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Lietuvos memorandumo turinys 
Pranešta, kaip Maskva lauže su Lietuva sudarytas su
tartis, nors ten buvo visi nuostatai, kuriuos dabar siūlo 

sudėti į agresijos aptarimo formulę 
Jungtinių Tautų Organizaci-| klausomybės ir nesikišti į jos vi

jos Visuotinio Susirinkimo šeš
toji (teisių) komisija savo dar
bų tvarkoje turi agresijos api
brėžimo svarstymą. Pasiūlymą 
„apibrėžti agresijos sąvoką kiek 
galima tiksliau", kad juo „galė
tų vadovautis tie tarptautiniai 
organai, kurie gali būti pašaukti 
nustatyti, kas yra agresorius1' 
iškėlė Sovietų Sąjungos delega
cija dar penktojoje JTO Visuo
tinio Susirinkimo sesijoje. 

Lietuvos Nepaprastasis Pa
siuntinys ir Įgaliotas Ministras 
Washingtone P. Žadeikis šia pro 
ga kreipėsi į JTO Vis. Susirinki
mo pirmininką atitinkamu me
morandumu, kurį įteikė lapkri
čio 21 d. JTO Gen. Sekretoriaus 
padėjėjui. Memorandumas pava
dintas „Agresija ir neagresija 
šviesoje patyrimų, Lietuvos Res 
publikos patirtų dėka Sovietų 
pasižadėjimų ir veiksmų". 

Memorandumo l y d i majame 
rašte ir jo įžangoje min. P. Ža
deikis iškelia klausimą, ko iš 
tikrųjų sovietai siekia, siūlyda
mi svarstyti bei nustatyti agre
sijos sąvokos apibrėžimą, iškel
damas rimtą abejojimą sovietų 
nuoširdumu, ir paremdamas tą 
abejojimą Lietuvos patirtais fak 
tais. 

Pirmoje memorandumo daly
je išdėstomi sovietų pasižadėji
mai Lietuvai: Maskvos taikos 
sutartis, sudaryta atmušus so
vietų kariuomenės invaziją J Lie 
tuvą, kurioje iškilmingai pripa
žįstama Lietuvos nepriklauso
mybė ir jos teritorijos neliečia
mumas; 1926 metų nepuolimo 
sutartis, kur ijl abiejų pusių pa
žadėtas teritorijos neliečiamu
mas, visokiomis aplinkybėmis; 
1933 metų Londono konvencija 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos, kur jau buvo apibrėžta, ko
ki veiksmai bus laikomi agresi
ja, būtent — karo paskelbimas 
arba karinių jėgų įsiveržimas į 
teritoriją net ir nepaskelbus ka
ro. I r buvo pabrėžta, kad tokio 
įsiveržimo negalima teisinti nei 
politinėmis, nei karinėmis, nei 
ekonominėmis priežastimis. O 
kad būtų aiškiau, buvo pabrėžta, 
kad to negalima teisinti nei kitos 
valstybės vidaus padėtimi (pav., 
jos politine, ūkine ar socialine 
struktūra, arba tariamais admi
nistraciniais trūkumais ir t . t .) , 
nei teisinti valstybės elgesiu 
tarptautinėje plotmėje (pvz., ki
tos valstybės ar jos piliečių ma
terialinių arba moralinių intere
sų pažeidimas ar tokio pažeidimo 
pavojus, nutraukimas diploma
tinių ar ekonominių santykių ir 
t . t ) . 

Be to, šioje dalyje primena
ma, kad ir Sovietų Sąjunga ir 
Lietuva buvo pasirašiusios Pary 
žiaus (Briando - Kellogo) pak
tą ir abi buvo Tautų Sąjungos 
nariais. 

Antroje dalyje išdėstomi So
vietų Sąjungos veiksmai, visiš
kai priešingi pirmoj daly išdės
tytiems pasižadėjimams, č ia nu
rodoma į šiuos faktus: Sovietų 
Sąjungos reikalavimas laisvų 
rankų Pabaltijo valstybėse 1939 
metų derybose su Anglija ir 
Prancūzija; Molotovo - Riben-
troppo sutartis ir slaptieji jos 
priedai, kuriais Lietuva be jos 
žinios buvo pirma palikta Vokie 
tijos valiai, o vėliau įtraukta į 
Sovietų Sąjungos grobio sąrašą 
(pabrėžiama, kad vien jau šitokį 
susitarimai buvo aiškus visų So 
vietų Sąjungos su Lietuva suda
rytų sutarčių sulaužymas); prie 
vartinė „savitarpinės pagalbos" 
sutartis, kurioje Sovietų Sąjun
ga irgi iškilmingai kartojo pa
žadus nepažeisti Lietuvos nepri-

daus reikalus; pagaliau —- So 
vietų armijos įsiveržimas į Lie
tuvą, apkaltinus ją, neva ji ren
giasi (susitarus su Latvija ir Es 
tija...) agresijai prieš Sovietų 
karines pajėgas... Ir čia nurodo
ma, kaip Maskva iki paskutinio 
momento vis tvirtino, kad ji ne
sirengia Lietuvos susovietinti, 
kad nesikėsina į jos nepriklau
somybę, kol galų gale, kai oku
pacija jau buvo įvykdyta, Molo
tovas atvirai prisipažino, kad 
Pabaltijį užimti Rusija jau nuo 
Jono Žiauriojo laikų stengėsi ir 
turi būti pasiekta... 

Memorandumo išvadoje pa
brėžiama, kad Maskvos valdovai 
savo agresinius veiksmus visada 

-Rhee ragina pulti ir laimėti 
P. Korėjos prezidentas mano, kad sąjungininkai dabar 
gali laimėti Korėjos karą. — Nenori ne kinų, ne japo

nų pagalbos 
SEOULAS, gruodž. 3. — Belaukiant Eisenhowerio, P. Korėjos 

prez. Syngman Rhee pranešė pasauliui, kad kariaus vienas, jei JT 
atsisakys jį paremti. 

Dabar Jungtinėse Tautose • n < n • i • • 
svarstomas Indijos planas dėl be aliarmo stovyje visas 24 valan-
laisvių pasikeitimo yra nepriim- das, kasdien patikrinamos gat-

MckslkoH prezidentu pasikeitimas. -- Naujam prezidentui Cortines perimant pareigas,/senasis prezi
dentas Aleman surengė diplomatiniam korpusui ir ift užsienio atvykusioms delegacijom labai iš
kilmingą atsisveikinimą. Oia matome Aleman l*esisveikinant su JAV žemės ūkio sekretoriumi Bran-
nan, kuris atstovavo prez. Trumaną. (1NS) 

Atominiam amžiui 
sukako 10 metų 

CHICAGO, gruodž. 3. — Va-
stengiasi apvilkti legalumo šydu : k a r atominiam amžiui sukako 10 
ir auką vadinti užpuoliku. Pri- m e t u - J>s yra gimęs Chicagoje ir 
menama, kad Sovietų Sąjunga č i a b u v o kukliai paminėtas toje 
jau Tautų Sąjungoje buvo pripa 
žinta agresoriumi prieš Suomiją 
ir dėl to buvo pašalinta iš Tautų 
Sąjungos. Be to, nurodomas pa
našus pavyzdys iš*Auetrijos prie 
Vokietijos prijungimo. Šis pri
jungimas irgi buvo stengiamasi 
nušviesti kaip „savanoriškas" 
prisijungimas, tačiau Nuernber-
go teisme buvo aiškiai pasisaky
ta, kad, „jeigu net tai būtų ir 
tiesa", tai yra, jeigu net iš tiesų 

.būtų gyventojų noro atsisakyti 
nepriklausomybės ir susijungti 
su kita valstybe, vistiek šito
kiais būdais įvykdytas prijungi
mas, kaip buvo Austrija prie Vo 
kietijos prijungta, yra agresija, 
O Lietuva irgi buvo panašiai „sa 
vanoriškai" prijungta, tai yra, 
tik pačiam užpuolėjui tą neva 
„savanoriškumą" stengiantis pa
rodyti. 

Taigi, jei JTO teisių komite
tas bandys apibrėžti, koki veiks
mai turi būti laikomi agresoriš-
ki, tai Lietuvos ministro memo
randume jis turės labai iškalbin
gą pavyzdį. 

Chicagos universiteto vietoje, 
kur 1942 m. gruodžio 2 d. pir
mą kartą pradėjo sėkmingai veik 
ti atomo skaldytojas. Jį suplana
vo ir paleido veikti dr. Enrico 
Fermi. 

Jo gimimą didžiausioje slap
toje stebėjo 42 mokslininkai, iš 
kurių vakar tik 24 susirinko pa
minėti 10 metų sulaukusio vai
ko, ant kurio kaktos jau surašy
ti Alamogordo (pirmoji atominė 
bomba čia susprogdinta), Hiro-
shima, Nagasaki, Bikini ir Eni-
wetok vardai. Per 10 metų paga
minta ir ištobulinta atominė bom 
ba, užleidusi vietą dar galinges
nei vandenilio bombai. 

Atominę energiją išlaisvinę 
mokslininkai vakar turėjo užda
ras diskusijas, kurių metu apta
rė atominės eenrgijos panaudo
jimą pramonėje. 

Maskvai nepatinka 
lietuviai komunistai 

MASKVA, gruodž. 3. — Ko
munistų Pravda teigia, kad ko
munistų partijoj įsiveisė „nie
kam netikusių narių ir net kla-

Baigėsi Taft-lke medaus mėnuo 
! 

Labai supyko, kad darbo sekretoriumi paskirtas 
/demokratas 

tinas, paliaubų derybos Panmun 
jom aiškiai nepasisekė. Tik gin
klo pergalė yra vienintelis kelias 
laimėti taiką ir garbę. 
, Syngman Rhee mano, kad ko
munistus sąjungininkai gali iš
mesti iš Korėjos dabar turimo
mis jėgomis. Eiti iki Yalu upės 
nėra jokio pavojaus , nes juk ir 
dabar Sov. Rusija dalyvauja Ko
rėjos kare, o daugiau kaip mi-
lionas kinų jau kovoja su są
jungininkų kariuomene. Kas blo
giau begalėtų būti? 

Syngman Rhee yra prieš japo-
CINCINNATI, gruodž. 3. — Demokrato ir Taft - Hartley ak- nU k a r i u įjungimą į Korėjos ko

to priešo paskyrimas Eisenhowerio administracijos darbo sekre 
toriumi išmetė iš pusiausvyros sen. Taftą ir užbaigė, manoma, 
Taf to — Eisenhowerio medaus mėnesį 

Sen. Taftas neseniai davė su
prasti, kad Eisenhoweris nepa
skyrė nė vieno kandidato iš tų, 
kurių sąrašą jis jam buvo įtei
kęs pirmą kartą po rinkimų susi
tikęs. Bet tada jis pridėjo, kad 
jau paskirti sekretoriai esą geri, 
kas reikštų, jog jie gali tikėtis 
ir sen. Tafto pritarimo. 

Prieme nUSlViluSiOS s i n i u priešų", dėlto reikia paaš 
• i | . * įtrinti kandidatų atranką. Blo-
lndlJOS pianą jgiausia situacija yra Lietuvoje, 

NEVV YORK, gruodž. 3. -— JT kur reikėjo bemaž pusei kandi 
politinė komisija 53 balsais prieš 
5 (visi sovietų bloko) priėmė In
dijos planą Korėjos karo belais-

datų į kompartiją prailginti ban 
domąjį laikotarpį, kad tuo būdu 
būtų užkirstas kelias į kompar-

vių klausimui sutvarkyti ir 41 tiją „minkštakūniams", partijai 
balsu prieš 5 atmetė tą patį rei- nenaudingiems asmenims ir Ma
kalą skirtą tvarkyti Sov. Rusi- siniams priešams, 
jos pasiūlymą. Višinskis prieš „Minkštakūniais" sovietų žar-
balsavimą įspėjo, kad jo rezoliu g o n a s v a d i n a t u o s k o m u n i s t u s , 
cijos priėmimas yra vienintelis k u r i e n e m e g s t a žiaurumo savo 
kelias Korėjoje taikos susilauk- p o l i t i n i ų p r i e š ų atžvilgiu, o „kla 
ti. šiandien Indijos rezoliuciją 
diskutuoja JT visuotinis susirin
kimas, kuriam rezoliuciją nubal
savus ji bus įteikta Kinijai ir Š. 
Korėjai. 

i 

Indija, žinoma, yra nusivylu
si, nes gavusi veik viso pasaulio 
pritarimą paskutinę minutę įsi
tikino, kad visas jos pastangas 
viena Rusija pavertė niekais. 

Darbo sekretorius, — Darbo 
sekretorium Eisenhoweris pa
sirinko Martin P. Durkin, 
AFL plumberių unijos pirmi
ninką, ilgai buvusį Illinois 
valstybes darbo direktorių, re
gistruotą demokratą. (INS) 

sinis priešas" yra tas, kurs ne
mėgsta sovietų rėžimo ir Stalino 
nelaiko saule, į kuria bolševikai 
turi nuolat žiūrėti ir nieko kito 
gyvenime nematyti. 

Iš „Pravdos" pranešimo nu
manu, kad lietuviai komunistai 
rodo palinkimą į laisvę ir nepri
klausomybę nuo Maskvos. Gal 
partizanai pradėjo savo žmones 
kišti į kompartiją? Jei „Prav
da" aliarmuoja, Kad Lietuvoje 
situacija blogiausia, tai reiškia, 
kad iš Stalino pavergtų tautų 
lietuvių tauta kiečiausiai prieši* 
naši. Ištikimam Stalino bernui 
Antanui Sniečkui sunku tvarky
ti Lietuvos komunistus, ypač lie 
tuvius. 

Kalendorius 

Gruodžio 3 d.: šv. Pranciškus 
Ksaveras. Senovės: Džengis ir 
Jautrė. 

Gruodžio 4 d.: šv. Barbora. 
Senovės: Stangis ir Erdmė. 

Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, temperatūra apie 
32 laipsnius. 

Saulė teka 7:00, leidžiasi 4:21. 

\ 

Nebeištvėrė sen. Tafto širdis 
41 

darbo sekretoriumi paskyrus uni 
jos vadą Durkin, registruotą de
mokratą, aktyvu Stevensono pa* 
laikytoją ir Taf t -Har t ley įsta
tymo priešą. Sen. Taftas tuojau 
išleido pareiškimą, pavadinda
mas Durkin paskyrimą „neįtiki
mu". Jis pabrėžė, kad kritikuo
damas paskyrimą nekritikuoja 
Durkin asmens. Tai reiškia, kad 
kritikuoja Eisenhowerį ne už 
tai, kad Durkin būtų blogas žmo 
gus, bet kad Taftas nenori kitais 
sumetimais. Anot Tafto, Durkin 
paskyrimas esąs įžeidimas visų 
tų unijų narių ir demokratų, ku
rie, nežiūrėdami savo vadų (jų 
tarpe ir Durkin) nurodymų bal
suoti už Stevenson, atidavė sa
vo balsus už gen. Eisenhowerį. 

Sen. Taft negali suimti į gal
vą Durkin paskyrimo dar ir to
dėl, kad šis vis pasisakydavo už 
Taft - Hartley įstatymo panaiki
nimą. Gavęs žinią apie paskyri
mą, Durkin tuoj pareiškė, kad 
Taft - Hartley aktas yra taisyti
nas ir gali būti pataisytas taip, 
kad patenkintų darbininkus ir 
darbdavius. Tuo tikslu jis ma
nąs greit sukviesti pasitariman 
suinteresuotus atstovus ir tikisi 
Tafto bendradarbiavimo. I r po 
Tafto pareiškimo Durkin mano, 
kad jam pasiseks laimėti darbi
ninkų pasitikėjimą Eisenhowerio 
administracijai. 

Kinai vel puola 
SEOULAS, gruodž. 3. — Ki

nai vėl atnaujino puolimus Sni-
per kalnyne, bet vakar nieko ne
pasiekė — pietų korėjiečiai ko
vų pertraukos metu gerai įsitvir 
tino, turėdami galvoje ne tik 
kalvų viršūnių išlaikymą, bet ir 
kinų išrūkymą iš urvų šiaurinia
me kalnų šlaite. Fronto juostą 
padengė storokas sniego Sluoks
nis i r pradėjo Salti. 

Bombonešiai B-29 puolė vakar 
gerai užmaskuotus kariuomenės 
ir medžiagų sutelkimo centrus 
Yangdok apylinkėse (apie 30 
mylių į Vakarus nuo Wonsan 
uosto rytų pakraštyje). 

• Japonijos užsienio reikalų 
ministerija skelbia, kad su Pie
tų Amerikos valstybėmis pasiek
tas principinis susitarimas dėl 
japonų imigracijos į tuos kraš
tus. Imigracija bus planinga. 

Naujasis Meksikos prezidentas 
Adolfo Ruiz Cortfnes, gruo
džio 1 d. pradėjęs eiti parei
gas. (INS) 

vas, nes 45 metų japonų okupa
cija Korėjoje yra palikusi blo
gus prisiminimus ir japonų pa
sirodymas gali iššaukti nemalo
nių reiškinių. 

Syngman Rhee nenorėtų ir 
Chiang Kai-sheko karių Korėjo
je, bet jis sveikintų Chiang Kai-
sheko veiksmus pietų Kinijoje, 
nes civilinio karo Kinijoje atnau 
jinimas gerai atsilieptų ir Ko
rėjoje. 

Rhee paneigė visokius gandus, 
kad mokysiąs Eisenhowerį ką 
daryti su Korėjos karu. Jis ma
no, kad Eisenhoweris atvyks 
faktų rinkti, o ne sprendimų da 
ryti ar pamokymų išklausyti. 
Jis pasitiki, kad Eisenhovveris, 

R. Vokietijos armija 
- įvykęs faktas 

LONDON, gruodž. 3. — An
glijos užsienio reikalų ministeri
ja skelbia, kad S. Rusijos prieš 
4 metus sudarytas R. Vokietijos 
armijos branduolys jau išaugo į 
100,000 vyrų kariuomenę, gink
luotą moderniškais tankais, au
tomatiškais smulgesniais gink
lais, artilerija ir priešlėktuvine 
artilerija. Kariuomeiė yra stip
rioje sovietų karininkų priežiū
roje. . 

Vokiečių lakūnai anmokomi 
keliuose sovietų aerodromuose 
skraidyti ir kautis sovietiškais 
lėktuvais. Rengiamas ir karo lai 
vyno personalas, kuriam duota 
jau mažesnių laivų krantų ap
saugai. 

Neseniai įsteigtas ir generali
nis štabas. Britų pranešimas tei
gia, kad toje kariuomenėje yra 
daug buv. karo belaisvių, nepa
leistų vykti namo, bet suverbuo-
tų į R. Vokietijos' kariuomenę. 
Vargu ar kurio nors giminė ži-

vės minų detektoriais; be patik
rinimo niekas iš miesto negali 
išeiti ar įeiti, šis dėsnis taiko
mas ne tik civiliams, bet ir ka
riams. 

Tvirtinama, kad Eisenhowe-
rio atvykimo laiko nežino net 
prez. Syngman Rhee — jam bus 
pranešta apie atvykimą tik 2 
vai. prieš Eisenhowerio lėktuvo 
nusileidimą aerodrome. 

Turkijos svečiai 
MASKVA, gruodž. 3. — „Prav 

da" rašo, kad nuolatinės augštų 
JAV asmenų kelionės į Turkiją 
rodo, jog VVashingtonas rengia 
naują avantiūrą. Be to, ameri
kiečiai rengiasi padidinti turkų 
kariuomenės kontingentą Korė
joje ir dalį turkų kariuomenės 
perkelti į Prancūziją ir Graiki
ją, kad tuos kraštus geriau ga
lėtų laikyti savo junge. Toliau 
„Pravda" svaičioja, kad Ameri
ka traktuojanti Turkiją taip, 
kaip senovės Roma traktavo bar 
barų tauteles, duodančias jai 
samdytinės kariuomenės. 

Stevenson svečiuos 
pas prez. Trumaną 

SPRINGFIELD, gruodi. 3. — 
Dvi dienas šią savaitę gub. Ste-

būdamas kariškis, pagal turimą venson bus prez. Trumano sve-
medžiagą padarys geriausią čias ir dalyvaus atsisveikinimo 
sprendimą. 

Belaukiant Eisenhowerio, Seo-
ulas yra tapęs didžiausia tvirto
ve P. Korėjoje. Kas buvo įtarti
nas, tas padėtas saugion vieton. 
Kariuomenė ir karo policija yra 

Europa apraizgyta 
karo aerodromais 
PARYŽIUS, gruodž. 3. — At

lanto pakto Taryba oficialiai pa
tvirtino žinias, kad šiemet pasta
tyta ar baigiama statyti V. Eu-

vakarienėje, kurią prezidentas 
rengia kabineto nariams ir augš-
tesniems prezidentūros pareigū
nams. Ta proga bus aptarti de
mokratų partijos reikalai — 
kaip organizuoti opozicinę veik
lą respublikonams VVashingtone 
įsikūrus. 

CIO už kontroles 
panaikinimą 

ATLANTIC CITY, gruodž. 3. 
— CIO metinė konferencija pa

ropoję 126 karo aerodromai. Jie sisakė už atlyginimų ir kainų 
yra šiaip paskirstyti: Norvegi- kontrolių panaikinimą, bet ra
joje ir Danijoje po 7, Belgijoje gino kongresą laikyti parengtus 
14, Olandijoje 13, Prancūzijoje įstatymus kainų kontrolei įvesti, 
41, Liuksemburge 1, Italijoje 12 jei padidėtų infliacijos spaudi-
ir V. Vokietijoje 31. Už Vokieti- mas. Nepataria naikinti nuomų 
joje pastatytus apmokėjo Vokie- kontrolės ir ragina palikti kainų 
tijos vyriausybė iš tų sumų, ku- kontrolę toms žaliavoms, kurių 
rios skirtos okupacijos kaštams kainas, jų nekontroliuojant, ga-
padengti. Aerodromų statybai iš Ii pakelti apsiginklavimo progra-
leista apie bilionas dolerių. I mos vykdymo spaudimas^* 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Naujasis Graikijos premjeras maršalas Papagos po Naujų 

no, kad jisTyra"gyvas netoli Vo- Metų vyks ' TurkiM *H dvieM W N sąjungos tvirtinti. . 
kietiioie — Senato vidaus saugumo komisija atnaujino komunistų me-

' džiojimą JT sekretariate JAV piliečių tarpe. Per dvi dienas du 
tarnautojai neatsakė į nejaukius klausimus. 

— JAV aviacijos štabo viršininkas gen. Vandenberg vakar 
pareiškė, kad priešo aviacija Tolim. Rytuose yra S kartus didesnė, 
bet toji skaičių persvara nesanti pavojinga sąjungininkų karinėms 
pajėgoms Kote joje. 

— Komunistų puolimas Indokinijoje vakar buvo atmuštas 
nuo Na San tvirtovės, kuri faktiškai yra apsupta ir aprūpinama 
iš oro. Apie 18,000 komunistų partizanų yra apsikasę kalnuose, 
kad tvirtovę paimtų. Su tvirtovės praradimu prancūzai netektų 
didelės Indokinijos dalies k&ntrolėa. 

— V. Vokietijos kancleris pranešė savo parlamentui, kad 
Saaro rinkimų teisėtumo nepripažįsta ir dėl politinės laisvės var
žymo Saaro krašte įteiks skundą Europos Tarybai. Jei bųfų galė
jusios veikti vokiečių partijos, rinkimų rezultatai būtų buvę ki
tokį. 

— Venezueloje staiga įvesta cenzūra į užsienį siunčiamoms 
žinioms. Manoma, kad tai padaryta ryšium su sekmadienį vyku
siais steigiamojo seimo rinkimais, kurių daviniai pasirodė nepa
lankūs karininkų juntos remiamam kandidatų sąrašui. 

— Attomey General McGranery įsakė ištirti ar yra pagrindo 
kelti Owen Lattimore bylą ui melavimą po priesaika. Sen. Mc-
Carthy tvirtina, kad Lattimore yra vyriausias sovietų šnipas 

J Amerikoje. 

Prekybos sekretorius. — Pre-
bos sekretorium Eisenhowerio 
vyriausybėje bus milionierius 
Sinclair Weeks, Boston, Mass., 
kuris yra respublikonų parti
jos finansų/tvarkytojas ir ke-
letos didelių bendrovių direk
torius. Rėmė ne Taft%, bet 
Els«nhoweri. (INS) \ 

* 
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Skyny »nla i^ktu. ALFAS VAJLATKA1TIS, 

Adresas; 2115 W. 50th S t , Chicago 9, Illinois. 
———————— 

Priklauso nuo JŪSŲ 
"Skautų Aido" vajaus — kon 

kurso registracijos terminas pa 
sibaigė gruodžio 1 d. Kaikurle 
vienetai energingai įsijungė į 
darbą ir išnaudoja kiekvieną 
progą "pagauti" prenumerato
rių. Tačiau yra ir tokių viene
tų, kurie šiam reikalui dar nei 
piršto nepajudino. Konkursas 
truks tik keturis mėnesius, ku
rie netruks prabėgti. "Skautų 
Aido" administracija yra pa
skyrusi eilę premijų, kurias kas* 
nors laimė3. Būtų tačiau gra
žu, kad skautininkų ramovės ir 
tėvų rėmėjų komitetai skirtų 
nuo savęs premijas vienetams 
ir paskiriems, surinkusiems 
daugiausia taškų. 

Sia proga tenka priminti, kad 
apsileidimas šio vajaus metu 
toliau nieku negali būtį pateisi
namas. Kada pavergtoje tėvy
nėje nebėra laisvės tikrajam lle 
tuviškajam žodžiui, mes čia bū
dami sotūs ir visu kuo apsirū
pinę ,neturime teisės savo spau
dos organą, gražų ir pilną svei
kų jėgų, gyvą palaidoti. Todėl 
neturi likti nei vieno skauto ai 
skautės be "Skautų Aido" se
kantiems metams. 

Mieli vadovai i rmalonūs skau 
tų tėvai, "Skautų Aido" likimas 
priklauso nuo jūsų! Visam* 
laisvame pasaulyje turime pei 
du tūkstančius lietuvių skautiš
kos šeimos narių. Kad "Skau
tų Aidas" išsilaikytų, rekialin-
ga vieno tūkstančio prenumera
torių, kuriuos legvai gali duoti 
vien tik JAV ir Kanados rajo
nai . 

Kas neužsiprenumeruos ki
tiems metams "Skautų Aido", 
automatiškai pasidaro savo 
spaudos organo "graborium". 
Toks brolis, arba tokia sesė rim 
tai turėtų pagalvoti ,ar turės 
moralinės teisės vadintis garbin 
gu skauto ar skautės vardu. 

Alvatis 

"SKAUTYBE BERNIUKAMS" 

LSB Vadijos prašomas, v. s. 
dr. V. Čepas sutiko perredaguo
ti spaudai 1934 m. "Skautybė 
Berniukams" laidą. Knyga bus 
spausdinama s. v. si. Jono Da-
naičio spaustuvėje "Banga" To
ronte. Jos kaina apie $2.00. 
"Skautų Aido" prenumerato
riams numatoma nuolaida. Šiuo 
l e i d i n i u b u s a t ž y m ė t a L i e t u v o s 
Skautų Sąjungos 35 metų su
kaktis. 

Visais šio leidinio reikalais 
kreiptis į Spaudos ir Informaci
jos Skyriaus Vedėją s. Česlovą 

Senkevičių, 262 Rusholme Rd., 
Toronto, Ont. 

STAMBUS ĮNAŠAS SPAUDOS 
LOBYNAN 

Netrukus iš spaudos išeini* 
trys stambūs skautiškieji leidi
niai, kurie bus įdomūs ne vien 
tik skautams, būtent: 

"Jūrininkystė3 Vadovėlis", 30 
metų jūrų skautų sukakčiai pa
žymėti. Autorius jūrų s. B. 
Stundžia. Kaina iš anksto užsi
sakiusiems Spaudos Skyriuje 
$1.75, vėliau $2.00. 

Romo Spalio knyga "Gatvės 
Berniuko Nuotykiai". Kaina 
dar nežinoma, ši knyga yra vei 
ta ypatingo vilkiukų, skautų ir 
kt. jų amžiaus vaikų dėmesio. 
Autorius joje nukelia skaityto
jus į laisvos tėvynės laikus, vaiz 
duodamas, kaip tuomet gyveno 
mūsų atžalynas. 

1953 metų kalendorius "Tau
ta Budi", kuriame tilps visa eile 
mūsų kultūrininkų ir skautinin
kų straipsnių. Bus gausu ir 
skautiškos medžiagos. Jis tu
rės daugiau 300 puslapių ir bus 

JŪROS VANDENS PANAUDOJIMAS |teJSS5,!!!!S"SiL0 

Nornie Rodgers, 5 metų, sergąs kaulo vėžio liga, negali atsikelti 
pasidžiaugti „arkliuku". Vaiko gyvenimo dienos suskaitytas (INS) 

Šiuo metu Kongresas yra pa- Paskutiniu metu Jonics, Inc. 
tvir t ina dviejų milionų dolerių in Cambridge, Mass. padare 
paramą tyrinėjimui, kaip pato- tam reikalui didelių patobulini-
giau būtų jūros vandenį padą- mų. čia pradėta šiam dijalyzo 
ryti tinkamu naudojimui. Jūro3 metodą naudoti elektriškai ap-
vanduo turi daugiau 3 procentų krauta membrana iš jonų pa-
cheminių druskų, kurių dalį su-, s įkeitimo plastikos, 
daro valgomoji druska. 

ItHrlst H t lk l lU Ir K 11111" 
4701 S. Damen A ve., Chicago, Di 

fcaukite — YA. t-13Ki 
Pri imi! vakarai* 6 iki 9. ftefttafl 
10 ryto iki 4; trečiad. ir nekniad 

tik susitarus 

Yra norima, kad 1,000 galio-
Šiuo metu vandens išvadavi- nų jūros vandens svarinimas 

mui nuo mineralinių priemaišų nekaštuotų daugiau 25c. 
St. Mz. yra labai paranku vartoti tam 

tikras plastikos medžiagas, tai
kant jonų (elektriškai apkrau
tų dalelių) pasikeitimo princi- _ Lenkijoje eina nauja stip 
pą. Jos jau yra plačiai naudo- rf porinkiminių areštų banga. 
jamos jvairiose laboratorijose jį buvo parengta įtūžusiais gra 
ir tuo būdu retai kada beten- sinimais liaudies priešams, sa
ka vandenį destiliuoti. Tačiau botuotojams, šnipams ir vi-
plačiam naudojimui tas būtų I šiems, kurie išdrįstų nebalsuoti 
perbrangu. t u ž komunistų sąrašus. 

•'Vi. ofiso Cl,. 4-0253, r©*. YA. 7-638f 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR C l I l l t U K G l 

l(H.*> Ko. Ashhind Ave. (katuli. 211) 
Vai 12-3 ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. ir SeSt. 1-4 p. p. 
!{«•/.. 4420 Ko. Talman Ave. 

' — — — 
i 

Kada $1 virsta $3... 
Kaip efektingiausiai sūnau- lų ir 30,000 svarų cukraus BAL 

doti šalpos dolerį, kad šelpia- Fui kainuoja apie $4,000. Jei 
masis iš tos aukos gautų dau- reikėtų pasiųsti pinigų tiems 
giausia naudos? Paviršutiniai produktams Vokietijoje nupiru 
galvojant atrodo, kad pasiusi ti, reikėtų siųsti $9,600. Vadl-
asmeniui dolerį tiesiog ir bus nasl, veik pustrečio karto padl-
viskas atlikta. Tikrumoje yra dinama šalpa. 

\/. " Skautų Aido" formato. Kai
na 50 centų, platintojams 20% 
nuolaidos. 

Visi šie leidiniai bus gaunami 
spaudos kioskuose ir per skautų 
vienetus. 

. 

SKILTININKŲ KURSAI 
Chicagos "Lituanicos" tunto 

tuntininko s. Br. Gurėno inicia
tyva, čia organizuojami skilti-
ninkų kursai, kuriems vadovaus 
s. Alfonsas Kerelis. Lektoriais 
pakviesti atitinkamų sričių ži
novai, skautininkai. Kursuose 
galės dalyvauti skiltininkai, pa
skaitininkai ir kt. sugebą va
dovauti skautai. Programa jau 
sudaryta. Tikslas — pakelti 
skilčių veiklos lygį. 

SVARBU SKAUTAMS 
VYČIAMS 

Ar skautai vyčiai budi, ar 
drauge su lokiais pradėjo žie
mos miegą? Tikėsime, kad bu
di! Todėl prašome paskaičius 
šią žinutę, tuojau imtis > "Skau
tų Vyčių Sąskrydžio Darbai" 
leidinį, popierį ir plunksną ir 
skubiai pasisakyti prit. sk. vy
čio programos klausimu. Savo 
nuomones ir sugestijas neatidė 
l i o j a n t s i ų s k i m e p s . V . A . M a n -
tautui, West Baden College, W. 
Baden Springs, Indiana, Sie 
metai jau baigiasi, o iš mūsų 
brolių vyčių vis nėra žinelės 
laukiamos... 

kitaip. 

Šalpos organizacija kaip 
BALF, tą šalpos dolerį "padl-
na". BALF seka kur kokios* 
prekės pigiausios ir kuriuo lai
ku perkamoji dolerio galia yra 
stipriausia. 

Šiandien be muito praleidžia
mi į Vokietiją neribotam kie
ky šalpos organizacijų siunčia
ma šalpai du pagrindiniai trem
tiniui reikalingi maisto produk
tai: cukrus ir riebalai. Pasitei
raukite savo krautuvėje, kiek 
jie kainuos ir kiek už jūsų au
kas BALFas gali jų pasiųsti 
tremtiniams į Europą.' 

BALF Vokietijoj esančiam 
lietuviui įteikia svarą riebalų, 
už kuriuo* mokėjo 16 c. Vo
kietijoj tie riebalai 3 kartus* 
brangesni. 

BALF lietuviui tremtiniui dm* 
da svarą cukraus, už kurį mo
kėjo 8 centus. Vokietijoj du
kart brangiau. 

Pasiųsti 10,000 svarų rieba-

MŪSIŠKIAI PAS DĖDĘ 
SAM4 

Chicagiškės pulk. J. Sarausko 
skautų vyčių dr-vės jau devyni 
broliai tarnauja JAV garbingos 
kariuomenės eilėse. Kai ku
riems jų jau artinasi laika* 
grįžti# Bu v. dr-vės vadui Cpl. 
Anatolijui Mili Janavičių i beliko 
tik apie 10 savaičių tarnybos. 
Sugrįžęs Chicagon rengiasi stu
dijuoti universitete. 

Jeigu Amerikos lietuviai no
rėtų tą 40,000 svarų cukraus | | 
riebalų privačiais paketais iš
siųsti, be $1Q,000 tikrai nega
lėtų padaryti. BALFas tiek pro 
dūktų nuperka, pasiunčia ir pa
dalina už $4,000! 

Tik riebalai ir cukrus Ameri
koj pigesni, negu Vokietijoj. Vi 
sos kitos prekės jau pigesne* 
Vokietijoj. 

. • 
Aukodami tremtiniams, vyk

dykime šalpą tik per Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
dą. BALFaa, šelpia visus J var
gą pateteus$». lietuvius tremti
nius lygiai. 

Visokeriopas aukas lietuviams 
tremtiniams siųskite adresuoda 
mi: United Lithuanian Reliet 
Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, New 
York. 

P V I I I s K O J I ^ A S 
Augustinas Lisauskas, sūnus Ko 

trynos Lišaus kienės-Martinkevičiū 
tes, gyv. Bajorų km., Kietaviškių 
parapijoje, pajieško giminių. Ži* 
nias malonėkite siųsti: A. Lisaus
kas, Marian HUls Seminary, Cla-
rendon Hills, 111. 

—— 
Gražiausia ir brangiausia dovana 

Kalčdų švenčių proga mažiesiems 
yra tik ką išėjUHt 

VYTĖS NEMUNĖLIO 
ir 

VYTAUTO AUGUSTINO 
vaikams knyga | 

„PO TfJVYNftS DANGUM" 
Kaina tik $2.00. Užsakymus au pi
nigais siusti: Povilas AUaausM*. 
107,17 USUi Stroct, Hlelmioud l l i l l , 
N. Y. 

- ^ ~ 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Ohleaga. 

Aliejus krosnims ir cec traliniu! ap 
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LArayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

nx~ 

SIUVAMOS MASINOS 
ir 

RA&OM. MASINfUJtS 
ga u nam oo jr «r > asiorn 1 * s*» ̂ f - ^ i ! 1 -

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BI**«P 1-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

^ 

Tel ofiso YA 7-0664. ręst MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augstaa) 

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

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, asidytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
2«mos kabios, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir «8B Pagal JŪSŲ Užsakymą 

R00SEVELT FURKITURE 
C0MPANY, INO. ' 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. 8E 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

y/ 
Tol. ofteo HK. 4-rtm>u. rm i' it. n-7:i:t:t 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfiėld Blvd. 

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

išskyrus kotvlrtad. ir sekmad. 

~~ DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marauette Rd. Ir Halsted St. 
Vai.: 7;—9 kasdieną, šeštad. 3—5, 

Tel.; Ofiso W K 6-2811 
Namų Vv*A.* 6-2990 

T**" T ' H H V ! " • '•<•' ' '• • 

Tel. ofiso PK. 6-8838. rez. RK. 7-8199 

DR.-A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečlp.d. ir šešt. uždaryta 

ORovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marauette Rd. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 *W. 63rd St 
Ofiso tel. RFJiance 5-4410 

llezid. u<ef. Gi lo veli UI 6-0017 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Tročiad. Ir šcAtad. pagal sutarti 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, re*. PR. 0-1030 

Jei neatsilieps viršminet* telefonai, 
saukite MIdvray 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPftA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p.. šešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO k O t M Re/-: IK) 2-23S7 
J. i neatsiliepia Saukit CUntral 6-229* 

Tel. ofiso 111-:. 4-2123, re/. Mt . ft-818 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
G255 South Western Avenue 

V A L kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
šefitad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

/ 

1 " • ! • • 

! 
" 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Me. kviečiame lietuviui pasidėti savo taupomus pinigus \ Chicago Savin*, and I*an Aisociation, kuri yra proporcIonaUai viena U 

•markiausiai^ augančių taupymo į ta igu visoj Chicagoj. 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 teikiu visiems teisingą ir mandagų patarnayimą. Ji i i anksto neprižada, bet 
Hudą išmoka aukitą dividendą. 

M Ū S Ų TURTAS S I E K U ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ( f 10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Photie GRovehill 6-7575 

JOHN PAKEL, President 

f P T I I V K l f \ 1 C T A i r \ v***"*"' Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais Ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
U Ii I U T I J I i i l Į l J I i l l l l i l po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 lu 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta VlM dieną. Šeštadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

/ 

• 

Tel. ofiso VI. 7-058S; rez. R E . 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

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

Seštad. tik nuo l—3 vai. popiet. 
Hozid. 3241 W. 6«th IM Al I; 

" • * • • ' • • I — ' I • ! • • ' • • II - !• • " ! • • I 

Tol. Ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
V ai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 i 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties 
B H S n s j S J S ^ M S s s j B I m m t m m m ^ m ^ ^ M M V P M M H ^ I ^ m m m ^ m m m m m m m a ^ m 

Ofisas Ir rezidencija — TArds 7-1626 
1)K. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiku, nervu gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. A rolier Ava. 

(prlo Californla Avo.. šiaury t. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:30 p. m. 

Šeštad. 1—b p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sokmad.) 
Nuo 1 iki 4 vi p. p.: 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagal susitarimą. 

Rezid.: 10838 So. \Vuliasii Ave. 
i I I I . • I II • ' • i -m . t i i i . , i 

Tel. ofiso VI. 7-OSOO. rez. VJ. 7-7303 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Ir Californla Ave. 

VAL..: 2—4 #lr 6—9 v. p. p. 
' išskyrus sekmadienius. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35i.Ii Street 
(kampus HalBted ir 36-ta pratvfl) 

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

šeštadieniais 1-—4 vai. 
Kez. 3247 S. 1 .MlliįVI.l) AVE. 

Ofiso ir Imto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
QYD\TOJAS IR CHIRURGAS 

- 1386 So. 49th (t., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49th O . 

Telefonas KEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. 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 J 2—2 Y. Ir 3—5 v. v. 

tiutaa 1004 So. 4»th Ave. 
Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Truciadion} tik susitarus 

Telefonas DAnuhe fl-1125 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterij Ligos 
3267 S. Halsted St. 

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

i 

.r 
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Tel. ofiso I I 8-0600, buto CO 1-U1UU 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broaihvay 
MIIIKItSi; l'AKK, ILL. 

(Dr. W. V. Norak ofiso) 
Va\. 6:80-9 vai. vak.s Išskyrus sekm. 

i . . . i i i • i . 

Ofiso GHove^lll 6-4020 
RessidencUos HlUtop 6-1660 , 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS/IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette KU. 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir ftofctad. pagal' sutarti 

SkeMites "Drauge" 
• • • " ' - i • 

Platinkite "DraiiNf 

Tel. ofiso YA. 7-6667, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK 0. KWINN 
(KV1KČTINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. Išskyrus troiMad. Ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS L1PSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal ausitarimJi. 
Tel. OfU. LA i- i::i«; l t e / . CK «-K:(I;> 

Tel. ofiso GR. 6-6899, PK. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Tioe. Ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Dv. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Californla Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
ik) 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6- '821, 
lel naatfd'ltapta — VTn^onneii fi-Sft»)0 
T i n . I I i - i • • i II 

le l . oflHo PR. 0-6140, rez. H E . 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marauette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ke/.iri. 6000 S. Arteslao Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLympio 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. Halsted St, Chicago 

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

DR. B. G. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput} i rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2 7 2 3 VVest 7 1 s t St . 
PriCmimo laikas pagral susitarimą 

Telefoną* <;Kovcliill 6-0785 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

x telefonu. 
T*l.»fomiH OKovAhlll R-SA49 

" .««• • ^ » r ' 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
TARDS 7-0778 

DR. 6. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

ToL YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Ofisas ir akiniu dlrbttivA 
756 VVest 35th Street 

VA I i. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12; SeStad. 10—3 p. p. 

mmo t»iffoim« Vl»̂ r1ni»» t-lKS*. 

i AL. B A A I f l RUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
V A U kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad.. antrad., ketvirtad. 
penktad. »:S0—12; 1:80—8 v. v. 
'rečiad. uždaryta, Šeštad. 9:30 iki 

12: 1:30 Iki 3 vai. po pielu 
< Aiial «.052H Plat i Bldg 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTft , 

Priėmimo valandos pagal sutarti-
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tol. Proapect 6-2635 

* ' • 
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Pasikalbėjimas su res 
DINAMIfcKESNftS POLITIKOS BtCLAtJKIANT 

Respublikonų partijai laimėjus rinkimus, Viduilnės Europos 
Federacinis Klubas buvo pakviestas šiomis dienomis svarbiam 
pasikalbėjimui pas žymų ir dinamišką Amerikos parlamentarą. 
Bent keli iš klubo valdybos pažinome jį anksčiau, tad pasikal
bėjimas vyko gan draugiškai ir atvirai, ir užtruko bent dvi va
landas. Mūsų parlamentaras paprašė jo pavardės spaudoje ne
skelbti. Tad mažiau prasmės beliko apie tai spaudoje rašyti. 
Tačiau paliestų klausimų jdomumas skatina mane nors trumpai 
pasikalbėjimo dalį visuomenei patiekti. 

Nuvykome visa klubo valdyba iš š#s*ių profesorių, dėstan
čių trijuose universitetuose: latvis .lietuvis, slovakas, čekas, 
vengras ir slovėnas; buvome bent trijų politinių srovių; kaip 

Belaisviai nebus išduoti 
Sekant Korėjos paliaubų dery 

bas, įdomu patilti ir ameriki
nės spaudos balsus, tos pačioa 
spaudos, kuri tuoj po II-jo pa
saulinio karo galo visai ramiai 
žvelgė į prievartinį rusų belais
vių atidavimą Stalino budeliams. 
Bet laikai keičiasi, nuomonės 
taipogi. Pavarčius eile d'džiųjų 
dienraščių, dabar jau nerasi nė 
vieno, kuris siūlytų priversti
no beltaisvių atidavimo mint}. 

Iš kelių būdingesnių tuo rei
kalu pasisakymų, savotiškai 
įdomus ir blaivus yra 'The Det-
roit News" štabo nario R. Bar-
nes rašinys, kurio pradžioje 
stovi klausimas: "Kodėl rusai 

KAM KOMPARTIJOS VALOMOS 
J. GOB1S 

Per paskutinį sovietinės kom subordinacijoj partijai ir vyriau 
partijos kongresą Maskvoje jos 
viršūnės davė mažies ems su
prasti, jog jie turi laukti toli 
siekiančio partijos valymo, nes 
to re kaiauja partinė discipli
na: turi būti pašalinti tie nariai 
kurie nepasižymi augštu draus
mingumu ir kurie palinko J 
oportunizmą. / 

šiuo metu SSSR kompartija 
turi apie 7,000,000 narių ben
drame 200,000,000 gyventojų 

sybei. 
ftįkart kompartijos valymas 

nebus toks sensacingas, kaip 
kad Stalinui naikinant Lenino 
gvardiją: bus daug pilkų ko
munistų išmesta: ar pateks į 
jų skaičių koks tūzas, tuo tar
pu neaišku. 

"Apvalyta" kompartija įgaus 
naują impulsą dar labiau tero
rizuoti plačiąsias mases, dar 

skaičiuje. StaFnui ir jo štabui energingiau imsis jas auklėti 
atrodo, kad tai perdaug, — politinės Stalino filosofijos dva 
prieš karą kompartija teturėjo 
2,000,000 narių, šiems laikams 
2 mil. permaža, o 7 - perdaug. 
Yra pagrindo manyti, kad 5 
mil. neišmes, bet šimtai tūks
tančių komunistų taps valymo 
aukomis. Vakarų pasauly kiek
viena partija stengiasi kuo 
daugiausia narių turėti, bet 

katalikų, taip ir protestonų. Pirmiausia pristačiau kiekvieną, I n o r i v l g ų belaisvių priverstino Stalinas į tai kitaip žiūri- jam 
keliais žodžiais pasakydamas, ką ir kur dėsto, ką veikė Europoje. K r ą ž i n i m o ? » . Į t a i žurnalistas atrodo, kad perdidelis partijos 
Paskiau palietėm taip vadinamą sulaikymo politiką. Mes pasą 
kėme, kad bolševikų sulaikymo politika yra veiksmas be pa
baigos ,net be jokios pergalės demokratijoms. Reikia dina-
miškesnės politikos. Mūsų parlamentaras pareiškė, kad tokios 
dinamiškos politikos periodas jau nebetoli. Bet jis labai aiškiai 
pasakė, kad amerikiečiai laukia ir iš mūsų visų tremtinių dina-
miškesnės, vieningesnės, darnesnės politikos. Jis pasisakė bent 
keliais klausimais. 

1) pritartų jis Marshallo plano praplėtimui'į Vidurine Euro
pą, jeigu toji dalis kontinento jau tremty realizuotų savo fe
deraciją. 

2) jis nebuvo patenkintas, kad mes taip mažai (3) turime 
suorganizavę federacinių klubų. Jis tiki organizuotumui ir jo 
labai pageidauja. 

3) Vidurinės Europos visi vadavimo komitetai turėtų trem
tinius organizuoti iš apačios į Vid. Europos Federacinius klu
bus. Tie klubai vadavimo komitetų bent kiek diriguojami, turė
tų sušaukti savo kongresą ir įsteigti tremty Vidurinės Europos 
oficialų organą, kurs ilgainiui virstų Vid. Europos provizoriniu 
valdžios branduoliu. 

Savo klubuose mes turime ir Amerikos piliečių, tad pa
klausėme ar jie galėtų toje valdžioje dalyvauti. Atsakė — ne. 
Jie galėtų tik klubuose dalyvauti ar šiaip kokias patarėjais būti. 

4) Tarp vidurio Europos tautų yra daug nesutarimų, šnai-
ravimosi, yra tarp jų daug neišspręstų klausimų, kurie galėtų 
sukelti bent tuziną mažų karų. Ypač aštrūs esą sienų klausi
mai. Šiems ir kitiems -klausimams Amerika neturinti nei laiko, 
nei specialistų, nei ūpo juos narplioti. Tad Vid. Europos tautos 
jau dabar turi įsteigti savo "clearingus" visiems tarpusavio gin
čams išlyginti. Kitaipgi, tos šalys laisvės gal ir nesusilauktų. 

PASIRUOŠIMAS ATEIČIAI 
Mes pasiskundėme, kad judriame Amerikos gyvenime mes 

jau nebesugaudome savo žmonių. Mažai kas dabar besidomi 
politika, todėl mums labai sunku inteligentiją į klubus pri
traukti. 

Pasikalbėjimas nukrypo į pačią Europą ir mes užklausėme, 
kodėl Laisvosios Europos Universitetas Strasburge tenkinasi 
taip mažu studentų skaičium, bene apie 100? 

O mūsų parlamentaras ,buvęs neperseniai visose didžiose 
sostinėse, nuo Maskvos iki Paryžiaus, taipgi pasiskundė minėtu 
universitetu. Jis sako: 

L. E. ,U. Strasburge įkurtas išlaisvintų tautų vadovybėm!! 
paruošti. Stipendijos būsią duodamos tik ambicingiems shi> 
dentams, kurie būsią apsisprendę grįžti į savo tėvynes ir ten 
veržtis į politines ir visuomenines bei kultūrines pozicijas, kaip 
savo tautos tarnai. Ogi, jis sako, dabartinis jaunas tremtinis 
dažniausia nori betkur ir betkaip mokslą baigti ir s v e t u r 
siekti kokios patogesnės karjeros. Nenumatant gana idealisto* 
kandidatų, L. E. U. Strasburge* lieka kol kas maža įstaiga. 

Mums gan nejauku buvo klausyti tokios nuomonės apie 
savo jaunimą, tačiau gal čia yra kokia tiesos dalis. Pasaulis 
visuomet buvo įvairus ir margas. Ir dabar yra juk žmonių, 
kurie siekia pirmiausia patogaus gyvenimo ir mano, kad bent 
Amerikoje laisvė ir pati per save išsilaikys už ją nebekovojant. 

VALDŽIOS TREMTY 

grąžinimo T". Į 
Barnes ir bando duoti atsaky
mą. Kadangi yra tikra, kad 
joks taikos planas, kuriuo vyktų 
priverstinas belaisvių grąžini
mas, per JT nepraeis, galima 
tikėti, kad tiek Indija, tiek ir 
kitos tautos jau negalės kal
tinti Amerikos, kad tik ji norin
ti pratęsti Korėjos karą, kad 
tik ji "kliudanti taikos įgyven
dinimui". Gi rusų atsisakymas 
priimti laisvos belaisvių repat
riacijos klausimą gali reikšti 
karo veiksmų suintensyvinimą. 

Jei neimti dėmesin, kad ru
sai sąmoningai nori pratęsti ka 
rą, tenka dar pagalvoti apie 
kitas sovietines priežastis, dėl 
kurių jie taip atkakaliai reika
lauja belaisvių. Tai jau kvepia 
daugiau principu, nei šiaip tuš
čiu užsispyrimu. Atrodo, kad 
rusai yra susirūpinę atitinka
mos moralės palaikymu savųjų 
karių tarpe. Juk, jei korėjie
čių įr kinų belaisviai būtų jiems 
grąžinti ,be abejo, jie patektų 
į kalėjimus, darbo stovyklas ir 
vėliau ar anksčiau būtų nužu
dyti. Tas ir turėtų parok i 
sovietų kariams, kas jų laukia, 
jei kada kovų metu jie sumany
tų pasiduoti į nelaisvę. Jei ru
sams teks vėliau ar anksčiau 
susidurti su vakariečių pajėgo
mis .aišku, jie turės ir tokių 
problemų, kaip pvz., ką daryti 
su lenkais, kurie, dar ir pirmojo 
mūšio neparagavę gali tiesiai 
pasukti sąjungininkų pusėn. 
Tas pats ir su kitomis satelitų 
kariuomenėmis. 

Pagaliau, negali jie pilnai pa
sitikėti ir savųjų armijos gre
tomis. Cia ir atrodo, dėl ko so
vietai taip atkakliai laikosi sa 
vo reikalavimų. Jie nori paro
dyti gerą pamoką saviesiems 
kariams. Juk tuoj po II pasau
linio karo pabaigos ar paties 
karo metu jie turėjo vargo ne 

narių skaičius sudaro balastą 
ir kenkia partinei drausmei, 
kuri jo režimui turi lemiamos 
reikšmės. Stalinui ir jo artimie
siems bendradarbiams reikia 
žmonių, kuriais galima būtų 
visai pasitikėti, kurie būtų fa
natiški jo Įsakymų vykdytojai, 
neturį nei savo idėjų, nei 
savo valios. 

Laikinis nukrypimas . 
Per paskutinį karą Stalinas 

turėjo nuo šio principo nukryp 
ti, turėjo jieškoti paramos pla
čiose masėse; pavojaus aki
vaizdoje Stalinas apeliavo į ma
ses ne komunistiniais, o pat
riotiniais šūkiais, — šaukė ma
ses ginti "motiną Rusiją". Po 
karo situacija pasibaigė, ir ko
munistiniai šūkiai liko grąžinti 

šioje. 
Teroro tikslius 

Vakarų stebėtojams gali at
rodyti, kad nesibaigiantieji so
vietinės kompartijos valymai 

S A M D I N E 
HERMANN SUDEHMANN 

Vertė Vytautas Volerta* 

(Tfdays) 
— Jeigu būtumei paprašęs mamos, ji būtų mielai mane išlei

dusi, — tarė ji. . 
— Taip, galėjau taip padaryti, — atsakė, — bet vis maniau, 

turi daug darbo. 
— Darbo turiu daug, bet labai mielai pasižiūrėčiau, kaip žve-

jojama, — buvo jos atsakymas. 
Jis nusivedė Marikę prie rudų, derva atsiduodančių ir ant sta

tinių kabančių tinklų ir viską paaiškino. Jinai klausėsi, tačiau 
nieko negirdėjo. Sunkumas, nežinojimas, kuris buvo apėmęs visą 
galvojimą, išnyko. Nieko aplink daugiau nebuvo, tik malonus va
saros vakaras su rudais tinklais, žaliais statiniais ir daugeliu gėlių 
už jų, tik paukšteliai, kurie jai giedojo, šuo, kuris apie ją vizgino 
uodega, ir mielas, geras žmogus, kuris nuo šio laiko buvo jos. 

Jinai ėjo šalia jo, kaip išganyta siela, o jis paėmė už rankos, 
ir jei taip būtų tiesiai dangun nuskridę, ji nei mažiausiai nebūtų 
nusistebėjusi. 

Visai savaime įvyko, kad abu ir sodan nuėjo. Jis aprodė auk
sines kurpeles ir eilėsnapius, o ji — verventes ir studentų gvazdi-

esą Stalino režimo silpnybė, bet , kus. Tik pro rūtų lysvę praėjo tylėdami, 
iš tiesų taip nėra, nes Stalino 
režimo esmė yra teroras, o ma
sėms terorizuoti nereikia ma
sių partijos: terorui labiau tin
ka negausi, bet fanatiška "eli
to" partija. Jei »kils 3 pasauli
nis karas, Stalinas vėl apeliuos 
į rusų patriotizmą, bet tuo 
tarpu perdaug akcentuoti ru
sišką patriotizmą reikštų už
gauti satelitinių ir ypač "bur
žuazinių" kraštų komunistų tau 
tinius jausmus. Be to, jei 
kompartija nebūtų valoma, tai 
ji išsigimtų stalinine to žodžio 
prasme, nes juk. ir komunis
tai yra žmonės ir nori norma
laus, laisvo gyvenimo, o nor
malaus, „buržujiško" gyvenimo 
mėgėjai — tai juk ir yra opor-
tunistai. Jei Stalinas ir jo šta
bas su oportunizmu nekovotų, 
tai kompartija komunizmą 
greitai užmirštų ir pradėtų nau 
JU idėjų jieškoti. Teroras pa
čiai partijai turi tikslą apsau-

Po dviejų dienų ankstų rytą Juris tarė Marikei: 
— Mama leido mums kartu žvejoti. 
Ji paklausė: 
— Kas karves pamelš? 
Ir jis atsakė: / 
— Ji pati tai padarys. 
Kai kartu su Juriu dėjo į rankinį vežimėlį tinklus, nepapras

tai gėdinosi žvilgsnių, kuriuos jautė nukreiptus į ją. Net valgyti 
nieko neįsidėjo ir niekam nepasakė: „Dabar aš jau vykstu". Taip 
išvažiuodama pasielgė lyg nusikaltėlė. 

Jis traukė vežimėli, o jinai stūmė. Bet stumti nebuvo ko, nes 
ratai, sakytum, patys sukosi. 

Iki Marių (Kuršių Marios) reikia per laukus eiti daugiau kaip 
pusę valandos. Pradžioje nieko nesimatė, išskyrus rausvą rūką, 
kaip paprastai rytais virš pievų esti, o vėliau pro jį prasiveržė mė
lynas vanduo, virš nendrių ir krūmokšnių, o tarp vandens ir dan
gaus tolumoje nuogavo Neringos smėlio kopos, lyg baltai gelsvo 
šilko juosta. Marikė galvojo: 

(Bus daugiau) 

stacionuojančius ir atostogau
jančius karius Italijoj. Italų 

I pirmąją vietą, nors nactonali- goti ją nuo tos ypatybės, kurią m o t e r y s n e t u r i e i t i š o k t i 8U 

sUnių šūkių irgi neišsižadėta, jau Leninas pavadino "minkš- j amerikiečiais; jei amerikietis 

kymu pradėtas nemandagumo > ti, kad vadai eilinius narius ty-
vajus, nukreiptas prieš J.A.V. i čia perkrauna uždaviniais, kad 

tik jie nebūtų be veiklos. Kar
tais savo įsakymais komparti-

. .»«»™ v ~ ™ - įtik su kariais, bet ir su civili-
Mūsų dinamiškam paralamentarui nepatinka visoki komi- )njaj s gyventojais 1941 m dl 

ĮSU: k°y?fe *? U y ų . 1 ^ **! ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ Įdėlis skaičius sovietinių piliečių" 
ypač Ukrainoje, pasitiko bežen
giančius vokiečius kaip išvaduo 
tojus. Po karo grįžę sovietai 
ištisas tauteles iš europinės Ru
sijos dalies išsiuntė į Sibirą, 
kaip atpildą už "neištikimybę" 
sovietiniam režimui. 

Kritus III-jam Reichui, va
karinė Europa buvo pilna rusų 
belaisvių. Iškart jie visi buvo 
sodinami J vagonus ir grūdami 
į soviet ųrankas. Vėliau, kai 
jau buvo patirta apie sovietų 
elgės) su grįžtančiaisiais, prie
vartos būdų buvo atsisakyta. 
Tai buvo taikoma ir DP's gru
pėms ,nes ir jie patekę į sovie
tų nagus buvo šaudomi ar siun 
čiami į koncentracijos stovyk
las. Tuoj po karo ir dabar so
vietai vėl gabena, naikina išti
sas tautas, ypač iš Pabaltijo 
ir kt. savo vakarinių sričių. Jų 
vieton atveša daugiau paklua-

dintų valdžiomis. Jo manymu, tokie komitetai (mūsiškai — 
tai vlikai) tarsi mažina laisvės žygių ir pasiryžimų vertę. Aš 
jam priminiau, kad kaikurios okupuotos šalys turi Amerikon 
pripažintas sovietineo valdžias, tad joms ir nepatogu kitur dar 
organizuoti savas valdžias. Bet jis priminė, kad bent trys Bal
tijos valstybės visaėlto turėtų organizuoti savo valdžias užsieny, 
nes jų sovietinės valdžios Amerikos nėra pripažintos. Ogi val
džių buvimas tremty labiau stiprintų laisvės viltis, didintų tų 
tautų prestyžą. Aš jam sakiau, kad jau seniau esu kėlęs spau
doje šį klausimą, bet nebuvo jokio atgarsio; atrodo, kad lietu
viai nedrįsta savo Vliką valdžia pavadinti, nes kaip ir nesitiki 
greito pripažinimo iš didžiųjų valstybių Šono. Bet jis visdėlto 
laikėsi nuomonės, kad Vlikas turi valdžia pasivadinti, visai ne-
atsiževlgiant ar svetimos valstybės jį pripažins. Valdžią turė
dami grynai Iš savo iniciatyvos, baltiečiai padidintų savo pres
tyžą, sukeltų daugiau pasitikėjimo ir visuotino įsitikinimo, kad 
jie tikrai ryžtingai kovoja už savo tautų laisvę. 

Patarė mums tais pačiais klausimais aplankyti ir pasikal
bėti su visa eile Amerikos senatorių ir kongresmanų ir davė 
dar kaikurių sugestijų mūsų veiklai padidinti. Tačiau, labai 
kukliomis mūsų išgalėmis mes galėsime gal tik mažą dalį jo 
patarimų vykdyti. 

Vid. Europos Klubo valdyba visaėlto iš pasitarimų išėjo 
labai pakilusiame ūpe ir šaukia klubo pilnaties posėdį, kad pa
sidalintų įspūdžiais ir aptartų ateities veiklos gaires. 

I )r. K. Pakštas 

ypač tikroje Rusijoje. Kol 3 pa
saulinis karas nekils, Stalino 
režimui reikia kietos, bet ne
gausingos partijos. Oportunistų 
Stalinas nemėgsta, nes jie gali 
jį.išduoti. Stalinui reikia "eliti
nės" partijos, kurią jis gali 
kietai laikyti savo rankoje. 

Rusų tauta labai kantri, pa
kelia nežmonišką skurdą ir prie 
spaudą, tačiau ja Stalinas ne
pasitiki ir nenori, kad perdaug 
tusų |eitų į kompartiją, o ma
sėmis Stalino režimas norma
liais laikais bijo pasiremti. Sta
linui rūpi, kad negausingas 
"elitas" "auklėtų" mases jo 
doktrinos dvasioje ir kad ma
sės būtų laikomos absoliutinėje 

— i i . u i 

nius rusų kolonistus, kurie, ru
sų akimis žvelgiant, jau bu» 
patikimesni prieš vakarų pro
pagandą ir galimą šnipinėjimą 
ar sabotažą tuose kraštuose. Vi
sa sovietinės orbitos izoliacija 
tuo nesibaigia, bet ji papildoma 
specialiai įruoštais pasienio ruo 
žais, suartais, suakėtais, užmi
nuotais, spygliuota vįela užtver 
tais ir fanatikų sargybinių sau
gomais ruožais, kurie tęsiasi 
nuo Baltijos iki Dardanelų. 

Tikima, kad naujojo karo at
veju Maskva bijosi vidaus civi
linių kovų, lygiai, kad ir raudo
nosios kariuomenės vyrai gali 
viską pametę persimesti vakarų 
pusėn. Čia straipsnio autorius 
sako, kad, jei JT tivrtai pasisa
kys prieš priverstiną karių grą
žinimo principą, tas gali išeiti 
tik į naudą būsimo karo atžvil
giu, nes norintieji mesti gink
lus ir pereiti šion pusėn, bu* 
saugūs, kad nebus išduoti at
gal sovietams. Taigi, rašinys 
baigiamas mintim, kad belaisvių 
klausimas Maskvai yra svarbus, 
ne tiek Korėjos, bet visų kitų 
būsimų konfliktų atžvilgiu, nes< 
tai gali prisidėti prie sovietinių 
karių disciplinos sustiprinimo. 

A-is 

takūniškumu'' (miagkotiely j). 
Nuolatinė baimė būti iŠ partijos 
išmestam apsaugo sovietų ko
munistus nup "minkštakūnišku-
mo", nuo jautrumo kitų kan
čioms; ši, baimė suteikia komu
nistams "kūno kietumą", o tai 
reiškia, jei nenori pats patekti 
į baisią "liaudies priešų" būklę, 
turi nesigailėti nei savo tėvo, 
nei brolio, nei žmonos, jei ma
tai, kad jie galvoja ne taip, 
kaip Stalino įsakoma galvoti. 
Šia prasme kompartijos "valy
mai" nėra Stalino režimo silp
nybė; priešingai, jei kompar
tija nebūtų "valoma", komuni
stinis režimas suirtų iš vidaus. 
Režimas, siekiąs žmogaus šir
džiai priešingų tikslų, turi im
tis priemonių, kurios normaliai 
valstybės santvarkai ir norma
liam žmogui yra visai svetimos. 
Stalinas yra nukrypęs nuo 
marksizmo, bet nuosekliai lai
kosi ateizmo: jo bedieviškas 
režimas remiamas tikrai bedie
viškomis nedoromis 'priemonė
mis. Visi turi bijoti visų, o ko
munistai turi labiausiai bijoti, 
nes jiems išmestiems iš partijos 
yra didesnė tragedija, negu 
šiaip žmogui patekti į koncen
tracijos stovyklą. 

Kovos įtampa 
Kompartijos narys — tai 

Stalino misionierius; jis gerai 
aprūpinamas, bet turi nuolat 
veikti, turi kitus laikyti baimė
je ir pats "bijoti. Veiklumas #— 
tai svarbiausia komunisto do
rybė. Ne tiek svarbu, kad veik
la būtų visada efektyvi: svar
bu, kad vadovybės įsakymai 
būtų uoliai ir kovingai vykdo
mi. Komunistas niekuomet ne
turi būti poilsio stadijoj; jis 
nuolat turi būti kovos įtampo
je. Veiklumo stoka — tai "opor 
tunizmo" reiškinys. Štai nese
niai italų kompartijos nariai 
gavo įsakyme būti nemanda 
gials su amerikiečiais: tuo įsa-

prašo informacijų, italas turi 
apsimesti negirdįs; italų krau
tuvininkai turi amerikiečiams 
sakyti, kad neturį tų prekių, 
kurių amerikiečiams reikia. 
Tas "nemandagumo vajus" pra 
ktiškai neturės j reikšmės, bet 
partijai duotas impulsas veik
ti. Kas veiklumu nepasižymės, 
tas ateityje bus apkaltintas 
"oportunizmu" ir "išvalytas". 
Neveiklumas laikomas bloges
niu dalyku, negu nesėkmingas 
veikimas. Yra pagrindo many-

jos vadai įstato savo tarnus j 
juokingą padėtį, 'bet ir tai ne
svarbu: svarbu, kad komunis
tas veiktų, veiktų ir veiktų ir 
kad jo veikla demokratinėms 
vyriausybėms darytų nemalo
numų, o kai "liaudis yra val
džioje", kad komunistų veikla 
terorizuotų mases, kad masės 
bijotų komunistų ir aklai vyk
dytų jų potvarkius. Reikia pri
pažinti, kad komunistų gyvenT-
mas nėra malonus nors ir pri-
viligijuotas, nes reikia nuolati
nės įtampos, kad neatsidurtų 
bedugnėje. 

i 
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Skip's Liquors 
5511 South Damen Avenue 

AU Phones — WAlbrook 5-8202 

PABST BLUE RIBB0N BEER 

Case of 24 12oz Bottles 
$Q29 
# pi us dep. 

0TARD IMP0RTED FRENCN C0GNAC 

$449 # Reg. price $6.64 

MEISTER BRAU 

Fiith 
24-120*4 cans 

$998 

IMP0RTED CINZAN0 VERM0UTH 
Sweet or Dry $129 

Fiith 

1947 Vintage Imported French 
HAUT SAUTERNE $139 

/ 

Fiith 

LOWEST PRICES IN TOWN ON ALL WHISKIES 
BY THK CASE 



/ 

' 
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Dviejų mergaičių istorija 

j a s Sutikau 
Chicagoje. Puošniuose kinų 
pirklių rūmuose. Čia buvo su
kviesta keli šimtai svečių švęsti 
Kinijos šventę. Pate konsulas 
sušaukė. Abidvi jos Delgės, pa 

JUOZAS PRUNSKIS 

kinų kvartale | nybos darbininkių, profesorių, 
viena net filosofijos daktarė. 
Praktiškos profesijos pasirodė 
labai naudingos. Pavyzdžiui, 
Indija misionierių nenori, bet 
labai priima mokytojas. Mes 

NAUJAS KARDINOLAS 

sisakė — neseniai atvykusios iš penkios nuvykome į Nankingą 
Kinijos. Ten buvo nukeliavu
sios kaip pasaulietės misijų 
talkininkės. Raudonieji nušovė 
vieną iš jų ir tada vyskupas, 
matydamas, kad jų talka Kini
joje neįmanoma, pasiuntė jas 
į tuos miestus, kur susispietę 
daugiau Kinijos ir kitų misijų 
kraštų studentų, kad jų tarpe 
stengtųsi daugiau sielų laimėti 
Kristui. 

Juodvi pasakojo, kad Chi* 
cagoje jos įsikūrusios netoli 
Chicagos universiteto. Lanko 
paskaitas ir dalyvauja diskusi-

Gavome mažą namuką netoli 
universiteto. Pradėjome darbą 
su studentija, o kitos mūsiškės 
ėmė teikti medicinišką pagalbą 
pabėgėliams. Turėdavome apie 
100 pacientų per dieną. Kitos 
buvo mokytojos kalbų, muzi
kos. Iš jų algos pragyvenome. 
Visos turėjome gerą ryšį su 
žmonėmis. 

— Ar labai sunku buvo? 
diskutuoja krikščionybės klau 

Reikia pripažinti, kad tai simus. Kita grupė — vietnamie-
yra aukos gyvenimas, bet mie- čių, ypač atostogų metu susi-
las, kai žinai, kad pasišventi renka iš apylinkės augštųjų mo-

jose' besistengdamos ' iškelti" dėl žmonijos, dėl Dievo. Atran- kyklų. Tarp jų visų yra nuosta-
krik'ščionybės dėsnius. Susi-|di naujus žmones, naują civili- biai gerų katalikų. 

James Francis A. Mclntyre, 
Los Angeles arkivyskupas, pa 
skirtas kardinolu. (INS) 

draugauja su studentėmis ir 
studentais, pasikviečia jų būre
lius į savo namus. Cia tęsia dis
kusijas ar turi kitus parengi
mus, pasikalbėjimus. 

Jų būstinėje 

Jų pastangos atrodė ypatin-

zaciją. Pas juos žemesnis gy
venimo standartas, o kur dau
giau laimės, būtų sunku pasa
kyti. Studentai jų tokie idealis
tai. Susikimšę po 10 viename 
kambaryje, be elektros šviesos 
veržėsi į mokslą, norėdami tar
nauti kraštui. 

Palaikome ryšį ir su studentė
mis iš Afrikos. Jei me$ laimė-

— Kaip buvo, kai artėjo ko-gos. Norėdamas arčiau pažinti 
jų darbą, nuvykau į jų būstinę muni8įaiį 
5621 S. Blackstone ave. (Tele- j 
fonas MUseum 4-6060). Kuklus I Mes buvome pasiryžusios 

pasilikti. Bet vieną vakarą įvy
ko tragedija: pasibeldė kas į 
duris. Buvome pripratę, kad 

namukas. Svečių kambaryje 
orientališki papuošalai. Albu
mas fotografijų su kinų ir kito
mis užsienio studentėmis. Iš j dažnai šaukia vieną iš mūsų, ku-
virtuvės skambėjo skardus juo-jri buvo pribuvėje. Ji daug pa
kas. Jų pirmininkė, Jacąueline j dėdavo neturtingoms motinoms, 
Dejaiffe, paklausta apie jų sąjū- buvo labai mylima. Tai ji ir pa-
džio pradžią pasakojo: 

— Pirmoji sumanytoja buvo 
Yyonne Poncelet, belgė. Ji nu
vyko į misijų kongregaciją Ro 

siskubino atidaryti duris. Nepa
žįstamasis tuojau ją čia pat 
vietoje nušovė. Buvo aišku, kad 
tai komunistų darbas. Vyskupas 

moję, kur jai pasakė, kad la-1 įsitikinęs, kad darbo sąlygos 
darosi nebeįmanomos, išsiuntė 
mus darbuotis tarp studijuo
jančių užsienyje kinų. Įsikūrė 
tokie akcijos branduoliai Pary
žiuje, Briuselyje ir čia Chicago-

biausiai būtų reikalinga pasau
liečių, misijų talkininkių drau
gija, kurios narės gyventų taip, 
kaip visi kiti žmonės ir būtų 
Kristaus liudininkėmis visose 
smulkmenose. Mes ir esame je. 
taip, kaip visi žmonės: galime 
ir į svečius nueiti, ir svečius pri
imti. Draugystė yra artimo 
meilės pagrindas. Mūsų įsteigė
ja pastebėjo, kad Belgijos sosti 

— Kaip čia pavyko įsikurti? 

— Atvykome keturios. Chica
gos kardinolas pažadėjo parū
pinti pusę lėšų pastogės nupir-

nėje Briuselyje buvo labai ak- kimui, jei kitą pusę pačios susi-
tyvios katalikų akcijos grupės rasime. Iš telefonų knygos ir 
(moterų, skaučių). Jei jos gali kitaip ėmėme rinkti adresus ir 
daug gero padaryti katalikų j lankoti žmones, jieškodamos lė-
kraštuose, gali ir misijų šalyse, 
taip ji ir suorganizavo Misijų 
Talkininkių Grupę (čia jos va
dinasi The Auxiliaries in the 
Missions) Tai buvo 1937 m. 
Greit užėjo karas. Draugijoje 
tebuvo šešios mergaites. Karo 
metu išaugo iki 25. 

— Kavp jūs ryžotės įstoti? — 
paklausiau pirmininkę. 

šų. Žmonės čia geri. Bent gi vi
si išklausydavo. Įtikinome vieną 
apdraudos tarnautoją, kurs pa
rūpino mums paskolą. Dabar čia 
mūs, su dirbančiomis ir studi
juojančiomis, yra devynios: 4 
belgės, 2 iš Vietnamo, 1 anglė, 1 
prancūzė, 1 amerikietė. 

Pri<- mūsų yra susidariusi 
grvgtf kinų studentijos, taip 
apie 30 — 60 žmonių susirenka, 

sime nors vieną jų krašto žmo
gų Kristui, jis bus geriausias 
misionierius savo krašte. O kad 
ir neatsivers, tai draugiška pa
žintis paveiks, kad neturės 
priešingų nusistatymų prieš ka
talikus. Turime koplytėlę, kur 
atsilanl-o studentija ir stengia
mės, kad jų tautybės kunigas 
atlaikytų pamaldas. 

— Iš kur lėšos pragyvenimui 
ir tai visai akcijai? 

— Bejieškodamos kaip nu
pirkti namus, pažinome daug 
gerų žmonių. Jie renkasi kartą 
mėnesyje, o apie Kalėdas pada
ro didesnį parengimą. Padeda 
skolas mažinti. Pagaliau — ti
kime Apvaizda: jei norės, kad 
mes dirbtume, parūpins ir duo
nos. 

— Kokia jūsų vidujinė draus
mė? 

— Jokių įžadų nedarome, ne
same vienuolės, tik lyg viena 
šeima, kurios narės pasižadame 
gyventi apaštališkame uolume, 

Apie žemes gyventojų padaugėjime 
JAV kasmet žmonių priauga .no apie 546 miV žmonių, dabar 

apie 3 milionus. Kiek žmonių 'jų yra 2,500 mil. Jei mūsų pla-
priauga visame pasaulyje, tiks- Inetos neištiks ypatingos katąs 
liai nežinoma, bet žinoma, kad 
žmonija dauginasi taip greitai, 
jog ateinančio šimtmečio gale 
žmonių skaičius gali padvigu
bėti. JAV š. m. rugsėjo mėn. 
1 d. buvo 157,505,000 gyvento
ju. 

Prieš 300 metiį žemėje gyve. 

sižadame ir vedybų, kad pasi-
švęstume misionieriškai akci
jai. Pilnas atsidavimas. Nuvy
kusios į kurį kraštą, stengia
mės išmokti kalbą, priimti pi
lietybę ir būdamos tarp žmonių, 
laimėti juos Kristui. 

Tą vakarą jos ruošėsi priim
ti tik ką dvi iš Afrikos atvyku
sias studentes. Palikau jas su
simastęs: kaip mes esame maži, 
prieš tuos, kurie savo jaunystę, 
ateitį, savo šeimą paaukoja tar-

neturte, bendradarbiavime. At-nybai didžiųjų idealų. 

<? 

ftbeats. 
as it sweeps... os it c/eani 

Phone us today for a home 
6howing—no obligation. 

Youll be Happiei 
withaHoovor! 

JOS. F. 

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

CONTINENTAL 
SAV1NGS and LOAN ASS0CIAT10N 

4559 SOUTH P A U L I N A ST. Y A r d s 7-0145-6 

trofos, 2250 metais žemė turės 
10,000 mil. žmonių, o 1850 me
tais — 46,000 mil. 2550 m. -
40.000 mil., o 2850 m. — 100-^ 
t"k tančių milijonų. 

Palyg nti Afrikos kontinento 
prieauglis yra mažiausias: per 
30 metų gyventojų skaičius iš 
100 mil. pakilo iki 198 mil. Ta
me pat laikotarpyje Amerikoje 
iš 13 mil. gyventojų skaičius 
pakilo gimimais ir imigracija 
iki 131 mil., Azijoje iš 330 mil. 
iki 1.254 mil., Europoje iš 100 
mil. iki 593 mil. Okeanijoj iš 2 
iki 12 mil. 

Prieš 30 metų vidutiniškai 
vienam kvadratiniam kilomet
rui teko 14 gyventojų, o dabar 
jau 18, bet reikia* # atsiminti, 
jog 2/3 žmonijos gyvena 1/8 
sausumos; viename Azijos kva 
drat. kilom, gyvena 47 žmonės, 

i o Australijoj — tik 1. 
Nuo 1911 bendras žmonių 

Vienas amerikietis apskaičia 
vo, kad jei žmonija išsirikiuotų 
eilėje po 4 ir ta eilė defiliuotų 
pro kurį tašką, defiliada už
truktų 25 metus. 

Ekonomistai mano, kad šiuo 
metu pagaminamo maisto ne
užtektų dvigubai didesniam že
mės gyventojų skaičiui, bet per 
kelias dešimtis ateinančių me
tų bus fSsta daug maisto jūro
se ir daug dykumų bus paver
sta derlingais žemės plotais, 
tad dvigubai didesnio žemės gy 
ventoju skaičiaus išmaitinima» 
nesudaro didelės problemos. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGINUS, WITTNAUBR, BULOVĄ 
• r kt . SveicariSkl laikrodžiai t ik ra i 

žemomis kainomis . 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
DAIUU) VAI,.: 9-2r30 ir 4-8 v. v. 
gefctadlenlAla 10.2:10 Ir 4-8 v. v. 

PERKRAUSIMI BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TUR|S ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
skaičius paaugo 25%, bet Ki- Q ( Į 9 So . Rockwel l S t r ee t 
nijos gyventojų skaičius padi- CHICAGO 29, ILL. 
dėjo 50%. Šiuo metu Kinijoj TeL WAll>rook 5-9209 
650 mil. gyventojų. 

S O P H l f E A R C U S 
I i WGKS stot ies — ttanga 1390 

P I R M A D . iki P E N K T A D . 
8:45 iki 0:»0 vai. ry te 

ai-:ftTAI>. 8180 lkl 0:30 r y t e 
I i l i m VISKOS VAKARUŠKOS 

18 tos p a t s tot ies P I R M A D I E N I O 
v a k a r e nuo 7 iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SC). ROCRWKLLi ST. 

Cl. i .auu 21*. III. HI :...!<•« K 4-241? 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami tr 

pr i s t a tomi f namus . 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeš tadienia is : 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 l t So. Franc isco . 

Telcf. Y A 7-1090 

= 
-. . 

^ 4> 

3241 So. Halsted St. 
CMcago 8, 111. 

Tel. VIotory 2-9542 ir 
CAlumet 5-7237 

— Tai buvo 1942 m. Tada i paruošia kinų valgių vakarienę, 
valstybiniame Liege'o universi
tete studijavau istoriją. Mano 
šeima nebuvo labai uolus katali
kai, bet aš buvau katalikų akci
jos narė. Draugė, kuri buvo uo
lesnė, kelius kartus kvietė j at
važiuojančio kun. Boland pas
kaitas. Kad ją nuraminčiau, po 
keturių kvietimų — nuėjau. 
Taip patiko, kad nutariau stoti 
į tą naują sąjūdį. Tada jo bran
duolį tesudarė 6 mergaitės. Aš 
turėjau 21 m. amžiaus. Įstojus— 
pirmą metą atlikau lavinimąsi 
tikyboje, filosofijoje, katalikų 
akcijoj, įBocialinėje tarnyboje, 
gilinausi į dvasinį gyvenimą. 
Antrą metą — išeinamas kursas 
teologijos, filosofijos, misiolo-
gijos, praktikos darbų virtuvė ir 
t t . Einamos profesinės studi
jos. Tada aš jau turėjau, moky
tojos teisę, buvau baigusi uni
versitetą. Treti metai — tiesio
ginis pasiruošimas į kraštą, kur 
paskiriama. Mes studijavome 
kinų istoriją, civilizaciją, kalbą 
ir tt. 

K r a u t u v e a t idarą nuo !» vai. ry to iki 
it:30 v a k a r o p i rmad ien ia i s Ir kotvlr-
tadiontais . Ki ta is v a k a r a i s lkl 6 v. v. 

Nedellomla užda ry ta vina, diena. 

••| — 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
•nonėi | 

plikti daug 
tmonėi pasakoja, lof buvo laikai kada u i doleri galima buvo 

r daugiau kaip šiandien! Todėl mumi tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo Manais gerais laikais". Uiaikito šiandien pat 
ir ^itikinsite! 

DIKNĄ 

W A K S | 4 LOVA 

Sof a-Lova Miegojimtiį 
flfafconatruota ii sunkiųjų spyruoklių 

sc* puikaus darbo rėmų. Parinkta i i 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėm i* atr amoni is. 

1.1 KTU VIS STAjVl.KV RIMKUS, VED* JAS 

Ablejti karnos po %OQ 
Nereikia imoketi O O 

AUMtb. FURNITURE & 
APPLIANCES 

2318 ROOSIVELT ROA0 £XSJ£JS*. ' 
Atdara kasdien 8 iki ii, pirmad. ir kr t v. rak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

vKSTiiviNfts N U O T R A U K O S 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MCSV SPEOlALVBft 

Precin Photo Studio, Ine, 
UDVAKDAfc J ULI8 . Sav 

4068 Archei Avenae 
Telefoną* Vlrgtaia 7-2481 

miiiiiiiiim>iiiiit<iiimiiin<'V'ti<;iMiH. 

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

' i rigaliūrut i tfs-I .azausKienes 
3)?0 So. Halsted St. 

'Ael. CAlumet 5-9339 
l ' n t n m m i mokin ia i : p i rmad. . an t rad . , 
:i'<Mad. ir ponktad . nuo 5 v. iki 8 v.v. 

' i i i i i i i i i i i i i i i i i i ie i i i i i i i i i f i i i i ini i i i i i i i i i i i i i 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RUAIU 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel . Vlc tory t - 1 1 1 1 
APKAfNAVIMA IR P R K K I V P R l 

STATYMĄ T E I K I A M K 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien nur 
8 vai. l y t o iki 6 vai. v a k a r o ir 
Šeštadieniais iki 3 vai. v a k a r o 

i r «" i • • — ~ — . . •• i : r - " 

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

PERKRA l ISTOME BALDUS / 

Patarnaujame gerai ir pigiai 

t 

— Kokios mergaitės į jūsų są
jūdį daugiausiai įstojusios? 

— 1947 m. jų jau buvo 60. 
Nepriima nebaigusių gimnazi

jos. Yra keletas gydytojų, gai
lestingų seserų, socialinės tai. 

Dovanodami dabartinę 

SCHENLEY 
k. • j&ft žinote, kad duodate 

skaniausia degtinę 
per daugelį inetų! 

p.8. GaaUoia doįraiMj dčžejr 
be ckfclru niokcH&o 

B U N U l D W H I S K E Y 8 6 P R O O h 6 5 % G R A I N N E U T R A L S P I R I T S . 
\ SCHENLEY DISTRIBUTORS, INC., NEW YORK, NEW YORK ' 
— — — ••'• I '•' I • " • ' • " • — • " I - — į ' * » • ' • •—m •'• į J a — p M Į • — • • ' • i. m ! « • • » • m—•• « N i «i MM M i iii II m—m~mamm*+**m~mmm 

•a'brbfifabie reminder 
open a savinas account 

is monfh 

Gaukit du gertu uždarbius kftsititot 
Užtikriiikit taupymui ajpsaug% 
Turėkit *iiu£U k*i reikia 

fotikft M H • FrMfikK kiek aarlU, 
- ,kjute mtitm 

STASYS FABIJONAI 
2J46 SO HOYNK AVE 

Tel. Vlrginia V7097 

iiJsrHJSsrr=?-ss5rFUSSi'"r;JJsa» • 

UN1VERSAC SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

U N SO. HALSTED STREET CHICAGO S, ILLINOIS 
j Telefonas: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniai*, antradieniais ir penktadieniai* m»o 4 ryte 
iki 4 valandai vakare. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. va kuro. 
Tračiaujeniaia uždaryta. Šeštadieniu* nuo • vai. ryto iki 1 vai. a. p. 

ALBBNAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRALSTVMUS 
ir jvairiu daiktu perkraustymtiH 

Taip pat p'THium'-luiMo j uiHlen] 
paUiotfiliun |vau aus maistu 

Kreipt is : 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. D Aminu 6-3245 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOVOLOS UNIVERSITETO, 

nuorganizuotas „Oraugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto-
Uf dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
•r kit. organizacijoms. Paskaitos 
\ra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvio kalba, 
rvirekt orius 

Kun. V. RagdHiiavtrlirv M H 
AtA<lvttn<ttuf lt 

CrM 4. A. Zvelin» 
iHHĄ So. OaMey Ave., < luv•;•;;,. m. 

Paskaitos vyksta antradieniais 
f Ketvirtadieniais Aušro« Vartų 
>a ra pi jos mokykloje, prie „Drau
go nuo « v 30 m iki 8 vnl. 30 m. 
'akam, 

l»ASKATrV TVARKARAŠTIS 
r,n><><|/.:<» 2 ii. « v. 80 uun. Vytau

tus /vii'Mly* skai to t" tna: Lietuvos 
laisvinimas, InroMnavlmos ii gar«i-
lutnas. 

Cruori ko Z d. 7 v. 80 m. Ituųtiiikt^is 
HahrausKas ska i to t e m a : NuaSvCtos 
fraKės. 

Ctruodžlo 4 d. <i v. :p> mln. I'rof. 
I>i'. l ' e t n i s J o n i k a s sknito tenm w 
iii's\'kliuKiii Mutiiivti /O- ' / IKI 

Gruodžio 4 d. 7 v. 'M\ niin. T. 
ItrO&O M o r k a l t K K. .1. paskelb ia r -
p o r t a l o konkur so rcsul ta tua . 

j Diena Ateis, Kai Busi Linksmas Sutaupęs! 
I iHffir TaiS>' ( ! a b a r pradekite taupyti šioje lietu- 3K& 
1 JE vi^koie ištaigose. BRIfiNTON Savin?* A j E ? 

• • B "~ 
viškoje Įstaigoje. BRIGHT0N Savings ft 
Loan moka 3% pelno ant JŪSŲ sutaupu. 
Iv iHiv i rnu t a u p y t o j o i nde l i a i a p d r a u s t i iki*$ĮO.OOO.OO. • 

BriglHim Savinas and Loan Ass'n 
4071 Aretier Ave. ) vakarus nuo Callfornia Ave. 

CHARI.ES ZEKAS, t5ec'y 

Ol-'IKO \ \ l \ \ I M I S 
Pirmad,, Arftrad., P»>uktad. Ir fteftt Trečtad,v t:0S • > 1 • iki lt:t»o v. Ą 

6:00 tyto lkl 4:8(1 p. p. K- iv i r tad . 9.0<i ry t - \u\ 8:00 vak. 

-. . . .. . 
^ T-Tl 
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Antradienis, gruodžio 2, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

NEDARBO 
P . SIRGEDAS* mūsų bendradarbis 'Sydnėjuje 

Maždaug prieš metus tūlas 
australų žurnalas rašydamas 
apie Australijos pokarinius eko 
nominio gyvenimo rūpesčius, 
pranašavo: 

"Ateis laikas ir australai įsi
tikins, kad jų australiškasis 
*way of life' paremtas žema 

produkcija, besaikiu pilvų pri
pildymu, pigiomis pramogomis 
ir betiksliu laisvalaikio pralei
dimu neveda į lengvą, patogų, 
t ikro civilizuoto gerbūvio gyve
nimą"... 

I r tą išpranašautą laikotarpį, 
atrodo, jau šiandien pergyve
name Australi jos nedarbo pa
raiškose. Žinoma, tai pirmiau 
sia ir skaudžiausia paliečia nau
juosius ateivius. Tam pailiust
ruoti ir pateikiama žemiau iš
gyvenamo momento faktų nuo 
trūpos. 

Visuomet kultas ėriukas 

Didžiausia Australijos darbo 
unija A. W. U. (Australian 

VVorkers Union) nagrinėdama 
"Imigrantų problemas", savo 
generalinio, sekretoriaus Mr. 
Tom Daugher ty lūpomis t a rp 
kitko pareiškė nugąstavimus — 
kaltinimus dėl imigrantų asimi
liacijos ir darbo. Štai tie nugą
stavimai ir kalt inimai: 

1. Komunistinės ir fašistinės 
jėgos bando sėti naujųjų aus
tralų ta rpe prieš australinį nu
sistatymą. 

2. Kai kurie laikraščiai sve
timomis kalbomis spausdina 
straipsnius, puolančius austra
lų gyvenimo būdą (way of life) 
ir austral iškas institucijas. 

3. Tūkstančiai imigrantų nori 
apleisti Australiją. Apie 5,000 
pareiškimų y ra paduota imig
rantų išvyktti į JAV ir kitus 
kraš tus . Bent po 100 bedarbių 
imigrantų apspinta kiekvieną 
laivą, plaukiantį į užjūrius, 
stengdamiesi savo darbu apmo
kėti kelionę. Kasdieną bent po 

J1KŠKO DINGUSIO LftKTUVO 

SB 17 lėktuvas skrenda virš kalnų Aliaskoje, jieškodamas dingu
sio C-124 lėktuvo lapkričio 23 d. Lėktuve buvo 52 asmenys. (INS) 

n • 

ir praktikoje tokios daugumoje 
nėra laimingos. 

8. Lygsvaros t rūkumas t a rp 

L I E T fiSTCAS 
PAKVIETIMŲ NEBUS PRIE 

ĮftJlMO 

vyrų ir moterų skaičiaus imi-
40 imigrantų greipiasi į Imigra- g r a n t ų tarpe padėtį padaro ga-
cijos Departamentą Sydnėjuje, n a pavojingą ir nenormalią. 

Šiuo laiku yra bent 200,000 
daugiau vyrų, kaip moterų. 

prašydami juos deportuoti j 
Europą. 

4. Apskaičiuojama, kad maž 
daug 80% visų imigrantų šiuo 
metu yra be darbo. Apie 10 
tūkst . imigrantų, kurie nese-

Lietuvių Teatras praneša, jog n i a i a t v y k o j Australiją, vis 
pakvietimai j Antano Ruko links- w " 
mą trijų veiksmų nutikimą „Bu- | d a r neturi darbo, 
bulis ir Dundulis" gaunami tik 
skirtos platinimo vietose. Prie įe 

5. Nedarbui i r toliau plečian-
Jimo pakvTetimų nebus galirmTgau tis, eilė imigrantų gali tapt i kr i 

minalistais, o jų stovyklos ga
linčios tapti organizuotų nusi
kaltimų centrais, nes tokio pa
linkimo elementų esą visose tau 

X 

ti, nes taip yra patvarkyta mo
kesčių įstaigos. 

Primename, jog pakvietimai pla 
tinami per šiuos platinimo punk

t u s : 
Bridgeporte: J. Karvelio preky- i 

boję. 3249 S. Halsted St. Tel. DA t o s e -
6-1136 ir J. Kelečiaus iškabų dirb- 6. Eilė olandų ir italų imig-
tuvėje, 3352 S. Halsted St. Tcl. CL j r a n t » dirbančių žemės ūkyje 

BriRhton Parke: Penčylos (buv. j y ra apmokami daug žemiau nu-
Dambrauakų) krautuvėje, 4501 S. įstatytos įs ta tymais pagrindinio 
Talman Ave., Tel. VI 7-6876. 1 atlyginimo 

Marųuette Parke: tik „Margu- į \ . . . . . Mi 
tyje". 6755 So. VVestern Ave. Tel. | '?• Mišrios vedybos t a rp imi 
GR 6-2242. 

Cicero: Pareigių krautuvėje 
„Dana". 1439 So. 49 Ave, ' 

Laikraščių admlnlntracijose: 
„Drauge", 2334 S. Oakley Ave. 

Tel. VI 7-6640; „Naujienose", 1739 
S. Halsted St. Tcl. CA 6-4380; 
„Sandaroje", 840 W. 33rd St. Tel. 
YA 7-4789. -

Taip pat pakvietimai gaunami 
pus Lietuvių Teatro aktorius. 

„Bubulis ir Dundulis" premje
ra įvyks gruodžio men. 6 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vakaro Hamilton 
Park teatre, 72-ros ir Normai gat
vių kampas (du blokai į rytus nuo 
Halsted St.). 

Lietuvių Teatro vadovybe 

Antroji medalio pusė 

"Australijos Lietuvis", supa
žindinęs savo skai tytojus su mi 
nėta "kaltinamąja medžiaga", 
atverčia ir antrąją medalio pu
sę, pareikšdamas: "Kad unijos 
susirūpino suras t i 'asimiliaci
jos programos ' nepasisekimo 
priežasčių, sveikintina. Tačiau, 
nors kaikurie unijos paskelbti 
daviniai ir yra 100f/c teisingi, 
mūsų nuomone, kaiknurie tvir
tinimai y ra tiesiog absurdiški. 
Bijodami, kad ir mūsų kas ne
apšauktų ' faš is ta is ' , mes nuo 
detalizuotų komentarų susilai
kysime, atkreipdami dėmesį \ 
faktą, kad tūkstančiai imigran-

grantų ir australų gana re tos tų stengiasi apleisti Australiją, 

. . . . . 

vadinasi, su autrališkuoju 'vvay 
of life' ne viskas tvarkoje".. . 

Taip pa t daugelio pasipiktini
mo protestų iš naujųjų austra
lų ir pačių australų susilaukė 
Victorijos policininko (Vyr. de
tektyvo Francis Holland) atei
vius įžeidžiantis pareiškimas 
spaudai apie tai, kad ateiviai 
galvoja, jog "jie vis dar tebėra 
savo kraštuose, -kur vogimas 
yra vienas iš būdų užsidirbti 
pragyvenimą". 

Dėl nepagrįstų kaltinimų 
prieš imigrantus, skleidžiamų 
australų spaudoje, y ra paskelb
ta ir Imigracijos ministerio su
darytosios "Komisijos Naujųjų 
Australų Nusikalt imams Tir t i " 
sekanti rezoliucija: "Komisija, 
pripažindama reikšmingą spau
dos įtaką visuomenei, šiai pri
imant ateivius savo tarpan, ra
gina spaudą, vykdančią savo 
įsipareigojimus visuomenės at
žvilgiu, vengti atskirų asmenų 
neigiamumus priskirti ateiviam 
aplamai' 

Darbo a r grąžinti į Italiją... 

Ryšiumi su nedarbu pareiško 
mis Australijoje, spalio 30 d., 
Sydnėjuje apie 500 italų imig
rantų bedarbių bandė demons
truoti obalsiu: "Darbo a r grą
žinti į Italiją"... Dėl to įvyko 
ties italų generalinio konsulo 
įstaiga ir kitoje miesto dalyje 
demonstrantų grumtynės su po 
licija, panaudojant iš abiejų pu
sių smur to veiksmus. Buvo su
imta 5 karštesni demonstran
tai. Riaušininkai ir jų generali
nis konsulas pareiškė, kad pas
tarasis apgailėtinas įvykis ne
turėjo jokių politinių inspiraci* 
jų. 

Apie kalbamą įvykį "Masu 
Pastogės" skilties "...Pykti ne
reikia" komentatorius pateikė 
sekantį vaizdelį: "Praeitą sa
vaitę sydnėjiškiai turėjo progos 
stebėti Oxfordo gatvėj pikantiš 
ką vaizdą, ka ip ' Sydnėjaus poli
cininkai, malšindami dėl ne
darbo išdykaujančius italus de
monstrantus , nešė ant rankų 
tūlą naują australą, atseit, ita
lą. Praeiviai stebėjo šį retą vaiz 
dą tol, kol nešamas naujasis 
australas nedingo užkištas už 
"Juodosios Marijos" grotų. Tos 
pačios tau tybės ikitas naujasis 
australas piktai žvairuodamas 
t a ry tum sau šnekėjo: "Plenty 
job... Plenty money... Plenty 
good people..." Po to jis užbai
gė viską bendriniu, australišku 
žodžiu...' Ką čia jau bekalbėti 
apie eilinių autralų gerumą, 
jei net Sydnėjaus policininkai 
nešioja naujuosius australus 
ant rankų!"... 

Dėl kalbamo įvykio australų 
spaudoje pasirodė visa eilė 
straipsnių, nukreiptų prieš atei
vius. 

— Naujas žurnalas. Nuo atei 
nančių metų pradžios Vatikano 
knygų leidykla pradės leisti nau 
ją žurnalą „Latini tas", kuris 
bus redaguojamas Vatikano Kū 
rijos lotynų kalbos specialistų. 
Žurnalo leidimu rūpinsis šv. Sos 
tas, pr i tar iant pačiam šv. Tė
vui. Jo tikslas — paskat int i \ 
tiksliosios lotynų kalbos studi
jas. Žurnalo tur inys apims vi
sas sritis, išskyrus politiką. 

* Ar mokate taupyt i? Ar ži- ' 
note, kad didesnė dauguma a-1 

merikiečių taupo gyvybes ap- ' 
draudos polisais? Įsigiję gyvy-1 

i bės apdraudą (insurance), J ū s , 
į ne tik aprūpinate save ir savo 

šeimą, bet ka r tu kasmet su
taupote t am tikrą pinigų sumą. 
Del informacijų kreipkitės į J. 
Kutros kontorą, 2405 W. 51st 
Str., tel. PRospect 6-7238. 

L & G SALES 00, 
•vo 

— Turkijos parlamente y ra 
t rys moterų atstovės, šiandien 
Turkijoje 60 procentų balsuo
tojų yra moterys. 

- • 

PADĖKA 

Leonardui Jankauskui Drau
dimo Co. Mutual of Omaha Lie 
tuvių skyriaus direktoriui, pa
rinkusiam man draudimo rūšį, 
pagal kurią išsirgęs virš 3 mė
nesių namie gavau $680, reiš
kiu nuoširdžią padėką. 
Zigmas Jonynas, 5317 So. Ma-
ryland Ave., Chicago 15, 111. 

. 

PADERA 
Lietuvos Gail. Seserų Draugi 

jos Valdyba reiškia gilią padė
ką ponui konsului Dr. P. Dauž-
vardžiu* su Ponia, pagerbu
siems mr.s savo ats i lankymu į 
tradicinį seserų koncertą — ba
lių; kun. Petraičiui už taip jau
trų laišką ir $6 auką; malo
niems sol is tams: p. Biekienei 
ir p. Baranauskui ir p. Kučiū
nai už taip turiningą progra
mą; p. Barkams, p. Vanagaitie-
nei už garsinimus mūsų kon
certo per radiją veltui; „Drau
gui" bei „Naujienoms" 'už rek
lamavimą per dienraščius; p. 
Pakš to kapelai už specialiai pa
ruoštą muziką, kuria linksmi
no mūsų svečius; taip pat Liet. 
Auditorijos seimininkams už pa 
rodytą rūpestingumą. Širdin
giausiai dėkojame mūsų bran
giems svečiams, kurie parėmė 
mus savu atsi lankymu. Didelė 
padėka priklauso g. sesučių vy
rams, dukroms ir sūnums, ku
rie taip maloniai mums taikiniu 
kavo. 

Galiausias seseriškas ačiū — 
koneerto-baliaus rengimo^ ko
misijai su jos pirmininke ses. 
V. Rėkliene priešaky, kuriai te
ko daugiausia vargo bei rūpes
čio pakelti, ses. Elvikienei bufe
to šeimininkei, ses. Gronskicnei, 
baro vedėjai, ir kitoms sese
lėms, kurios savu darbu \)v\-
udėįo — dėkojame. Valdyba 

Kitokių vilnonių medžiagų 
rudeniniai ir žieminiai 

Paltai 

nuo $49.50 

Vilneniai 
su dviem 
kelnėm 

Kostiumai 
nuo 

$59.r.» 

% 

"Čia guli Newtonas, rūpest i r 
gas, iš t ikimas gamtos tyr inėto
jas . Savo " išmintimi j i s įrodė 
Dievo didybę, o savo gyvenimu 
— Evangelijos paprastumą". 

— Į rašas Netotonc antkapyje 

N A M A I 
EMERSON • ADMIRAL G. E . 
• HALLICRAFTERS • ZEN1TH 

ir kitų išdirbysčtų* 
TELEVIZIJOS A P A R A T E 
Dldelč nuolaida ufe jūsų senąjį 

aparatą. 
WASHING MACHINES & 

APPLIANCES 
Atsilankykite apžlūrStl mūsų gražų 
iftstatymą. Pasinaudokite mūsų ,,laya-
way" planu Kalėdoms. 

3526-28 S. Halsted S t 
Atdara kiekvieną vak. iki Kal€d\j 

Atdara sek m. 12 iki B vai. popiet 

NUO U^SlSiiiNfiJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS U G Ų ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sSdfitl ir naktimis mie 
goti, nes J'j uždlsen 6 justos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tą 
ntež&jlmą Ir skaudėjimą senų at
virų Ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DEOULO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir gal6alte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite JI taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nleiHJ-
Jimą Ilgos, vadinamos PSORIASI8. 
Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyslmą tarp-
pirftčtų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiustančlos ir suskilusios ojU». J » 
yra gera gyduole nuo visų Išvirtimų 
odos Ilgų. LEGULO 
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfttamų 1 r 
nležinčių kojų. L»egu-
lo Olntment yra par
duodamas po 76 et., 
$1.26 tr $3.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
tr apylinkėse ir Mtl-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde-

n i -
LEGULO, Department D 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, 11L 
MUlberry 5-3694 . 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 

PATS GERIAUSIAS 
LAIKAS DABAR 

Nusipirkti GERį 
vartota automobilį 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2345.00 

1951 BUrCK Riviera, 
Dynaflow $2245.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 

1951 CHEVROLET 
2 door 

1951 FORD V-8 
2 door . . . . . . . . . . 

$1585.00 

.00 

$1595.00 
1950 BUICK 4 door 

Dynaflow , \ 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflow $1395.00 

Sherman's, 
Ine* 

4648-50 South Ashland Avenue 

SOCIETY BRAND 
Paltai 

100'/;, vilnone "vclurc" medžiaga, 
nebijanti lietaus ir nesiraukšlėjanti. 

$85.00 

+••»'•-"* -! - » . - ^ » * - » w —— - — : 

Atdara sekmadieniais nuo 10 va»l. ryto iki 4 vai. po pietų. Pirmadie
niais ir ketvirtadieniais a t da r a iki 10 vai.' vakaro. 

1949 BUICK 4 door $1295.00 
1949 PONTIAC "6" 

Club Coupe . . .* . . . 
1949 DODGE 4 door 
1948 BUICK 4 door 

$1145.00 
$895.00 

$1045.00 
$995.00 1948 BUICK 2 door 

1948 CHEVROLET 
Club Coupe $795.05 

1948 OJLDSMOBILE 
4 door, Hydra-Matic $895.00 

1948 NASH "600" 
Coupo » $595.00 

1947 BUICK 2 door . . $795.00 
1947 BUICK 4 door . . $045.00 
1947 KAISER 4 door $695.00 
1947 PACKARD 4 door $595.00 
1946 BUICK 4 door . . $625.00 
1946 DE SOTO 

Club Coupe : $595.00 
1946 MERCURY 

Club Coupe . . . . . . $545.00 

2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

KELIONES: 

•r 

įm LĖKTUVAIS, GELEŽINKE- " ^ 
LIAIS, AUTOBUSAIS, _ J S ^ 1 5 ^ 

LAIVAIS C a f J t V ^ 
Parūpiname Mietus, vienbučius Ir sutvarkome visus so kelione surištus 
dalykus. TURIME LIETUVIŲ SKYRIŲ. Pildome afidevitus. Keliones 
pla nuok it e Iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite blletus kaip 
lėktuvais ta ip ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk-
darni biletus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes neįtikę** lankytis nei 1 geležinkelio stoti a r aerodromą,, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS M i s 

TELEVIZIJOS BEI EADIO PARDAVIMAS U& TAISYMAS 

Mft f [ t « ffllHffl 
(guallfJed englne»rs' •ervtce) 

312a 5. Halsted Street - DAnube 6-6887 

r^Ammmjms 
«W. ANTllONY KAV1NGH & I,OAN ASS'N. 

1447 Ho. 4»th Court, Cicero 50, III. 
JOKKPH K. GUIBAUKKAS. Hekrotorlua 

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

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,990,600.00 

<? 

Turime taip pat didelį 
pasirinkimą naujų BUICK 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
901 Wesi 361h Street 

Lflfayette 3-1022 
1 " • ' •' 

Išėjo iš Spaudos — 

S Ū N U S PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku-

: ^ 

Vietoj 

1.OO0.O0O 
ir 

DOLERIŲ 
.ik 

2 DOLERIAI 

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

^ 

Rašykite „ D R A U G U I " 
2384 So. Oakley Ave., Chicago 8, III. 

• 

-

/ 
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Philadelphia, Pa 
Kariuomenės šventė 

Philadelphijoje šventė pradė
ta minėjimu A. Dziko radijo 
programos metu lapkričio 22 

zinaa skaitė nuoširdžią paskai
tą. Po jos —i Nepriklausomy
bės kovu atsiminimai. 

^7en:nėje dalyje pasirodė an 
.amblio moterų ir mišrūs cho
rai. Pamilti žmonės, besiauko-

d. Vakare šv. Jurgio bažny- j . d a m a j ( susirinkusiųjų priimti'tosi su pakilusia nuotaika. Mi-
čioje visuomenė susirinko susi- š i l t a i ^ p a g a l i au ir verta. Dai 

giai milžiniškas. No veltui po 
programos tuojau pradėta pla
nuoti, kad artimojo ateityje 
šiuos du žodžio meistrus butų 
dar kartą galima pamatyti Phi 
ladelphijoje, būtinai su aktoriu
mi Kačinsku. 

Minėjimas baigta;-, Lietuvos 
himnu. Susirinkusieji nors sa
lėje išbuvo tris valandas, skirs-

kaupimo valandėlei pagerbti žu 
vusius karius .išliejusius krau
ją Nepriklausomybės kovose ir 
dabar beliejančius miškuose, ko 
vojant su nelygių jėgų okupan
tu. Pamaldose giedojo operos 
solistė Juzė Augaitytė ir ansam 
blio choras. Lapkričio 23 d. to
je pačioje bažnyčioje atlaikytos 
iškilmingos šv. Mišios, o vakare 
susirinkta šv. Kazimiero parapi 
jos salėje iškilmingai akademi
jai. 

Akademiją atidarė pulk. prof. 
Jurskis. Sekė invokacija, Ame
rikos himnas, vėliavų jnešimas, 
žuvusiųjų pagerbimas, pagerbi
mas Vyčio Kryžiaus kavalierių 
Karius sveikino vyčiai, ateitinin 
kai, bendruomenė. Prof. J. Pu 

navimas geras, veidai mieli. 
Operos solistė Juzė Augaitytė, 
akompanuojant pianistui Marco 
Farnese, patraukė publiką sa
vo dainavjmu. Tačiau susirinku 
šiųjų dėmesio centre buvo sve
čiai iš Bostono: B. Brazdžinois 
ir A. Gustaitis. Jie Philadelphi
joje dar pirmą kartą, ir visi ne
kantriai jų laukė. Ir, iš tikrų
jų, viltys pateisintos. Poetas 
Brazdžionis savo žodžiu spau- kažkas panašaus į lituanistikos 
džia ašaras. Jo upių pokalbis ] institutą, besitaikant daugiau 

nėjimas vykęs visais atžvilgiais. 

Lituanistikoj* bare 

Ir šiais metais šv. Kazimiero 
parapijos patalpose sėkmingai 
veikia šeštadieninė vargo mo
kykla, stropiai vadovaujama mo 
kytojo P. Balčiaus. Be lituanis
tinės mokyklos, bendruomenės, 
vyčių ir kun. Railos pastango
mis atidaryta taip vadinami 
"Lietuviškieji Vakarai". Tai 

didžiųjų vandenynų viduryje 
ir ten atneštas partizanų krau-

prie ūgtelėjusio jaunimo. Cia, 
be lietuvių kalbos, istorijos ir ge 

jas klausytojų tarpe sušilau- \ ograf i jos, daly vai supažindina
me nepaprastai subtilaus ato- jmi ir su mūsų liaudies daino

mis, šokiais bei tautodaile. garsio. 
Gustaitis nuotaikas keičia ki-, 

ta linkme, bet pasisekimas ly 

T o glve a regai air to any coa-
t u m e — n e c k l a c e s , b r a c e l e t s , 
earrings, pins and rings from 
our Empress Collection. 

Intricately designed pieces that 
look likę heirlooms—in flawed-
e m e r a l d , r u b y o r s a p p h i r e 
t o n e s . F r o m $ 0 0 . t o $ 0 0 . * 

2 ! j*w«/f 
•xponn'on band 

»69»o { 

Ar norite gerą patarimą apie 
pirkimą kalėdinės dovanos kam 
nors, kuri ar kurią norite dau
giausiai pradžiuginti? Jos. F. 
Budrik, Inc., 3241 S. Halsted St., 
siūlo jums parinkti ką nors, kuo
mi jie galės pasididžiuoti turėda
mi. . . tai dovanėlė geros kokybes 
"jewelry" — papuošalų! Dovanos 

kaip gryno sidabro "flatvvare"'1 

arba "hollowware'\ puikūs "cos-
tume jewelry", graži pinigine ar
ba žiebtuvėlis, gražūs auksiniai žie 
dai, puikūs auskarai arba perlai. 
Duoti kuo puikiausiai dovanai pa
tariame nepaprastai puikius Ben-
rus, Bulovą, Elgin, Longines, 
VVittnauer laikrodėlius. Tik $1.00 
įmokėti, skolą mokėti po $1.00 j rakterisis." drebėdamas degi smal 
kas savaitę ateinančiuose metuo
se. Kuogražiausi laikrodžiai pa
saulyje! Jų naujausi fasonai juos 

Ateities žiburėliai 

Neseniai paaiškėjo visai nau
jas reiškinys Philadelphijoje — 
dramos ratelio įsikūrimas. Šian 
ratelin A. Gaigalas pajėgė su
spiesti pačius pajėgiausius sce
nos mėgėjus ir jau pradėjo dirb 
ti su "Aušros Sūnumis". Apie 
Velykas ar dar net anksčiau 
tenka, laukti pirmojo spektak
lio. Linkėtina, kad šis būrelis 
dirbtų ištvermingai ir nepasiten 
kintų vien "Aušros Sūnų" pa
statytum, o vėliau griebtųsi ir 
kitų veikalų. Žinant A. Gaiga
lo energiją, laukiama tikrai ge
rų vaisių. 

Sausio 3 - 4 dienomis, jau 
sekančiais metais, čia rengia
mas ateitininkijos suvažiavi
mas, kuris suspies New Yorko, 
Newarko, Baltimorės, Phila-
delphijos ir dalį Bostono atei-
tininkiškojo jaunimo. Numato
mos kelios paskaitėlės auklėji
mo ir ideologinėmis temomis ir 
jaunimo meno vakaras. Šį šuva 
žiavimą globoja Philadelphijos 
"Ateities" klubas, organizacinį 
darbą atliekant Philadelphijos 
Apylinkei. V. S. 

C L A S S I F I E D A N D H E L P W A N T E D A D V E R ' T I S E M E N T S 
P R O G O S — OPPRTUNIT1TCS 

Vyrų, moterų Ir valkų rflbų krau
tuve, įsigyvenę* bizni* geroje viete
le ant ' Judrios gatves Ooeroje. Ne
brangiai parduoda blznj. narna ' r 

„flkeerltiH", $16,600, pilus invento
rių. Nori skubiai parduoti, vienos 
nfgatl npaeli. ideali vieta porai. Sau
ki! e fi:nininl<;j. — ^ 

OLymplo 2-:i-lo:i 
• • -

Savininką* parduoda Coetall LrOUMt* 
ir Rftfltorana. flražiaiinloj filaurinPJ 
dalyj. Daro virs $110,000 metuose. 
IMlnul Įrengta su grasiausiai* Įrengi
mais, įkainuota prieinamai Hkublam 
pardavimui atsiradus kitiems susl-
.lonir-JImatn*. > 

LAkevlevv 5-9078 

arocery-Produce-Oold Meat* — Val-
KomųJ.ų produktų krautuve. Gera vie 
ta laikyti mfsa Ir degtine. Oeral ei
nu* biznis. Prie kampo ant W. G3rd 
St. Prieinama nuoma, 5 metų sutar
ti*. Qyv. patalpo*. Ideali vieta porai. 
DS1 kitų interesų nori skubiai par
duoti, nebrangiai. Saukite savininką, 

GRovehiU 8-9500 

TAVERNA — su arba be 2 aukSty mū
riniu pastatu, su 7 kamb. butu; gražūs 
Įrengimai; gerai jsteigta; ideališka porai; 
turite pamatyti, jvertinimui; savininkas 
parduoda. 

224 WEST 63rd STREET 
ENglevvood 4-898.r» 

TAVKRNA 
Kurtu su „OrUl". Visi modernūs Jren 
girnai. Puikiojo vietojo prleft U. S. 
Steel Corp. Prieinama nuoma, liga 
sutartis, pamatę Jveftinsite. Gydy
tojo įsakymu turiu pasitraukti iš biz
nio, parduodu nebrangiai. 

8000 Avenue O 
arba skambinkito savininkui 

HAvport 1-0225 

GĄZO STOTIS — Cinclair, prie 
gero kampo — 2 "bays". „"Stock", 
pilnai Jrengtas. Ideali vieta mecha
nikui. Prieinama nuoma, gera* tal-
plnvs. Greitam pardavimui įkainuo
ta prieinamai. Parduoda dfl Ilgo*. 
r.401 W. Irvlng Park Road. AVenue 
;i-9G72. 

Delikatesų lr šaldyto n iauto krautuvo 
2 kambariai užpakaly, su baldai* ar 
bo baldų. Geroj vietojo^ gerai einą* 
bizni*, atdaras 7 dienas savaitėj, ir 
vakarai*. Prieinama nuoma, gera 
*utartl*. Parduoda dSl silpno* svei
katos. Pamate jvertinslte. 

2185 Chicago Avo. 

Žmones ir Žvėrys 
Kunigo pergyvenimai vokiečių 

koncentracijos stovykloje 1943-
1945 m. 

Parašo Stasys Yla. 560 psl., pa
veiksluota, kaina — $5.00. 

„Neabejotinai tai yra pats stam
biausias, ir tikrai meniskai išleis
tas kūrinys 1951 metais. Knyga 
nė>a tik baisių ir jaudinančių įvy
kių pasakojimas. Ji yra visiems 
prieinama žmogaus gyvenimo mo
kykla". 

Kun. Dr. P. Brazys. Laikas 
(Argentina) 

„Knygą skaitydamas ir versda
mas puslapį po puskapio, sueipa-
ž'sti su gyvais žmonėmis, jų cha-

<< 

tikrai patenkins. .. jų kuklios kai
nos tikrai jumis patenkins. Tad 
užeikite, apžiūrėkite daugybę nuo
stabių dovanų pas Jos. F. Budrik, 
Inc. Visos atsižymi augšta koky
be ir žemom kainom. Jei norite 
pradžiuginti savo mylimąją ar 
mylimąjį su kuo nors nepaprastu, 
atvykite pas Jos. F. Budrik, Inc., 
3241 South Halsted Street, šian
dien. 

TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SPALVOTŲ KALĖDINIŲ 
atvirukų su lietuviškais pasveikinimais po 5c ir ĮQc 

sumų... 
Pr. Alše»as, T. žiburiai, 1952.1.17 

„Knyga man labai patiko. Tai 
vertingas kūrinys. Iš viso knyga 
taip patraukliai parašyta, kad vie
tomis, anot liaudies posakio, "be
skaitant net kvapą užima". Skai
tom* tarsi koks romanas." 

Prel. K. Urbonavičius Rytas, 
1952. t 25 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. »• 

I H I 

, F. Budrik, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7237 

Krautuve" atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 

Nedėliomis uždara visą dieną 
Pas Bud r ik a gazo ir elektros bllos užmokamos be jokių ekstra 

mokesčių. American Express Money Orders 
Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 iki 

7 vai. vakare iš VVHFC radio stoties, 1450 kilocycles 

ĮSIGYKITE ĮDOMIA KNYGĄ 

Nuo Imsrės iki Orinoko 
Parašyta misionieriaus 

KUN. A. SABALIAUSKO 
Ten rasi autoriaus patirtuosius 
įspūdžius įvairiuose pasaulio kraš
tuose ir tautose, ypač paslaptin
gojoj INDIJOJ, kur kaikurį laiką 
autorius dirbo misijose. 

Kaina $2.50. 
Pirmoli knygos laida jau bai

giama Išparduoti. Tad paskub§k 
j% įsigyti Draugo administracijoje: 

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

REOENT'B M I i \ n IR Kii IM 1 t 11 
VALYKI/A 

Nori susisiekti BU vyru kuris turi 
patyrimą su veneciškom užuolai
doms, gardynals lr užvalkalais. Pui
ki proga t inkamam asmeniui. 

4IRS >V. Montrose Ave. 
arba ftauklto: 

SPECIALIAI BVENČIV PROGA 

Sofa ir k8dP $12. 9 x 1 2 kil imas $4.95 
Ir apmušimai — išvalymas atlieka
ma* patyrusiu darbininku Jūsų na-
muose, taip pat jstalgose, klubuose. 
Geriausios grindų ISvaskavlmas. Pai
mame lr pristatome visur mieste ir 
priemiesčių apylinkėse. Nemokami 
apskaičiavimai. 
Įlieti BN T'S—4153 \V. Montrose Ave. 

šaukit.-: Klldaro 5-3811 

" D R A U G A S " AGKNCV 

55 E. Washington S t 

TeL DEarborn 2-2484 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrginla 7-6M0—7-6641 

W 0 M FJV 
General Factory Work 

Good Pay 
Steady 

• Congenial working conditions 
• Liberal employee benefits 
• Paid vacation 

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

F. D. FARNAM & CO. 
4940 W. Fiournoy St. 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

MAIL HANDLERS 
#1.69 per hour 

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

Illinois Central 
lv.lt. 

Room 101 
109 E. Roosevelt Road 

(Itoosevelt Rd. or Miehignn Ave.) 

RBAL I08TATB 

Savininkas iSvyksta J Californla turi 
praduotl gražų prleft karln) 6 kamb. 
Georglan ,.faee-brick" narna: Gazu 
šildomas, natūralus židinys ir Jran-
klul; kokline vonia: dideli miog. k., 
eedro medžio rObinSs; gražus poilsio 
kamb., .foto tamsus kamb., nauji ki
limai ant laiptų, ..Inlaid" llnoleum 
virtuvėje, baltos metalinPs spintos. 
1 Vi autom, garažas, gražus didelis 
apsodintas sklypas. Tiktai $14,760. 
CBdarcre*t 3-1508 0537 S. TJn'on Avo. 

Savininkas parduoda 

Calumet mieste — pietų dalyje, mo
derniška, 5 kamb. namų: židinys, In-
suliuota. (labai lengvai apftild.) 2 
autom, garažas, ift ftono jvažiavlmas; 
arti prie visokių patogumu, įkainuo
to* skubiam pardavimui. 

223 Kutli St. 
TOrrenco 2-525B 

6 kamb. Cape Cod namas; didelis gy
venamas kamb.; židinys; "knotty pine" 
papuošimai gana didelis valgomasis 
kamb.; virtuve koklinė; gerai žinomo iš-
dirbystSs kabinetai su "formica" viršais; 
gazas ir elektra jrengimams; pasidejimo 
karnb. prie virtuves; 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 Hills apy
linkėj; sklypas 100x132; daug kitų prie
dų. Savininkas parduoda tiktai už 
$15,900. Yra perkeliamas j "VVest Coast" 
9337 S. 81st Ct. Oak Lawn 2582-J-2 

Nauja VytFs Nemunėl io knyga 
LIETUVAI TĖVYNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
^Spalvotos VI. VUelklo iliustracijos 

Kaina 50o 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley A v e . 

Chicago 8, minote 

Skelbtis "DRAUGE" apnlmoka, 
•w* jb* yra plačiausia? skaitomas 
stoviu, dlearaltia o skelbimo 

•calna yra prieinama visiems. 

SAVININKAS PARDUODA 4 kamb. 
mūrinį "cottage"; geriausiam stovyje; 
uždara veranda; garažas; auto. aliejinis 
apšild.; ištisas rūsys; arti prio visokiy 
patogumŲ; jkainuota prieinamai skubiam 
pardavimui. 

3203 S. KARLOV AVENUE 
BIshop 7-3240 

Turime nuolatinį darbą gabiems 
vyrams dirbti 

KEPYKLOS BENDROVĖJE 
Patyrimas nebūtinas. Išmoky
sime sąžiningus darbininkus. 
Geros darbo sąlygos, švari dirb
tuve. Pradinis atlyginimas $1.50 
l vai., plius ,.bonus" už naktinį 
darbą. Kreiptis: 

5324 S. Federal 
(2 blokai j vakarus nuouo Stato St.) 

STOCK ROOM CLERK 
Permanent. Overtime.' Oppor-
tunity for advancement. 

HOBSON BROS. 
4049 W. Fullerton 

ALbany 2-0700 

Reikal ingas 
JAUNAS VYRAS 22 iki 30 m. nmž. 
aptarnauti „vondlnf" masinas. Ga
rantuotas atlyginimas Ir komisas. 
Reikalinga, turfltl automobili gerame 
.stovy. 

Tol. HAymarkot 1-0112 
NepapraMa proga. 

Hviojij butu mūrinis nnmns. karStu 
vandeniu-stokeriu šildomas. 

Maplewood Ave. arti 71st. St. 
Saukite \VKntworth 0-0180 arba 

Rr.pubUc 7-5947 

Jei turite parduoti ar lSnuomo» 
ti, pasiHkelbldte smulkių Hkelbimn 
skyriuje. Skelbimą galifė perduoti 
telefonu: VIrglola 7-flfi1(i. 

Platinkite "Draugą" 
. . . - . — . i . m i — — . 

HELP WANTED — MOTERYS 

4 % 
MATERIAL SERVICE CORPORATION 

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

MUMS REIKIA 
• TYPISTS • GENERAL CLERKS • ACCT'S CLERKS 
• COMPTOMETER OPERAT'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. 

800 VVVst Washington Blvd. — tel. FRanklin 2-3600 

H E L P VVANTEI) — V Y R A I 

U 
4721 North Kedzle Avenue 

* LYTLE ENGINEERING & MFG. CORP. 
Siūlo jums nuolatini darbą, švarią dirbtuvę ir darbininkų įver
tinimą. Mums reikalinga patyrę. 

\VIRERS & SOLDERER 
COIL WINDERS 
ASSEMBLERS 
INSPECTDRS 
TESTERS 

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

LYTIE ENGINEERING & MFG! CORP. 

J. T. RYERSON & SON 
Siūlo Jums nuolatinį darbą, 
švarią dirbtuvę, darbininkų į-
vertinimą. 

Mums reikalinga: 

• STEEL WAREHOUSE 
HELPERS 

Nereikalingas patyrimas. Mes 
išmokysime sąžiningus darbi
ninkus. 

• SHEET SHEAR MEN 
Naktinis darbas. 1 0 ^ premium 
Pilna darbininkų priedų pro
grama įskaitant ,,Bonus" planą. 
Proga daryti pažangą nuolati
niams vyrams. Tremtiniai kvie
čiami. Ateikite: 

2602 West 16th S t 

lANUOMIJOJAMA 

išnuomojamas apstatytas 2-Ji; kam
bariu butas. Vonia, šaldytuvas lr visi 
kiti patogumai. Dviem asnvnim. Ge
ras susisiekimas. Nebrangiai. 

710 W. 60th Place 
(1-as augstas) 

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas be baldų. . 

11736 S. Peoria S t 

CICFROJE 
Išnuomojamas B kambariu butas, be 
baldų, apšildomas. Pageidaujami su
augo asmenys. 

Tel. TOwnhaH 8-4481 

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių butas 
bo baldų, krosnim apšildomas. 

Telefonas 
IjAfayette 8-4155 

i r E L P W A N T E D — V Y R A I 

Libby Furniture (to. 
SIŪLO JUMS 

Nuolatini darbą, švarioje dirbtuvfje kur 
darbininkai yra įvertinami 

MUMS REIKIA 

FINISHERS 
(Užbaijtfjų) 

Oras atlyginimą* geriems darbininkams, 
gausiu priedai 

IMAME D. P. Kreiptis 

2622 So. Shields 

JANITORS 
STEADY WORK 

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^out man 

l s t and 2nd shifts 
Excellent vvorking 

conditions 
Many employee benefits 

Apply in person 

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC CORP. 

3900 W. 41st Street 

OPPORTUNITY 
For Severai Production 

SHOPMEN 
These Jobs Offer The 
Following Benefits: 

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

benefits 
Ask for Steve Tracy 

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

F. D. FARNAM & CO. 
4940 W. Fiournoy St. 

irELP~WANTiiT— "MOTERY^ 

CASHIER 
FULL TIME 

5 DAY WEEK 
Good working conditions. 

Many employee benefits 
Liberal vacation plan 

Ncar all transportation 
APPLY: 

332 S. Michigan Ave. 
Room 350 

••2£!2fc 

'S-SĄ\f ll\& 
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Tuojau reikalinga Rabi 
VrENOORAPHKR-OKBrERAL 

OFFICK 
Pageidaujame patyrusios bet imsime 
budria naujai pradedančia dirbti. Ma 
lonios darbo sąlygos, {vairios parei
gos. 6 dienų savaite. Priedai. Kreip
tis asmeniškai arba saukti Mr. Spil 
ky, 2944 \V. liHke St. KF.tly.le 3-1602 

~ "pARDAVTMin" 

N a u j a PetronfclSs Oriiitaite> 
knyga legenda 

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

iščjo ii epaudofi. Menifikai iliuf*-
truota Pauliaus Augiaua mediic 
rėžiniais. Kaina $1.20. 

D R A U G A S 

2834 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

' 

ELECTRONIC C0MP0NENTS CORP. 
Siūlo Jums nuolatini darbą, Svarią dirbtuvę 

ir darbininkų įvertinimą 

MERGAITĖS — MOTERYS 

Lengvas Assembly darbas. Nereikalingas patyrimas; išmoky
sime sąžiningas darbininkes. Geras pradžiai atlyginimas; ištisa 
priedų programa įskaitant „Incentive bonus". Tremtinės kvie
čiamos. Ateikite: 

2655 West 19th Street 
7:30 ryto iki 6:00 vak. {skaitant šeštadienius. J 

-

f' • >!įfi 
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Bridgeport, Conh. 
"Adoma* ir J ieva" 

Operetė "Adomas ir J ieva", 
komp. M. Petrausko, kurią su» 
vaidino VVaterburio parapijos; 
choras, vad. A. Aleksio, lapkri- ' f . B u t } \ *• f8"10*' A 1 . J " r k -

Globienę, Mery Deseletę, M. 
Norkevičiūtę, C. Baurienę Li-
lian Argust , S. Armonienę, O. 
Gludzinskaitę, V. Valinčienę, O. 
Masaičiūtę, O. Janušienę, C. Ši-
linskiūtę, F . Ruoss, A. Valinčių, 

čio 8 d. labai gerai pavyko. šaitj B. Jurkšaitį , V. Brilvičių, 
Vaidintojai gra l ia i vaidino. f- l e d e l į , C Glcbį, F . Cesiką 
Adomas buvo Žemaitaitis, Jie-
va M. Andrikis, kurie svarbiau
sias roles atliko, taipgi J . Mu-
raška ir A. Černiauskienė ir ki
ti? Choras ir kvar te tas padai
navo kelias dainas. Bridgepor-
tiečiai taipgi ir parapijos cho
ras ir vedėjas A. Stanišauskas 
yra jiems dėkingi, š iam vaka
rui gražiai pasidarbavo parapie 
čiai ir choro nariai : J . Barno-
tas , P. Cesikas, Helena Cook, 
Anna Grudinskaitė, J. Mikuc
kis, V. Brilvičius, Česikienė, Lu 
činskienė, M. Dziedelis, A. Sta
nišauskas, brpliai Jurkšaičiai, 
Lilian Argust ir kiti. 

Dabar parapijos choras ren
giasi Kalėdoms pasirodyti su 
gražiomis šv. Mišiomis ir lietu
viškomis giesmėmis. Kas sek
madienį per Sumą choras gra
žiai gieda šv. Mišias ir kitas vusius Lietuvos karius, o vakare 

) Labai gražu, kad chore yra ir 
naujakurių, kurie čia su ameri
kiečių lietuvių jaunimu labai 
gražiai sugyvena. Chorui vaidi
nimuose daug pagelbsti šie as
menys: Pe t ras Armonas, Felik
sas Mockaitis, J. Valiulis, Ka-
razienė. J a u pramatoma su jų 
pagalba ir choru suvaidinti g r a 
žų veikalą "Pražydo nuvytusios 
gėlės" — P. Vaičiūno. 

Teko nugirsti, kad vietinis 
Alto ir Balfo skyrius su buvu
sių tremtinių grupe ruošiasi Va 
sario 16 paminėjimui. O. 

New York, N. Y. 
Lietuvos kariuomenės šventė 

lapkričio 23 d. New Yorke pra
ėjo dideliu pasisekimu. Priešpiet 
Angelų Karalienės par. bažny
čioje at la ikytos pamaldos už žu-

giesmes. Parapijos choras tu
ri gerų dainininkų ir choro so
listų, pvzd. Oną Radvilaitę — 

Iš Chicagos specialiai šventė 
je kalbėti pakviestas gen. Pov 
Plechavičius apžvelgė Lietuvos; 
kariuomenės kūrimosi dienas ir 
jos veiklą ir reikšmę įkuriant ne 
priklausomą valstybę. Ilgai ne-
nutilstančiomis ovacijomis susi
rinkusieji pakartot inai sveikino 
generolą, o Amerikos Lietuvių 
Legiono Vadas kap. Jurgėla j am 
įteikė ordiną. 

Koncertinę dali t t i iko iš Cle-
velando atvykęs Jul iaus Kazėno 
vadovaujamas vyrų oktetas, 
akompanuojant Aleksui Mro-
zinskui. J u dainas įrekordavo 
Amerikos Balsas ir J. Ginkaus 
radijas. , 

Boston, Mass. 
$120 ligoniams Vokietijoje 

Papras tas Pilietis (slapyvar-
dė) Padėkos dienos proga vėl 
paaukojo per Teisininkų D-jos 
pirm. Praną Lembcrtą $120 li
goniams ir seneliams, vargstan
tiems Vokietijoje. Iš tos sumos 
$20 specialiai išreiškė pageida
vimą paskirt i rašytojui Vydū
nui, o kitus pavedė paskirs tyt i 
savo nuožiūra tėvui Alf. Ber-
natoniui. Pinigai pasiųsti į Bal-

NORI AIŠKUMO 

Brooklyne — Švabų salėje — fo centrą, p rašan t persiųsti Vo 
daugiau kaip tūks tan t i s lietuvių 
dalyvavo minėjime — koncerte. 

r^ ^ 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS! 

*J,000 setų! Daugiau negu du šimtai tūkstančių dolerių 
vertes televizijos prekių parduodama žemiausiomis visame 
kraš te kainomis pas Budriką. 1953 m. modeliai: Dumont, 
Philco, RCA-Victor, Admiral, Zenith, General Electric, 
Magnavox ir kitokį. 

Labai gražus mahogauy cousole televizijos 

se tas su dideliu paveikslu už . . . . $ -l O f V O D 

Už l a i / į colių setą jus mokėsite t iktai $68-00 

16 colių paveikslas televizijom se tas už $99-00 

17 colių paveikslas console TV setas tik už J - | " T R . 0 0 

>.\ colio paveikslas TV t»eta» už $ 1 88-00 
Labui g ražus 21 colio cousole, mahogauy 

kabinetas, — su viskuo už 

J u s gausi te T. V. kėdę dykai. Įmokėti t ik 1 0 % 

l i e tuv i škos kalėdines a tvirutės su lietuviškais 
pasveikinimais po 5c ir po \įi:t gaunamos pas 

.00 

Inc. J O S . F . B I D R I R , 
3241 So. Halated Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir C A L I M E 1 M 2 3 7 
Krautuvė atidarą nuo 9 vąl. ryto iki 0:30 vakaro pirmadieniais 

h ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 
Nedėliomis uždaryta visa. diena. 

Pas Budrika ua/o ir elektros bilos .užmokamos be jokiu ekstra 
mokesčiu. Gaunama American Kvuress Money Orders 

m lu. 

Budriko Kadio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 
iki 7 vai. vakare iš WHFC radio stoties, 1450 kilocyeles 

kietijon. š i s papras tas Pilietis 
per pusantrų metų t a m tikslui 
jau y ra paaukojęs daugiau 
$320. Jis pa t s nėra matęs t rem 
tinių vargo Vakarų Vokietijoj, 
bet savo gera širdimi ir didelė
mis aukomis yra visiems pavyz
dys. 

Mirė kapit. Mečys Brazaitis 

Neseniai gau ta žinia, kad 
Šveicarijoj, YVallenstadberg sa
natorijoj, spalio 16 d. širdies Il
ga mirė Mečys Brazaitis. Lie-

jtuvoj j is buvo karo aviacijos 
kapitonas. Tremtyje visą laiką 
gyveno Bavarijoj, Muehldorf a. I 
Inn lietuvių stovykloj. Tai bu-1 
vo ka r š t a s lietuvis patr iotas , 
nuoširdus katal ikas ir malonus 
stovyklos gyventojas. Buvo ga
bus fotografas ir mėgo gražiai 
piešti. Stovykloj suorganizavo 
fotografų, braižytojų ir šoferių 
kursus. Jis buvo vienas iš tų 
organizatorių, kurie iškėlė su
manymą surengti Lietuvių die
ną 1947 m. didžiausioj Bavari
jos šventovėj Altoetinge. Ten 
dalyvavo apie 4,000 — 5,000 
lietuvių ir savo pamaldomis ir 
tvarkingumu paliko nepamiršta 
mą įspūdį tos šventės daly
viams. 

Visas jo gyvenimas, visi jo 
darbai buvo skirt i nepriklauso
mai Lietuvai,! apie kurią jis tik 
ir tesvajojo ir tekalbėjo. Deja, 
staigi mirt is nebeleido jam pa
matyt i ir sugrįžti į nepriklau
somą Tėvynę. Ilsėkis, mielas 
Mečy, svetimoj šaly ir tegul 
Augščiausias suteikia tau amži
ną palaimą, 

" " 9 ' ' ' ' " > • » ' I I • ' 

Valgyk geria* atrodyk 
geriau, 

• • 

Kongresmanas Clarence J. 
Brown (R), Ohio, sęn. Ro-
bert A. Taft rinkimines .kam
panijos vedėjas, ;oašauktas 
Kongreso komisijos, kad jis 
paaiškintų dėl rinkiminės kam 
panijos didelių išlaidų. (INS) 

Worcester, Mass. 
Rinkliava Ralfui bažnyčioje 

Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. K. Vasys pakvietė 
BALF pirmininką kan. dr. J. 
B. Končių lapkričio 23 d. Auš
ros Vartų bažnyčioje pasakyt i 
pamokslus ir padaryt i rinklia
vą gelbėti likusiems t remty Eu* 
ropoj lietuviams. BALP pir
mininkas laike visų Mišių pasą-
sakė at i t inkamus pamokslus ii 
kolektoriai minėtam reikalui 
padarė rinkliavą (kolektą) . 

Tą pačią dieną 2 vai. popiiet 

A. f A. 
KONSTANCIJA 

. PETRAUSKAS 
KAZr-CKAlTf: 

Gyveno 3833 s. Lotfe Avo. 
Tūlotomis Fftontler 6-2578 
Mlrč gruodžio t <!., 1952 m., 

6:55 vai. vak., sulaukus nuaus 
amžiaus. 

Cilmo UetUVOJe. Kilo is l te 
noa apskričio, Užpalių parapi
jos, Kušnoriūnlu kaimo. 

Amerikoje Išgyveno 89 m. 
Pasiliko dideliame* nuliūdimo 

Vyras Antanas, duktė Ona Ku
ru >vich, ienta* l<VUx, keturi sū
nūs: -JPoti'us, marti AgnJMh -Jo
nas, marti Ona. Stanislovas. 
marti Kloanor, Pranas, marti 
Doloros, dvylika anūkų, flvoger 
ka Kl/.hicta Petrauskas, jos sol 
nia, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Jurgio l'\ 
Rudmino koplyčioje, 331U So. 
Lltuaniea A ve. 

Laidotuves įvyks penktadieni, 
gruodžio C d., Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. Jur 
gio parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū
nūs, žentas, įMaivios, Anūkai Ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Jut'gl8 

K. Hudmlnas. Tel. YA 7-1138-1* 

Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyko susirinkimas. ' Susirinki
mą atidarė kleb. kun. K. Va-
sys i r perstatė kalbėti BALF 
pirmininką kan. dr. J. B. Kon
čių. 

Po prakalbų visi susirinkusie
ji entuziastingai pasiryžo dar* 
buotis BALF reikalams ir per
organizuoti vietos skyrių. Nu
tarė ir gausiai dalyvautLaBALF 
3eime Bostone. 

Susirinkimas išr irko B A L F 
31 skyriui valdybą, dvasios va-
das kun. kleb. Konstantinas Va
sys, garbės pirmininkas Juozą* 
Slavickas, pirmininkas Juoza3 
Rauktys , vicepirmininkas An-
tanas Vagelis, raštininkai Albi
nas Gražulis ir Teklė Mažeikie
nė, iždininkas Stasys Jarut is , 
nariai : Bronius Žemaitis ir Lu-
cija Savickaitė. 

Skyriuje užsimokėjo mokes
čių $50. Bažnyčioje $250 aukų, 
viso BALF 31 skyriaus $30u 
auka, drauge su kitomis gauto
mis dar aukomis ir nario mo
kesčiais bus įteikti B A L F sei
me ' sausio 9 d. Hotel Statler, 
Boston, Mass. 

Biletų po $5 BALF seimo 
banketui šeštadienį ,sausio 10 
d., prašome iš anksto įsigyti 
Rašykit BALF Seimo Kom., c /o 
Mr. A? J. NamaksV, 409 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 

v 

Kearny, N. J* 
Pavykęs vakara.s 

Vietinis Balfo skyrius š. m. 
lapkričio 23 d. surengė viešą 
vakarą Lietuvių Klubo salėje. 
Buvo suvaidinta 3 veiksmų ko
medija "Teta iš Amerikos". Vai 
dino Lindeno vaidintojų trupė. 

A. -f A. 
ANTANAS MAKAUSKAS 
Gyveno 3441 S. Kmerald A ve. 

Mirė aruod. 2 d., 1952, 2 vai. 
ryto, sulaukęs 59 m. amžiaus. 

GimS Lietuvoje/. Kilo is Ra
seinių apskričio, Kelmės pa
rapijos, Faprūdžių kaimo. 

Amerikojo išgyveno 4 2 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Margaret Miehols, žen
tas Ployd, sūnus Michael, mar
ti Stoiku, anūkas Michael, J r., 
augintine duktė Vera Staneik, 
jos vyras Kdvvurd ir jų sūnus 
Miehael, trys pusseserės: Vik
torija Valužis, Uršule Mykolai
tis ir Veronika Jucius ir jų Šei
mos, kHl Riminės, draugai bei 
pažjstaml. 

Priklauso l0x-TVlainerių Klu
bui. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litua-
niea Avo. 

Laidotuvės jvyks .šeštadieni, 
gruodžio 6 d,.,, is koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už vellonies sielų. Po pa
maldų, bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: |>uktf\ Sūnus, Au
gintino, /.« ni;i .. Marti, Anūkas 
ir k Ui giminės. 

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips.-Tel. \ 'A 7-3401 

NUMATYTAS savo roles atliko ir labiausiai 
žiūrovus prajuokino pažymėti
ni: Henrikas Naumaiskis, Ame
lija Kupinskienė ir Juozas Pra
puolenis. 

į m o n i ų prisirinko pilnutėlė 
salė. Daugiausia senesnės kar
tos atstovų. Vi3i su dideliu įdo-
mum sekė 5 o lietuviško vaidi
nimo eigą. Vaidinimą'', ytaČ se
nesniosios kartos, čia iabai mė
giami ir mielai lankomi. J M. 

VVinthrop Aldrich numatytas 
JAV ambasadoriumi Anglijai 
vietoje Walter S. Gifford. (INS) 

Režisavo A. Petrutis . Dekoraci 
jas pritaikė Vyt. Kvedaras. 

Lindeno mėgėjų vaidintojų 
t rupė jau spėjo ne kartą gra
žiai pasireikšti. Nors maža 

j Kearny Lietuvių Klubo salės 
'scena neleido aktoriams lais
viau vaidyboje pasireikšti, ta
čiau, bendrai paėmus, komedi
ja suvaidinta gerai. 

Iš aktorių, kurie geriausiai 

Trumpai iš visur 
— Meksikos vyriausybe pir

mą kar tą po 1875 oficialiai pri
pažino bažnytinės moterystes 
sutar t į teisėta. TOK U būdu tame 
krašte, kur ne ta.p seniai siau
tė žiaurus katalikų persekioji
mas, šiandien vel sparčiai eina
ma prie pilno Bažnyčios teisių 
pripažinimo. 

— Komandierius Harold G. 
Levvis Afrikoje, Kenya pakran 
tėję at idarė vėžlių gaudymo biz 
nį. Jo žmonės darbininkai paga 
vo 22 tonas vėžių ir pasiuntė į 
Londoną. 

— Kiek gavo telegramų Bal
tieji. Kūmai? Baltieji Rūmai p ra 
eitais metais gavo apie 14 tele
gramų kas valandą. 

Mjmm 

tlolm F. Eutleiki 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

TRYS MODEKN108 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenu* 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMHVLANCK D1EN* IR NAKT| 

yfW 

1 &HTH0MY C. PEIKUS 
3ft 

LAEDOTITVIU D I R E K T O R I U S 

6812 SO. WESTERN A VE. 
CHICAGO, ILL. 

GRoyehili 6-0142 

HEnoloek 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

1410 8. 5<H* A VE. 
CICERO U I , 

:£ 
r 

3S 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Jk«!!fc 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. VVestem Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

JAUSKIS 

" • • • • - » i • • - • J 1 

N6ia joluo reikalo 
btlti nelaimingam ir 
"kaip žemę panla-
viiHiani" dCl pap
rasto vkdni'ku už-
kiotCjimo \v jj ly
dinčių ..Inu''"••> n 
Jus galile būti ly
giai tąunus, kaip ir 

tūkstančiai kili;, kuris Jau nuo US7 
mrti.1 žinojo, iuvar to jo sarnų atip-
rinantj, vlųlirlus / liuoMtioJautJ 
Trinor'M Hitlor Winc. ši tnokslin^ 
formule yra sudaryta iŠ specia
liu rinktiniu šaknelių, valstaž(»-
iin. augalu. ,HH veikia ftveltiiai, 
iiot-i žinančiai Ir tikrai paSallna 
uztugulfjuaias inaiHto išinatan iš 
vidurių. Nusipirk 'l'riner'io buteli 
Šiandien ir pats išbandyk Jo nuo
stabias pasekmes, r a stabą: jei-
KU Jus negautumėte 'l'iiner'lo Jfi-
su nuolatlnij krantnvfij. at.Hiųski-
tc $ 1. r»0 kartu su savo krauiu-
VI'H vardu —JoMpb Tr ln t r Corp.. 
40r»a W. Ktirnore, ChVcafO, tr jū
sų didelis IH o/.. Triner'lo hute-
11H nu tuojau jutus bus atsiųs
tas su visomis palto išlaidomis. 

TRINER'S 
BITTER WINE 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NEISON 

' — savininko - • 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CfflCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

% Casimir Monumikn» 
Company 

8914 W«st l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Dldžtaaslan Paminklams 
l'lanų PasiriakiuiaM Mlent* 

Telei. CEdarcresi 3-633S 

L I I l O V I i l A 1 S T A I O A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

Ainimi.-nr u patarnavi
mas y r a teikiama* 
dieną Ir n a k t į. liei-
kale šaukite 
BMlfb 

Mi>M turime koplyčia* 
l toMiando dalyse l r 
v i s o s e ChioaifO* ir 
tuojaUS pa (a r 
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 2»rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE. 

TeL Vlrgioia 7-6672 
l ' l Uuian 5-1270 

PETRAS P. 0URSKIS 
«5i* VVesi I8th STREET TeL SEeley »-57ll 

. ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50 th AVI:., CICERO, ILL. Tel. OLymuk 2-1003 

P0VIUS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. lHth STREET 

Teleuhone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN A V E . Tel. COmmodore 4-2226 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 3 . LI1UANICA A V E . Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 8. LITUANICA A V E . Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayetto 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 4«tk STREET Tel. YArds 7-0781 

. 
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imu 
X Kun. Ig. AlbaviiMus, Cice

ro šv. Antano parapijos klebo
nas, šiais metais švenčia 40 me
tų kunigystes jubilejų. Jis yra 
didelis ir labai nuoširdus atei
tininkų prietelis. Chieagos Atei 
tininkai Sendraugiai rengia jam 
pagerbtuves (kuklias vaišes), 
šis pobūvis jvyks ateinant] šeš
tadieni gruodžio 6 d., 6 vai. vak. 
Lietuvos Vyčių salėje. Visi Chi
eagos ateitininkai ir ateitinin
kų bičiuliai maloniai kviečiami 
ir laukami pagerbt uvese daly
vauti. 

X Prof. I)r. Alfonsas šeš-
plaukis T> molis, „Draugo" ben 
dradarbis, iki šiol destes filoso-
finius-psichologinius mokslus 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

GYVUMU PARODOJE OH10AOOJE 

— Didelis susidomėjimas rū
bu vajumi Brocktone, Mass., pa 
sireiške jau pirmomis jo paikel 
bimo dienomis. Rūbus neša ne 
tik vietos gyventojai, bet ir ar
timesnių bei tolimesnių apylin
kių lietuviai, kurie yra jautrūs 
likusiems Vokietijoje lietu
viams tremtiniams, seneliams, 
ligoninis, vargšėms moterims ir 
mažiems vaikams. Rūbai prii
mami kiekvieną dieną A. Strum 
skio laikrodžių dirbtuvėje, 109 
Ames St., Brockton, Mass. Va
jaus pravedimu rūpinasi Brock 
tono Lietuvių Taryba, sudariu
si tam reikalui specialią komi
siją. Jei kas negali turimų pa
aukoti rūbų pristatyti, iš to pa
ti juos komisija atsiims, tik rei 

. BRITANIJOJ 
— Sovietu filmai Bnulforcle. 

Bradfordą ypatingai pamėgo so 
vietų pareigūnai. Anksčiau so
vietų ambasada siuntinėjo trem 
tiniams propagandinę literatū
rą, kokiu būdu galima grįžti į 
savo* kilmės kraštą. Vėliau du 
ambasados pareigūnai patys ap 
silankė ir apėjo apie 40 trem
tinių namų. Dabar, lapkričio 
pradžioje, šimtai tremtinių ga
vo iš ambasados pakvietimus 
apsilankyti sovietiniuose filmuo 
se, kurie buvo rodomi lapkričio 
7 d. vakare. Daugumas pakvie
timus gavusių juos nunešė po
licijai. Latvių pastorius Rober
tas Abolins gi viešai paskelbė, 
o jo paskelbimą atspausdino 
„Daily Express" dienraštis: 

kia jai paskambinti tel. 228 W.| „Filmų rodymas bus boikotuo-

— Kunigu Vienybės centro 
valdyba lapkr. 20 d. Nevv Yor-

St. John Universitete, nuo šio kc buvo susirinkusi posėdžio, 
rudens semestro pakviestas lek Salia organizacinių klausimų bu 
toriumi į Columbijos Universi- vo taip pat apsvarstyta ir pri-
teto New Yorke filosofijos ir imta tikybos programa pra-
lingvistikos skyrius. Yra jau džios ir šeštadieninėms mokyk 
užangažuotas kitiems metams 
ir su praplėstu lyginamųjų kal
bų kursu. 

Kaip žinome, šis universite
tas yra vienas iš pirmaujančių
jų šiame krašte. Jo oficialiuoju 
prezidentu-rek toriumi iki šiol 
buvo gen. Eisenhoweris. 

X Zigmo Moliejaus vadoVau 
jamas Indiana Harbor, Ind., sce 
nos mėgėjų sambūris lapkričio 
23 d. suvaidino 4 veiksmų dra
mą „Tėvas" — J. Grušo. Re
žisierius Z. Moliejus meninės 
vaidybos srityje pradėjo akty
viai reikštis dar būdamas Kau
no Jėzuitų gimnazijoje, vėliav 
Marijampolės teatre ir karinėje 
tarnyboje. Jis nenuleidžia ran- j i o i ž v edimo~į mokslus ir iŠ 
kų ir šiandien. 

X Sesers M. Bernardos va
dovaujamos Marijos High 
School chorisčių ir šokių gru
pės išpildys gražią programą 
Mokslo ir Pramonės muzėjuje 
(Jackson parke) gruodžio 3 d. 
2:00 ir 3:30 vai. po pietų. Dai
navos ansamblis, S. Sodeikos 
ir G. Veličkos Vadovaujamas, 
pasirodys tos pačios dienos va
kare — 7:30 valandą. 

X Šv. Antano parapijos baž
nyčioje 40 valandų atlaidai pra
sidės š. m. gruodžio 7 d. per 
sumą ir baigsis antradienio va
kare mišparais ir iškilminga 
procesija. Kun. B. Markaitis, 
S. J., sakys pamokslus. 

X Elena Motekaitiene ir Tek 
lė Norbutiene buvo saunomis 
šeimininkėmis praeitą sekmadie 
nj per redaktorių L. Šimučio ir 
Ign. Sakalo pagerbtuves, ku
rias suruošė Chicago-Indiana 
Apskr. L. Vyčiai. 

X Raimunda Širmuly te (ne 
Raimunda Samulytė, kaip buvo 
netiksliai parašyta) dalyvavo 
kaukių baliuje, drauge su Bro
niumi Juodeliu, sudarydami po
rą, apsirengusią renesanso kos
tiumu, vaizduojant XVI šmt 
ispanų kunigaikštį ir princesę 

X Antano Olio įvesdinimo 
iškilmės j Sanitarinio distrikto 
pareigas, kurioms jis vėl buvo 
išrinktas, įvyks gruodžio 4 d. 
2 vai. p.p. Sanitarinio distrikto 
patalpose, 910 S. Michigan ave. 

X Ramutis Povilaitis, prieš 
kiek laiką atvykęs iš Vokieti
jos kartu su motina ir sesute, 
dabar grįžta į Vokietiją kaip 
JAV karys. Į Jungtinių Ame
rikos Valstybių kariuomenę jis 
įstojo liepos 17 d. 

X Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje per 40 valandų atlaidus 
gražiai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas A. Pociaus, 
ir Vaikų choras, vadovaujamas 
kun. Antano Zakarausko. 

jamas. Tie E. V. W.s, kurie at
silankys, tiktai stebės. Jie seks 
sovietų pogrindžio veikėjus, ku 
rie, kaip mes žinome, dirba tarp 
mūsų. Jie yra tie žmones, ku
rie aprūpina ambasadą mūsų 
adresais". Filmų pažiūrėti at
vyko porą latvių (jie sekė viso 
spektaklio dalyvius), saujelė 
ukrainiečių, vienas lietuvis ir 
būrelis kitų. 

Apie visą spektaklį netrukus 
Bradfordo dienraštyje v„Tele-
graph & Argus" paskelbė savo 
įspūdžius „Man from the Vol
ga". Jis pabrėžė, kad tai, kas 
buvo rodoma, buvo sena, sena 
istorija. Filmai vaizdavo „dar
bininkų rojų" su elektrainėmis, 
supertraukiniais, laimingomis 
kolchozų mergaitėmis, gražiai 
besišypsančiais ir rankas kra
tančiais partijos vadais, gar
bingai atrodančiais mokslinin
kais ir išradėjais, diskutuojan
čiais socialistinės tėvynės re
konstrukciją ir "St l'ačiau Vol-

auklėjimo lietuviškoje dvasioje.) g o s s ū n U 8 abejoja, kad minia, 
P. Kodis yra jaunuoliu atvažia- ] tarianti „šventą" tautų tėvo 

loms. Tikybos vadovėliui pa
ruošti sudaryta komisija ir bus 
dedama pastangų jį galimai 
greičiau paruošti. Vadovėlis a-
pims septynių skyrių progra
mą ir skiriamas visoms lietuvių 
mokykloms. Apsvarstyti ir ku
nigų susišelpimo fondo įstatai, 
kurie bus pasiūlyti priimti a-
teinančiam Kunigų Vienybės sei 
m ui. 

— P. Kodis, krautuvininkas 
Brocktone, Mass., prisidėdamas 
prie Vasario 16 gimnazijos mo
kinio rėmėjų būrelio, pareiškė, 
kad jis džiaugiasi, jei jo kukli 
mėnesinė auka galės prisidėti 
prie nelaimingo lietuvio jaunuo 

Siame paveiksle matome trijulę veršiukų, kurios Seimininkas Jaek Fields, iš Tiptonville, Tenn., at
gabeno j Tarptautine Gyvulių parodą Chicagoje. (INS) 

KETURIŲ MIL10NU VERTĖS PARODA 
Eisenhowerio biustas iš taukų nulipdytas 

vęs iš Lietuvos. Jis net nema
tė pilno Lietuvos žydėjimo, bet 
labai domisi visu tuo, kas lie
tuviška. 

— P. Viščinis pareiškė Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjime Brocktone, Mass., kad 
pirmasis įsakymas Lietuvos ka 
riuomenei šiandien yra priva
lomas kiekvienam lietuviui, vir
tusiam neuniformuotu kariu 
spontaniškoje kovoje už Lietu
vos laisvę ir lietuvybės išlaiky
mą. 

• 

— Kazys J. Budris, seržan
tas, maspethiečių Kazio ir Onos 
Budrių sūnus, po dviejų metų 
tarnybos Vokietijoje, neseniai 
-*rįžo namo ir ta proga jam bu
vo surengta sutiktuvių puota. 

X Alto vicepirm. A n t Olis, 
sekr. dr. P. Grigaitis ir kace-
tininkas prof. M. Mackevičius 
kalbės iškilm. PLB Chicagoje 
inauguracijos akte š. m. gruo
džio 7 d. 3 vai. p.p. Liet. Au
ditorijoje. 

X Kun. P. Cinikas, MIC, T.T. 
Marijonų spaudos vedėjas, ir 
brolis Viucas Žvingilas, MIC, 
„Draugo" spaustuvės darbinin
kas, išvykę Tekolekcijoms į 
Hinsdale, III. 

X „Kerštas", penktas nove
lės rankraštis, atsiųstas „Drau
go" Novelės Konkurso komisi
jai. SlapyvardS — Aušra. Nove 
les Konkurso komisijai galima 
siųsti iki gruodžio 10 d. 

X Juozo Pikelio namą, 6108 
S. Halsted Str., sunaikino gais
ras. Nuostolių padaryta už $80,-
000. Daugiausia nukentėjo deg
tinės sandėlis. 

X Stella Richus, 70 metų am 
žiaus, 10529 S. Indiana Ave., 
pravažiuoją vaikėzai parmušė 
ant žemės. Jai buvo sudaužyta 
galva ir sužeistas šonas. 

vardą ir medaliais apdovano
jami stachanoviečiai galėtų su
vilioti britų darbininkus pakeis 
ti dabartinį laisva gyvenimą i 
absoliučią vergiją ir skurdą. 

— Anglai apie komunizmą. 
Bradfordo „Telegraph & Ar
gus" lapkričio 14 d. nr. atspau
sdino įdomų str. „Įstatymai". 
Jame pažymima, kad Oxfordo 
Universiteto prof. A. L. Good-
hart pasakęs, jog britų konsti
tucijos kertinį akmenį sudaro 
tai, kad nei vienas žmogus — 
nuo augščiausio iki žemiausio 
— nėra už įstatymų ribų. Ki
taip yra Sov. Sąjungoje, kur y* 
ra pareigūnų, kurių įstatymai 
nesaisto. Jie gali kiekvienu me
tu ateiti į žmogaus namus ir jį 
be pasiaiškinimo suimti. 

— Mirė" Vincas Petraitis. Sko 
tijoje, Soatbridge, spalio 21 d. 
mirė Vincas Petraitis, sulaukęs 
77 metų. Jis sirgo dvejus pasku 
tinius metus, nors visą gyveni
mą buvo sveikas ir stiprus. Lie 
tuviški reikalai jam buvo arti 
širdies. Velionis buvo kilęs iš 
Virbalio parapijos. 

— Turi salę. Bellshillio, Ško
tijoje, lietuviai pagaliau nusi
pirko savo salę, kuri yra pa
togioje vietoje visiems apylin
kės lietuviams. Salė yra didelė 

Matytumėte, ką jie padarė iš 
International Amfiteatro Chica 
goję! Kur konvencijų metu bu
vo restoranai, grakščios tele
fonistės ir kur gausiai šaukė 
politikieriai, ten dabar gyvulių 
parodos tvartai, slankioja rai
tytais briliais jauni farmeriai 
ir stambiomis kojomis ūkinin
kaitės ir mauroja buliai bei 
bliauna avys. 

Lifinantis mėsos kalnas 

Iš viso čia suvežta 11,011 gy 
vulių, kurių kaina gal prašok
tų ketverių milionų dolerių. Dau 
giausia — galvijų. Jau tie juo
dieji Aberdėen Angus veislės 
beragiai tai liūnantis mėsos kai 
nas. Vos ant kojų pastovi. 
Prieš vedant į parodos aikšte
lę jų plaukai išpurškiami, su-
garbanuojami. Net ir nagai juo 
du laku nudažomi. (Taigi, nagų 
lakas — ne vien gražuolių pri
vilegija). 

akis praslenka didžiausia dau
gybė visokiausių mėsos rūšių, 
kokias tik patyrusi virėja gali 
žinoti. Į šias patalpas vėl grį
žęs ir Eisenhoweris Ne tas 
karštas kalbėtojas konvencijo
je, o tik jo biustas, baltas, dar 
niai nulipintas iš gryniausių 
taukų. Duok Dieve, kad jo val
dymo metai tikrai būtų riebūs! 

J. Pr. 

CHICAGOJE 
Atominis dešimtmetis 

Vakar Chieagos Universiteto 
ribose du tuzinai mokslininkų, 
iš 42 tų, kurie 1&42 m. gruo
džio 2 d. stebėjo gimstant ato* 
minę energiją, šventė dešimt
mečio sukaktį. Jie paminėjo tą 
dieną, kada pradėjo veikti dr. 
Henriko Fermi suplanuotas a-

f tominės energijos gamintojas. 
Ilgos eilės čia ir tų trumpa-. Tada vengras matematikas E. 

ragių-Sorthorns, bei išskėstaisl Wigner vaišino kolegas buteliu 
ragais Herefordų. Jie tokios I vyno. Dalyviai padėjo savo pa 
grynos veislės, kad ne pats 
išrinktasis čempionas, bet jo 
„pusbrolis'4 buvo parduotas už 
$30,000. Už vieną tokį galviją 
— gerą avarą Lietuvoje nupirk 
tumei. Juos čia ir myli farme
riai: gausiai pakraikų, kibirai 
grūdų, o vienoj vietoj farmeriu 
kas ir miega išsitiesęs šalia sa
vo buliaus. 

Kambarėliai arkliams 

Parodoje yra 904 arkliai, di
džioji' dauguma cirko pastaty
mams, bet yra ir belgų veislės 
ir tų stambiųjų Clydesdales, ku 
rie čia apdengti spalvotomis 
dangomis, trepsi, kad net jų 
visas kūnas,, liūną. Vienas jų 
prižiūrėtojas sakė, kad toks ark 
lys galįs kainuoti iki $18,000. 
Ištisi gardai ir tų mažųjų „po
ni", kurie vertinami po trejetą, 
ketvertą šimtų dolerių, o vai
kams — neįkainuojamas džiaug 
smas. Cirko arkliai ypatingai 
patogiai apgyvendinti: kiek
vienam atskiras „kambarėlis", 
su audeklo sienomis, net ir ta-

ir visos draugijos džiaugiasi, kai viršuje turi puošnų medžia-
kad dabar turės nuosavą vietą 
susirinkimams ir parengimams. 

— Lietuvis sportininkas. 
Bradfordo dienraštis atspausdi 
no savo skiltyse YMCA krepši
nio komandą. Joje žaidžia ir lie 
tuvis Jurgis Sergalis. Koman
da pralošė rungtynes su Man-
chesterio YMCA. 

gos stogelį. 

Avys ir kukurūial 

Beveik pusantro tūkstančio 
riebiausių kiaulių. Kaikurios to 
kiais auksiniais plaukais, o ki
tos — jau mūsų pažįstami jork 
širai. Avys su pašėlusiai tankia 
vilna. Dauguma jų apvilktos, 
kad jų vilnee pakraikų neįsi-

Mire Vytautas Kaulinaitis. veltų. 
Spalio 28 d. Nottinghamo ligo- Visokiausių grūdų pavyzdžiai, 
ninėje mirė savanoris kūrėjas Kukurūzai stambūs, kaip ark-
(viršila) Vyt. Raulinaitis. Ve- lio dantys. Mėsos ir dešrų bei 
lionis visą laiką buvo DBLS na-i steikų paroda „motorizuota" 

1 Stovi prie lango, ir pro tavo 

rašus ant to butelio įpakavimo. 
Iškilmėms atgabentas ir tas su
venyras, kurios savininkas jį 
siųsdamas apdraudė $1,000. 

"Del aerodromo į 
Washingtoną 

Po II Pasaulinio karo Chiea
gos miestui kariuomene sugrą
žino O'Hare aerodromą, sutarti 
mi garantuodama sau teisę dalį 
jo panaudoti saviems kariš
kiems reikalams. Išsiplėtus civi
linei aviaciiai — sunku su vie
ta ir todėl miesto meras Ken-
nelly ketvirtadienį su palydo
vais išvyksta į W«shingtoną 
tartis, kad dar didesnė aero
dromo dalis būtų pavesta civi
liams reikalams. 

Streikas del žilų plaukų 
Chieagos Jonės komercinėje 

augštesnioje mokykloje buvo iš 
mokyklos pašalintos 25 mergai
tės, kam jos į klases atėjo žilai 
nusidažiusios paausius. Joms 
buvo palikta teisė sugrįžti nu
siėmus dažus. Mergaitės išėjo 
piketuoti, bet mokyklos vado
vybė tikisi, k^d sniegas ir šal
tis piketus išsklaidys. 

Kukurūzų karalius 
Tarptautinėje Gyvulių Paro

doje, kuri vyksta Chicagoje, ge 
riaušių kukurūzų augintoju iš
rinktas A. C. Stewart iš Gfeens 
ourgo, Ind. 

• Puikiai pasipuošę būsite 
Kalėdoms, nupirkę aukso išdir
binių ar šveicarišką laikrodį 
pas J. Karvelį, 3249 S. Halsted 
S t , Chicago 8, 111. Tel. DA 6-
1136. 

Chicagietis — darbo 
ministeris 

Eisenhovveris baigė sudaryti 
savo kabinetą, paskirdamas chi 
cagietį Martyną P. Durkin Dar 
bo Departamento Sekretoriumi. 
Durkin yra demokratų partijos 
narys, AFL unijos pareigūnas. 
Tą paskyrimą, kaip spauda aiš
kina, Eisenhoweris padarė dėl 
dviejų priežasčių: viena, norė
jo turėti darbo reikalams tvar
kyti patyrusį žmogų, ir, antra, 
norėjo savo kabinete turėti ka
taliką. 

Kaltina nušovus darbininką 
Kriminaliniame teisme vyks

ta unijos pareigūno H. VVard 
byla, kurioje jis kaltinamas nu
žudęs nestreikuojantį Harves-
ter kompanijos darominką. To
je byloje liudijo E. VVarren, kad 
jis sėdėdamas automobilyje, 
matė, kaip kaltinamasis mušė 
per galvą darbininką Foster. 
kurs nuo sumušimo greit mirė. 

Nudure vyrą 
St, Sowa, 38 m., gyv. 5138 

Bishop, grįžo išsigėręs. Jo žmo
na tuo metu skuto bulves. Kilo 
ginčas. Besigrumiant žmona su 
leido peilį į vyro nugarą, žaiz
da buvo mirtina. Alkoholis ir 
nevaldomi nervai — daugelio 
blogybių šaknys. 

Pratęsia chrizantemų 
parodą 

Garfieldo ir Lincolno parkuo
se esančias chrizantemų paro
das aplankė netoli pusės milio-
no žmonių. Paroda savaitę dar 
pratęsiama ir ją dar bus gali
ma matyti sekmadienį. 

Laiškai Kalėdų Seneliui 
Chieagos pašte valdininkas 

O. VValter, 52 m. amžiaus, gy
venantis 209 S. Lavergne, pa
skirtas atidaryti laiškus, ku
riuos vaikai įmeta J pašto dė
žutes^ adresuodami Kalėdų Se
neliui. Tokių laiškų būna apie 
1,500 kasmet. Iš laiškų atradęs 
tikrą reikalą padėti, tas valdi
ninkas painformuos labdaros 
organizacijas. 

Neįmoketi milionai* 
Mokesčių tyrinėtojas A. 

Kohn paskelbė, kad Chieagos 
miestas nustoja milionų dole
rių, nes verslininkai, ypač ta
vernų laikytojai ir kiti pilie
čiai pilnai neįmoka savo mokės 
čių. Savo raporte A. Kohn pa
reiškė, kad tyrinėjimas ar mo
kesčių mokėtojai viską pilnai 
sumoka, miestui būtų pelningas 
uždavinys. % 

Sniegas Chicagoje 
Pirmadienį dieną ir nakčia 

Chicagoje gerokai pasnigo. Snie 
gas laikėsi ir antradienį. Per pir 
mas šešias snigimo valandas 
mieste įvyko 350 automobilių 
nelaimių. 

Geriausi avių augintojai 
Pennsylvanijos valstybinei ko 

legijai buvo paskirta pirma pre 
mija už avių auginimą. Premijos 
skirstomos Tarptautinėje Gyvu 
lių parodoje, Chicagoje. 

KAS, KĄ IR KUR 
— Balfo Chicago Apskritis 

gruodžio 13 d. 6 vai. vak. ren
gia koncertą Lietuvių Audito
rijoje. Programą išpildys „Pir
myn" choras, jokio atlyginimo 
neimdamas. 

— yisu šventųjų parapijos 
Maldos Apaštalavimo Draugija 
gruodžio 5 d. 8 vai. vak. po pa
maldų šaukia susirinkimą para 
pijos salėje. Bus valdybos rin
kimai. 

— I* Vyčių (Visų Sventąjų 
parapijos) kuopa gruodžio 11 
d. 8 vai. vak. šaukia susirinki
mą Visų šventųjų parapijos 
salėje. Bus renkama valdyba ir 
aptarsime svarbius klausimus. 

— Prof. Julian J. Steen, žy
mus pedagogas ir lingvistas 
skaitys paskaitą: „Atlantic 
Union... and the Captive Sta
tes"... š. m. gruodžio 5 d. 8 vai. 
vak. Chieagos Universiteto In
ternational House, 1414 E. 59th 
Str. Lietuvių akademinis jauni
mas kviečia Tamstas atvykti 
pasiklausyti įdomios paskaitos 
ir dalyvauti diskusijose. 

Chieagos Lietuvių Studentų 
Draugija 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GEttUS DIVIDENDUS! 
Kiekvienas žmogus turėto atliekamas nuo pragyvenimo plalgaa 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, valkų mokslai, įsigijimai namo, auto
mobilio, Atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams 
Kas tari susitaupęs pinigo, tas Jaučiasi saugesnis Ir laimingesne 
tradik taupyti šiandien! 

MUTUAL F e d e r a 1 SAVINGS 
AMD I O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Ctrmak Rd. • Chkogo S, WL 
JO#t« 1 KAZANAUSKĄSt *»t . -T*L VI r«W« 7-774? 

W $10.000 bv F . I L L C 

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BENDROVĖS 
K R A U T U V Ė 

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 — žaislų-toys. 
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