 

ALT suvažiavimas 1952 m. lap
kričio mėn. 21—22 d. d. New 
Yorke, tikslu sustiprinti ryšį tarp 
Vykdomojo Komiteto ir visų Ta
rybos narių bei įtraukti visus na
rius į Tarybos darbų linkmės nu
statymą, pageidauja: 

1) Vykdomojo Komiteto po
sėdžių nutarimus kas mėnuo iš
siuntinėti visiems Tarybos na
riams. 

2) Bent trijų Tarybos narių 
remiamas pasiūlymas turi būti 
Vykdomajame Komitete svarsto
mas ir sprendžiamas. 
Lietuvių Enciklopedijos reikalu 

Amerikos Lietuvių Taryba svei
kina sumanymą leisti "Lietuvių 
Enciklopediją" ir linki leidėjui, 
redaktoriams bei bendradarbiams 
pasisekimo. 

Suvažiavimo Rezoliucijų Komi-
sijon įėjo prel. J. Balkūnas, K. 
Bielinis, S. Gegužis, adv. K. J. 
Kalinauskas, Wm. T. Kvetkas ir 
A. S. Trečiokas. 

C L A S S I F 1 E D A N D H E I P W A N T E D A D Y . E R T I S E M E N T S 
PROGOS — OPPRTUNITIES 

Vyri), moterį) Ir vaiky rūbu krau
tuve. Įsigyvenę* biznis geroje vleto-
le ant Judrios galvos Cioeroje. No 
brangiai parduoda blsuij, namą ir 
„fikčertu*", $K».f>no, plius Invento
rių. Nori skubiai parduoti, vienas 
negali apselt. Ideali vieta porai, l a u 
ki t« savininką — 

Olivmplo 2-34021 

Savininko* parduoda COotall I,ounKo 
Ir Rostornnų. (Jra*lausloJ siaurinėj 
inly.l. Daro virt $i:<o,ooo metuose. 
Pilnai Įrengta su gražiausiais Įrengi
mais, įkainuota prieinamai skubiam 
pardavimui atsiradus kitiems susl-
• lomejlmanut 

I.Akevirtv 5-0078 

(Irorery-Produee-Gold Meats — Val-
tfomuJ.il produktu krautuve. Gera vio 
ta laikyti mPsa Ir degtine. Gerai ei
nas biznis, l'rie kampo ant W\ 08rd 
St. Prieinama nuoma, r> meti) sutar
ti*. Gyv. patalpos. Ideali vieta porai. 
Dftt kitų interesų nori skubiai par
duoti, nebrangiai. Saukite savininką 

"DBAUGAS" AGENCY 

66 E. Washington S t 
Tel. DKarbom 2-2484 

GRovohlll 0-9509 

TAVERNA — su arba be 2 aukSty mū
riniu pastatu, su 7 kamb. butu; gražūs 
(rengimai; gerai {steigta; idcaliSka porai; 
turite pamatyti, įvertinimui; savininkas 
parduoda. 

224 WEST 63rd STREET 

ENKlewood 4-8985 

2384 Su. Oakley Ave. 
Tel. VIrginia 7-6G40—7-6641 

W 0 M E N 
General Factory Work 

Good Pay 
Steady 

• Congenial vvorking conditions 
• Liberal employee benefits 
• Paid vacation 

Apply 
10 a. m. to 5 p. m. 
see Helen Nelson 

l D. FARNAM & CO. 
4940 W. Flournoy St. 

HELP WANTED — VYRAI 

MAIL HANDLERS 
$1.69 per hour 

Permanent work; All shifts 
at 12th St. Central Station. 

Illinois Central 
\\> II. 

TAVERNĄ 
Kartu su „Grlll". Vist modernus Jren 
gimal. Puikiojo vietoje prieš U. S. 
Steel Corp. Prieinama nuoma, Ilga 
nutartis, pamatę jvertlnslte. Gydy
tojo {sakymu turiu pasitraukti II biz
nio, parduodu nebrangiai. 

8900 Avenuo O 
arba skambinkite navininkui 

H Avpoit 1-0225 

GAZO STOTIS — Clnclalr, prie 
gero kampo — 2 "bays". , ,Stock", 
pilnai Jrengtas. Ideali vieta mecha
nikui. Prieinama nuoma, geras tal-
plnys. Greitam pardavimui Jkalnuo-
ta prieinamai. Parduoda dPl Ilgos. 
M 01 W. Irvlng Park Koad. AVenue 
'.1-9&72. 

<; m-/Ia iisiu ir brangiausia dovana 
Kaltdu Švenčiu proga mažiesiems 

yra tik ka l&ejusl 
VYTftS NKMUNfi lJO 

ir 
VYTAUTO AUGUSTINO 

valkams knyga 
TftVYNfilS DANGUM" 

Užsakymus su pl-
PIMIIJIS Ališttiwjkas, 

„PO 
Kaina tik $2.00 
nigals Hlųsti: 
107-17 IIHth Street, Hiolimoiul 1IU1, 
N. Y. 

Pažymėtini balsai vokicriii tremtinių spaudoje 
Rytprūsių laikraštyje "Ost-

preussenblatt" (Nr. 30/1952) 
atspausdintas Rytprūsių vpkie-
čių organizacijos atstovų kon
ferencijoje nutarimas, kuriuo 
reiškiamas nusistebėjimas ir 
apgailestavimas, kad grįžusiems 
iš Sovietų Lietuvos Rytprūsių 
gyventojams kaikurių vokiečių 
įstaigų nepripažįstamos pilnos 
sugrįžusių jų (Heimkehrer) tei
sės ir privilegijos. 

Dalis tų žmonių, "kurie bėgo 
į Lietuvą, kad išvengtų bado 
mirties", kaip sakoma rezoliu
cijoje, negalėjo ir kaikurie iš 
jų ir dabar vis dar negali pa
tekti į Vak. Vokietiją pas savo 
šeimas. Jie esą tikros raudo
nojo teroro aukos. 

Tad rezoliucijoje reikalauja
ma — jau ir žmoniškumo var
du — visiems grįžusiems iš Lie
tuvos dabar ir ateityje pritaiky 
ti įstatymą, vadinamą "Spaet-
heimkehrergestetz" (kuris su
teikia jiems tam tikrų teisių). 
Laikraštis dar ir nuo savęs tą 
reikalą aptaria ir pabrėžia, kad 
turi būti vadovaujamasi ne tik 
paragrafais, bet turi būti atsi
žvelgiama į žmogų, į tremtinį. 
Jame reikia matyti savo arti
mą, kuriam reikią teikti broliš
ką pagalbą. Bet vis dar pasi
taiką priešingų atsitikimų. 

Pailiustravimui laikraštis pa
teikia kelis pavyzdžius. Štai 
1951 m. gegužes mėn. vienos 
šeimos liekanos, 4 moterys, bu
vusios transportu grąžintos iš 
Lietuvos. Joms Vak. Vokieti
joje iš pradžių buvo mokamos 
atitinkamos sugrįžėliams taiko
mos pašalpos, bet vėliau jos bu 
vo nutrauktos, nes, anot darbo 
ministerio išaiškinimo, tos mo
terys, girdi, Lietuvoje nebuvu
sios laikomos arešte ar apsau
goje, tad ir neįeinančios į sugrį-
žėlių sąvoką. Laikraštis "Ost-
preussenblatt" tuo piktinasi. 

Girdi, kiekvienam vokiečiui tu
ri būti aišku, o ir "Ostpreus-
senblatt' apie tai jau dažnai 
rašęs, kad "tūkstančiai Rytprū
sių vokiečių po Rytprūsių ka
tastrofos bėgo į Lietuvą. Šiaip 
jie būtų buvę deportuoti, arba, 
kaip Karaliaučiuje, vargingai 
gavę galą. Broliai lietuviai pri
ėmė šiuos vyrus ir moteris, 
jiems suteikė duonos ir pasto
gę, pasigailėję žmonių ,iš kurių 
buvo atimta viskas. Tuo tarpu, 
kai Karaliaučiuje bemaž 90,000 
vokiečių mirė badu, šie, į, Lietu
vą patekę žmonės, bent išgelbė
jo savo gyvybes", rašo "Ost-
preussenblatt" , kr i t ikuodamas 
kad vokiečių įstaigos su tais 
sugrįžėliais vėliau ne taip pasi
elgė, kaip kad būtų reikėję. 
Laikrašt is sumini dar kelis pa
našius atsit ikimus. 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

I t l A I , KgTATK 

Savininkas Išvyksta j Callfornia turi 
praduotl gražu ptioS karlnj 5 kamb. 
Oeorglan „faoe-brlek" narna; Gasu 
Šildomas, natūralus židinys ir Jran-
klal; kokllng vonia: didoll miog. k., 
cedro medžio rūblnSs: pražus poil«lo 
kamb., foto tamsus kamb., nauji ki
limai ant laiptų, „inlaid" linobmm 
virtuvėje, baltos metalines spintos. 
1 Mr autom, garažas, gružus didelis 
apsodintas sklypas. Tiktai $14,760. 
CEdarcrest S-1M)8 9537 S. ITn'on Ave. 

Room 101 . 
109 L Roosevelt Road 

(Roosovelt Ud. or Mlohigan Ave.) 

SEMI — TRAILRR BODY 
RKPAIR MEN 

Experienced men preferred. 
\Vill accept trainecs with me-
chatiical ability. Steady; 5 day 
vveek. Good workin<? conditions 
Good sfcuting rate; Excellent 
opportunity ior advancement. 
Mušt know some English. Call 
or See Mr. Miller. 

LA 3-7840 
TRAILMOBILE INC. 

3301 S. Justine 

HELP WANTED — VYRAI 

t ¥ b y Fumiture O . 
SIUIX3 JUMS 

Nuolatini darbą, Svarioje dirbtuvėje kur 
darbininkai yra įvertinami 

MUMS REIKIA 

FINISHERS 
(Užbaigė jų) 

Gera* atlyginimą* geriems darbininkams, 
gausūs priedai 

IMAME D. P. Kreiptu 

2622 So. Shields 
FACTORY WORK 
L1GHT ASSEMBLY and 
MACHINE OPERATORS 
Permanent , day vvork 

D. P 's vvelcome 
GEPHART MFG. CO. 

1020 W. Adams St. 

Savininkas parduoda 

Oalumet mieste — pietų dalyje, mo
derniškų. f> kamb. namų: židinys, in-
sulluota. (labai lengvai npftild.) 2 
autom. K:VI až:i.s. iŠ &ono {važiavimas: 
arti prie visokių patogumų. Įkainuo
ta skubiam pardavimui. 

22» Ruth St. 
TOrronoe 2-:•-.!:»s 

6 kamb. Cape Cod namas; didelis gy
venamas kamb.; židinys; "knotty pine" 
papuošim.ii gana didelis valgomasis 
kamb.; virtuve kokline; gerai žinomo iš-
dirbystčs kabinetai su "formica" viršais; 
gazas ir elektra įrengimams; pasidejimo 
kamb. prie virtuvSs; taip pat naujas alie
jinis šildytuvas; 2 dideli miegam.; koklių 
vonia ir dušas; rūsys; 22x22 garažas, iŠ 
šono įvažiavimas; šis namas yra švariau
sias, randasi gražioj Hickory Mills apy
linkėj; sklypas 100x132; daug kitų prie
dų. Savininkas parduoda tiktai ui 
$15,900. Yra perkeliamas \ "West Coast" 
9337 S. 81st Ct. 

Turime nuolatinį darbą gabiems 
vyrams dirbti 

KEPYKLOS BENDROVĖJE 
Pa tyr imas nebūtinas. Išmoky
sime sąžiningus darbininkus. 
Geros darbo sąlygos, švari dirb
tuve. Pradinis atlyginimas $1.50 
j vai., plius ,.bonus" už naktinį 
darbą. Kreipt is : 

5324 S. Federal 
(2 blokai j vakftrui nuouo stato st.) 

(DOMIOS 1LNYGOS 

AR J A U TURITE 

SAN MICHELE KNYGOS 
n DALI? 

Ši knyga jau išėjus iŠ spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

Oak Lawn 2582-J-2 vaizdingumu ir atvirumu supažin-
_ dina Jus PU tokiomis įžymybėmis, 

Balerina neino ką kalbanti 
Šokėja artistė Josephine Ba

ker taip įgrįso JAV vyriausy
bei, jog ši galvoja, ar įsileisti 
ją į šį kraštą. Baker yra ište
kėjusi už Prancūzijos piliečio 
ir tuo tapusi prancūze, nors gi
musi JAV. Ji įgrįso šiam kraš
tui tuo, kad užsienyje šmeižia 
JAV įstatymus, sako, kad čia 
su negrais elgiamasi blogiau, 
kaip su šunimis, ir šiuo atžvil
giu JAV esanti vienintelė val
stybė pasaulyje, kur taip bar
bariškai elgiamasi su spalvotų 
rasių žmonėmis. 

Iš praktikos žinome, kad gar 
šioji balerina tikrai šmeižia sa
vo gimtąjį kraštą, nes negrai 
čia laikomi pilnateisiais JAV 
piliečiais. 

4 bidonai doleriu 
Vakaru Vokietijaf 

McCloy'o raportas parodė, 
kad nuo karo . pabaigos JAV 
Vakarų Vokietijos pagalbai ir 
atstatymui įpakavo 4 bilionus 
dolerių. 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

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

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

lik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymaip 
s iųski te : 

„ D R A U G Ą P 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8,111. 

SAVININKAS PARDUODA 4 kamb. kaip novelistas Maupasant, gydy-
mūrinj "cottagc"; geriausiam stovyje; t o j a i Charcot . P a s t o u r , JllS n u v e -
uždara veranda; garažas; auto. aliejinis da į ž e m e s drebė j imo suna ik in i tą 
apšild.; ištisas rūsys; arti prie visokių M e s s i n a ir graž ią ją Capri , J u m s 
patogumų; įkainuota prieinamai skubiam a t sk l e idž ia d a u * m e d i c i n o s p a s a u -
pardavimui. ilio paslapčių, rūpestingai slepiamų 

3203 S. KARLOV AVENUE 
Blshop 7*3240 

PAICDAVTMUT 

Nauja PetronelS* Oriiitaitfc* 
knyga legenda 

" V I L I G A I L f t " 

išėjo ift spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Auginus medide 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

HELP WANTED — MOTERYS 

<? 
MATERIAL SERVICE CORPORATION 

duoda jums pastovų darbą, prigimtą aplinkumą ir dar
bininko įvertinimą. 

MUMS REIKIA 
• TYPISTS • G E N E R A L CLERKS • ACCT'S CLERKS 
• COMPTOMETER O P E R A T S • NCR 3000 OPERAT'S 

Patyrusios, bet bus priimamos ir apmokytos baigusios mokyk
lą Įvairios pareigos—proga panaudoti savo gabumus. Gausūs tar
nautojų priedai. Atvažiuokite, jei patogu, kad ir šeštadieniais. 

300 VVrst \VuKliiiigton Blvd. — tel. FRanklin 2-3600 

^ 

nuo nereikalingų akių, kontrastus 
tarp vargšų ir turtingųjų, mato
mus iš gydytojo laukiamojo. 

Tai knyga, kurią neužtenka per
skaityti tik vieną kartą! 

Kaina 2.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

„DRAUGAS" 
2834 So. Oaklev Ave. 

Chicago 8. 111. 

TRYS SVARBIOS KNYGELftS 

knrtft* kiekvienos privalo portknltytl. 
nes (oso ros dnuję gyvenimui ivlka-
linJCU |> į m o l . M i i n 

MAŽASIS TOmTIiYRfcS KF.MAS 

ftk-je Unyjcutejo (cnrslo.11 Sv. Tero«81P 
Kfldikfillo JT6MU1I nurodo tikrnji ke
li* j amfclnątn laimę. 15<> p. $t.00. 

JANITORS 
STEADY VVORK 

Many employee benefits 
Shifts 7 a. m. to 3:30 p. m. 

Midnite to 8:30 a. m. 

U. S. Rubber Co. 
2638 N. Pulaski Rd. 

SHEET METAL 
WORKERS 

• Assemblers 
• VVelders and 
• La-yout man 

l s t a n d 2nd s h i f t s 
Excellent vvorking 

conditions 
Many employee benefits 

Apply in person 

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC CORP. 

3900 W. 41st Street 

OPPORTUNITY 
For Severai Production 

SHOP MEN 
These Jobs Offer The 
Foljovving Benefits: 

• Steady emploment 
• Best vvages and 
• Working conditions 
• Regular merit inereases 
• 48 hr. vveek or more 
• Substantial company 

benefits 
Ask for Steve Tracy 

Apply 9 a. m. to 5:30 p. m. 

F. D. FARNAM k CO. 
4940 W. Flournoy St. 

KEIK ALINGAS BUTAS* 

Inžinierluus 4 asmeny fioima jloftko 
Marqui*tt<> Parko rajone 5-6 kam
bariu l>»to. Mok6s Iki $100. Siūlvti 
tel. r.KovohilI 0-8170 po 6 vai. vak. 

NORI PIRKTI KAIP IŠVENGTI SKAISTYKLOS , - . , . . . , . V * . / . V . , . ." , m . . . . m 

pilna naudingrų patarimų, kurio pri
mena sičiu* skaistykloje kenčiančias 
ir sužadina mumyse meile Joms. 

•# 

HELP WANTKD — VYRAI 

t?" 

K 

LYTIE ENGINEERING & MFG. CORP. 
Siūlo jums nuolatinį darbą, Svarią dirbtuvę ir darbininkų Įver
tinimą. Mums reikalinga patyrę. 

WIRERS & SOLDERER 
COIL VUNDERS 

, ASSEMBLERS 
INSPECTIORS 
TESTERS ? 

Geras atlyginimas — gera proga vis augančioj Electronics dirb
tuvėj. Ateikite asmeniškai pasikalbėti apie jūsų ateitį s u . . . 

LYTLE ENGINEERING & MFG. CORP. 
4721 Nort.li Kedzie Avenue 

= ^ , 

Kaina 40 centų 

SKAITYK — RAST UŽSLĖPTA 
TURTĄ 

tai raktas atveriantis mums tikrųjų 
turtų skrynia. Kaina 30 centų. 

U ž s a k y m u s s u p i n i g a i s s i ų s k i t e 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 

Noriu pirkti naudota pijanina, ge
ra tu stovy. 

Tel. \Valbrook 5-4074 
nuo 6 vai. vak. 

Nauja VytPs Nemunėlio knyga 

LIETUVAI TĖVYNEI 
Patiems magiausiems skaitytojams 

s p a l v o t o s VI. VHeiklo iliustracijos 
Kaina 50o 

Užsakymus su pinigais siųskite 

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

Chicago 8, UlInoU 

IdNUOMUOJAMA 

išnuomojamas apstatytas 2-ji) kam
bariu hutas. Vonia. Šaldytuvas Ir visi 
kiti patogumai, livlom asmtMilin. (i«'-
ras susisi»>l;iiuas. N«lnanglai. 

71« \V. ttuth Placo 
(1-as nugstas) 

Help Fight TB 

" " t ^ 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka. 
nm jis yra plačiausia! skaitoma* 

etuvlų dleiiraltla, o skelbimų 
kaina yra prieinama vIMema. Buy Christmas Seals 

—~« 

http://tfomuJ.il
file:///Vill
file:///VuKliiiigton
http://cnrslo.11
file:///Valbrook


Antradienis, gruodžio 2, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS 
JSZ 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
New York N. Y. 

L. Bendruomenės veikla 
Eilinis JAV Lietuvių Bendruo 

menės Laikinojo Oorganizacinio 
Komiteto (LOKo) posėdis įvyKo 
š. m. lapkričio 15 d. New Yorke. 

Dąlyavo 6 (iš 9) LOKo na
riai, 3 (posėdyje nedalyvavusių 
LOKo narių pavaduotojai) ant
rininkai su sprendžiamuoju bal
su ir 3 antrininkai su patraia-
muoju balsu. 

Posėdžiui pirmininkavo LOKo 
pirmininkas prel. J. Balkūnas. 

Svarstomųjų klausimų prane
šėjais buvo prel. J . Balkūnas, 
K. Bielinis, W. M. Chase, A. 
Saulaitis, dr. B. Nemickas, P . 
Vileišis ir A. Trečiokas. 

Pagrindinai aptar t i LOKo ko 
misijų veikimo reikalai. Fak
tas , LOKas savo darbui beveik 
neturi pinigų. Visas pajamas Kazimiero parapijos bazaras 

duodamas parapijai gražaus pel 
no. Buvo dovanų už $350. Do-

zu ir nuosekliai vis gerinamos 
sąlygos tiek mokykloje, tiek 
jos aplinkoje; jau giedamos lie
tuviškos giesmės bažnyčioje mo 
kinių pamaldų metu, skamba lie 
tuviškos dainos mokykloje, jau 
susigyvena tremtinių ir ameri
kiečių vaikai, o lietuviškųjų da
lykų sėkmingu mokymu džiau
giasi tėvai. Taipgi labai gra
žus bendravimas vyksta t a r p 
parapinės ir Maironio mokyk
los, o ypač tai malonu buvo 
pajusti bendrai surengtame Lie 
tuvos kariuomenės minėjime, 
kur • meninę programą atliko 
abiejų mokyklų mokiniai. 

B. K. N . , 

Los Angeles, Calif. 
Parapijos bazaras 

Lapkričio 23 d. baigėsi šv. 

sudarė likutis iš pernai New 
Yorke ruoštos Bendruomenės 
šventės, didesnė suma gauta iš 
VVaterburio, keliasdešimt dole
rių gauta iš Philadelphijos apy
linkės — ir tai viskas. Tikima
si, kad apylinkės sujus LOKui 
siųsti solidarumo įnašų centrui 
priklausom ądalį ir gal Bendruo 

Antanas Rūkas, linksmaus tri
jų veiksmų nuotykimo „Bu-
bulis ir Dundulis" autorius ir 
reiisorius. šio veikalo prem
jera įvyks graudžio 6 d. 7 vai. 
Hamilton Park teatre, 72 ir 
Normai gatvių kampas. Pa
kvietimai gaunami tik pa

skelbtose vietose. 

kj Ir ki tas šv. Mišias už žuvu
sius kovoje dėl laisvės ir dabar 
kovojančius. Kun. J. Tau tkus 

vanas gavo šie asmenys: po $5 (.laikė šv. Mišias ir pamokslą sa-
Biržis ir DiBernardo, abu iš kė. Skautai-ės jungėsi maldoje 
Los Angeles; po $1(J - A. Bo-
moska ir Anelė Gwaldo, abu iš 
Los Angeles; po $15 — H. Fa r s 
berg ir Edw. Tarvydas, abu iš 
Los Angeles; po $20 John 
Zaura, 1420 So. 48th C t , Cice-menės idėją remiančios organi 

zacijos ir asmens pagalvos, kad i™, 111., ir Juozefa Kiergal ( ? ) , 
toks didelis darbas, kaip Bend- 4344 So. Washtenaw A ve., Chi-
ruomenės organizavimas beveik c a g o , m . ; $25 Zuzana Tik-
neįmanomas be lėšų, todėl savo!nienė iš Los Angeles; F rank 
gerą norą parems ir pinigine jSpeecher iš Los — $50 ir tuoj 
auka Bendruomenės kūrimo rei paaukojo atgal parapijai. Pet-
kalams paspartinti . r a * VVasiliauskas, 53 Ponham 

LOKo iždininkas VV. M. Cha- « t , VVaterbury, Conn., gavo $75 
se pateikė piniginę apvskaitą. »* Konstancija Kučinskienė, is 

K. Bieliniui referuojant, iš- Los Angeles gavo $100, ji tuoj 
nagrinėti tautinio solidarumo j$25 paaukojo parapijai. 
įnašų dėjimo ir Tautos Fondo į 40 Valandų Atlaidai 
pasų bei ženklelių plat inimo' .. . 
klausimai ir priimti pagrindiniai I m ^ parapijos 40 Valandų ! b a n t d a i n a i « u ž jūrelių, uz ma-
nutar imai ta is reikalais. Tau- a U a H ^ *»» & ™ < * ^ 19> 2 0 i r relių ir piramidę. "Živilės" dr-
tinio solidarumo įnašų dydį ir 2 1 d * A t l a l d u s v e s i r P a m o k s ' ivė — melodeklamaciją "Oi ne- | m a l d ų šios parapijos salėje. Ją 
toliau palikta laikinai nustatyt i l u s s a k y s k u n " A 1 ° y z a s J a u " verk motušėle" D. Micutaitė. at idarė majoras K. Liaudans-
apylinkėms (kai kur jis yra 50 m u s -
ct., k i tur 25 ct. per mėn.) . Tau- Parapijos choro vakaras 
to s Fondo pasus ir ženklelius i Gruodžio 28 d. parapijos cho 
LOKas jau yra gavęs, tik dar '™* rengia didžiuli vakarą, ku-
nėra su T F vadovybe galutinai ™ m e t u b u s suvaidinta ope-
sus i tar ta dėl jų platinimo saly- r e t * "Kaminkrėtys ir Malunmin 
gų ir a ts iskai tymo . ; k a s " - V a k a r s b u s Parapijos 6 * 

Priimti laikinajam Bendruo- \lė-ie i r P a s i d ė s 3:30 vai. p.p 

su Kristumi priimdami Švč. Sak 
ramentą minėtomis intencijo
mis. Pamaldas paįvairino due
tu I. Šarkaitė su A. Dubins-
ku, giedojo liet. mėgėjų grupės 
?.horas, vadovaujamas Mr. E . 
Gutoski. 

J. Damijonaičio rūpesčiu bu
vo dailiai išpuošta scena ir salė, 
kurioje gausiai dalyvaujant se-
nesnieaiems ir t remtiniams vy
ko skautų vyčių būrelio vado
vui J. Sakalui vadovaujant iš
kilmingas minėjimas. Paskaitą 
skaitė P . Totilas. Iš garbės sve 
čių tarpo kalbėjo J. Paukštai-
tis. Meninę programos dalį at
liko: "Šarūno" dr-vė — jaun. 
skautų mankštos pratimą skam 

kalas ir kun. L. Musteikis. Po 
$3 M. Preikšaitytė. Draz-
cirių — Dapšių šeima $8, kiti 
po $2, $1 ir mažiau paaukojo. 

Šia proga skautai dalyviams 
pavaizdavo savo gyvenimą Ome 
hoje fotografijų vaizduose. Ša
lia to turėjo išstatę parodėlėje 
"Skautų Aidą" ir "Karį". 
S k a u t ų t ė v ų i r r ė m ė j ų b ū r e l i s 

Po pavykusio minėjimo skau 
tai-Č3 padarė suegą su savo 
tėveliais ir jų bičiuliais. Skau-
tams-ėms esant išsirikiavu
siems, kurių buvo per 60, ps. 
kun. L. Musteikis supažindino 
dalyvius su skau te pirmaisiais 
žingsneliais Omahoje, jų nuveik 
tais darbais ir jų pasireiškimais 
visuomenėje. Paaiškinti skauti-
jos principai ir jų orumas. Iš
dėstyta reikalas bendradarbiau
ti skautams ir jų vadovams su 
tėvais ir bičiuliais. Radosi da
lyvių mielas t am sumanymui 
pri tarimas. Jau per 20 asmenų 
pareiškė norą sudaryti skautų 
tėvų ir rėmėjų būrelį ir tikima
si, kad šis būrelis pagausės. 
Skautai-ės turėjo mazgų rišimo 
rungtynes, dainavo vieni ir su 
svečiais, pravedė taut inius šo
kius ir žaidimus, š ia i progra
mai vadovavo draugininke R. 
Parulytė ir adjutante O. Mi
liauskaitė. Klra. 

Newark, N. J. 
Kariuomenės šventės minėjimas 

Newarko ir apyl. lietuviškoji 
visuomenė š. m. lapkričio 23 d. 
paminėjo Lietuvos kariuomenės 
34 metų sukaktį. 

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčioje. Iškilmingą sumą 
laikė ir gražų tai dienai pritai
kintą pamokslą pasakė kun. P . 
Totorait is . 

Akademija įvyko tuoj po pa-

Paskaitą skaitė adv. K. Pau- A u k s o Ži ldys 
liūs, kuris vaizdžiai nušvietė Didžiojo New Yorko Balfo 
Lietuvos kariuomenės 34 metų '.Vajaus Komiteto postuose aukų 
sukaktį. Paminėjo sunkias ir 
nelygias, bet savo pasiryžimu 

rinkėjams vajaus metu teko pa-

ne mažiau gauna. Mes badu ne-
numirsime, o jiems reikia..." 

Iš Little Sisters of the Poor, 
819 Bushwick Ave., Brooklyn, 

ir kaižygiškumu laimėjimą at- petho poste viena moteris atne
ša $100 ir įteikia. "Tai t remti-

t ir t i daug įdomybių. Štai, Mas N < Y . Juozas Seckus rašo : 

Jaun. skautės L. Narkevičiūtė kas, pakviesdamas į garbės pre-
ir V. Drukteinytė šoko suktinį. Izidiumą: parapijos kleboną prel. 
Duetas "Tyrlaukiais rūsčia i" '— !lg. Kelmelį ,adv. K. Parulį, ka-
R. Nelsaitė ir G. Narkevičiūtė rininkus V. Ambroziejų ir K. 
Sk. vyčių "Dariaus Girėno" bū- j Trečioką. I V5 

relis kvar te tas "Ei drąsiau, 
kariai, į žygį" ir "Jėga, d rąsa 
u ž l a i s v ę " . 

menes s Garbės Teismui rinkti l o k i a m s gros p. Krafto orkest- • g k a l l t a W s p r a v e d 6 r i n kl iavą 
nuostatai ir nu ta r ta šio teismo 
nar ius rinkti jau kitą LOKo po
sėdį. Bus renkami 5 na iai 

Pasvars ty tas ir Kontrolės Ko 
misijos sudarymo klausimas. 

Bendrais bruožais susipažin
ta su lietuvių kar totekos kor
telių ir nuostatų projektais. Ki
tą posėdį LOKo Prezidiumas 
pateiks galutinį projektą jau 
svars ty t i ir priimti. 

Nuo New Yorko apygardos 
a tsk i l ta New Jersey savaran-
arko apygarda (apygardos va
dinamos jų centrų būstinių 
dinmos jų centrų būstininių 
miestų vardais) . Tai jau 13-ji 
Bendruomenės apygarda. 

Šis posėdis buvo šeštasis 
LOKo visumos posėdis. LOKo 
prezidiumas yra turėjęs 16 po
sėdžių ir komisijos iš viso kelis 
kar tus tiek posėdžių. B. J . 

Brooklyn, N. Y. 
der inamos sąlygoti litiuuii-t kai 

Apreiškimo parapijos moki
nių tėvų prašymai atleisti juos 
nuo mokesčio jau patenkinti. 
Be to, sueita į kontaktą su Mai 
ronio šeštadieninės mokyklos 
komitetu ir aiškintasi, kad pa
rapinės mokyklos mokiniai, lan 
kantieji taipgi ir šeštadieninv 
mokyklą, būtų atleisti nuo mo
kesčio šeštadieninėje, jei jie yra 
užsimokėję parapinėje. Tuo bū 
du daromos sąlygos, kad tie 
vaikai, kurių tėvai šeštadieniais 
neturi kur palikti, galėtų klau
sytis lietuviškojo žodžio, bend 
rauti savajame rate ir įiejausti 
finansinio slogučio. 

įvedus daugiau pamokų bei 
praplotus lituanistiką Aprciški-

i a s . A š v a 1 

Chicagoje 
LVtuvi, nepamiršk Lietuvos! 
Per S. Barčus radijo valan

dėlę esame girdėję gražų Lie
tuvos kariuamenės dienos mi
nėjimą. 

Pirmoji prabilo S. Barčus. 
Suskambėjo daina "Kur lygūs 
laukai". Tada pasigirdo pavei
kusį žmonių š'rdis B. Brazdžio 
n ;o paskaitėlė kreipimasis j 
Amerikos ir .Lietuvos karius, 
kovojančius tėvynėje ir čia 
po Amerikos žvaigždėta vėlia
va. Visiems kri to jo paminėti 
jausmingi \patr iot iški žodžiai 
kario vardu: 

"Mes išeinam numirti už 
kraštą, 

Duokit žemės nors saują sa
vos. 

Krauju lieka pašventintas 
kraštą?, 

O lietuvi, nepam ršk Lietuvos! 
Pe t r a s Žymantas 

Omaha, Nebr. 
Išrinkta valdyba 

Lietuvių Tremtinių Bendruo
menė išrinko nauja, valdybą: 
pirm. J. Paukštait is , vicepirm. 
R. Druktcinis, kult. reikalų va
dovas P. Adamon's, ižd. B. Dai
nys ir sekr. J. Navakas . Re
vizijos komisiją sudaro : J. Ser-
muksn's, ' Tad. Mickevičius ir J. 
Sakalas. 

Lapkričio JW d. minėjimas 
Šį minėjimą surengė skautai-

ės su neprikl. Lietuvos karinin
kų būreliu. 

Karininkų būrelis užprašė šv 
Mišias už šiais metais mirusį 

Kalėdų šventėmr Diepholzo gim 

Minutės atsistojimu buvo pa
gerbti žuvusieji ir žūstantieji 
u ž L i e t u v o s l a i s v ę . 

Parapijos bažnytinis noras, 
vadovaujamas vargonininko M. 

naujai . Surinkta $81.05. Auko-į Bernoto, sugiedojo Amerikos ir 
jo 63 akmenys. Stambesnėmis Lietuvos himnus. Be to, da r 
aukomis parėmė šie: po $5 - choras sudainavo "Leiskit į Te-
kun. Jusevičius, Nelsas, J. Sa - 'vynę" . 

nešusias, kovas su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Iš
kėlė tų kovų didvyrius: kar. 
Juozapavičių, Lukšį ir kitus, 
kurie savo garb nga mirtim at
nešė Lietuvai laisvę. 

Prelegentas pabrėžė, kad 
Letuvos kariuomenė ir dabar 
tebeegzistuoja. J i kovoja tik 
kitokia forma už tėvynės lais
vę su žiauriuoju ir jėgomis 
skirtingu priešu — raudonuo
ju slibinu. 

Negalima nutylėti, kad adv 
K. Paulius, nors y ra Amerikos 
lietuvis (čia gimęs, augęs ir 
m o k a u s ėjęs) , tačiau Ikaliba 

gražiai ir taisyklinga ilietuviš-
kai. Būdamas visdėlto nuo
šaliau šių dalykų, sugebėjo 
taip gražiai, pasiremdamas 
istoriniais faktais, nušviesti 
Lietuvos kariuomenės 34 metų 
sukaktį. 

Po paskaitos buvo perskai
ty tas gen. Plechavičiaus svei
kinimas kariuomenės šventės 

proga. 

Antroje minėjimo dalyje la
bai gražiai pasirodė švč. Trejy
bės parapijos bažnytinio choro 
vyrų oktetas. Muz. M. Berno
tui akompanuojant buvo išpil
dy ta : " Jau pravertos dvaro sto-
nios" — Stp. Graužinio,- "Ei 
pirmyn" — Žebrausko, "Pakir
šini berželį" — Banaičio ir 
"Gint tėvynę" — Br. Jonušo. 

Audronė Butvydaitė su dide
liu jausmingumu padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio "Kritę 
kariai ' 'ir savo mamytės para
šytą eilėraštį "Tėvų žemės par
tizanai". Audronei už taip gra
žiai pasakytus eilėraščius nesi
gailėta gausių aplodismentų. 

Minėjimo metu buvo renkamos 
aukos Lietuvos karo invalidams 
sušelpti. Surinkta aukų $51.25. 
Iš stambesnių aukotojų pažy
mėtini S. ir O. Skurvydai, auko
ję šiam reikalui $10. 

Minėjimas buvo majoro K. 
Liiaudansko padėkos žodžiu. 

Minėjimo iniciatoriai "Ramo
vės" Draugijos Newarko sky
rius. ** * • 

"Gerbiamasis Balfo Vajaus Ko
mitete. Skaitydamas laikraštį 

niams". Bet pavardės nesakė. i r girdėdamas per radiją, pa ty 
"O kam reikia? Dievas žino. r i a u > k o k s y r a s u n k u s gyveni-
U ž r a s y k i t , k a d a u k o j a M a s p e 
tho parapietė." 

Į Balfo Centro postą moteris 

mas mūsų brolių Vokietijoj, ir 
aš prisidedu su auka $5. Žinau, 
kad tai maža auka, bet vistiek 

atneša $10. Pavardės prašau bus kiek nors pagalbos badau-
neklausti. Esu sena moteris, čiam mūsų broliui ir sesei", 
gyvenu iš miesto šalpos. Jei 
išgirstų, kad aukoju dar ki
tiems, gali man šalpą sumažin
ti. Tremtiniai Europoje už ma-

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

Nuostatui, kaip ftauatooir Guma 
Viduriu Lai* vinto ja Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maistą 

• Cia ta paslaptis, kurią milijonai 
žmonių patyrė apie FEEN-A-MINT, 
tą modernią kramtomą gumą' — vi-
durių laisvlntoją. Taip, todBl FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lais
vintąja! pradeda veikti perdaug ank
s t i . . . Jau pačiame skilvyje. Dideli* 
toktų vidurių lalsvlntojų kiekis su
ardo viriklnlmą, pasalina sveikatai 
Ir energijai reikalingą m a i s t ą . . . 
Smogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Švelnus FEEN-A-MINT yra ki 
toks. Priimtas pagal nurodymus, Ji* 
veikia daugiausiai apatinėj vidurių 
daly — pašalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! TSvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT ir Jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nuslplrklt FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 25c, 60c Ir 
Ūktai 10c 

K FEIN-A-MINfH 

NUO UfcSiSfcNEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRVĮ ODOS LIGŲi 

Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sed8ti ir naktimis mie
goti, nes Jų užalsenftjusios žaisdoa 
niežti Ir skauda Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DEOULO Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir gat6site ramiai miegoti nak
tį. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų- Jis taipgi pašalina niežė
jimą Ilgos, vadinamos P8ORIA8I8. 
Taipgi pasalina perftBJlmą Ilgos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyslmą tarp-
ptrsčlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlGstančlos ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų Umrtlnių 
odos Ilgų. LEGULO 
Ointment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
nležinčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 ct., 
$1.25 ir $S.60. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde
ri i — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy Sk, Chicago 34, I1L 

MUlberry 5-3694 

Puiki Šventėms dėlto, kad ji yra 

JUIO parapijų*,mokykloje, j>irua- jUiuaiioje bav. kūrėją J . .&aor*-

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Te l YArds 7-S278 ir 79 

K E L I O N E S ; 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname biletua, viešbučius Ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dalykus. TUKIME LIETUVIŲ SKYRIŲ. Pildome afidevHus. Kelione* 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai <gausite vietas. Pirk
dami hllctii.s paa mus nemokysite brangiau ir išvengsite laiko sutruk-
įlyino, nes nereikės lankytis nei i geležinkelio stotj a r aerodromą, nes 
vtwi tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS ttt TAISYMAS 

\k oro Egsflj cotiPffl 
[Į Į (gual)f led engi n e ers' servlce) 

3120 S. Hahted Street - DAnube 6-68S7 

KENTUCKY 
STRAIGHI 
B0URB0N 
VVHISKLV 

BRAND 
<UD*SIIHNY 6 R 0 0 K B»AND KENTUCKV B U N D f c l ) VVHISKEY C0NTA1NS 6 0 * GRAIN 
n.mi£U. S.PJJUXS * j .«uuUUUUUJCJJULOJUCai».f^tta*"UMiil£.«ir-

ST. ANTHONY SAVINOS & LOAN ASS'N. 
1147 So. 49tb (our t , fUioero 50, 111. 
JOSRPH K. C.RIBAUSKAS. Sokrctorlua 

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

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,000.00 

f Išėjo iš Spaudos — 

S Ū N U S PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku-

^ , 

Vietoj 

L1HMMHH) 
DOLERIŲ 

tik 

2 DOLERIAI 

pas F . J . Sįieen prieš pora sa 
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos apara tų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skai tytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mint i s už du 
doleriu. 

Rašykite „DRAUGUI" 
2334 So. Oakley Ava, Chicago 8, III, 
• I • I I I . »|i m U i I I » » » . ^ — W » ^ - » H » 
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Antradienis, gruodžio 2, 1052 

X Chicagos ir Indianon Aps
krities Ii. Vyčiai praeitą sek
madienį pagerbė senjorus vy-
(Mus-redaktorius L. Simutį ir 
Ign. Sakalą Vyčių salėje. Buvo 
suruošta vakariene. Dalyvavo 
daug žymių Vyčių veikėjų. Pa
rengimui pirmininkavo J. Juo
zaitis, o dovanas L. šimučiui ir 
Ign. Sakalui įteikė Chieagos-In-
dianos apskrities L. Vyčių sek
retore Gudauskai tė. 

X Kun. Ign. Albavičius, kun. 
*I. Grinis, kun. V. Ragtlanavi-
čius, MIC, B. Pivoriūniene, 
Snarskiene, Kuzin iš Gary, Ind., 
Zoromskis, kun. K. Baras, Jo-

IS ARTI IR TOU 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Uolus gimnazijos rčmftjai. 
Broektone, Mass., tremtiniai su 
organizavo keturius rėmėjų bū
relius Vasario lti gimnazijos 
mokiniams globoti. Is 80 rėmė
jų, įeinančių į šiuos būrelius, 
yra 56 tremtiniai, o likusieji 24 
sudaro senieji ateiviai ir čiagi-
miai. Jų tarpe pažymėtini P . 
Kodis ir P. Vaičiūnas, kurie is 
karto įmokėjo savo įnašus už 
visus metus, o taip pat Dugey's 
Package Store, kurios savinin
kas įnešė savo dalį už 10 mė
nesių. O, kad jų uolumu ir lie
tuviškų reikalų supratimu pa
sektų kiti senieji ateiviai ir čia-
gimiai, o ypač biznieriai, ku
riuos lietuviai remia! 

— Dipl. in/. A. JursVis, 
V. D. Universiteto docentas, 
Tempk- Universiteto instrukto-

nas Stoškus ir daug kitų veikė- | rius, persikėlė gyventi į nuo-
jų pasveikino redaktorius — L. ! s » v ^ namą, 1313 VV. Jerome 
Simutį ir Ign. Sakalą praeitą! Str., Philadelphia 40, Pa. 
sekmadienį per L. Vyčių suruoš -V. Kubilius, gyv. Bostone 

ATGAVO REUfelIMA per respublikonų konvenciją ke 
lėtą kartų turėjo progos prisi
žiūrėti į Eisenhovverį ir tada pa 
darė jo portreto škicus, o da
bar jį užbaigė, piešdama ang
lių, ir yra išatačiusi savo įstai
goj parodon. Laikraščiai įdėjo 
jos atvaizdą ^ u nupieštu prezi
dento portretu. Ji užtrūko 4 
savaites, kol portretą užbaigė. 

Ted E. Hartvvig, 30 metų buvęs aklu, vėl viena akimi mato, kai 
jam buvo padaryta akies operacija. Jis gėrisi rožėms, kurias 
jam įteikė slauge, Stanford Dniversity 1 gonineje, San Fraueisco. 

(INS) 

tą vakarienę. Vyr. red. L. Ši
mutis ir Ign. Sakalas, dėkoda
mi už jų pagerbimą, pareiškė, 
kad L. Vyčių organizacija yra 
mokykla, kuri paruošia visuo
menės vadus. 

X P-18 Valančiūte, akompa
nuojant p-lei Mpndeikaitei, atli
ko meninę programos dalį per 
redaktorių — L. šimučio ir Ign. 
Sakalo pagerbtuves, kurias su
ruošė praeitą sekmadienį L. Vy 
čiai. 

X Aleksis Kalninš, latvis ap
lankė mūsų rddakciją užsipre
numeravo „Draugą" ir mus pa
informavo, kad jam ir kitiems 
tremtiniams daug pagelbėjo 
dvasininkas Aiva Tompkins, 
kurs šiemet švenčia savo 50 m. 
amžiaus sukaktį. Jisai yra daug 
prielankumo parodęs tremti
niams, nežiūrint jų tautybės, ti
kėjimo, rasės. Ypač daug pa
gelbėjo pabaltiečiams, rūpinda
masis jų butais, įsikūrimu ir 
darbu bei organizuodamas pa
galbą ligoje. Nevienas tremti
nys yra patyręs to dvasininko 
namų vaišingumą ir svetingu
mą. Atsilankiusiam krinta į a-
kis valgomajame pakabintas 
krioklio paveikslas su parašu: 
„Viskas teka, viskas praeina, 
praeina ir žmogaus žemiškas 
gyvenimas su skausmais, ir a-
teis diena, kada kentėjimai pa
sibaigs...". 

X Lietuviu Kalbos Draugijos 
Chicagos skyrius pradeda pa
skaitas per Margučio ir Sophie 
Barčus radiją lietuvių kalbą lie 
čiančiais klausimais. Per Mar
gučio radiją paskaitos pradeda 
mos gruodžio 2 d. vakare. Pa
skaitos bus skaitomos įvairių 
asmenų, bet ne vieno, kaip kai-
kur spaudoje buvo pranešta, 
Lietuvių Kalbos Draugijai pri
žiūrint. 

Mass., numato šiais metais 
baigti technikos studijas North-
eastern Universitete. 

— K. Balta baigia ekonomi
nes studijas Northeastern Uni
versitete, Boston, Mass. 

— Muz. J . Gaidelis studijuo
ja New England konservatori
joje ir šiais metais numato gau 
ti magistro laipsnį. 

VOKIETIJOJ 
— Jau išleistas Kalėdinis Ma 

žosios Lietuvos lietuvių laikraš
čio „Keleivio" numeris, iš eilės 
3 (17). Jame įdėti Vydūno at
siminimai apie Sibire mirusį iš
tremtą Klaipėdos veikėją A. 
Braką ir apsčiai kitos medžia-

Žinios iš okup. Lietuvos 
— Kolchozai Lietuvai neša bulv rs nv.rcnkamos paviršiumi, 

badą. Lapkričio 12 d. vedamuo
ju „Artėja diena baigti bulvių 
kasimą", „Tiesa" praskleidė už
dangą, už kurios pasirodė ka
tastrofiški komunistinio šeimi
ninkavimo vaisiai sukolchozin-
tame Lietuvos žemės ūkyje. Tik 
pasvarstykite, Lazdijų rajone 
beveik iki lapkričio pusės nu
kasta vos vienas ketvirtadalis 
bulvių! 

— Komunistinė „Tiesa" puo
la viso bulviakasio Lietuvoj „at 
bulais pirštais" varomą darbą: 

didelė dalis paliekama bulvie
nose... 

— Netvarka su bulvių priė
mimo punktais. Komunistinė 
„Tiesa" nusiskundžia, kad bul
vių priėmimo punktai irgi di
džiausioje netvarkoje, nerodą 
jokio rūpesčio priimtom bul
vėm: jokių pastogių, verčiama 
tiesiog ant lauko ir paliekama 
rudens lietums ir šlapdriboms. 
Ypač tai vyksta švenčionėliuo-

\ | se, Ramygaloje ir Ariogaloje. 

Šv. Raštas ir sukaktys 

500 metų sukaktis nuo pirmos 
Ateityje numatoma „Ke- j spausdintos Biblijos pasirody-

leivį" leisti reguliariai. m o . Tai buvo išvis pirmas dides-
— ABN centrinis komitetas nis spausdintas leidinys. Jo au-

suruošė lapkričio 6 d. spaudos torius yra Jonas Gutenbergas. 
konferenciją, kurioj dalyvavo1 Jis gimė tarp 1394-1399 metų 
ABN centrinio komiteto pirmi-1 Mainze, Vokietijoje. Savo gyve-
ninkas Stecko, visa eilė paverg- nimą jis pašventė spaudos dar-
tų tautų atstovų ir apie 60 spau bui. Nuo 1434 iki 1444 metų jis 
dos atstovų. Per konferenciją gyveno Strasburge. Cia, pade-
buvo dar kartą pasisakyta prieš d a m a s Andriaus Dritzehcn, jis 
bolševizmą ir rusų imperializ- sukonstruktuoja ir pasigamina 
ma. Iš lietuvių konferencijoje ™ V ^ ^ e . ^ u s d i n i m o 

masiną. Jpuolęs i finansinius 
sunkumus, jis palieka Strasbur-
gą ir grįžta atgal į Mainzą. 

1448 metais," finansuojamas 
J. Fust, Mainze atidaro savo 
spaustuvę. Atspausdinus keletą 
mažų dalykėlių, jis imasi kolo-
salinio darbo - atspausdinti lo
tynišką Bibliją. Šį darbą prade
da, atrodo, 1450 mt. ir baigia 

dalyvavo J. Gytis*, kuria išsiun
tinėjo spaudai vokiečių k. pa
reiškimą „Pabaltijo valstybės ir 
Rusija". 

— Vilkai Rytprūsiuose. Įvai
riose Rytprūsių vietose priviso 
žvėrių, ypač vilkų, kurie tikriau 
šiai atslenka iš rytų. Vilkai, esą, 
tiek įsidrąsinę, jog ateina ligi 
pat priemiesčių ir drasko na
minius gyvulius, puola net žmo 
nes. Pažymėtina, kad apsčiai 
vilkų pasirodę ir Nemuno slė
nyje, Rusnės-Tilžės-Ragainės 
ruože. Vilučiuose vilkai sudras
kę daug avių ir veršiukų. 

— Prof. Zaikauskas, Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas ir 
dipl. teis. J. Kairys, Lietuvos 
Darbo Federacijos atstovas Vii 
ke, tarėsi dėl Vokietijoje liku
sių teisininkų įjungimo į akty-

Šiais metais pradėta minėti tarp 1453-5 metų. 
Visa Biblija atspausdinama 

dviejuose tomuose. Puslapis y-
ra padalintas į dvi kolonas ir tu
ri 42 eilutes., Spaudos darbas 
atliktas labaį gražiai, galima 
sakyti, tobulai. 

Ši Biblija yra vadinama Ma-
zarine, kadangi buvo laikoma 
ponų Mazarine bibliotekoje, Pa
ryžiuje. Jos yra išlikę iki mūsų 
laikų 45 egzemplioriai. Jie yra 
didžiuose muzėjuose ir viešose 

Atvyksta ispanas 
Į Chicagą atvyksta ispanas 

gydytojas, baigęs Zaragozos ir 
Madrido universitetus. Cia jis 
gilinsis širdies operacijų specia
lybėje. Northwestern universi
teto vienas moterų klubas jam 
parūpino stipendiją. 

Moteris atsišaudė 
Negras banditas įėjo į Irenos 

Falk maisto krautuvę 5116 
Kenwood ave. ir pareikalavo 
pinigų. Moteris išsitraukė revol
verį ir šovė į viršų.Negras ėmė 
bėgti, bet dar paleido šūvį į Ire
ną, sužeisdamas ją gana sun
kiai, bet nepavojingai. Tada mo 
teris paleido kelis šūvius į bė
gantį banditą, bet nepataikė. 

Civiliai oro patruliai 
Pirmadienis buvo mero Ken-

nelly paskelbtoji civilių oro pa
trulių (Civil Air Patrol) diena. 
Jų organizacija įsteigta tuoj po 
Pearl Harbor nelaimės, dabar 
turi 76,000 aktyvių narių ir ka
detų. Reikale jie gali suorgani
zuoti 8,200 lėktuvų ir sumobi
lizuoti 9,000 radijo stočių (dau
gumoj trumpų bangų). Dabar 
jie nori suorganizuoti 50,000 
tikrųjų narių (pilotų, stebėtojų 
ir technikų) ir 100,000 kadetų. 

Laimėtojai gyvulių parodoj 
Tarptautinėje gyvulių paro

doje, kuri dabar vyksta Chica-
goje, buvo konkursas gyvulių 
vertinimo. Pirmą vietą laimėjo 
21 m. amžiaus Oklahomos gy
vulininkystės kolegijos studen
tė M. L. Ottinger, gaudamas 
901 taškus iš galimų gauti 1,-

v000. Antrą vietą laimėjo Cor-
nell universiteto studentas W. 
Stewart, tegavęs tik vienu punk 
tu mažiau. Jaunųjų Amerikos 
ūkininkų varžybose laimėtojų 
yra 46 ir jie gaus po $300 sti
pendijos toliau tęsti mokslą. 

Trumpai iš visur 
— "Kristaus Karaliau** Ka

tedra. Liverpool (Anglijoje) 
arkivyskupai? neseniai paskelbė, 
kad šiame mieste bus pastatyta 
nauja didelė "Kristaus Kara
liaus" katedra, kuri po sv. Pet
ro bazilikos Romoje bus di
džiausia bažnyčia pasaulyje. 

— Reikia galingo ginklo. Vie
name radijo pasikalbėjime JAV 
Atominės Energijos Komisijos 
narys dr. Murray pareiškė, kad 

— Nemandagūs vyrai siun
čiami j budistu vienuolynus. La 
darko provincijoje, Indijoje, mo 
terys turi nuo 8 ligi B vyrų, ku
rie tvarko savo bendros žmonos 
ūki ir taip gyvenimą organi
zuoja, jog jų žmona gyvena 
kaip rojuje, bet užtat nemanda
gūs, nesolidarūs vyrai uždaromi 
į budistų vienuolynus. 

— Nepaprastas reiškinys. 
Chazue kaime, Nievre, Prancū
zijoje, moteriškė ėjo gatve ir 
išgirdo švilpimą, lyg kad lekian-

Amerikai labiau už visa reikia j čio sviedinio. Tuo pat momentu 
apsigynimo ginklo, kuris būtų! krito didelis gabalas ledo. Pasi-
galingesnis už atomines bom
bas, jai reikia maldos ginklo, 
kad Dievas apsaugotų pasauli 
nuo naujo karo. 

— šveicaru Katalikų Gydyto
ju Sąjungos nariai neseniai bu
vo susirinkę j Lucerną metinei 
konferencijai, kurioje dalyvavo 
daugiau 100 katalikų gydytojų. 
Tarp kitko buvo patiektos trys 
monografijos, kuriose yra svar
stomos ligos medicinos, psicho
logijos ir teologijos žvilgsniu. 

rodė, kad tai susiliejęs krušos 
gabalas. 

— Skėriai sustabdė traukini. 
Madavvoje, Indijoje, masės skė
rių užgulė geležinkeli ir sustab
dė prekinį traukinį, kuris pa
judėjo pirmyn, kai specialiai 
darbininkų brigados pašalino 
skėrius iš geležinkelio linijos. 

— Mauzoliejaus planas Pero* 
nienei. Vokiečių architektas pa* 
rengė J ievos Peronienės mau
zoliejaus planą. Mauzoliejus pa 

— Belgijos katalikų darbinin- gal tą planą būtų 40 metrų aug 
kų jaunimas turėjo bendrą pa-! ščio ir turėtų didžiausią pašau 
sitarimą su katalikais darbda
viais bei įmonių valdytojais. Pa
sitarimo tikslas buvo draugin
goje atmosferoje išstudijuoti 
bendras problemas. Pasitarimui 
vadovavo Tournai vyskupas 
Himmer., 

— Svarstė spaudos proble
mas. Šiomis dienomis VVuerz-
burge įvyko Vakarų Vokietijos 
katalikų studijų dienos, skirtos 
spaudos problemoms svarstyti. 
Buvo konstatuota, kad katali
kiškoji spauda Vokietijoje yra 
jau išlyginusi nacių padarytus 

lyje varpą, sveriantį 500 tonų. 

— Kiek dolerių apyvartoje, 
JAV 1940 m. turėjo apyvartoje 
70 miliardų dolerių, 1945 m. —* 
151 miliardų, šiuo metu apyvar
toje yra 185 miliardai. Manoma, 
jog iki š. m. galo apyvartoje do 
lerių suma pasieksianti 200 mi
liardų. 

— Ar tikrai taip yra? Ka« 
nados ūkininkas, gyv. VVhitby, 
Ont , tvirtina, kad televizijos pa 
galba jis išmelžiąs iš 30 kar
vių 15 galionų pieno per dieną 

nuostolius ir šiandien yra pa- daugiau. Karvės ypač mėgstan-

bibliotekose. Paskutinis egzem 
pliorius buvo parduotas 1926| Kanadiečiai laimėjo pirmenyb* 
mt. New Yorke už 106,000 dole- m i e ž l 1* auginime. 
rių. Nūdien šis egzempliorius Apgrobė banditai 
yra laikomas Yale Universiteto 
bibliotekoje. 

1923 metais Leipzige, Vokie
tijoje buvo išleista šios Bibli
jos faesimile su Schwenke's į-
vadu. 

X Ona Krikščiūniene, žino . . ., . , . . vesni Lietuvos laisvinimo darnioji pedagoge, istorike, labai _ 
sunkiai susirgo ir šiuo metu gy 
dosi Sv. Antano ligoninėje. 

X Kun. Andriejus Naudžiū
nas, MIC, dabar pavaduojąs 
„Laivo" redaktorių, praeitą pir 
madienį šventė vardo dieną. 

X „Dainavos" ansamblis pra 
eitą sekmadienį suruošė religinį 
koncertą Sv. Kryžiaus bažny
čioje. Religinių kūrinių mėgė
jų buvo pilna bažnyčia. Kon
certas gerai pavyko. 

X A. Mažeika, Detroit, Mich., 
yra labai patenkintas „Draugo" 
kalėdinėmis atvirutėmis, kurių 
paprašė dar daugiau atsiųsti. 

X Gaudentas Mališauskas, 
Chicago, UI., rašo „Draugo" ad 
ministracijai, kad Kalėdinės at
virutės gražios ir taria ačiū. 

bą. 

X Dipl. teis. J. Kairio, Lie
tuvos Darbo Federacijos atsto
vo Vlike adresas yra: J. Kai
rys, Muenchen 46 Postlagernd, 
Germany. 

INDOKINIJA 
— Jonas Mickevičius, Vladas 

Levickas, Antanas Tomkus, Jo
nas Nemcika, Andrius Vasiliaus 
kas ir Jonas Preisas, tarnavę 
prancūzų svetimšalių legione 
Indokinijos kare. Jonas Prei-
sas kilęs iš Kauno ir tarnavo 
būrio vadu. Kiti kilę iš Pane
vėžio ir Ukmergės. Be to, 17 
lietuviu yra patekusių komu
nistams i nelaisvę. Iš lietuvių 
tarpo pas komunistus dar ne
perbėgo nė vienas. Perbėga 
daugiausia lenkai ir vokiečiai. 

CHICAGOS ŽINIOS 
P r a m o g ų p a r k ų konvenc i j a arba apskritai - jų šeimos pa

irusios. Kai vaikas duodamas 
Chicagoje vyksta pramogų g e i m a i U k a u g i n t i > m o k a m a po 

parkų ir paplūdimių atstovų $ 4 Q m g n e s i u i > J e i įstengia, pa-
konvencija. Ta proga Sherman t y g t - y a i t ą m o k e s t į į m o k a . 
viešbutyje yra paroda modelių 
įvairių mašinų, kurios vartoja-, Areš tavo p a a u g u o l i ų gaują 
mos pramogų parkuose. Yra Šeši paauguoliai berniukai ir 
daug naujų dalykų.. ! viena 19 m. mergaitė buvo areš 

tuoti Chicagos policijoje. Jie 
Sus idū rė t r y s au tomobi l i a i tardomi, įtariant, kad jie įvyk-

Trys ginkluoti banditai įsiver 
žė į Donnebergų butą, 2146 
Arthur, ir iš žmonos bei sergan 
čio vyro pagrobė pinigų, kaili
nių ir brangenybių $3,500 ver
tės. 

Vieškelyje Nr. 14, netoli Crys 
tai Lake, susidūrė trys auto
mobiliai. Katastrofos metu bu
vo užmušti chieagiečiai: Philip 
Evans, 18 m. gyv. 1719 Mango 
ir Sandra Slater, 18 m., gyv. 
4959 Hirch. Keturi kiti asme
nys buvo sužeisti. 

Pamestinukai ir našlaičiai 
Chicagoje veikia Ulinois Child 

ren's Home and Aid Society, 
1122 N. Dearborn ave., kuri sa-
von globon kasmet paima apie 
1,100 pamestinukų, našlaičių ir 
kitų pagalbos reikalingų vaikų. 
Daugelis jų atiduodami auklėti 
bevaikėms, įsūnyti norinčioms 
šeimoms. Jų net yra daugiau, 
negu pačių įsūnytinų vaikų. 
Dauguma tų globojamų vaikų 
turi savo tėvus gyvus, tik arba 
jie yra patys globos įstaigose, 

dė kaikuriuos plėšimus. Jie va
žiavo sena 1935 m. laidotuvių 
mašina. Vienas jų iškrito ir pa
auguoliai nuvažiavo sužeistojo 
nepaėmę nuo gatvės. Atvykusi 
policija atrado 16 m. lengvai 
sužeistą januolį, su gulinčiu 
prie jo revolveriu. Greit polici
ninkas pastebėjo dar porą besi
artinančių jaunuolių, kurie po
licijos genami, numetė revol
verius. Buvo suareštuoti. Vė
liau buvo suimta visa jų gauja. 

Areštavo 18 lošėjų 
Azartiniai lošimai Chicagoje 

uždrausti. Sekmadienį policija 
areštavo 18 vyrų, atradusi juos 
užsiimant azartiniais lošimais. 

Padavėja nupiešė 
Eisenhowerį 

Stokiardų užeigoje tarnau
janti padavėja Emma Pordice 

ARGENTINOJ 
— Lietuvis K. šlapelis pado

vanojo Argentinos vyriausybei 
1 hektarą žemės, kuri skirta 
pradinei mokyklai padidinti 
Dėl to pats Argentinos preziV 
dentas Peronas per švietimo mi 
n i s t e ; pareiškė jam padėką. Tą 
įvykį gražiai atžymėjo ir Ar
gentinos spauda. 

KOLUMBIJOJ 
— Mūsų žinomas smuikinin

kus Izidorius Vasyliūnas sava 
atostogų laiką sunaudojo kelio* 
nei į Calį, B\ gotą ir Medelliną 
Bogotoje jis turėjo net kelis 
koncertus. Viešą didelį koncer
tą Murėjaus salėje, kur grojo 
smuiku J. Gaidelio ir vietinių 
kompozitorių — G. Faure ir A 
M. Valencia — sonatas. Toji pa 
ti programa buvo pakartota 
antrajame Vasyliūno koncerte 
— Dailės Galerijų salėje ir, be 
to, sonatas buvo išpildytas 
valst. radiofone. Tame pat ra
diofone buvo grojama G. Faure 
sonata in la mayor, Kolumbi
jos muzikui O. Rangel pianu pa 
lydint 

— • • • . - •• - i i • i — • • — i. ^ I . I I • i. - — i - . 

— Norvegijos briedžiai. Pie
tinėje Norvegijoje Dovre kal
nuose esą 12,000 laukinių brie-
džių. 

siekusi 8,500,000 egz. tiražo. 

— Anglų ir amerikiečių ka
talikų spauda pradeda kelti 

mintį, kad būtų pradėta beatifi
kacijos byla didžiojo konverti
to sociologo kardinolo New-
mano. 

— Nauji metai. Senovės egip
tiečiai naujus metus pradėjo 
rugsėjo 21 d. 

— Sprogimas Maskvoje. Ne
seniai įvyko sprogimas Maskvo
je (tik ne raudonoje), Idaho vai 
stybėje, kur universiteto stu
dentas darė bandymus surasti 
„savo gamybos" sprogstamą me 
džiagą. Netikėtas sprogimas su
žalojo šešis studentus, vienas iš 
jų rimtai nukentėjo. 

— Plikagalvių konferencija. 
Plikagalvių klubo konferencija 
įvyko lapkričio 3 d. St. Cloud, 
Minn. Klubo sekretorius Russel 
S. Ackerman pareiškė, jog gen. 
Eisenhoweris buvo klubo gar
bės narys. 

čios Arthur Goodfrey ir Eddie 
Cantor. 

— Vis atrandama uranijaus* 
Uranijaus jieškojimo ekspedici
ja Australijos centrinėse terito
rijose praneša, kad surasta nau 
ji uranijaus laukai, 72 mylios 
į pietus nuo Danvino. Ekspedi
cijoje dalyvauja 100 specialistų, 
kurie aprūpinti uranijaus jieš 
kojimo moderniškomis priemo* 
nėmis. Jie naudoja ir specialų 
lėktuvą, kurio pagalba gali nu
statyti uranijaus laukus, skren
dant virš neįžengiamų džiung
lių. Tarp Darvvino ir Katherinos 
yra didžiausias ir turtingiausias 
uranijaus laukas. 

• Laikas bėga, kai pažvelgi 
į pas J. Karvelį nupirktą laik
rodį. Jis primena, kad metas 
pagalvoti apie kalėdinių dova
nų pirkimą. Užeikite pasitarti 
su J. Karveliu, 3249 S. Halsted 
St., Chicago 8, 111. Tel. DA 6-
1136. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
iu» *" ua» žmogų* turėtų atliekamos nuo pragyvenimo pinigu* 
lupyti kas aavaltę. 
Taupyti reikia: senatvei, valkų mokslui, Įsigijimai namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis k laimingesnis, 
t'radek taupyti šiandieni 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
AMD l O A M A S S O C I A T I O N 
2202 W. Carmak fct • Ch i cogo 8, M. 
JOHNlKAZANAU$KA$,rW*nL VI rgMa 7-7741 

f $10.000 by F . t L i t 
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ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BENDROVĖS 
K R A U T U V E 

i 
4181-83 Archer Ave. 

Tel. LAIayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

Del praktiškiausių ir geriausių Kalėdinių Dovanų visai Šei
mynai — lankykite šią krautuvę. Rasite didesnį pasirinkimą, 
mokėsite mažiau. Apdovanota ypata bus pradžiuginta ir labai 
įvertins dovaną iš Progress Krautuvės. Dėl mažųjų čia yra 
naujausių dovanų*— žaislu-toj s. 
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