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Paskutinis bandymas 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNATTS 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Pasaulio tautos, nuo pat pirmosios 

agresijos dienos Korėjoje rodžiusios gerą valią ir troškusios at
statyti taiką, nutarė kreiptis į komunistus, siūlydamos jiems taiką 
garbingomis sąlygomis. 

Generalinės Ansamblėjos pil
natis 54 balsais prieš sovietų 
penkis priėmė Indijos patiektą 
ir visų išdiskutuotą planą, kuris, 
visų manymu, yra priimtinas 
abiem kariaujančiom pusėm. Da 
bar tik nuo komunistų pareis 
tai, ar jie nori taikos, ar apie 
ją tik gražiai kalba, kad galėtų 
kariauti. Pilnaties įgaliotas, šios 
sesijos pirmininkas Pearson pa
siuntė Jungtinių Tautų kvietimą 
Šiaurės Korėjos ir Kinijos ko
munistams, prašydamas veikiai 
pranešti savo atsakymą. 

šį istorini savo nutarimą Jung 
tinės Tautos padarė remdamo-
sios tuo, kad Korėjoje yra agre
sija, jog ji JT jėgų buvo atrem
ta, kad tolimesnės kovos gali bū
ti užbaigtos, jei agresorius pa
norės primti sąlygas garbin
goms paliauboms, ir kad, susto
jus karo veiksmams, neturi būti 
naudojama jėga karo belaisvius 
grąžinant ar paliekant jų buvi
mo vietoje. 

Istorinis sprendimas 
Nors pats posėdis turėjo pra

sidėti lygiai 3 vai., bet kol gausi 
delegatų auditorija susėdo ir at
sikosėjo, beveik praėjo penkioli
ka minučių, kai pilnaties pirmi
ninkas Islandijos plaktuku stuk 
telėjo j stalą. Priešingai kitoms 
pilnaties sesijoms, salė, talpinan
ti per 2,000 žmonių, buvo artipil
nė. 

Šio posėdžio rezultatai, tiesa, 
jau buvo nujaučiami iš anksto, 
čia buvo patiekta patvirtinti tik 
tai, ką politinis ir saugumo ko
mitetas parengė per savo dvide
šimt šešius posėdžius, tuo klau
simu diskutuodamas nuo spalio 
23 d. Bet daugelis dar sykį čia 
iškilmingai norėjo pamatyti, 
kaip Višinskio vadovaujami pen
ki sovietiniai balsai pakils pro
testuoti prieš penkiasdešimt ke
turis. 

Ir čia sovietai pamatė, kaip 
visos kitos tautos, nors dažnai 
vienu ar kitu klausimu nesutik-
damos ir apsistumdydavo žo
džiais, bet čia išėjo vieningai. 

Nieko nepadėjo nė tai, kad Vi
šinskis dar sykį, kaip jau ir dau
gelį kartų prieš tai sutrauktai pa 
kartojo tai, ką jau šimtus kar
tu čia buvo sakęs ir ką jau ne 
tik delegatai, bet ir sienos atmin 
tinai žinojo. 

Taigi, jo manymu, Indijos pla 
nas neduoda konstruktyvaus ka
ro belaisvių reikalo išsprendi
mo; be to, nieko nekalba apie 
sustabdymą karo veiksmų. Esą, 
tarp visų pasiūlymų geriausias 
yra sovietinis, kviečiąs tuojau 
pat nutraukti kavas Korėjoje, o 
paskui diskutuoti belaisvių klau
simą. 

Aukštas, lieknas indas, Kriš
na Menon, dar sykį ėjo savo pla
no ginti, aiškindamas, kad svar
biausias punktas, kuris neleido 
sudaryti karo paliaubas, ir buvo 
karo belaisvių klausimas. Tą 
reikalą sutarus, savaime išsi
sprendžia ir visi klausimai, to
dėl tai faktinai ir yra kvietimas 
prie paliaubų, kurių Višinskis 
taip nori. Be to, Menon dar iš
kelia ir tai, jog belaisvių klau
simas nebuvo paliktas spręsti no 
litiniam ir saugumo komitetui 
ar jungtinei karo vadovybei, bet 
perduodamas visoms Jungtinėms 
Tautoms. 

Višinskį palaikė ir Ukrainos 
delegacijos pirmininkas Bara-
novsky, smerkdamas Indijos pla 
ną, kaip „Amerikos inspiruotą". 
Po to dar vienas kitas iš vaka
riečių bandė imti balsą ir aiškin
ti jau šimtus kartų išaiškintus 
dalykus. Bet dabar tos kalbos 
atrodė kaip maži lašai, nukris-
dami retkarčiais po tik ką praū
žusios didelės audros. 
Saugumo ir politiniam komitete 

i 

Tai, ko čia susirinkta iškilmin
gai nutarti, buvo tariama kas
dien po keliasdešimt kartų nedi
deliame posėdžių kambaryje, 
prie nedaugelio delegatų ir sve
čių - liudininkų. O kartais, kai 
posėdžiai vykdavo kambaryje 
Nr. 4, tai tie svečiai, negalėdami 
pakliūti į vidų, apstodavo langą, 
kuris vienu vienas paliktas kaip 
tyčia, kad ten apačioje posė
džiaujantieji matytųsi. 

Penkios rezoliucijos, siūlan
čios sprendimą karo belaisvių 
klausimu, čia buvo svarstomos. 
Pirmieji buvo išėję vakariečiai, 
jų tarpe JAV su 21 valstybe. An
trieji išėjo sovietai. Po kelių die
nų dar pataisymų įnešė. Kadangi 
šiuodvi buvo diametraliai prie
šingos, tai kitos valstybės bandė 
jieškoti kompromisų. Pasirodė 
du siūlymai: Meksikos ir Peru. 
Pagaliau Indija ėmėsi darbo. Ke
liais atvejais net garbanos po
nios Pandit bendradarbiui Me
non virpėjo, kai jis energingai 
dėstė savo planą posėdžiuose ar 
grupiniuose pasitarimuose su pa 
skiromis delegacijomis. 

Indija, kuri galėjo, rodos, būti 
priimtina visiems, net ir sovie
tams, nes dažnai su jais ir pabal
suodavo, nepatiko Višinskiui. Ir 
nors fotografams jis šypsojosi, 
stovėdamas su Krišna Menon, 
bet posėdžiuose jis jį vanojo tais 
pačiais žodžiais, kurie buvo tai
komi JAV ir kitiems, anot jo, 
laužantiems Genevos konvenci
jos nuostatus. 

Ir taip išėjo, kad Indijos gera 
valia ir pastangos atsimušė į Vi
šinskio užsispyrimą. Cia buvo vi
saip galvojama. Vieni manė, kad 
gal kartais sovietams nebus pa
togu Indijos planą atmesti, nes 
tai juk ne „kapitalistų ir karo 
kurstytojų" vyriausybė, bet lai
mėjo tie, kurie nebuvo optimis
tai. 

Kas tcūiau Korėjoje? 

Tuo tarpu, kai saugumo ir po
litinis komitetas šiuo metu ėmė
si karštai diskutuoti Tuniso ir 
Maroko klausimus, ant Korėjos 
reikalų padėjęs tašką, faktinai 
ties Korėjos klausimu stovi di
džiausias klaustukas. 

Ką atsakys ir kaip pasielgs 
Korėjos ir Kinijos komunistai? 
Ar jie paklausys Jungtinių Tau
tų, tuo būdu viso pasaulio balso, 
ar ir toliau laikysis sovietų, ku
rie ir čia jų vardu visur kalbėjo 
ir patys visur už juos atsakinė
jo. 

JAV atstovas—ambasadorius 
Gross, čia savo kraštą atstovau
jąs ilgą laiką ir pirmomis agre
sijos dienomis Saugumo Tarybo
je kvietęs Jungtines Tautas gin
klu tą agresiją atremti, pradžio
je buvo viltingai nusiteikęs. Jis 
reiškė ne tik savo, bet ir kitų 
diplomatų nuomonę, jog galį at-

išmete 
NEW YORK, gruodž. 6. — 18 

amerikiečių, įlindusių į šiltas ir 
gerai apmokamas JT sekretaria-
to vietas, nepanorėjo duoti atsa
kymų, apie tai, kokie jų buvę ar 
esami ryšiai su komunistais ir 
šnipais ir todėl vakar atleisti iš 
tarnybos. įdomumo dėlei štai ke
lios pavardės: Stanley Grace, Al-
fred Tassel, Herman Zap ir jo 
žmona, Herman Schimmel, Leo 
Drozdof, Helen Kogan, Eugene 
VVallaeh, Irvving Kaplan, Alexan 
der ftvcnchansky, Joel Gordon, 
Sydney Glasman ir panašūs. 

Laimėjo visi 
angliakasiai 

VVASHINGTON, gruodž. 6. — 
Kadangi atlyginimų stabilizavi
mo įstaiga nebežinojo ką daryti 
su kietųjų anglių kasyklų dar
bo sutartimi, tai prezidentas nu
ėmė nuo jos atsakomybę — leido 
vykdyti sutartį tokią, kokia uni
jos ir darbdavių sudaryta. Die
na anksčiau prezidentas, prieš 
komisijos valią, patvirtino ir 
minkštųjų anglių kasyklų darbo 
sutartį. 

Protestuodamas pasitraukė ko 
misijos pirmininkas Cox, prezi
dentas laišku padėkojo už darbą 
ir pirmininko pareigas pavedė 
pavaduotojui. 

Kaikurie laikraščiai teigia, kad 
prezidentas, taip padaręs, fak
tiškai panaikino visas ūkio kon
troles ir angliakasius pastatė į 
privilegijuotą padėtį. Angliaka
sių bosas Levvis, girdi, dar kar
tą visus pašokdino ir atidarė ke
lią naujai pragyvenimo kilimo 
bangai. 

RĖJOS FRONTE 

W. A. Ilarriman, dabartinis pagalbos užsieniams administratorius 
(dešinėje), supažindina su įstaigos veikla savo įpėdini Harold 
Stassen, buv. Minnesota gubernatorių. Harriman buvo prez. 
Trumano patarėjas užsienio politikos reikaluose, Stassenas irgi 
mėgsta daug tais reikalais kalbėti. (INS) 

A+idejo sutarčių tvirtinimą 
Vokietija atidėjo taikos sutarties tvirtinimą. — Konsti

tucinis teismas suabejojo dėl daugumos 
BONN, gruodž. 6. — V. Vokietijos vyriausybė apstulbino par

lamentą, paprašydama taikos sutarties ir Europos armijos pakto 
ratifikavimą atidėti iki 1953 m. sausio 12 d. 

Diskusijos jau ėjo į galą ir 

# * # 

Buvo visur, mate viską 
Korėjos karas neplestinas. — P. Korija reikalauja 
daugiau pagalbos. — Daugiau apie Korėją tik po inau

guracijos 
SEOULAS, gruodžio 6. —- Prezidentas - elektas Eisenhoweris 

praleitdo tris dienas Korėjoje ir vakar vėl išvyko namo. 
Išvyko į Korėją pereitą šešta- i i ., • • • .• < 

dienį prieš aušrą iš vieno New KOTOIOS fronte 
Yorko aerodromo ir atvyko Ko- - - S S AJ ,, n ,* 
rėjon antradienio rytą, pakelyje ^ l
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sustodamas kuro pasiimti Kali- OkinawoB pakilę bombonešiai va 
kar daužė taikinius prie Man-

buvo tikra, kad vakar sutartys 
būtų buvusios patvirtintos maž
daug 50 balsų dauguma. 

Privatus šaltiniai teigia, kad 
Adenaueriui buvo patarta ratifi
kavimą sulaikyti todėl, kad da
bar visą reikalą.svarstąs konsti
tucinis teismas^sąs linkęs ma
nyti, jog sutartys neprieštarau
ja konstitucijai, bet kad jų rati
fikavimui reikalinga % daugu
ma. Tokios daugumos vyriausy
bė dabar nesitiki surinkti ir Ade-

naueris norįs gerai su juristais 
išsiaiškinti ar sutarčių ratifika
vimui nepakaktų paprastos dau
gumos. Kadangi šios sutartys Vo 
kietijai yra nepaprastai svar
bios, tai nutarta palaukti kons
titucinio teismo sprendimo. 

Višinskis teisinosi del Pabaltijo 
Rusija Pabaltijo valstybių neužgrobusi, tik JAV, Ang

lija ir kiti faktus iškraipo 
NEW YORK, gruodž. 6. — Ketvirtadienio vakare sovietų Vi

šinskis atbėgo į JT teisių komisiją įtikinėti, kad Sov. Rusija neuž
grobė Pabaltijo valstybių. 

Tas klausimas iškilo bedis-
kutuojant agresijos aptarimo 
formulę, kurios sovietai panorė
jo. Kiti jos dabar nenori arba 
nori kitokios, negu Višinskis siu 
lo, ir ta proga pasakoja, kad for
mulės turėjimas nieko nereiškia, 
nes praktika parodė, jog Sov. 
Rusija užgrobė Lietuvą, Latviją 
ir Estiją ir užpuolė Suomiją, 
nors su tomis valstybėmis turėjo 
nepuolimo sutartis su agresijos 
aptarimu. 

Lietuvos įgal. ministeris Wa-
shingtone P. Žadeikis įteikė ko
misijai daug medžiagos apie tai, 
kaip Sov. Rusija sulaužė visus 
savo Lietuvai sutartimis duotus 
pažadus ir ją smurtu okupavo. 
Kitų valstybių atstovai \ Pabal
tijo valstybių okupaciją ypatin
gai Rusijai prikaišioja. 

Tų priekaištų atremti ir atbė
go į komisiją Višinskis, kuris 
pats įvykdė Latvijos okupaciją 
1940 m. Ilgiausioje kalboje Vi
šinskis įrodinėjo, kad visi kal
bėję faktus iškraipė, nes naudo
jasi melaginga medžiaga. 

Tiesa gi esanti ši: 1. Lietuva, 
Latvija ir Estija pačios papra
šė Sov. Rusijos globos, o vėliau 

savanoriškai prie jos prisijungė; 
2. nepuolimo sutartys su tomis 
valstybėmis išgelbėjo jas nuo ta
pimo vokiečių kolonijomis; 3. 
Lietuva, Latvija ir Estija, prie 
Rusijos prisijungusios, pergyve
na didelės gerovės periodą, nes 
jų žemės ūkis ir pramonė po ka
ro vystosi daug geriau, negu 
Olandijos, Belgijos ir Norvegi
jos. 

Popiežiaus rožančius per radiją 

VATIKANAS, gruodž. 6. — 
Pirmadienį Nekalto Prasidėji
mo šventėje, popiežius Pijus XII 
savo privačioje koplyčioje kal
bės rožančių, kuris bus transliuo 
jamas per Vatikano radiją. Chi-
cagoje girdimas 11:45 vai. ryto 
vidutinė 196 metrų ir trumpomis 
50, 31, 41 ir 25 metrų bangomis. 

Anglija lėtina 
apsiginklavimą 

LONDON, gruodž. 6. — Dėl 
sunkios Anglijos ūkinės padėties 
ir dalinai dėl naujų ginklų atsi
radimo Anglijos apsiginklavimo 
programos įvykdymas paskirsto 
mas ilgesniam laikui — vietoj 
per 3, bus įvykdyta per maždaug 
4 Vi; metų. Kad liktų daugiau pi
nigų ginklams, darbiečiai siūlė 
mažinti kareivių skaičių, bet 
Churchilis nesutiko griauti jau 
sudarytos karinės organizacijos. 

Kiek 1953 m. bus padaryta, 
Anglija praneš Atlanto pakto 
Tarybos posėdžiui, kuris prasi
deda Paryžiuje gruodžio 15 d. 
Parlamentas žinos tik kiek 1953 
m. skiriama apsiginklavimui pi
nigų. 

Churchilis paneigė užuominas,, 
kad Anglija neatliks visko, kas 
jai Lisabonos konferencijoje už
dėta — ji viską pagamins tik 
vienais metais vėliau. 

1 
. Kalendorius 

Gruodžio 6 d.: šv. Nikalojus. 
Senovės: Tolutis ir Visgirė. 

Gruodžio 7 d.: 2~ras advento 
sekmadienis. Senovės: Ringis ir 
Vėtra. ' 

Oras Chicagoje 
Lietaus nenumatoma. Tempe

ratūra apie 48 laipsnius. 
Saulė teka 7:03, leidžiasi 4:20. 

fornijoje, Havajuose ir Midway 
salose. 

Eisenhowerį lydėjo jungtinio 
štabo viršininkas gen. Bradley, 
būsimasis krašto apsaugos sek
retorius Ch. Wilson ir būsimasis 
Attorney General, gub. Dewey 
politinis patarėjas, Brownell. 

Korėjoje gen. Eisenhoweris 
tarėsi su vyr. vadu gen. Clark, 
8-sios armijos vadu gen. Van 
Fleet, matė visų korpusų ir divi
zijų vadus, laivyno ir aviacijos 
vadus, žemesnio rango karinin
kus ir kareivius. Lankė kovojan
tį frontą ir jį aptarnaujantį už
nugarį. Matė amerikiečius ir vi
sų kitų tautų vadus ir karius. 

Su P. Korėjos prezidentu Syng 
man Rhee tarėsi 2 kartu, matė 
visus jo ministerius ir pasikeitė 
notomis. Nuo parado Seuole at
sisakė saugumo sumetimais, bet 
apie Korėją ir jos prezidentą at
siliepė labai šiltai (Syngman 
Rhee turįs didelio vado kvalifi
kacijas) . 

Frontą lankė džipu ir lengvu 
lėktuvu. Buvo visur, matė viską. 
Buvo nuvykęs pamatyti, patir
ti, faktų susirinkti. Platesnį pra 
nešimą apie kelionę padarys tik 
po inauguracijos, o kokie spren
dimai subręs, greičiausiai nė 
pats dar tikrai negalėtų pasa
kyti. 

Prieš išvykdamas namo, ma
tėsi Seoule su spaudos atstoyais, 
kuriems pareiškė, jog stebuklin
gų receptų Korėjos bylai išspręs 
ti laukti netenka, tačiau kelionė 
bus įvairiai naudinga. 

Iš trumpo pareiškimo daryti
nos šios išvados: 

1. P. Korėja turi gauti dau
giau visokios pagalbos; 

2. Karas neturėtų būti išplės
tas už Korėjos ribų. 

Spėliotojai prideda, kad neabe 
jotinai P. Korėjos kariuomenės 
ruošimas bus paskubintas ir pa
gerintas ir stipriau bus rengia
masi puolimui, jei iki pavasario 
nebus taikos jau sutartomis ir 
pasiūlytomis sąlygomis. 

džiūrijos vartų. Bombomis ap
klotas didžiulis priešo komuni
kacijos centras Cholsan mieste 
(25 mylios nuo Mandžiūrijos sie 
nos) ir kariuomenės stovykla 
bei sandėliai visai netoli didžio
sios Suiho užtvankos ant Yalu 
upės. Numušti 2 Migai. Sausu
moje tik žvalgų veikla. 

Nauji ir įdomūs 
' Sovietų lėktuvai 

LONDON, gruodžio 6. — Jau 
išėjo iš spaudos neoficialus, bet 
daugiau negu patikimas naujas 
Jane metraštis su žiniomis apie 
pasaulio aviaciją. 

Jame kalbama, kad Sov. Ru
sija pasigaminusi lėktuvą, kuris 
kelia į erdves du prie jo sparnų 
prisikabinusius s p r ausminius 
Mig-15 ir paleidžia juos tada, 
kada jie turi pradėti operuoti. 
Tokio sprausminių lėktuvų skrai 
dinimo būdas taupo jų kurą ir 
tuo būdu prailgina jų operavi-
mo laiką. 

Tas Migų nešiotojas esąs per
tvarkytas Tu-4, kurį inžinierius 
Tupolovas padarė nukopijavęs 
amerikietišką B-29, kuris į so
vietų rankas pateko karo metu, 
kada vienas japonų pašautas nu
krito Sibire. 

Metraštis teigia, kad Sov. Ru
sija turi naują 6 motorų bom
bonešį, kuris galįs atskristi iš 
Rusijos į JAV ir grįžti atgal. 
Apie tokį lėktuvą jau yra kalbė
ję JAV aviacijos vadai. 

Lėktuvas jau gaminamas vie
name fabrike centrinėje Rusijo
je. Tik neturima tikrų žinių apie 
lėktuvo motorus. Yra tikra, kad 
varomas 6 motorais, tik nežinia 
kokiais: sprausminiais ar turbi
niniais. Ginkluotas 6 patran
kom ir turi 2 įgulas po ll.^yrų, 
kad galėtų keistis ilgose kelio
nėse. Lėktuvo ilgis — 167 pėdos, 
sparnų ilgis — 223 pėdos. 

• Vakar mirė prez. Trumano 
žmonos motina, sulaukusi 90 me 
tų. Mirė prezidentūroje. 

sitikti, kad Korėjos ir Kinijos 
komunistai galį savo tėvo ir ne
paklausyti. JAV, kurios vado
vauja Jungtinių Tautų ginkluo
tai akcijai prieš agresiją Korė
joje, reikės dabar pasirengti įvai 
riems eventualumams ir pasitar
ti, ką turės daryti, jei komunis
tai taikos plano nepriims. Tas 
darbas jau teks gen. Eisenhowe-
riui atlikti. 

Planuoja demokratų ateiti. — Prez. Trumanas ir Illinois gub. 
Stevenson aptaria kaip elgtis per 4 metus, kad demokratų par
tija laimėtų rinkimus 1956 mt. Nutarta budėti, kad respubli
konai nesutrukdytu demokratų pradėtų socialinių reformų. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vakar nužudytas Tuniso darbininkų unijų federacijos pir

mininkas arabas. Prancūzai tuojau įvedė cenzūrą žinioms į užsie
nį, todėl daugiau žinių apie įvykius negauta. Manoma, kad padėtis 
krašte yra labai įsitempusi. 

— Eisenhotoerio darbo sekretorius Durkin nenusigando sen. 
Tafto pykčio ir tikisi net su juo bendradarbiauti Taft - Hartley 
įstatymą pataisant. Tikisi suvesti sen. Taftą su darbininkų va
dais, kad patirtų kaip tą įstatymą pataisyti. 

— Vakar anglai buvo apgulę paštų langelius, nes pradėtas 
pardavinėti pirmas pašto ženklas su naujosios karalienės atvaizdu, 

— Korėjos fronte vakar kinai tvarstė žaizdas ir nebemėgino 
pulti Pinpoint kalvos, nuo kurios aną naktį juos nubloškė pietų 
korėjiečiai. 

— Buv. Egipto karalius Farukas rengiasi parduoti savo atsi
minimus, kurie, sakoma, jaudina religinius Egipto autoritetus, ka
dangi ten esama „gėdingų prisipažinimų". Iš Faruko elgesio būsią 
sprendžiama, ar jis tinka būti sosto įpėdinio globėjas. 

— Anglijos karalienė lankė vakar Anglijos banką, kurio pože
miuose yra sudėti iždo turtai. Banko valdytojas vaišino karalienę 
pietumis — pirmas atsitikimas Anglijos istorijoje. 

— Popiežius išleido naujus parėdymus, kurie suprastina kar
dinolų ir vyskupų oficialiuosius rūbus, padarant juos mažiau puoš
nius. 

— Kovos už Nasan tvirtovę ir aerodromą Indokinijoje darosi 
vis sunkesnės, km komunistų partizanai žingsnis po Žingsnio ar
tėja prie pačio aerodromo. Komunistai jau buvę į aerodromą įsi
veržę ir sugadinę lėktuvų pasikėlimo ir nusileidimo kelią. 

* 

* 
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X L n E T T T S J V < D S 
visiems malonu pamatyti viską 
gražioj tvarkoj. 

U . M vyskupas 
Lapkričio 26 d. mūsų parapi

ją aplankė Milwaukee arkivys
kupijos auxiliarinis vyskupas 
R. Atkielski, kuris vakare 50 
asmenų suteikė Sutvirtinimo 

Redačuo/a: Elena Gudauskaite, Lietuvos Vyčiu Jaunimo Centras Sakramentą. Bažnyčia buvo 
S. J **t . - • » # * -r t.. .„llv^.if A1A S*vw\t"iin To l in i 2453West 471* Street 

Chicago, 111. 
Lietuvos Vyčiu 36 kuopos 

priršnu'tinis susii\nk nuts 

Gruodžio 4 d. 8 vai. vak. Lie
tuvos Vyčių salėje įvyko L. Vy
čių 36 kp. (Brighton Park) 
priešmetinis susirinkimas. Jam 

Chicago 32, Illinois 

nas Balčytis; prot. rast. ir ko-
resp. — Philomena Rekašius; 
finansų rast. — Sofija 2ukas; 
iždininku - Kastas Zaromskis; 
iždo globėjais Bernadetta 

pirmininkavo kuopos pirm. Vito Paukštis, Al. Mikoliūnas ir Li-
sekretoriavo Ph i lo - ' l i a n K o d i s ; ™***»<a (seargant-Gestautas, 

mena Rekašius. 
Susirinkimas pradėtas mal

da. Po to susirinkusieji buvo 
supažindinti su naujais kuopos i k a š i u s « S t - Vadžioms * V. Mati 

at-arms) — Jonas Meižis. 
Lietuvybės ir Lietuvos Reika

lų Komisijon išrinkti: Phil. Re-

nariais ir buvo perskaitytas ka
lėdinis sveikinamas iš vieno kuo 
pos nario, dabar esančio Dė
dės Šamo tarnyboje Vokietijo
je. Be to, buvo perskaitytas L. 
Vyčių 16 kuopos kvietimas da-

kiūnas. 
Delegatais į L. V. Chicagos ap 

skritles susirinkimus: Elena Šir-
vinskienė, Peggy Zakaras, Loret 
ta Kassel, Jonas Kilkus, Ant. 
Petrulis ir Ad. Latonienė. 

Parengimų Komiai jon: Irena lyvauti jų ruošiamame kalėdi 
niame pobūvyje (Christmas S c n k u s - S o f ' Z u k a s ' B ^ n - P a u ^ 
Party) gruodžio 27 d. Susirin
kusieji nutarė kiek galima gau
siau šiame pobūvyje dalyvauti. 

tis, J. Kilkus, J. Meižis ir Al 
Širvinskas. 

Išrinktoji valdyba kreipsis į 
fcvč. P. Marijos Nekalto Prasi-

Pranešimus iš Liet. Vyčių Chi j dėjimo parapijos kleboną gerb. 
cagos apskrities susirinkimo j p r e i a tą Brišką, kad jis paskirtų 
padarė Albina Kodis ir Peggy i kuopai dvasios vadą 1953 m. 
Zakaras. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad Lietuvos Vyčių Chi
cagos apskritis rengia Lietu
vos Nepriklausomybės 35 metų 
sukakties iškilmingą minėjimą, 
kuriame visi vyčiai su savo bi
čiuliais yra kviečiami ko gau
siausiai dalyvauti. Lietuvos jau 
nimo patrono — šv. Kazimiero 
šventė ateinančiais metais bus 
švenčiama visų Chicagos vyčių 
šv. Antano parapijos bažnyčio
je (Cicero). 

Po to sekė 1953 metams kuo
pos valdybos ir kitų vykdomųjų 

pilnutėlė žmonių. Kunigų da
lyvavo arti 20. Svečių tarpe 

.. . . . .. , i buvo Tėvų Marijonų Provincio-
buvo išrinktas jau trečiai ka- •J'-A-*I X- n*in T>« 

. . , T las kun. V. Atkočius, MIC. Pa-dencnai); I vicepirm. — Irena .. , - * 
0 . „ . \Z . . rapnos choras, vadovaujant Senkus; H vicepirm. Anta- ^ J . . „ „ . * - * Pranui Bujanauskui, nepapras-* 

tai įspūdingai giedojo. Seselių 
pranciškiečių skoninigai buvo 
išpuošta bažnyčia. Klebonas 
vyskupui ir dvasiškijai iškėlė 
šaunias vaišes. 

Kubu vajus 
Lapkričio 23 iki 30 dd. visoj 

arkivyskupijoje pravestas dra
bužių ir avalynės vajus Korė
jos, Europos ir Rytinių kraštų 
vargšams sušelpti. Mūsų para
pijos žmonės sunešė kelias to
nas drabužių, batų, skrybėlių 
ir kitokių daiktų. Klebonas ga
vo laišką nuo kan. Končiaus, 
— Į, I II • I " - " 

ADV. CHARLES P. KAL 
ĮIEŠKO LIUDININKŲ 

Lapkričio 16 dieną, apie 6:30 
vai. po pietų, Brighton Parko 
kolonijoj lietuviai ejo iš bingo 
lošimo. Viena lietuvė moteris, 
eidama ant Artesian ir 43rd 
Street, labai smarkiai važiuo
jančio automobilio buvo užmuš
ta ant vietos. Tą įvykį matė 
apie 20 žmonių, bet paprastai 
žmones, pamatę nelaimę, išbė-
gioja. 

Aš prašau tuos asmenis, ku
rie matė tą nelaimę, prisiųsti 
man savo vardus, pavardes ir 
antrašus sekančiu adresu. 

Charles P. Kai, 6322 South 
VVestern Avenue, arba telefo-
nuoti PRospect 6-5162. 

Aš būsiu jums labai dėkin
gas, o jūs atliksite' savo mora
linę pareigą. 

kuriame jis praneša, jog susi 
tarta »u Amerikos epsikopatu 
(vyskupais), jog ir Balfas gaus 
šių Jrabužių dalį išdalinti lietu
viams tremtiniams Europoje. 

PrtUtfdėjo kalėda 
Šioms dienomis klebonas 

kun. A. Miclūnas, MIC, pradėjo 
parapijos lankymą ,kurį nori 
baigti prieš Kalėdų šventes. 
Kun. E. Budreckis, MIC, šią 
savaitę atlieka metines rekolek
cijas Tėvų Marijonų seminari
joj, Clarendon Hills, 111. Grį. 
žęs ir jis tuoj pradės lankyt) 
Sv. Kazimiero parapijos (Ra 
cine) narius. 

=ss • L."WLJI 
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Siuskime per Balfa 
Amerikos lietuviai piasomi 

siųsti savo aukas Diepholzo 
gimnazijai per Balfą. Gimnazi
jos Rėmėjų Būreliai prašomi 
nurodyti būrelių numerius ir, 
jei žinot, šelpiamojo mokinio 
vardą ir pavardę. Jei aukas 
siunčia naujai susiorganizavęs 
būrelis, malonėkite pažymėti, 
kad mokinio pavardės nei bū
relio numerio dar nežinote. Tas 
palengvins gimnazijai ir Balfui 
atskaitomybę. BALF aukas 
g mnazijai siunčia veik kiekvie
ną savaitę 

flr turite kur gyventi Balio ln U, N. Y. Kortelėje reikia 
se imo m e t u Bos tone? Ilr«*yt4 savo vardą ir pavardę, 

Artėjant BALF seimui Bos- I a d r e s a - i r kryžiuku pažymėti ko 
kios rūšies kambario norima. 
Pigiausias kambarys $5.50 vie
nam, $9.50 dv.ema. Kiekvie-

tOti, Mass., sausio — January 
J ir 10 dienomis, BALF sky
riam? centras išsiuntinėjo Ho-
tel Statler, kur seimas ir banke i n a m k t a m dvie3U asmenų kam-, 
tas vyksta, kambariams užsi-1 c a r y n o r i n t apsistoti dar kai-
sakyti korteles. Nor.ntieji jų i l U 0 J a po $2.50. Kortelę reikės 

tik į pašto dėžutę įmesti, kamba gauti, prašomi kreiptis į BALF 
centrą, 105 Grand St., Brook- rys bus rezervuotas. 

/ / 

Žurnalui "Vytis" korespon
dente išrinkta Irena Senkus, o 
"Brighton Park Nevvs" — V. 
Gestautas. Visiems kitiems laik
raščiams Phil. Rekašius. 

Nutarta pasiųsti sveikinimus 
su atitinkamomis dovanėlėmis 
visiems šios kuopos nariams, 
šiuo metu esantiems karinėje 
tarnyboje užjūriuose/o p. EI. 
Širvinskienė užprašė visus kuo
pos narius kalėdiniam pobū
viui (Christmas Party) š. m. 
gruodžio mėn. 13 d. į savo na-

LIETUVIU TEATRAS 
ČIKAGOS HAMILTONO PARKO TEATRO salėj 

mus. 
organų rinkimai. Valdybon iš- Sustink imas baigtas malda 
rinkti: pirmininku Vito (Vy. kuriai vadovavo kuopos garbės HALCO ALCOHOLIC SANITARIUM 
4~..*n~\ r* „4.„ *~ /*• i tr rr i • Specializing in thc Alcoholic Paticnt 

t a u t a s ZaromsklS. Accomraodation. lot Me» and Woii.cn 
Compieta 24 Hour Service 

Licenitd Doctors and Rcgistered Nurscs 
15 Years of Fine Service 

1352 N. LaSalle MOhaw* 4-0098 
MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kenosha, Wis. 

Pavykęs bazaras 

Suvedus neseniai įvykusio šv. 
Petro parapijos metinio bazaro 
davinius, pasirodo, jog šiemet 
turėta labai didelio pasisekimo. 
Pelną padaryta apie $4025. Iš i tp 
tikrųjų, yra kuo pasidžiaugti, 
ir tai pavyko, nes būta ryžtin
go ir labai sklandaus bendra
darbiavimo. Klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC, parapijos ir sa
vo vardu nuoširdžiausiai dėko
ja visiems, kurie savo aukomis, 
darbu ,patarimais ar bet kokiu 
būdu prisidėjo prie šio sėkmin
go bazaro įvykdymo. Šios įplau 
kos reikalingos ypač šiuo me
tu, kada apie parapijos pasta

tus eina ištisiniai remontai, ku
rie kainuos apie $10,000. Nėra 
abejonės, jog parapiečiai šį re
montą dosniai parems. Kitais 

MODERN RADIO CO., INC. 
$4.00 už „service call" dėl visų televizijos 
pataisymų. Visu firmų bei modelių. Pri
einamai žemos kainos už dalis ir darbą; 
taip pat taisome radio ir automobilių 

-ros, ir Normai gatvių kampas 
ŠEŠTADIENI, 1952 m. gruodžio men. 6 d. 7 vai. vak. 

PREMJERA 

BUBULIS IR DUNDULIS 
Linksmas trijų veiksmų nutikimas 

Autorius ir režisorius 
ANTANAS RŪKAS 

Dailininkas 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

VAIDINA: Stase Kielaite Irena Nivinskaite, Ona 
Petravičiūte, Alias Brinką, Kazys Gandrimas, Jonas 
Kelečius, Petras Mačys Mačinskas, Vacys Petraus
kas, Gasparas Velička. 
Režisūros padėjėjas ANDRIUS MIRONAS. Kostiumų at
likimas KLftNA VELIČKIENE. Apšvietimas # j t STASYS 

v1 

GASICNAS 
& 

metais parapija mini 50 metų • radio. Mes vykstame BET KUR. 
gyvavimo sukaktį. Todėl bus ' Tel. ilimdale 

• 3 . 

KALIOM SENELIS 
IR ŠIFUET LANKYS VAIKUS 

IR SUAUGUSIUS 
Vaikučiai I -Prašykite „Meš

kiuko Rudnosiuko". Tai gražiais 
paveikslais papuošta Jūsų myli
miausio rašytojo Vytės Nemu
nėlio eiliuota knygelė. Ji bus s ^ 
Jums pati geriausia švenčių do 
vana. • J/~ 

Suaugusieji, norintieji šven
čių proga prisiminti tėvynę Lie
tuvą ir susipažinti su dabarti
niu jos gyvenimu, įsigykite Juo
zo Grismanausko „Tolimuosius 
Kvadratus". 

Abi knygas galima gauti 
pas jų leidėją Juozą Kapočių, 
680 Bushwick Ave., Brooklyn 
21, N. Y., prisiunčiant už kiek
vieną 2 dol., arba pas kiekvie 
ną spaudos platintoją kiekvie 
noje liet. kolonijoje. 

KVIEČIAME 

TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Ben«h*bvejr\ kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų. 

Pradėkite naujus 1953 metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus.. . 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• NEŠ GER£ t»ELN4 ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASS'N. 
1447 So. 49th Court. Tel. TOu-nhall 3-8131, Cicero, 1U. 

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
TURTAS SIEKIA $5,800,000.00 

^ 

» 

GERIAUSIA 
KALCDŲ 

sDOVANA 
-

Talentingai parašytas pa-

trijotinis romanas ii Vy

tauto laiky. 1952 m. lai

mėjęs Švietimo Ministe

rijos literatūros premija. 
Skoningai ir meniškai V. 
K. Jonyno iliustruotas, 

404 psl. Jau galima už

sisakyti pas 6paudos pla

tintojus ir leidykloje 

P A T R I A 
P. O. BoX 1291, 
STAMFORD, CONN. 

\ A-VIENK/OLIS 

tOm/ajv&^ 
• • - — 

'> ,r \ m". 
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iekvie-
ieKvie- Į 

LK'S UQU0R STORE 
IND TAP R00M 

4644 So. Paulina St. 
Mr. & Mt^ \Vni. Kareivai. Savininkai 

NEPAMIRŠKITE 

Jei mes *̂*« 
patenkiname Šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus 

J a u išėjo iš spaudos . Gaunama leidykloje ir pa s 
spaudos p la t in to jus . 

• 

n$M$m<mi$ 

Didelis paAirinklntiui 
tm|M>rtuotu 

. ' . • • 

TZAtJtSJiA i 

POSt OFFICE BOX 1291 
STAMFORD, CONN. 

Kaina $2.25 
• » • • • 

LIETUVIŲ P R E K Y B O S N A M A I l 
Jau i»ats laikus pagalvoti apie ateinančia* šventes ir apie 

snvo ;iMiiniiosiiis 
Lietuvių Prekybos Namuose jau dabar Jūs galite apžiūrėti ir 

užsisakyti įvairiausių praktiškų Kalėdoms dovanų, o mokėti 
už tas dovanas tik sekančiais metais 

Mother-Daughter COE^BIKATSON OFFER 
2 S K A L B I A M O S M A Š I N O S 

MAMAI IR DUKRELEI PUIKIAUSIA DOVANA mm. FOR 
0NLY 

Taip, dvi skalbiamos mašinos už nuostabiai žemą kainą 
tiktai šį šv. kalėdų mėnesį 

MAMAI 
Amerikos rinkoje greičiausiai 
skalbianti plaunama mašina 
Speed Queen, su dvigubom 
sienom, su aliuminiaus agita
toriumi, su automatiškai re
guliuojamais gręžtuvais plaus 
Jūsų rūbus švariai ir greitai 
(7 piliii plovimai j vieną va
landą) ir tarnaus Jums be 
sugedimo pavojaus Hgus me
tus. 

DUKRELEI 
Speed Queen skalbiama maši
na, kuria galima plauti visus 
lėlių rūbus ir naudoti gręžtu
vus lygiai gerai kaip mamytės 
skalbiamoje mašinoje. Ištikrų-
jų, tai tikra skalbiama mašina, 
varoma kišeninės baterijos. 
Ateikite mama ir dukrele ir 
pamatykite kaip skalbia abidvi 
mašinos. 

\ 

Tik palyginkite mūsų be užsiprašymo kainas ir Jūs įsitikinsite 
kur jums geriausia pirkti 

$129.00 vertės puiki kabinetinė prosinimo mašina sutaupys 
daug sunkaus darbo ir brangaus laiko, tiktai už $30.50 

$229.00 šaldytuvai įvairių firmų ir dydžių tiktai už $ | gg.OO 
$24.00 vertės ant grindų pastatomos lempos už . . $16-50 
Už $149.00 parduodami 3 dalių mieg. kamb baldai, 

pas mus tik $89-00 
Už $700.00 parduodami 4 dalių mieg. kamb. baldai, 

kurie New York baldų parodoje apdovanoti auk
so medaliumi už savo nepaprastai įdomų, o kar
tu ir paprastai patrauklu stilių, šį mėnesį par
duodami tiktai už ^ 4 9 9 ( ) " 

Už $49.00 parduodami rašomi stalai, vvalnut ir 
mahogony, pas mus tik . $ 3 9 - ^ 

Už $149.00 parduodama 3 dalių mieg. sofa, mieg. 
kėdė ir kojoms suolelis, įvairių spalvų, pas mus 
tiktai už $99.00 

Už $69.00 parduodami virtuvei 5 dal. chromo 
stalai pas mus šį' mėn $49*®® 

Už $129.00 parduodami porcelano virimui 
krosnys tiktai $39-00 

Už $49.00 parduodami 1 kamb. gesiniai šildymui 
pečiai už $ 2 3 - ^ 

Už $199.00 parduodami 2 dalių nylon frize svečių 
kambario baldai, įvairių spalvų bei stilių, pas 
mus tiktai už $ 1 4 9 - ^ 

Už $8.50 parduodami 9 x 1 2 Linoleum, įvairių 
spalvų, pas mus $4-50 

Už $129.00 parduodami 5 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus $99-^^ 

Už $179.00 parduodami 7 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus / $129 ^ 

Už $149.00 parduodamas rašomas stalas, reikalui 
esant laike kelių minučių pakeičiamas į valgo
mąjį stalą 12 asmenų, pas mus $99-*W 

Mušu prekyboje lū* niMte «•»»!, ko Jūs senai .(ieškojote, prieinamomis 
l>e lokfU nXslpraš> nni kainomis, viskas lentęvAin iSmokSjlmais. 
Ne1einKHc M.VO mmkiHl uMtvbto pinigo veltui, nes HiinMai atitalao-

tUH padaryta Klaida. Pa* IUUI Jus pirksi te aufcfttos kokybės prekCH 
už fomebnfea kainas nogu bM kur kitur < 'hieagoje. 

PREKYBA ATIDARYTA: p i rmadienia i Ir ketvirtadieniai* nuo * 
vul. ryto iki 9:30 vakaro. Kitomis dienomis nuo A vai. ryto Iki 6 vai. 
vakaro. Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto tkl U vai. vakaro. 

NekmadienlaiH neskaitomo pardavimo taksų, Hutaupyalte. 

FURNITURE CENTER. INC. 
- Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222 24-26 So. Halsted St. Tel. Victory 2-4226 
4> 
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D R A U G A S 
THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND 

1334 8. OsJtley Ave>, datcago 8, IU. T A Vlrglnba 7-6A40; T-Msl; 7-6S4J 
Kntered as Second-Clasa Mątter Marcta $1, 1916, at rhtoago. mino!* 

Under the Act of Maroh t, 1171. 
•' ' • ' " • • • ' ' •' J * 

Memberof ths Cattaollc Press Ass'o 
Publlshsd daity, exeept Hundays. 

by the 
Uthuanlan Cathollt Press Sootety 
PRENUMERATA: Metama 
Chicagoj ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoj* 11.00 
Uistsnyjs $11.00 

BUBSCRIPTION KATES 
$6.00 per year outsids of ChlCftfO 

{9.00 per year ln Chloago & Clesro 
8.00 per year In Caaada 

Poreiffn $11.00 per year. 
Vfc meti) t tntn.. 1 mfn. 

$6.00 $2.76 $1.16 
| 4 bu $1.60 $1.00 
$6.60 It.OO $1.66 

Heaaacij* straipsnius taiao aavo nuoitnru. Nesunmudotų straipsnių na-
•augo. juo* grąilna tik i* anksto aualtarua. Redakcija ui skelbimu turim 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

"tar ia" apie Jungtines Tautas 
Žurnalistas VViliam H. Stoneman iš Paryžiaus pateikia vieno 

rašinio iš "Pravdos" santrauką, kurioje du kremliniai rašeivos 
Kraminov ir Litoshko iš New Yorko rašo apie Jungtines Tautas. 
Pasak juos, Jungtinių Amerikos Valstybių valdovai į JT žvel
gia kaip j savo nuosavą agentūrą, savo diktatorinės politikos 
Trankį. Dalis Amerikos reakcionierių reikalauja visiško JT už
darymo, jei nepasitvirtintų jųjų norai skleisti per tą įstaigą 
savo agresinius tikslus. Gi Jungtinių Amerikos Valstybių spau
dimo pavyzdžiu laikoma Kongreso komisijos apklausinėjimai kai-
kurių amerikiečių tarnautojų toje pasaulinėje valstybių orga
nizacijoje. 4 

Savo nesąmones ir panašius vapaliojimus sovietiniai žurna
listai papildo: "Gerokai dar prieš sesijos atidarymą Valstybės 
Departamentas jau buvo paskyręs susirinkimo pirmininku kana
dietį Lester B. Pearson. Tas Pearsonas savo laiku daug kartų 
įrodė savo priklausomybę amerikinių dolerių maišui, kad Ame
rikos generolai ir diplomatai įkišo jį ir į Atlanto Tarybos pir
mininko postą. Ten jis įrodė savo atsidavimą ir vergiškumą ame
rikiečių militaristams. Turėdamas savo amerikinių ponų palan
kumą, jis jaučiasi turįs teisę elgtis kaip tik tinkamas, lyg tas 
bulius indų krautuvėje. Sovietų delegacija kelis kartus iškėlė 
beverčius Pearsono poelgius ir parodė ingnoranciją tam Ame
rikos agentui". 

Žinoma, "Pravda" nesuminėjo kuriuo keliu tas rašiny3 pa
siekė Maskvą, ar tai buvo perduota per komercinį radiją ar per
gabenta kuriame sovietiniame diplomatiniame pakete. Pagaliau, 
tas jau ne tiek svarbu, būdinga tik tas, kad tie, kurie nepri
pažįsta jokios žodžio laisvės kitiems, sau pasilaiko visas Vakarų 
pasaulio naudojamas spaudos laisves. Bet ar iš piršto išlaužti 
juokingai naivūs teigimai priklauso prie laisvojo žodžio teisių 
taipogi ? 

KOMUNISTŲ VEIKLA JT 
Ta pačia proga pravartu priminti, kad patsai JT generalinis 

sekretorius Lie, kuris ne kieno kito, bet Sovietų Rusijos tai po
zicijai buvo rekomenduotas, ir pravestas, met lauk iš JT tar
nybos tuos amerikiečius, kurie atsisako liudyti, ar jie yra turėję 
betkokių ryšių su komunistų sąjūdžiais ar sovietiniu šnipinėji
mu. Vadinasi, JAV Kongreso tyrinėjimo komisijos darbas nėra 
be pagrindo. Jau per dvidešimt tokių JT amerikiečių pareigūnų 
pašalino ne JAV vyriausybė, bet patsai Trigve Lie, kuris savo 
laiku buvo didis Maskvos bičiulis. Taigi, Maskvos spauda toli 
pro šalį prašauna. 

Jei, pagaliau, Kongreso komisija matė reikalą patyrinėti 
komunistų amerikiečių pareigūnų veiklą JT, ji žinojo, ką daro. 
Visos laisvųjų valstybių vyriausybės turėtų to paties siekti. 
Jungtinės Tautos turi būti apvalytos nuo komunistinio elemen
to. Galima ir daugiau pasakyti: Jungtinės Tautos nepalyginti 
geriau patarnautų pasaulio pastoviai ir teisingai taikai atsta
tyti, jei iš jų visai būtų pašalinta Sovietų Rusija ir visi jos 
satelitai, kurie taikos darbus trukdo ir sabotuoja 

RIMTIES 
V A L A N D Ė L E I -

Indijos rezoliucija 
Jungtinės Tautos, priėmusios Indijos rezoliuciją, reikalau

jančią baigti Korėjos karą, uždrožė pusėtinai skaudų antausį 
Maskvai ir visiems jos satelitams. Tai tikrai didelis moralinis 
jai smūgis. 

Reikia neužmiršti to fakto, kad visai dar neseniai Indijos 
vyriausybė labai pataikavo Sovietų Rusijai. Ji pataikavo ir 

Kinijos komnuistiniam režimui, bandydama pravesti nutarimą 
Jungtinėse Tautose įleisti to režimo atstovybę į šią organizaciją, 
pašalinant iš jos kinų nacionalistų atstovus, šitas žygis Indija! 
nepavyko. 

Šiandien ta pati Indijos vyriausybė pasiūlė ir pravedė prieS-
komunistinę rezoliuciją. Tai yra labai reikšmingas dalykas. 
Tuo ji savo vardą atitaisė ir taikai pasitarnavo. Tiesa, nesi
tikima, kad komunistai skaitysis su Indijos rezoliucija ir kad 
karas tuojau bus užbaigtas, tačiau Maskva negreit atsipeikės 
nuo šio moralinio smūgio. 

Nėra jokios abejonės, kad Indijos rezoliucija padrąsina vi
sus laisvuosius kraštus būti vieningesniais ir veiklesniais. Ji 
padrąsina ir JAV vyriausybę. Gen. Eisenhowerio žygiui į Ko
rėją tikrai daug reikšmės turi. 

Naujasis CIO pirmininkas 
VValter P. Reutheris, naujai išrinktasis galingosios darbi

ninkų organizacijos — CIO (Congress of Industrial Organiza-
tions) pirmininkas yra veiklus ir energingas vyras. Jis yra la
bai griežtas komunistų priefias, nors savo laiku, kuomet dar ne
pažino iš arčiau komunizmo, jų tikslams ir veiklai simpatizavo. 
Dabar kita pasaka: jis laiko, kad komunizmas yra didžiausias 
ir pikčiausias darbo žmonių priešas. Ir teisingai. Prieš keletą 
metų Detroite buvo pasikėsinta į jo gyvybę. Jį pašovė ir sužei
dė. Kas tai padarė, berods ,ič klausti nereikia. 

Naujasis CIO pirmininkas yra visų darbo unijų glaudžios 
vienybės šalininkas. Manoma, kad ir su Amerikos Darbo Fe
deracija bus pradėti pasitarimai dėl bent dalinio apsijungimo 
ir bendro veikimo darbininkų fronte. 

Chicagos miestas dabar turi du lietuvius teisėjus — Joną 
Zurį ir Al. Wells. 

Advento Žiburiai 
KtIN. K. STEPONAVIČIUS 
Daug yra mokslų, kurie yra 

gražūs tik knygose, bet neįma
nomi gyvenime. Daug žmonių 
susižavėjo marksistiniu komu
nizmu ir socializmu. Knygose 
juodu abu labai gražūs ir pa
trauklūs, bet gyvenime mes, ir 
norėdami, negalime rasti nė vie 
no žmogaus, kuris gyventų, 
kaip tas mokslas moko. 

Kas kita katalikų Bažnyčio
je. Gyvenimo pavyzdys eina pir 
ma mokslo. Dar Bažnyčia ne
buvo įkurta, o jos idėjos jau 
buvo gyvenamos jos kelio ruo
šėjų. Advento metu Bažnyčia 
mums primena du šventuosius 
— Joną Krikštytoją ir Mari
ją, — kuriuodu buvo kraujo ir 
pašaukimo giminės. Juodu abu
du ruošė kelią Kristui ateiti į 
Bažnyčią, tik kiekvienas sa
vaip. Abu yra uždegantys pa
vyzdžiai kiekvienam katalikui. 

Jonas tvirtas kovotojas už ti
kėjimą ir dorą, o Marija — kuk 
Ii to tikėjimo ir doros reiškėją. 
Pirmasis — degąs ir deginąs 
uolumas, o antroji — visus pa
traukiąs nekaltumas. Vienas 
rodąs subrendusį tikinčio žmo
gaus vyriškumą, o antra — at
baigtą tikinčios moters mote
riškumą. 

Jonas visiškai atsidavęs Kris 
tui ir Jo misijai, nesibijąs nė 
kalėjimo ir nesigailįs savo gy
vybės dėl Jo paaukoti (Mt. 14, 
31-4). Jis gyvena tik Kristui 
ir tik Juomi kvėpuoja. Todėl 
jis sutinka eiti mažyn, kad Kris 
tus galėtų augti didyn (Jo. 3, 
29s.). Ir jo žudikas Erodas tu
ri pripažinti, kad jis buvo tei
sus ir šventas (Mk. 6,20). Nie
ko sau nereikalaująs iš gyveni
mo. Pasitenkinąs aštriu dra
bužiu iš kupranugario plaukų, 
skurdžiu valgiu, susidedančiu iš 
skėrių ir laukinių bičių medaus, 
ir kietu guoliu ant tyrų akmens 
(Mt.3,4). *Nors kietas sau pa
čiam, bet švelnus kitiems vi
siems, kurie yra geros valios. 
Jis prašo juos šelpti neturtėlius 
duona ir drabužiu. Jis prime
na muitininkams nereikalauti 
iš žmonių daugiau negu valdžios 
yra nustatyta, o kareiviams — 
nedaryti prievartos, neskriaus
ti ir tenkintis savo alga (Lk. 
3,10-14). Tačiau jis yra ne
numaldomas blogos valios žmo
nėms, į kuriuos jis taip kreipia
si: "Angių veisle, kas jus pa
mokė bėgti nuo ateisiančios 
rūstybės?... Kirvis jau pridė
tas prie medžio šaknies" (Mt. 
3,7-12). Jis nebijo nė karaliui 
priminti, kad nevalia gyventi 
su savo brolio žmona, nors už 
tą priminimą jam reikėjo su
mokėti savo galva (Mt. 14,4-
14). 

Marija — mergaitė ir moti
na. Ji nesiveržia į išorinį veiki
mą, bet susitelkia į save ir i 
savo šeimą. Tačiau ir ji yra nė 
kieno nepralenkiama savo ne
kaltumo grožiu, tikėjimo tyru
mu ir meilės karščiu. Jos pa
mėgimas nekaltumo yra toks 
didelis, kad nė angelas negali 
palenkti ją motinysten, kol jis 
jos neįtikino ,kad ji taps moti
na, nepažeisdama savo nekaltu
mo (Lk. 1,26-38). Jos tikėji
mas iškelia ją augščiau savęs 
ir viso pasaulio ir todėl visas 
atsiradusias gyvenimo sunkeny
bes ji palieka išspręsti pačiam 
Dievui, kuriam ji yra atsidavu
si su visa siela, širdim ir kū
nu. O ji turėjo gana sunkią 
problemą sąryšyje su jos susi-

KERSTEN PASIŪLYMAS 
<;i MMINAS GALVA 

Naujos Viltys. JAV demokra 
tų valdžia, nežiūrint noro nusi
gręžti nuo mzveUim's užsienio 
politikon, aiškiai buvo įklimpu
si vadinamame "containmente". 
Toji politika nemažai žalos at
nešė JAV, o ypač daug krau
jo pareikalavo iš tų tautų, ku
rias Sovietai pavergė. 

Kersten revoliucinis žygis, kai 
dėl jo vina Sovietų spauda tie
siog maištavo, laisvos lietuviš
ko* spaudos net nebuvo linka* 
mui paminėtas. 

Tol.n- .m žygiai. Kersten 
nesitenkina vien prado aptarti
nu: Sovietų pavergtoms tau
toms leisti apsispręsti ir Rust-

Naujus pragiedrulius atnešė ją padalinti pagal jos tautines 
nevien R. Taft, o ypač John sienas. 1952 m. jis eina dar to-
Foster Dulles, kuris New York ' liau siekdamas sutelkti 100 mil. 
Times 1952.6.2. paskelbė: "At-įdol. remti asmenims, kurie yra 
virai remiu ukrainiečių, arme- i pasitraukę iš Sovietų ir gyve
nų, gudų, muzulmoniškų tautų na JAV. šis aktas yra žymiai 
ir pabaltiečių suverenumą". Sis toliau siekiantis už George Kee 
trumpas sakinys aiškiai kalba nan pastangas finansuoti vien 
už Rusijos padalinimą. Tai min rusus, kurie težino seną dai-
čiai pritaria ir H. E. Stassenas. j nelę: "viena ir nedaloma Rust-

D. Eisenhovver žodžiai šukė* .ja". Suprantama, Kersten šią 
lė audrą ne vien Sovietuose, • sumą numato remti ne pavie-
bet ir Europoje, kuri nepasiruo' nes tautines grupes, o tuo la-
šusi karui nugąstavo dėl savo biau jų atskirus asmenis, bei 
likimo. "Pareikalauti Sovietu* naujiems nolitiniems pabėgė-

Ir buvo ko nustebti... 
Londoniškio Manchester Guar 

dian korespondentas, praleidęs 
tris savaites Rusijoje, rašo, kad 
jisai laisvai kalbėjęsis su įvai
riausiais žmonėmis, pradedant 
švietimo minint erių ir baigiant 
paprasta moterėle, kuri jį įspė
jusi stipriai laikyti savo port
felį rankose, kai eini per minią. 
Per tris savaites jis Sovietų Rn 
sijoje matė daug nuostabių da
lykų ,bet nieko neranda ką kri
tikuoti: "There ir much to won 
der at, much to admire, and 
not a little to eriticise". Pir
mas ir paskutinis žodis, kurį 
jisai Sovietų Rusijoje išmoko, 

yra "mir" - taika, ftitas žo
dis esąs visų širdyse ir visų aky 
se. 

Vargšas korespondentas, ku
ris nemoka atskirti Rusijos ge
rovės nuo Rusijos skurdo, ku
ris nenori suprasti, jog Sovietų 
Rusijoje "taika" — reiškia pa
siruošimą karui. 

— Pasmerkė Išplintantį an
tisemitizmą. Melbourno arki
vyskupas Manniz (Australija) 
tikintiesiems rašytame laiške 
griežtai pasmerkė beplintantį 
antisemitizmą, pirmoj eilėje a-
napus geležinės uždangos, bet 
taip pat ir demokratinėje Aus
tralijoje. 

pasitraukti iki prieškarinių sie
nų" buvo perkūno trenksmu ir 

liams praverti duris tarti atvi
rą žodį amerikiečiams už ką JUJ 

tiems, kurie moka pakalbėti > kovoja ir ko siekia. Atrodo, 
apie pavergtų tautų laisvę. Reijkad Kersten pasiūlymas susi-
kia pastebėti, kad to trenksmo 
net pats nusigando kai vėliau 
pridėjo "taikingomis priemo
nėmis". Rusijos padalinimą 
pirmutiniu skelbėju buvo ne 
kas kitas, kaip Charles J. Ker
sten, Wisconsin atstovas JAV 
Kongrese. 

Kersten pasiūlymas. 1951. 4. 
17. Kersten įteikė Kongreso 
Užsienio politikos Komisijai 
rezoliuciją, kurioje pakartoja
mi Amerikos nepriklausomybės 
deklaracijos žodžiai: "Visi žmo 
nės yra lygūs ir naudojasi Die
vo suteiktomis teisėmis, o jų 
tarpe yra pats gyvenimas, 
laisvė ir siekimas laimės". To
liau išdėstoma Sovietų politi
kos esmė, tautų pavergimas h* 
išskaičiuoja visas nerusų kil
mės tautas, dėl kurių išlaisvi
nimo JAV turi dėti visas pas
tangas. Kuriuo būdu? Pirmiau
sia realiai padėti pavergtoms 
tautoms. Antra sudaryti tauti
nius karinius junginius, kurie 
būtų įjungti Atlanto Santarvės 
kariuomenėje. Trečias būdas 
paremti pavergtose tautose ko
vojančius už laisvę. Ketvirtoji 
gana svarbi mintis: leisti tau
toms apsispręsti dėl savos lais
vės ir visiems amžiams užkir
sti kelią Rusijos imperializmui. 
Negalima būtų tvirtinti, kad 
Dean Acheson nėra nusistatęs 
kovoti prieš Sovietų imperia
lizmą, tačiau jo nuolatinis svy
ravimas, jo žodžius atšliedino 
nuo darbų. 

Reikia apgailestauti, kaci 

nėštumu (Mt. 1,18-24). Jos 
meilė Dievui ir žmonijai nuėjo 
taip toli, kad ji Dievo garbei ir 
žmonijos išgelbėjimui sutiko pa 
aukoti savo vienintelį Sūnų, ir 
tokį Sūnų, kuriam lygaus nė 
viena motina neturėjo ir netu
rės. 

Šiuodu Advento žiburiai — 
Jonas ir Marija — sužibo Baž
nyčiai pirma negu ji gimė šv. 
Dvasios ugnyje per Sekmines, 
po Kristaus dangun žengimo. 
Vėliau Bažnyčia uždegė milio-
nus naujų žiburių dangaus 
skliaute, kurie savo gyvenimu 
patvirtino jos mokslo gyveni-
miškumą. Bažnyčios noras yra, 
kad visi tikintieji taptų Šventai
siais ir ta kryptimi ji nenuils
tamai veikia. 

Kad ir kaip gražūs visi tie 
žiburiai, mus šviečia iš dangaus 
augštybių, tačiau jie niekad ne
pasieks to šventumo, kokį turė
jo Kristus. Todėl Bažnyčia, 
įvesdama Advento laiką, turėjo 
mintyje ne ką kitą, kaip suža
dinti mumyse ilgesį Kristaus ir 
jo idealų įgyvendinimo asmeniš
ku šventėjimu. 

Pavyzdys yra iškalbingesnis 

lauks realios paramos tik atei 
nančiais metais. Aš neabejoju, 
kad lietuvių pastangos susi
lauks taip pat rimto įvertini
mo, jei bus atsisakyta nelem
tos patirties "kovojantiems" 
susisukti sau "šiltas gūžtas ir 
jau tūnoti". 

Reali politika. Kersten savt>, 
siūlymu pravesti visai naują 
veiklos sritį ir pavergtoms tau 
toms suteikia aiškias viltis. 
Jei "containment" politika atsi
dūrė akloj gatvėj labiausia pa-
kaltintinas jos beprincipišku-
mas. Vesta kova prieš bolševiz
mą buvo bergždžia, kai buvo nu
tylėtas tautų apsisprendimo 
pradas. Tautos gali kovoti visu 
įkarščiu tik žinodamos, jog ry
tojus neša joms laisvę. Jos ga
li aukotis, kai didžiausias blo
gis rusiškas imperializmas bus 
sugniuždintas. Visa tai pama
žu pakirs šaknis sovietinei ti
ronijai, apjungs kovon kiek
vienos tautos narius, kurie sie
kia laisvės. Savaime aišku, šiuo 
keliu eidami amerikiečiai taip 
pat laimi, nes užkertamos ga
limybės Stalino pranašystei: 
"... ateis diena, kai JAV pačios 
save sunaikins". 

Sovietu riksmas. Kersten pa
siūlymą paskelbus, o šiais me
tais ypač sudarius Amerikiečių 
Sąjungą kovai už Sovietų pa* 
vergtųjų išlaisvinimą, bolševi
kinė spauda pradėjo labiau 
šaukti negu JAV būtų pasky
rusios 200 bil. dol. apsiginkluo
ti. Visa sovietinė spauda, pra
dedant Pravda, Izvestija ir to
liau naudojant satelitinę spau
dą: čekų Tribūna Ludu, Rude 
Pravo, vengrų Magijar Nem^ 
zet ar rumunų Agerpress. Jie 
šaukia, nes niekas negali būti bai 
sesnis, kaip atžymėjimas fakto: 
"Kai imperialistinis komuniz
mas įjungė Sovietuosna paverg 
damas lietuvius, latvius, estus, 
maldavus, vakariečius ukrainib 
čius ir jas kankina drauge su 
baškirais, uzbekais, kirkizais, 
buretais, čuvašais, dagestanie-
čiais, kabai dinais, mariečiais, 
mardvinais, ostekais, totoriais, 
udmurtais, jakutais, kaukazie
čiais, nežmoniškai išnaudoda-
mi . 

Juk Sovietams nėra baisės* 
nio dalyko už pažadą laisvės 
pavergtoms tautoms ir sunaikl 
nimą pikto priežasties — rusiš
ko imperializmo, kuris rusus 
įpareigojo būti budeliais kitom* 
tautoms, 

• Tikra žmogžudystė yra 
palikti artimą asmenį be do
vanėlės Kalėdoms. Jei jums 
sunku apsispręsti, tai užeikite 
pas J. Karvelį, 3249 S. Halsted 

RŪBAI, KURIE PATENKINA 
Tsip, EAGLE CLOTHES — RftBAT patenkins dėlto kad jie yra tikslaus 
fasono — gerai pritaikinti. Dydžiai iki* 52, nepaprastu raštu, importuotu, ir 
šio krašto vilnoniu medžiagų. Mes nuoširdžiai jus kviečiame pamatyti — be 
jpareigoji pirkti. 

EAGLE KOSTIUMAI » • « MMIIM.I 
$69.50 iki $79.50 $ 5 9 5 ū ,k, $ 6 5 

EAGLE ŽIEMINIAI PALTAI S65.00 iki $89.59 
Kiti geros kokybes vilnoniai kostiumai ir paltai labai vyliojančiame pasirin
kime nuo $ 4 4 , 5 0 

VANT ZANT & VVILLMAN 
6222 SOUTH HALSTED STREET 

# 

Skip's Liquors 
5511 South Damen Aveniu1 

Ali Phones — WAlbrook 5-8202 

St., Chicago 8, III. Tel. DA 6-
žiedavimu ir vėliau atėjusiunegu patraukliausi Sodžiai. j 1136. 

PABST BLUE RIBB0N BEER 

Case of 24 12oz Bottles lus dep. 
0TARD IMP0RTED FRENCH C0GNAC 

Reg. price $6.64 

MEISTER BRAU 
BEER 

$149 
Filth 

24-12oz cans 
$998 

IMP0RTED CINZAN0 VERM0UTH 
Sweet or Dry $ 1 2 9 

Fiith 
1947 Vintage Importcd French 
HAUT SAUTERNE $ 1 3 9 

X Filth 

LOWEST PRICES IN TOWN ON AIX WHISKIES 
BY THE CASE 

-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS SeStadienis, gruodžio 6, 1952 

• nalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 

suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. RaSyto-
jų dr-jal, Skautams, Ateitininkams 
Ir kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuviu kalba. 
Direktorius: 

* Kun. V. Bagdonavičius, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetlna 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, m. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Gruodžio 9 d. 6 v. 30 inin. vak. 

kun. Dr. P. CclietUus Hkaito tomą: 
laiko supratimas pas Sv. Tom* Akv., 
Dunscotą ir egzistenclJaliBtua. 

Gruodžio 9 d. 7 V. 30 min. dipl. 
ekon. J. Sakevittus skaito tema: laik 
raSčlo fiuana*vlmaa ir administravi-
maa. *,«•». 

SPKCIALIAI BVENCIŲ 1'ROOA 

Sofa Ir kSdS $12. 9 x 1 2 kil imas $4.96 
Ir apmušimai — išvalymas atlieka
mas patyrusių darbininkų jūsų na
muose, taip pat Įstaigose, klubuose. 
Goriausios grindų ISvaškavlmas. Pai
mame ir pristatome visur mieste ir 
priemiesčių apyl inkėse Nemokami 
apskaičiavimai. 
UIOGENT'S 1158 \V. Montrose Ave. 

Šaukite: Klldnro 5-3811 

L & G SALES C0. 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

GROKKItNfi IR MRSOS KRAUTUVE 
Žema kaina. 4 dideli kambariai už
pakaly. Automatiškai karštas van
duo. Kartu garažas. Arti mokyklų ir 
bažnyčių. Ilga nuomos sutartis. Pa
matę įvertinsite. Prisitaikinsime prie 
pirkėjo sąlygų, 

YArds 7-5736 

Gruodžio 11 d. 6 v, 30 mln. Tėvas 
P. P. cinikas skaito tema: dabarti
niai am. lietuvių laikraščiai. 

Gruodžio 11 d. 7 v. 30 min. kun. 
K. Baras vadovauja puslapio tvarky
mo pratyboms „Draugo" spaustuv6-
je. 

N A M A I 
EMERSON • ADMIRAIi G. K. 
• I I A l i L U R A l T H R S • ZENITU 

ir kitų Išdirbysčių 
TELEVIZIJOS APARATŲ 
Didele nuolaida už jūsų senąJi 

aparatų. 

WASHING MACHINES & 
APPLIANCES 

Atsilankykite apžiūrėti mūsų gražų 
ISatatym;*. Pasinaudokite mūsų „laya-
way" planu Kalėdoms. 

3526-28 S. Hateted St 
Atdara kiekvienų vak. iki Kalėdų 

Atdara sekm. U iki 5 vai. popiet 

PRANEŠIMAS 
Lietuvių Radlo Korp radlo progra
ma ateinantį sekmadieni, per stot) 
VVBMS, 1090 kllocyeles( netoli WHZ 
stoties) 12:00 Iki 12:30 vai. po pietų 
bus sekanti: 
1 —. Falcons Radlo OskrHtra 
2 — „Aidima", Godendno Duktfc, is
torine apysaka, vaidins Jaunesniųjų 
Skaučių DraugovC, tad. VUl<xs Karo-
Haitos iš Ko. Bostono. 
3 — Dainos 
j ) — Magdutes Paslika 

Biznio reikalais, malonėkit rašyti 
radlo ofiso adresu: B02 K. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. Ačiū. 

Steponas Minkus 

'luEiuTALrNGATiriJfAS 

C L A S S I F I E D A N D H E I P W A N T E & A D V E R T I S E M E N T S 
PROGOS — OPPRTUNITIES 

Inžintorlaus 4 asmenų Šeima jleško 
Marquette Parko rajone 5-6 kam
barių buto. MokCs iki $100. Siūlyti 
tol. Ollovehll l «-8!7« po 6 vai. vak. 

TAVERNA — s U arba be 2 aukštų mū
riniu pastatu, su 7 kamb. butu; gražūs 
įrengimai; gerai įsteigta; idcaliSka porai; 
turite pamatyti, įvertinimui; savininkas 
parduoda. 

224 VVEST 63rd STREET 

ENglcwood 4-8985 

TAVKHNA 
Kartu su „Orlli". Visi modernūs įren 
girnai. Puikiojo vietoje prieš U. S. 
Steel Corp. Prieinama nuoma, Ilga 
sutartis, pamatę Jvertlnslte. Gydy
tojo Jsakymu turiu pasitraukti Iš biz
nio, parduodu nebrangiai. 

8000 Avcnuo O 
arba skamblnklto savininkui 

HAyport 1-6225 

—— 

Jei turite parduot* ar lsnuomo* 
ti, pasitikrinkite smulkiu skelbimų 

"—' " — ' Į skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
SKELBKITfiS "DRAUGE"! c telefonu: Vlrginla 7-6640. 

*FTEAL*EŠTATE-

Dviejų butu mūrinis namas, karštu 
vandenlu-stokerlu šildomas. 

Maplewond Ave. arti l į s t . St. 
šaukite VVKntvvortli OfOlSO arba 

UKpupUc 7-5947 

BKIGHTON PARKE 
Ovleju butų po 4 kambariim mūri
ni* namas su Insulluotals uždarais 
pordlala --JU autom, garažas. Atski
ri centrall niai apšildymai abiem augs 
tams; 2-as augštas ga/.u apslld. Kai
na $19.500. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkite Tlt langle 4-7070 

OAZO STOTIS — Clnclair, prie 
gero kampo — 2 "bays". "Stock", 
pilnai jrengtas. Ideali vieta mecha
nikui. Prieinama nuoma, geras tal-
plnys. Oroltam pardavimui Jkalnuo-
ta prieinamai. Parduoda del ligos. 
5401 W. Irvlng Park Road. AVenuo 
3-9572. 

m M ' « — m ^ m t m m m m 1 • — — — — — — • — — M • • • • • • • • » 

Delikatesu Ir saldyto maisto krautuvė 
2 kambariai užpakaly, su baldais ar 
be baldų. Goroj vietojo, gerai einąs 
biznis, atdaras 7 dienas savaitėj, ir 
vakarais. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Parduoda del silpnos svei
katos. Pamatę Įvertinsite 

2<«5 Chicago A v e 

"DRAUGAS" AGENCY 

55 E. vVashington St. 

Tel. DEarhorn St. 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrginia 7-6640—7-6641 

HHUKNT'K KILIMU I R K1LIMCMU 
VAIiYKDA 

Nori susisiekti su vyru kuris turi 
patyrimą su veneciškom užuolai
doms, gardynals Ir užvalkalais. Pul
ki proga t inkamam asmeniui. 

n;.:t VV. Montrose Ave. 
arba saukite: 

5 KAMBARIŲ „BUNGALOVV" 
Guzu apšildomas. Vieno autom, ga
ražas. Automatiftkas vandens šildy
tuvas. South Troy St. tarpo 68rd ir 
«4th St. Kaina |13,000. Apžiūrėjimui 
saukite —-

VVEntvvorth 6-4337 

To give a regai air to any cos« 
tume —necklaces, bracelets, 
earrings, pins and ring» from 
our Empress Collection. 
Intricately designed pieces that 
look likę heirlooms—in flawed-
emerald, ruby or sapphire 
tones. From $3.00 to $12.00 
•mmi 

ba žiebtuvėlis, gražūs auksiniai žie 
dai, puikūs auskarai arba perlai. 
Duoti kuo puikiausiai dovanai pa
tariame nepaprastai puikius Bea
rus, Bulovą, Elgin, Longines, 
VVittnauer laikrodėlius. Tik $1.00 
įmokėti, skolą mokėti po $1.00 
kas savaitę ateinančiuose metuo
se. Kuogražiausi laikrodžiai pa
saulyje! Jų naujausi fasonai juos 
tikrai patenkins... jų kuklios kai
nos tikrai jumis patenkins. Tad 

norite gerą patarimą apie ] užeikite, apžiūrėkite daugybę nuo-
pirkimą kalėdines dovanos kam stabig dovanų pas Jos. F. Budnk, 
nors kurį ar kurią norite dau- Inc. Visos atsižymi augėta koky-
giausiai pradžiuginti? Jos. F.! be ir žemom kainom. Jei norite 
Budrik. Inc.. 3241 S. Halsted St., į pradžiuginti savo mylimąją 

Atdara Sekmadienį nuo 1 iki 6 vai. vak. 

MODEL HOME 
3 Miegam. Namas 

PILNA KAINA $14,900 
MAŽAS ĮMOKEJIMAS 

5224 S. Normandy-6700 vak. 

5308 S. Melvina - 6200 vak. 
Nauji mūriniai 1 aukšto, ištisas rūsys; 
koklių vonia; kabinetų virtuve; auto. ap-
šild. ir karštas vanduo; visi dideli kamb. 
su rūbinėms. Daug priedų. 

Galite dabar užimti 

DUGGAN BROS. 
BUILDERS 

7627 S. Western Ave. 
VVAlbrook 5-7222 

PARDAVIMUI MOKINIS BIZNIO 
NAMAS PRIE KAMPO 

5 butai — 3 butai po 6 kamb., 2 po 5 
kamb. Vonios. Viškos. Pečiais apšildomi. 
3 autom, garažas. Arti „strytkario". Vie
nas butas bus tuščias pirkėjui; turės nu
pirkti baldus, savininkė išvažiuoja į prie
glaudos namus. 

Kreiptis pa« — MARY ANULIS, 
944 VV. 35th Place, antrame augšte. 

MAŽI INDIANA CKIAI 
40 akerių, gražus namas $17,000 
37 akeriai ir pastatai $12,000 
20 akeriy ir pastatai $14,000 
5 & 10 Acrc Tracts — Prieinama, pasi
rinkimas medžiuotu sklypų. 
Visos nuosavybės yra 1 vai. nuo miesto. 

VVARNER REAL ESTATE 
tume jevvelry", graži pinigine ar- -saukįt> ,ašykit arba atvažiuokit pamatyti. 

R. R. 2 Chesterton, Ind. 

kaip gryno sidabro "t'latvvare" 
arba 4,hollowware", puikūs "cos-

ar 

Mažas įmokėjimas 
NAUJAS „MODKL" NAMAS 

Apžiūrėkite sekm. 1 vai. popiet 
iki 6 v.v. 5205 S. New England 
(6900 į vak.). Naujas 5 kamb. 
mūrinis, vieno augšto namas; 
visi dideli kamb. Kokline vo
nia, beržines spintos virtuvėje, 
automatiškas „foreed air" ap-
šild. ir karstas vand. Užimamas 
dabar. Prieinamai įkainuotas. 

ANT PAULINA ST. ARTI 46 ST. 
TAVKRNA tfinuomojama arba par
duodama. Modernūs {rengimui. Gero
je apylinkėje. 4 kambariu butas už
pakalyje. 

Kreiptis telefonu: 
VIrginia 7-8180 

——. . . , . , , . . 
TAVERNA, RESTORANAS IR 

i GAZO STOTIS — SU NAMU 
Gyvenamos patalpos užpakaly. Visi 
tnoderilUB J rengimai. įsteigta prleS 
20 m. ,.Limited county llconso". 25 
mylios į pietvakarius nuo Chicagos. 

Tel. Lemont 569 
GrosernS — Gerai einantis biznis. 
Daug prekių. Goroj vlotoje prie kam
po, Marquette Parke. Kreiptis pas 
savininką vakarais. 

2501 W. 71st St. 

PARDUODAMA valgykla lietuviš
koj kolonijoj — CleeroJ. Netoli fab
rikų; ant kampo; gerai olnųs biznis: 
prieinama kaina. Galite pamatyti 
kiekviena diena nuo ryto iki 8 vai. 
Vakaro. 

1400 So. 48th Ct. 
AUTO liODV KHOP 

Vilnai j rengta dlfbtiuvC ir medžiagos. 
Gerai einas biznis, Įsigyvenęs. Priei
nama nuoma, gera sutartis. Nepa
prasta proga, t inkamam asmeniui. 
Nebrangiai, $:J.2&0. Nori skubiai par
duoti dėl kitų interesų. 

3140 \V. laiko St. 
NKvaUa H-»39<» 

HELP VVANTED — VYRAI 

libby Furniture Co. 
SIŪLO JUMS 

Nuolatinį darbą, švarioje dirbtuvėje kur 
darbininkai yra įvertinami ' 

M U M S REIKIA 

FINISHERS 
(Užbaigė jų) 

Geras atlyginimas geriems darbininkams, 
gausūs priedai 

IMAME D. P. Kreiptis 

2622 So. Shields 

OPPORTUNITY 
For Severai Production 

SHOP MEN 
These Jotes Offer The 
Pollovving 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 . Flournoy St. 

MEN FOR 
• PAOTOR¥ W O B R 
• IJGHT AKKMMBliV 
• A M ) MAOIONE OPKIIATOIIS 
l'crmanent. Day work. DP's vvelcome 

GEPHART MFG C0. 
1020 \V. A«lam.s St. 

SKMI — TRAILER BODY 
RKPAIR MEN 

Expcrienced men pref erred. 
VVill accept trainees with me-
chanical ability. Steady; 5 day 
vveek. Good vvorking conditions 
Good starting rate; Excellent 
opportunity i'or advancement. 

^ _ ^ » . — - - . , Must^know some English 
M*JLP V*Mm-wmmm o r S c e M r . Miller. 

T- LA 3-7840 
TRAILMOBILU INC 

3301 8. Justine 

Call 

Ar Jūs cHate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtlkrinla ateit im? Mums 
yra reikalinga Kabi 

Stenografe-Mašininke 
Patyrusi, bet priimsime ir mokyta 
baiKusia mokykla- Malonios durbo 
salviros. įvairios pareigos. 5 dienas 
KH v. (Sausus priedui. ^trlklto arba 
saukite ustnoniskam pusikalbcjinun 

M r. lirlKKS 

GENERAL FINANCE CORP. 
2 l M W. MjNl 

I IUMloek 1-0700 

"jevvelry" — papuošalų! Dovanos dien 

TUKIME DIUKLf P/VSIflINKIM*. SPALVOTŲ KALftlMNIŲ 
atvirukŲ HU lietuviškais pasveikinimais po 5c Ir \Qu 

— — — 

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

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7237 

Krautuve atidarą nuo 0 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadienmiy ir 
ketvirtadieniam. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 

Nedėliomis uždara ,yisą dieną 
Vau Budriką gaw» ir elektros bilon "užmokamos be jokių ekstra 

mokesčių. American F:x|»res>4 Money Orders « 
Sudriko Radlo Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 iki 

7 vai. vakare is WHFC tadio stoties, 1450 kilocycles 

DUGGAN BROS. 
7027 S. VVostern Ave. 

VVAIIintok 5 7222 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo? Mes turime vietų šiose sri
tyse : 

• AKSI'iMM .r.KS 
• ITKKSS OPKRAVOUS 
• SPOT VVICLDEKS 

Goros darbo sąlygos, pilna dar
bininkams priedų programa įs
kaitant užmokamą ligoninę, ap-
draudą ir pensiją. Proga sąži 
ningai darbininkei. Tremtinės 
kviečiamos, turi rašyti ir kalbė> 
ti bent kiek angliškai. Ateikite. 

A0V€RTISING METAL 
DISPLAY CORP. 

4620 VV. 19th Ck êro, UI. 
MIt. STICKliliŠti 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo, švarios dirbtuves — darbi
ninkų jvortinimo? Mums reika
linga. 
% Sll«'.AIJ OPKRAT0KS 
• PHKSS OPKRATOKS 
t STOT WKLDKBS 
• I O L D I l i S 
Kompanija užmoka llgpnlnę, aiuliau-
<l;j, prnsijos planas. Tremtiniai kvie
čiami. Turi Uiillieli ir HUpi'iHti ang-
lišUal. Ateikite: 

ADVERTISIMG METAL 
DISPLAY CORP. 

M H. S T K K U M . 
4(520 VV. I9th Cicero, III. 
kaukite: Blbhop 2-1242 

\ . - » — ' • — — — 

-

ISIliVKITK ĮDOMIA K N V « * 

Nuo Inisri's iki Orinoko 
Parašyta miHijonieriauH 

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

Kaina $2.50. 
Pirmoji knygos laida jau bai

giama išparduoti. Tad paskubėk 
ją įsigyti Draugo administracijoje: 

KALĖDOMS Iii KNYGA 

labai tinkama dovana vaikams 
AUKSO KIRVIS gražiausios ir 
įdomiausios lietuviškos pasakos. 
Knygoj apie 30 paveikslų, 2^4 psl. 

Kaina $2.50. 
Gaunama Draugo Administracijoj 
i-r pas knygininkus. 

D R A U (i A S 
2384 So. Oakley Ave. 

Chieago 8, lil. 
— . — — . m < . i m 

HKLC VVAMJCD — V1TRAI 

/HELP WANTED — VYRAI 

Turime nuolatinį darbą gabiems 
vyrams dirbti 

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

5324 S. Federal 
(2 blokai i vakarus nuouo State St.) 

Reikal ingas 
JAUNAS VYRAS 22 Iki 30 m. am/ , 
aptarnauti „vcndlng" maSlnaa. Ga
rantuotas atlyginimas Ir komisas. 
Reikalinga turėti automobilj gerame 
Htovy. 

Tel. HAymarkct 1-0142 
Nepaprasta proga. 

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

Mums reikalinga: 

• STElSL WAREHOUSE 
HELPERS 

Nereikalingas patyrimas. Mes 
išmokysime sąžiningus darbi
ninkus. 

• SHEET SU KAK MEN 
Naktinis darbas. 10% premium 
Pilna darbininkų priedų pro
grama įskaitant „Bonus" planą. 
Proga daryti pažangą nuolati
niams vyrams. Tremtiniai kvie
čiami. Ateikite: 

2602 \VVst Kili. Si. 

HELP WANTBD — MOTERYS 

W 0 M E N 
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. Flournoy St. 

ISNUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. Halsted St. 
išnuomojamas apšildomas kambaryH 
prie mažos šeimos. Yra karštas van
duo. 

3150 S. Eraerald Ave, 
CAImuot 5-2847 

išnuomojamas apšildomas miegama-
s\n kambarys vyrui ar moteriai. Ga-
limybS naudotis virtuvė, 

4QOa S. Maplcvvood _Avc-_ 

Išnuom. B kamb butas; be baUlg; 
šviesus; dujomis apšildomas. Ant 
13-tos Ir So. Oakley Ave. 

Saukite: SKcIcy :l-M*l 

Išnuomojamas apšildomas 2-ju kambariu 
butas vyrui. Su baldais ar be baldu. 

l'OrlMiiouth 7-4367 

IŠNUOMOJAMAS kambarys; šviesus, 
galima naudotis virtuve, šaldytuvu; prie 
mažos šeimos. Kreiptis: 

(3-čias aukštas) 
3961 So. Caiupbell Avenuc 

Ar jūs esate susidomėję nuo
latiniu darbu su užtikrinta atei
tim? 

MAŠININKfi 
Bendro įstaigos Darbo 

Tarnautoja 
Patyrusi, bet priimsime gabią 
pradedančią. Malonios darbo są 
lygos, įvairios pareigos. Gausūs 
priedai. Šaukite Mr. Karus. 

KKdzie 3-3803 

Turime nuolatinį darbą gabiai 
STENOGRAPHER 

General Clerk 

Išmokysime budrią naujai pra
dedančią dirbti. Malonios dar
bo sąlygos, įvairios pareigos. 5 
dienų savaite. Gausūs priedai. 

BORDEN CHEESE CO. 
1810 S. Kostner 
LAundale 2-1525 

l . ^ ! * , ^ ^ ^ * * * ^ " - " » W « W ¥ ' « 

Išnuomojami 2 mieg. kamb., apsta
tyti. VirtuvS Ir vonia HU karštu vand. 
S-mo augšte. atskiras įėjimas. Kreip
tis šeštadtenj ir sekmadien) vi«a die
ną, darfeo dienomis nuo 5:30 v. vak. 

B886 W. «:ii«l IM. 
Tel. RtipobUO 7-05UI 

Noriu išnuomoti kamb., vienai per
daug. VeduHiem.s u r pavleniahis. Vi
si patogumai. 

Tel. YArds 7-l77;t 
• - • • ' • ' — 

Išnuomojamus 3-jų kambariu butas. 
Apžiūrėti tiktai sekmadlenj. 

717 \V. a i s t St. 
. (2-us augštas) 

i . i . . i i i i i i i 

Išnuomojamas su baldais arba bo 
baldu - kamb. butas! rūsyje dčl po
ros žmonių. Kreiptis: 

0824 So. Cattipbcll A \ c . 
ItlOpublk' 7-7»0» _ _ _ _ _ _ 

• • • • " ' ' 

m t K . i u o N P A R K B 
Išnuoinojainas mieg, kamb. su valgiu 
ar be valgio. 

403J S. Wa*>l»Uuia>\ Ave. 
(2-OS augštas iš priekio) 

W0MEH • WHITE 
Ages to 45 

Experienced or vvill train for 

• Light Warehouse duties 
(Radio Tube testing) 

• Order Pickers 
• Checken* 

(Mušt be aceurate) 
• Good starting rate 

40 hour vveek 
8:30 a. m. to 5 p. m. 

Congenial vvorking conditions 
RAYTHEON MFG. C0. 

539 K. Illinois 
DElavvarc 7-4446 

m 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime ke
letą vietų tuojau del 

TYPISTS-GENERAL CLERKS 
Pageidaujame patyrusių, bet im 
sime budrias naujai pradedan
čias dirbti. Malonios darbo są
lygos, jvairios pareigos. 5 die
nų savaite. Gausūs priedai. 
Kreiptis: 

LIONS INTERHATIONAL 
332 S. Michigan Ave. 

Eric William8 

Medinis Ark 

^ 
• i m • — - Ss 

- • 

LYTIE KNIMERIM & W . CORP. 

DRAUGAS 
2331 Bo. Oakley Ave. 

chicago a ui. 

Siūlo juma nuolatini darbą, švarią dirbtuvę ir darbininkų įver
tinimą. Muma reikalinga patyrę. 

YVIRKRS & SOUJttRUJK 
COll* \VINDKR8 
ASSKMPLKR8 
INSPKCtOBS 
TJ5STERS 

Oetan atlyginimas gera proga vis augančioj Kloctronics dirb-
tuvej. Ateikite asmeniškai pasikalbėti apie jūsų ateili au . . 

Tai viena nuoatabiauaių moder
niųjų laikų apysakų. 

Tai pirmaeile istorija apicr žmo
gaus pasiryžimą ir dvagine galią. 

100 pusi. Kaina %'im 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

i>KAli<;AS 2334 S. Oakloy Ava. 
Chicago 8, Illinois 

Ar dotnit?« nuolatiniu darbu HU UŽ-
tikiinlu ateit im? 

( IIK \<m Moi>i>i;i) 
PRODUCTS 

turi koletų, vietij tuojau dol 

TYPISTS - ajMHK 
l';iK<i<lauja putyru.siij. hrt Imi bud
riai naujai pradedančias. Maloniu, 
darbo .sų.ly«roH. jvalrioH paroigoM. (Jan 
«Q.H priedai. KažininKoms durblnin-
kfima protfra proKi Alioti. Sutarimui 
.skainl»inkitq— 

DIokons 2-9000 
Kxt. 44 

Jei torite parduoti »r Mnocmv*. 
M, paMHkeibklta nmolklg nkelbtoig 
Hk̂ yriujtt. bk«4biaią galiu. p«r<tnoti 
t«l«fo»a: VlrKinla 1-flMO. 

"*b • M - ' V 1 ' , 

4721 Morth Kedzie Avenue 

• i •• n " i »»i ' im in 3C —: -»« 

ELECTRONiC C0MP0MEHTS CORP. 
Siūlo Juma nuolatini darbą, švarią dirbtuvę 

ir darbininkų Įvertinimą 
MERGAIfPftS* — MOTERYS 

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

2055 West lOth Street 
7:30 ryto iki 0:00 vak. įskaitant šeštadienius. 

'" 
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Šeštadienis, gruodžio 6. 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 
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Progress FurnitureĮCompany 
DftL GERESNIO VISUOMENEI PATARNAVIMO 

Bus atidaryta sekmadieniais nuo 11-tos vai. ryto Iki 5 vai. popiet 
DIDIS IR NEPAPRASTAS PRIEŠKALĖDINIS IŠPARDAVIMAS 

Eina visu įsisiūbavimu lietuvių populiarioje krautuvėje — Progress Furniture 
Co., 4181-83 Archer Avenue prie Richntond gatves. Praktiškos ir nau
dingos Kalėdų dovanos siūlomos už mažiausias kainas visame Chicagos 
mieste. Keletas pavyzdžių: 

NuujamudtftkaH gražus seklyčion seta« pada rys didžiausiu dž iaunama 
Ka lėdoms ir daug metu vėliau. Specialios kainos Siamo Išpardavimo. 
P a s i r i n k i m a s nuo 9QQ <>o n- daugiau . 

. 

Citrai modern i škas re f r i že ra to r ius 
reikaliiiKas kas dieną. Užsakykite 
llom Kalldom. Pasirinkimas iel-
myntftkoa tnleroa už KalBdu. su-
mužintą kuiną nuo $ | Q R O O 

Apdovanotus u smuo su modern i š 
ku vi r tuves pečiu g t r ė a t l per de-
setkUfl metu . t 'žslsi ikykitc d a b a r 
už nepapras ta i numaž in tą kainu. 
P a s i r i n k i m a s nuo $ f l 4 -75 Ir a u k i . 

Daugybe graž iaus ig m i e g a m u k a m bar i g setų s iūlomi n e p a p r a s t a i 
sumaž ln tom ka inom Progrese per Kalėdinį i špardavimą. S u t aupy 
mai iki 5 0 % , nuo *Qft ~><> ir daug iau . 

i 

Sius dovanos negalės i te palygint i 
SU kita dovana, kada apdovano 
tas a s m u o žinos savo svorj kas 
dieną. Siu svars tykl ių regul iar i 
Kaina $7.95 — p a r d u o d a m o s 

*5.»."> 

Gražiaus i r»-kii.i dal iu Chrome 
pusg ka inos K a l ė d ą dovanų p i r k i m a i 

a u k s r i a u . 

Breakfas t se ta i s iūlomi *į> »>»* i a U ' 
pasirinkimas nuo ^39" 

i:i« kii ikmiai kavos vi r imo ir pa
t a r n a v i m o setai ver t i $34.'J!> par 
d u o d a m i po $9fi*u'~k 

Kasomieji s t a l iuka i , ge ra i 
ryti Ir graž ia i nubaig t i . 
$35.00, special i Ka lėd inė 

padą -
Vorti 
ka ina 

Didis ir graž iaus ius r inkinys tvir
tai pada ry t ą supamų kedžiij. Pa-
s i r ink imas nuo $11.05. Platfor
mos mados — nuo $ 0 0 . 5 0 

*tai k i ta n e p a p r a s t a i vert inga 
dovana dfil a s m e n s , kur i s ru
ko - antOklrtg s lund — ftla 
ras i te nOmažintą kainą nuo 
$1.08 iki » | g . " " 

Labai p r a t u s Ir gera i p a d a r y t u s s t a l i ukas su 
4 s u l a n k s t o m o m kedem del kor tų tošinio. 
Regul iar i ver tė $30.oo, p a r d u o d a m a tik 
ui .' $22«75 

Visokią gcrą iu isdir-
bysrią Kad to a p a r a t u i . 
Didis pasirinkimas. 

•Tinkamiausia do\ ana 
yCalėdoiu. Speciali nui-

ka ina nuo $ 1 0 . 0 5 £a 

šimtus kitM panaiiy vertybiy tinka miausiu dovanu rasite skubiai atsilankę 
į šią krautuvę. Maži rankpinigiai rezervuos parinktą daiktą del Kalėdų pri 
statvmo 

LENGVI IsSIMOKEJIMM PRITAIKOMI VISIEMS 

FURNITURE CU. 
4181-83 Archer Ave. — prie Richmond gatvės 

Eidami pasiimkite gazo Ir elektros sąskaitas, galite užsimokėti be ekstra mokesčio. 
Taipgi galite išpirkti money orderius ir užmokėti kitas bilas. Cia yra saugu ir patogu. 

/? 

Chicagos bendruomenes krikštas 
DR. A. JUŠKA 

šį sekmadienį, 3 vai. po pietų, | Krikštui praėjus 
Lietuvių auditorijoje, prasidėsi Nepakaks bendruomenei to iš-
krikšto apeigos naujos organi-l kilmingo krikšto apeigų. Reikės' 
z a c i j o s C h i c a g o j e , o f i c i a l i a i b u s | g a l v o t i i r a p i e r i n k i m u s , l a i s v u s ! 
įkurta Lietuvių Bendruomenės'ir demokratiškus, pastovių va-1, 

?> \ *i 

Amerikoje viena iš svarbiausių 
apygardų. Statutu remiantis, 
bendruomenei automatiškai pri
klausys visi lietuviškos kilmės 
tautiečiai, neatsižvelgiant į jų 
politinius bei religinius įsitiki
nimus. Jei tikėti senam metui 

j tokių vien Chicagoje susiras iki 
i 100 tūkstančių. Jei nario mo-
I kestis būtų tik vienas doleris ir 
jį visi sumokėtų, vien Chicaga 
galėtų padengti Vliko, Alto, o 
gal net ir Balfo visas metines 
išlaidas ir mažesnė dalis belik
tų finansinių įsipareigojimų ki
toms Amerikos lietuvių koloni
joms. Bet, koks nelaimingas or
ganizacinėje veikloje tas mažas 
žodelis, kiek turime tokių liūd
nų pavyzdžių, jei... Kaip ir tin
ka tokiam milžiniškam kūdikiui 
ne pasigailėta ilgos virtinės kū
mų, visa mūsų miesto smetonėlė 
naujagimiui geros kloties pa
linkės. Teko nugirsti tik, kad 
šių iškilmių organizatoriai susi
duria su tam tikrais sunku-
mais-Chicagoje pritrūko dainos 
mėgėjų, visi užimti savais kon
certais, o gal kai kas net ir iš 
šio kūdikėlio panorėtų ir žemiš
ko užmokesčio... 

Pavėluotas krikštas 
Pasaulio lietuvių bendruome

nės charteris jau surašytas, at
spaustas, išsiuntinėtas. To kū
rinio autorius yra pats Vlikas. 
Ten dėlto visi sutarė, nebuvo 
jokių skirtumų dešimties pasi
sakymuose. Jie vieningai ir tai 
jau prieš kelius metus kreipėsi 
su konkrečiu projektu į viso že
mės rutulio tautiečius. Chicago
je, juk tai didžiausia lietuvių 
kolonija laisvame pasaulyje, su
sidarė komitetas bendruomenės 
statutui paruošti. Ilgai ši komK 
sija prakaitavo. Pagaliau ir dėl 
visų susitarta. Tada jau visai 
Amerikai sudarytas LOKAS. 
Kūrėsi apygardos, apylinkės tik 
vis kitur, Kanadoje, Australijo
je, Venuzuėloje, šių metų vidu
ryje pajudėjo ir lietuviškos ko
lonijos Amerikos rytuose. Da
bar jau turėjo ir Chicaga apsi-

dovų tai organizacijai mūsų 
mieste. Rinkime tuos, kurie 
gyvena ir dega lietuvybės palai
kymo mintimi, kurie neprarasda 
mi savų principų sugeba su kitų 
įsitikinimų žmonėmis kooperuo
ti ir svarbiausia tuos, kurie ga
li ir nori dirbti. Visos mūsų or
ganizacijos pergyvena didelę 
krizę - yra daug tokių, kurie 
puikiausiai savas draugijas re
prezentuoja ir kaip maža pa
prastų, kuklių, be reklamos ir 
pasišventusių darbininkų. 

Dirigentas Kučiūnus, so
listės Motekaitiene ir Kalvai
tyte, kurie išpildys meninę pro
gramą PLB Chicagos Apygar
dos iškilm. inauguracijos akte 
sekmadienį, gruodžio 7 , d., 3 
vai. p.p., Liet. Auditorijoj, savo 
honorarus aukoja naujagimio 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nes organizavimosi reikalams. 

Visi Chicagos ir apylinkių lie 
tuviai maloniai kviečiami at
vykti į iškilmingą PLB Chica
gos Apygardos inauguracijos 
aktą šį sekmadienį, gruodžio m. 
7 d., 3 vai. p.p. Liet. Auditori
joje. Liet. Organizacijos prašo
mos tą dieną jokių subuvimų 
nerengti ir savo narius para
ginti dalyvauti šioje, senai lauk 
toje, visų lietuvių vienybės de
monstracijoje. Įėjimas nemoka
mas. 

Apygardos Laik. Valdyba 

A. A. 
Brolis Marijonas 

STANISLOVAS M0NTVYDAS 
MiliCi 

Gyveno Tėvų Marijonų Vienuolyne, Chicagoje. 
Mirė gruodžio 4 d:, 1952 m., 1:10 vai. ryto, sulaukęs 

61 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Požerės parap., Tauragės aps. 
Į Tėvų Marijonų vienuoliją įstojo 1915 metais, pirmus 

įžadus sudėdamas rugp. 15 d., 1916 m. Po įžadais išgyveno 
36 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: Tėvai Marijonai, Brolis 
Bonaventūras, O.S.B., Muenster, Sask., Kanadoje, ir brolis 
Steponas, Chicagoje; dvi seserys Lietuvoje ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Aušros Vartų bažnyčioje, 2327 
W. 23rd Place. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 
6 dieną. Po gedulingų pamaldų, kurios prasidės 10 
vai., bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tėvai Marijonai, Broliai ir giminės. 
Laidotuvių direktorius Steponas Lachavvicz. 

^ 

Paremkite sudijuoįantį 
jaunimą 

Visi, turbūt, žino, kad Romo
je yra Lietuvių Kolegija, tik ar 
visi žino ,kaip ji ten išsilaiko? 
Ten yra daugiau 30 studentų, 
visi lietuviai, kurie yra vysk. 
Padolskio ir prel. Tulabos prie
žiūroje. Vieni mokosi kolegijoj, 
kiti augštąjį mokslą tęsia Ro
mos universitetuose. Jie visi 
ruošiasi ir tus labai reikalingi 
pastoraciniam ir kultūriniam 

spręsti O kliūčių kiek daug ir d a r b u i t ė v y n ė J e Lic tuV03e> k u o " i i - A-A i- u l TS • i • met ii bus išvaduota iš^bolševi-kokių didelių butą. Kai kurie , 
mūsų veikėjai yra pilni ir įtari
mų ir baimės. Vienas iš esmės 
pati mintis visiems patinka, ne 

kalto prasidėjimo parapijos sa
lėje, Brighton Park, yra ruo
šiamas tam tikslui parengimas. 
Bus rodomi judomieji paveiks
lai iš Romos. Komitetas sve
čius pavaišins arbata ir pyra
gaičiais. Auka tik $1. Visi ge
raširdi1 ai lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir savo doleriu pa
remti Romoj studijuojančius 
klierikus Kalėdų švenčių proga. 
Qi ten esantieji kunigai ir klie
rikai prie Kūdikėlio prakartė-
lės Amžiname Mieste prisimins 
mus šv. Mišiose ir maldose. 

K. S. 

aHMNMfiflHI 

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVES 

r: 

kų vergijos. Tačiau koleg'.ja 
jokių nuolatinių pajamų netu
ri ir išsilaiko tik iš gerų žmo-

girdėti jokių priekaištų. Para-jnių aukų. Aišku, tų aukų dau 
doksas, Amerikoje kaikas bijo 
demokratijos - bendruomenės 
vykdomieji organai bus laisvai 
renkami. Kai kas negali supras
ti, kaip tai kaikurių kolonijų 
bendruomenėje valdybose kata
likų susidarė vienu, kitu, atsto
vu daugiau ir skundėsi dėlto sa
voje spaudoje socialistai, san-| 
clariečiai, tautininkai... Va, ko-
kioa smulkmenos SUVČITVO tos 
bendruomenė* krikštą Chicago
je... j 

turėtų tikėtis iš Ameri
kos, kur yra didžiausias skai
čius lietuvių ir geriausiai gy
venančių. 

Sekmadienį, gruodžio 7 d. 3 
vai. p. p. Švč. P. Marijos Ne-

———— 

PAD&A 
Kuiiif.aiksUi nes Birutes D-jos Chicagos 

skyriaus Š. m. lapkr. 22 d. surengtame 
Koncerte - Baliuje dalyvavusiems meni
ninkams: Iz. Motiekaitienei, St. Bara
nausku- ir A. Kučiūnui už nuostabiai gra
žias lietuviškas dainas —*-

Konkurso Komisijai—dailininkui prof. 
A. Varnui, p. Vanagaitieuei, p. B. Ja-
meikienei ir p. Dan Kuraitis — 

Gerbiamiems Draugo ir Naujienų Re
daktoriams, Margučiui, S. Barčus už ne
mokamus skelbimus -r-

D-re i O. Labanauskaitei, Motery Gy
venimo redaktorei, maloniai užleidusiai 
skiltis ir padėjusiai suredaguoti Birutiečiu 
žodį 

Mielom Birutielčtn: Dr. Duobieuei, 
Dulksaienei, Eidukonienei, Gradinskienei, 
Grigaliūnienei, Musteikienei, Petrulienei, 
Rapšieuei, Tyrulienei, Talalienei, Dilienei 
ir kt. uŽ suaukota, bufetą ir rūpestingą ja
me šeimininkavimą — 

P-lėms Vitai Zubkutei, Dalei Prane
vičiūtei ir kt. už geliu pardavinėjimą — 

Gerbiamiems Ramovės nariams p . p. K. 
Babickui, J. Balčiūnui, Dailidoniui, Ko-
reivai, Naujokui, Ramanauskui, Dr. Tal-
lat-Kelpšai, Žiliui ir ypatingai daug pasi
darbavusiems J. Tumui ir P. Geniui — 
už talkininkavimą — 

Didž. Gerbiamiam Liet. Konsului dr. 
Daužvardžiui su Ponia — 
m ir maloniai Chicagos lietuviškajai vi
suomenei už atsilankymą ir parėmimą — 

reiškiame, nuoširdžią padėką. 
R E N G Ė J O S 

A. A . 
ALEKSANDRA 
WARANOVICZ 
KRASINSKAITf t 

Gyveno 57'.iii S. A l ies iau Ave. 
Mirė gruod . 4 d.. \'M>2, į 

vai . vak., s u l a u k u s 42 frt. umž. 
( i ime Lietuvoje. Kilo ift Ra

seinių apskr . , G i rka ln iu valHc, 
Juodu le i* p a r a p . Skapiškiu k. 

Pasil iko d ide l iame nul iūdime 
vyras Mykolas, t rys duk te rys : 
Bernlee, Gencvlove Ir Dilinu, 
HŪUUS Mykolas, du pusbrol ia i : 
W a l t e r Slpovte/. su Seimu, (Ptil 
ludelphla . Pa . ) , ir Aleksandrus 
Čapus, frvogeris 13111 Wurano -
vlcz, fiimtnuiolul: Roheilu Iv 
Poe/.ulp šeimos, kiti gimines, 
d r a u g a i Ir pužjstumi. Lietuvoje, 
l iko motinu, du broliui su šei
mom, pusbrol iui Ir pusseseres. 

P r ik lauso šv. Teresės Driuig. 
ir Ka ta l ik ių Moterų h ruug . 

K ū n u s pusurvotus MuŽeiko Ir 
Kvuns koplyčioje, (1845 South 
VVestern Ave. 

La idotuvės j vyks an t rud len j . 
gruod. 9 d., Is koplyčios 8 vai. 
ry to tyis a t lydė ta J G imimo 
PanelėH Ave. pa rap i jos bažny
čią, kur io je Jvyks gedul ingos 
pama ldos už vel ionės Blolą. Po 
pamaldų bus nulydėtu 1 šv. K a 
zimiero kupinės . 

t 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, d r a u g u s ir paž įs tamus 
da lyvaut i stoBe laidotuvėse. -

Nul iūdę: Vyra.s, Dukte rys , 
Sūnus ir k i t i g iminės . 

l a i d o t u v i ų d i rek tor ia i : Ma-
žolUu Ir E\anu. Tcl . 11U 7-SC»("i 

ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 
BE DAŽYMO 

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

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

I"avardS 
i 

Adrea*u> 

Mit 'Htn* 
Va'.ftyb* 

A. A-

HELEN GALZIN 
Jau sukako vieneri metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą žmoną ir motina. 

Netekome savo mylimos gruod. 
9 d., 1951. Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną atilsį. Mes, at
mindami jos liūdna pasitraukimą 
iš mušu tarpo, užprašėme gedulin
gas šv. Mišias antrad., gruod. 9 d. 
St. Gerald, Oaklavvn, III., Nekalto 
Prasidėjimo Paneles Svcnč., St. 
John the Baptist ir Sacrcd Heart , 
Melrose. Park, parap . bažn. 8 vai. 
ryto. 

Kviečiame visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldos ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Helen'os 
sielą. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Tėvai ir 
Uošviai. 

GERIAUSIA DOVANA! 
Pušomosios maslnčlPs f i rmos Royal. 
d u b i o m i s ka lbomis ir jvairiu profe
sijų^ ra idynais , su pasku t in ia i s pa to
bulinamais, o sumaž in t a k a i n a Iftsiun-
Clarrroa h* pačiu diena. Ga l ima Išsi
mokėt ina i . LIETUVIŠKAS - - net XS 
lenkiu — RAIDYNAS Specialiu už
s a k y m u fabrike preelzlftkai jmon tuo-
tas tyliosiose — Qulete de Luxe 
mašinšlSse, kur ios g a u n a m o s tik per : 

M. 

a 

s i 
VIKNERH; MRTV MIRTIKS 

SUKAKTUVES 

A. A. 
DOM1NIKAS RUDAKAS 

Jau sukako vieneri melai, Kai ne-
r,.nlestinKa mirtis atskyrė iš mušu 
tarpo mylimą vyrą ir tevą. Nete
kome savo mylimo gruodžio 4-tą 
d., 19.r)l. Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime už
miršti. \4M gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdn.j pasi
traukimą iš mūšy tarpo, užprašė
me gedulingas šv. Mišias (su egzek
vijomis) gruonžio 10 d., Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, 
8 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Dotuiui-
ko sielą. Po pamaldų kviečiame \ 
namus, šiuo adresu: 4035 S. Maple-
vvood Ave. 

Nuliūdę: Žmona, Sūnus, Duklė, 
Mar t i , Žentas, Anūkai, Brolis ir 
kiti gimines. 
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j . L. Otedmli la , l t W Bn»a<i s t r . , 
lluitfoi-dMl, t 'onn. , kur i s "n r au i ru f ' 
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R A D I J O V A L A N D A 
Cleveland, Ohio 

Klausyki tės lietuVlhko* rad io ptojęra 
mos per WSI tS stotj . I40<> banga 
kiekvieną penktadieni 7 vai. vaka ro 
P r o g r a m ą t v a r k o Liet u viii »..••!.. 
Klubas . P i r m . •Inoms Stempufcts. \ i '• -' 
Pa l ias f!d., tel. S\V 8-,l«00. P r o g r a 
mos vedejaa Hnlys AOSJ^MH. )f>«? K. 
7<t St., tel. KX l -6 t9S . SkelblniŲ n»i-
kalais kre ip t i s J Vavhj Rooe\ lč l i j , 
HP'.t !•:. 8'J Si., tel. RA t-9936. 

\ isi r-itisbur^iM. lietuviai 
kLAUSO IR REMIA 

Pitisburgh'o Lietuviu 
Kaialiku Radijo Programą. 

vadovaujama 
Lietuvon Vyčių Pittoburghe 
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X Lietuvis pa* Uini.i kardi

nolą. Salezietis kun. Ant. Per
kumas, 20 metų išdirbės Kini
jos misijose, Kuo melu esąs 
Chicagoje, šį šeštadienį aplan
kys kinų kardinolą Tomą Tien, 
kurs, būdamas ištrėmimo, taip
gi yra apsigyvenęs Chicagoje. 

' Gruodžio 7 d. 2 vai. 30 min. 
kun. Perkumas lėktuvu išskn n-
da į Venecuelą, kur darbuosis 
su tremties lietuviais. Jo adre
sas Venecueloje bus: Apartado 
369, Caracas, Venezuela, S. A. 
Gydytojai buvo radę, kad jam 
būtų naudinga pasigydyti ko
ją', per JaPonu k a n* P o r š a u t ^ 
bet darbas verčia skubėti j Ve
necuelą. 

Keletą savaičių būdamas Chi
cagoje kun. Perkumas tris kar
tus kalbėjo pe*' radiją, padare 
keletą pranešimų apie Kiniją į-
vairių draugijų susi! ink imliose, 
susirado pažįstamų tarp lietu
vių, ypač dėkingas Dzirvonų ir 
Kerulių Šeimoms, kurios jį pri
glaudė ir išlaikė, o taipgi ki
tiems Chicagos lietuviams, ku
rie jam parodė daug nuoširdu
mo. 

X Kun. Ign. Albavičius, šv. 
Antano parapijos .klebonas, Ci
cero, TU., praneša, jog rytoj Jô  
vadovaujamoje parapijoje 10: 
30 vai. (per sumą) prasideda 
40 valandų atlaidai ir baigsis 
gruodžio 9 d. vakare mišparais 
ir iškilminga procesija. Bus dau 
giau svečių kunigų, todėl yra 
gera proga prieš Kaičdas pri-j 
imti šv. Sakramentus. Kun. B. I 
Markalti*, S. J., per atlaidus 
skelbs Dievo žodį. Klebonas 
kun. Jg. Albavičius kviečia vi
sus pasinaudoti Dievo malonė
mis. 

X Dr. Juozas Briedis, nese
niai atvykęs iš Australijos, da
lyvaus ir išpildys meninę pro
gramos dalį pobūvyje, kurį ruo 
šia Chicagos Ateitininkai Sen
draugiai kun. Ig. Albavičių pa
gerbti. Pagerbtuvėse laukiami 
visi Chicagos ateitininkai: sen
draugiai, studentai ir mokslei
viai. 

X Alicija Rūgytė, ateitinin
kė sendraugė, sutiko ir labai 
energingai rūpinasi kun. kleb. 
Ig. Albavičiaus pagerbtuvių 
vaišėmis, kurias ruošia Chica
gos Ateitininkai Sendraugiai. 
Pagerbtuvės įvyksta šeštadienį, 
gruodžio 6 d., 6 vai. vak. Lie
tuvos Vyčių salėje. Laukiami 
visi ateitininkai ir artimi jų bi
čiuliai. 

X Aleksandro Kučiūno va
dovaujamos operos studijos už
baigiamasis spektaklis įvyksta 
gruodžio mėn. 14 d. 3 v. p.p. 
International House, 1414 E. 
59th Street. Spektaklyje, kurį 
režisuoja Aliodija Dičiūtė ir de 
koruoja Vladas Vijeikis, bus 
atlikta populiariausių operų iš-
traukos-8cenos. Dainininkams 
kostiumus pavyko gauti iš di
džiosios buv. Chicagos Operos 
Co. rūbinės. 

X A. Bafeys, iš Oakville, 
Conn., „Draugo" Administraci
jai rašo: „Siųsdamas $1.00 už 
Kalėdines atvirutes, tariu kar
tu ir nuoširdų ačiū už jų pri-
siuntimą. Jos yra tikrai gra
žios ir artimos mūsų lietuvių 
dvasiai". 

X „Ruginių Kaimo žuvimas", 
9-tas novelės rankraštis, atsiųs 
tas „Draugo" Novelės Konkur
sui. Autorius pasirašęs Kazio 
šermukšnio slapyvardžiu. Gruo 
džio 10 d. yra paskutinis termi
nas prisiųsti noveles konkursui. 
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IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Bostonas lankia „Atžaly
no" pastatymo. Bostono Rašy
tojų Klubas nusistatė pagerbti 
K. Binkio dešimties metų mir
ties sukaktį, jo garsaus veikalo 
„Atžalynas" pastatymu. Dau
giau 30 asmenų, įvairaus am
žiaus bei išsilavinimo, jau ke
lintas mėnuo dirba, rengiasi 
tam pastatymui. Jiems vado
vauja akt. Ą. Guslattienė, kuri 
tą veikalą jau yra sėkmingai 
stačiusi tremties laikais Vokie
tijoje. Bostoniškių žingeidumą 
ypač žadina toji aplinkybė, kad 
šalia jaunimo pastatyme daly
vauja daug vyresnio amžiaus 
žinomų asmenų. „Atžalynas" 
statomas gruodžio 14 d. 3 vai. 
p.p. So. Boston High School au 
ditorijoje. Reikia tikėtis, kad 
Bostono ir apylinkių lietuviai 
parodys didelį dėmesį tam pa
statymui ir perpildys salę. 

— Dvi jaunos apaštale*. Dvi 
jaunos mergaitės — Viktutė 
Aleknaitė ir Albina Podžiūnai-
tė lapkričio 21-23 dienomis bai
gė ypatingus mergaičių apaš
talavimo kursus Raven Hill A-
cademy. Iškilmėse dalyvavo ir 
arkivyskupas J. O'Hara ir daug 
žymių svečių. Jodvi pasiryžu
sios sudaryti didelį jaunų apaš-
talių būrį Philadelphijoje. 

— Buv. tarptautinio turgaus 
(ruoštas Tarptautinio Instituto 
iniciatyva) Detroite proga, vie
tos laikraščiuose tilpo didelė 
nuotrauka, vaizduojanti tris lie 
tuvaites, verpiančias prie rate
lio. 

— Vet. gyd. J. Bronza, dirba 
savo specialybėje Henry Ford 
ligoninėje Detroite, vienoje spe 
cialios paskirties laboratorijoje. 

— Antanas Karias su žmona 
Ada, iš Clevelando, buvo spe
cialiai atvykę į „Draugo" Ko
respondentų Klubo ruoštą va
karą Detroite. 

PRANCŪZIJOJE 
Skulptorius A. IMončys 

lapkričio 12 ii Iftyykp mėnesiui 
J Laoiuj, kur įrengs stotis, j<> 
paties padarytas, Laono bažny 
čioje ir taip pat dar įrengs pora 
statulų. 

Dailininkai V. Kasiulis ir 
A. Mončys savo kuriniais da
lyvauja Paryžiuje Rudeni Ba* 
liono parodoje. 

!6 BUVUSIO KOSTIUMŲ BALIAUS 
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X Prel. W. Urba atkalbės 
invokaciją Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės iškilmingame in
auguracijos akte gruodžio 7 d. 
3 vai. p.p. Lietuvių Auditori
joje. 

X Ignacas Panavas, 10617 S. 
Central Park, grįžo iš Mercy 
ligoninės, dabar sveiksta na
mie. Jo žmona Uršulė daug dir
ba Labdarių S-goje ir yra taip
gi veikli kitų draugijų narė. 

X Kun. dr. A. JuSka skaitys 
paskaitą gruodžio 7 d. 6 vai. 
vakare Marąuette Park šv. Var 
do Draugijos metiniame banke
te Sv. P. M. Gimimo parapijos 
salėje. 

X Kaz. Kleiva, Liet. Bend
ruomenės Loko narys, pakeitė 
butą. Naujas adresas yra šis: 
6533 So. Richmond St., Chica-
go 29, 111. Telefonas: PRospcct 
6-4269. 

X Stasys Balzekas, jr. susi
žiedavo su Irena Radvilaite, ku 
ri prieš trejus metus baigė Illi
nois School of Technology, sa
vo sugebėjimais laimėdama pir
mą vietą toje klasėje. 

X „Medinis Dievas", aštunta 
sis novelės rankraštis, atsiųstas 
„Draugo" Novelės konkursui. 
Autorius pasirašęs Domo Bu-
gailos slapyvardžiu. 

X Ona Baukienė, Philadel-
phia, Pa., atsiųsdama $1.00 už 
Kalėdines atvirutes, „Draugo" 
Administracijai rašo: „Šių me
tų Kalėdinės atvirutės labai gra 
žios". 

X Šv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventė yra gruo
džio 8 d. Tą dieną kiekvienas 
katalikas turi pareigą dalyvau
ti šv. Mišių aukoje. 

AUSTRALIJA 
— Algirdo ir Ernos Narbutu 

vestuves, lietuviškais papro
čiais, aprašė ir nuotraukas įdė
jo du didžiausi Sydnėjaus laik
raščiai, pažymėdami, kad tai 
buvo Šauniausios vestuvės ta
me mieste. Jaunavedžiai įsikū
rė Enmcr*?, Sydnėjaus priomies 
ty. 

—"Kommuštiniai vorai spen
džia tinkins. Sydnėjuje komu
nistiniai tarnai savo veiklai tu
ri menką dirvą. Tačiau pasku
tiniu metu, lyg dėl pablogėju
sios ekonominės krizės, paste
bėta ir iš mūsų tautiečių tarpo 
tūlas „raudonasis voras", kuris 
apsišarvavęs lietuvišku spau
dos žodžiu iš „plačiosios tėvy
nės" bando atversti sūnus „pa
laidūnus", slankinėdamas ' po 
australiškas smukles ir jieško-
damas „aukų" tautiečių tarpe. 

KOLUMBIJOJ 
— Lietuvos konsulatas Ko

lumbijoje. Kun. Nikodemo Sal-
duko rūpesčiu padaryta Kolum
bijos Užsienių Reikalų M-joje 
žygių Lietuvos konsulatui įsteig 
ti. Eina pasitarimai su tos M-
jos juriskonsultais ir jų nuro
dymais ruošiami memorialai. 
Reikia tikėtis, kad Kolumbijos 
respublikoje pįrinąji kartą su
plevėsuos oficiali Lietuvos kon
sulato vėliava! Tuo būtų pa
siektas tiek politinis, tiek mo
ralinis tautos laimėjimas. 

— Medellino liet. kat. mot. 
dr-jos valdyba suruošė iškil
mingą Kristaus Karaliaus pa
minėjimą spalio m. 26 d. Tos 
valdybos pirmininkė yra S. Pet 
rauskienė, vicep. — Pacevičie-
nė, sekretorė — P. Totoraitie-
nė, iždininkė — Karnauskienė 
ir kultūros reikalų vedėja — B. 
Cypienė. 

— Lietuvis kunigas kolum-
biečių parapijoje. Buvusis kolo
nijos kapelionas kun. S. Bercai-
tis paskirtas Medellino priemi^s 
tyje Buenos Aires parapijoje. 
Kolonijos kapeliono pareigas da 
bar eina kun. Tamošiūnas. 

Lapkričio 29 d. Midvvcs1 viešbutyje buvusiame kostiumu baliuje, surengtame „Draugo" adminia-
tra.-ijo.s, buvo paskirtos dvi dovanas už originaliausius kostiumus, o viena už gražiausią lietuvišką 
kostiumu. Pirmam;; vaizde (viduryje) matome „žmogų iš mėnulio" (Ričardą Luką), laimėjusį 
pirmą dovaną, o antrąją dovaną laimėjusios seserys Itarkauskditės stovi šalia jo. Dovaną už gra
žiausią liet. kostiumą gavo Natalija Sodeikienė, kurią mateme antrame vaizde, teisėjų komisijos 
Viduryje, Iš kairės į dešinę žiūrint, matome: L. ftimutj, p. N. Sodeikiene, p. Kazanauskiene ir dail. 

K. Zoromskj. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Baigiasi gyvulių paroda 
Chicagoje, International Am

fiteatre, 42 gatvė ir Halstcd, 
vykstanti tarptautino gyvulių 
paroda baigsis šį šeštadienį. Še
štadienį 1 vai. p. p. ir 7 vai. 
vakare bus dar cirko arklių at
liekama programa ir paradas 
premijas laimėjusių gyvulių. 

Paroda buvo įvairi. Buvo net 
keletas kino filmų bei automa
tiškai rodomų spalvotų paveiks 
lų iš ūkio srities. Gyvuliai kai-
kurie buvo taip gerai nuaugę, 
kad svėrė daugiau kaip po to-

i ną. 
Parodoje buvo išstatyta len

ta su skaičiais, rodančiais nu
matomą 1952 metų derlių JAV: 
kukurūzų 3 bilionai 302 bušeliai 
(jų derlius 39,6 bušeliai alęro; 
bušelin telpa 35 litrai), kviečių, 

Moteris pašovė vagį 
Rožė Koupeny, 40 m. am

žiaus, gyv. 5617 Carpenter St, 
trijų vaikų motina, pirmą va
landą nakties išgirdo, kad kas 
plėšiasi per užpakalines duris. 
Jos vyras sirgo ligoninėje, tai 
gintis teko jai pačiai. Pamatė, 
kad banditas, užsidėjęs kaukę, 
veržiasi vidun. Ji pasiėmė re
volverį ir elektrinę lemputę 
Banditas tai pastebėjęs ėme 
bėgti. Moteris jį kiek pasiviju
si šovė į kojas. Greit po to pra
nešė policijai, kuri surado be
sėdintį netoliese prie namo 29 
m. negrą Norman, policijai ži
nomą piktadarį. Jis buvo pasil-
pęs dėl kraujo nubėgimo iš kai
rės kojos. 
Amfiteatras Grant parke? 

Keliamas klausimas Gran! 

Saldainių spekuliantai 
Pr. Urban ir jo sūnus Ed

vardas buvo patraukti atsako
mybėn, kaltinant, kad jie II Pa 
saulinio karo metu juodoje rin
koje parduodami saldainius nė
ra sumokėję $16,000 pajamų 
mokesčio. Jiedu prisipažino kai 
tais; nustatyta, kad jie valsty
bei dar skolingi $3,200, o ne 
$16,000. 

Že5ta4ieni!§, gniodSin 6\ 1052 

KAS, KĄ IR KUR 
— Paremkime sv. Kazimiero 

lietuvių kolegiją Romoje. Gruo
džio 7 d. 3 vai. p. p. rengiama 
judomųjų paveikslų programa 
ir užkandžiai ftv. P. Marijos Ne 
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėje, Brighton Park. Mrs. Bronė" 
Pivoriūniene visus aUilankusius 
pavaišins skaniais tortais ir bul 
komis iš savo kepyklos. Pivoriū 
nienė lankėsi Romoje ir mate 
tą gražią šv. Kazimiero kolegi
ją, kurią nupirko prel. A. Briš-
ko. fti kolegija reikalinga para
mos. Todėl tam tikslui ir ruo
šiamas parengimas. Dalyvauki
me parengime ir paremkime 
jaunųjų kunigų paruošimą. Bi-
letas tik $1.00. 

— Lietuvių Kęstučio Pašal
pos Klubo metinis narių susi
rinkimas šaukiamas gruodžio 7 
d. 1 vai. p.p. Holyvvood svetai
nėje, 2317 VV. 43 Str. Bus ren
kama valdyba, komisijos ir 
svarstomi kiti einamieji reika
lai. Nariai ir norintieji įstoti į 
klubą kviečiami atsilankyti. 

Valdyba 

\ 

i bil. 298 mil. bušelių, avižų 11 parke pastatyti daugiau kaip 
$3 milionus kainuojantį amfi
teatrą. 

Jflire rašytojas Burgese 
Pabėgęs nuo fašistų rašyto

jas G. A. Borgese 12 metų iš-

bil. 265 mil. bušelių, miežių 222 
mil. bušelių, rugių 15 mil. bu
šelių, sojos pupų 289 mil. bu
šelių, šieno 103 mil. tonų. 

Organizuojasi prieš 
„gemblerius" 

Edgewater Beach viešbutyje,' buvo Chicagos Universiteto pre 
Chicagoje, šį šeštadienį baigiasi j fesoriumi. Už vertingą darbą 
Illinois vadovaujančių valstybi-'paruošiant pasaulio konstituci
nių įstaigų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo apie 300 asmenų. 
Svarstyta būdai, kaip suvaržyti 
„gemblerius". Numatoma pa-
griežtinti prieš juos įstatymus, 
suvtižant jų naudojamą infor
macijų perdavimą, kyšininkus 
ir sukčius sporte bausti iki $10,-
000 ar vienerių metų kalėjimo, 
griežčiau bausti narkotikų par
davėjus. 

A. OLIO ĮVESDINIMO IŠKILMES 
Praėjusio ketvirtadienio po

pietį Sanitary District patalpo
se buvo įvesdinti naujai perrink 
tieji (šešeriems metams) tos 

Antanas A. Olls 

įstaigos patikėtiniai (trustee's) 
-r- Antanas Olis, Kudnik ir Mar 
tin. Juos prisaikdino vienas iš ! 
teisėjų. Ta proga pasakyta visa 
eilė sveikinimo kalbų. Kalbėjo 

jų veikėjai. Iš lietuvių p. A. Olj 
ir kitus pasveikino prel. B. Ur
ba, Cook County iždininkas Jo 
nas Brenza ir Metropolitan 
State banko pirmininkas Julius 
Brenza. ' 

Ta pačia proga įvyko ir re
guliarus visų Sanitary District 
patikėtinių susirinkimas, kuria
me formaliai buvo pasiskirsty
ta pareigomis. Adv. A. Olis ir 
vėl vienbalsiai buvo išrinktas 
pirmininkas, o P. Rudnik vice
pirmininkas. Pirmininkas A. 
Olis pasakė pagrindinę kalbą ir 
patiekė afituonių punktų darbų 
programą, kuri vienbalsiai ir su 
pagyrimais buvo priimta. Tikrai 
buvo smagu klausytis, kai žy
mūs politikai ir visuomeninin
kai vertino ir augštino mūsų 
tautietį, puikiai vadovaujantį 
svarbiam ir komplikuotam dar
bui. Jo įvestoji taupumo ir dar
bo sutikslinimo politika visų gi-

\ liai vertinama. 

ją, jis buvo tarp šešių ameri 
kiečių, parinktų 1952 Nobelio 
taikos premijai. Šiomis dieno
mis, po trumpos ligos, Burgese 
mirė Italijoje. Turėjo 70 m. am
žiaus. 

Atomine energija medicinai 
Chicagos apylinkės gydytojų 

ir atominės energijos specialis
tų atstovai numato diskusijas 
apie atominės energijos panau
dojimą gydymo tikslams. Dis
kusijoms pirmininkaus North-
vvestern universiteto preziden
tas dr. J. Miller. 

Policininkai dirba 48 vai. 
Policininkai kreipėsi į Chica

gos merą Kennelly, kad jų sa
vaitinės darbo valandos iš 48 
būtų sumažintos iki 40. Meras 
šiuo tarpu jų prašymo neišpil
dė, nes miestas neturi lėšų pa
samdyti dar 1,000 policininkų, 
kurie užimtų tas darbo valan
das, nuo kurių prašytojai būtų 
atleisti. 

— &v. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 6-to skyr. mėn. susirin
kimas įvyks gruodžio 7 d. 2 vai. 
p. p. Sv. P. M. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos (Brighton 
Park) mokyklos kambaryje. 
Prašome visas nares skaitlingai 
susirinkti. J. R. 

Stase Kielaite, vaidinanti An
tano Rūko linksmame trijų 
veiksmų nutikime „Bubulis ir 
Dundulis" Rožės, Bubulio šei
mininkės rolę. Premjera įvyks 
gruodžio 6 d. (šeštadienį) 7 
vai. vak. Hamiltono Parko 
teatre, 72-os ir Normai gatvių 
kampas. Pakvietimai gaunami 

iš anksto. 
—Marąuette Park. Šv. Ka

zimiero seserų Rėmėjų Draugi
jos susirinkimas šaukiamas 

Pieninių ginčas 
Dean Milk Co. buvo iškėlusi 

bylą savo septyniems konku
rentams, kad Jie panaudojo ne
švarias konkurencijos priemo
nes prieš jų pieninę. Teismui ne gruodžio 7 d. 2 vai. p'.p. Muzi-
reikėjo daryti sprendimo, nesi kos kambaryje. Narės prašo-
pieninės savo tarpe susitarė,! mos gausiai susirinkti. Po su-
sutikdamos Dean pieninei įmo- sirinkimo bus „bunco" ir vai-
kėti $1,225,000. šės seserų naudai. 

N. šatūnas, pirm. 
Pašėlę studentai — Susirinkimas ir judamieji 

Northwestern Universiteto paveįkslai. Gruodžio 9 d. įvyks 
nnes kuri mm fP»« ***•*«- s t u d e n t a i wįlįk "JSS 2°° m e t i n i s L i e t u v o s ^ ^ s e n i o n i 

daviams pardavinėti savo biz- ^ngų. Jie turės prisidėti prie 8 U s i r i n k i m a s Lietuvos Vyčių sa-
nio Šerus PO 10 centų, pelno l a n ^ Pataisymo ir universiteto 1§j> B u s r e n k a m a nauja valdy-
gi už juos gaudavo u * t t » i J * * ? * ^ ^ A ^ °a 1953 metams, o po susirin-

kimo — nepaprasta staigmena 
— judamieji paveikslai. Visi na 
riai prašomi susirinkti lygiai 
7:30 vai., nes 9 valandą šviesos 
bus užgesintos judamiems pa
veikslams pamatyti. 

Valdyba 

Arklių lenktynes ir 
įstatymdaviai 

Norėdama apsisaugoti nuo 
kokių teisinių suvaržymų Chi
cagos ir artimos apylinkės ark
lių lenktynių organizatoriai 
prieš kurį laiką ėmė įstatym 

VvT^M Ta afera' kišką siautėjimą, uždraudė net šieji net ^ 3,250% _Ta afera p a r e n g i m u s . 
dabar susekta ir iškelta spau- » * 

šiose iškilmėse dalyvavo 
politika^ biznieriai, organizaci- daug mūsų tautiečių. 

Naktinių klubų bedarbes 
Su unija nesutariant dėl at

lyginimo apie 60 Chicagos nak
tinių Įdubų susiaurino savo pro
gramą, palikdami be darbo apie 
300 mergaičių ir moterų — pro 
gramos pildytojų. 

doje. 

Įkando voveraite 
Viena voveraitė atėjo iš kie

mo pusės į prieangį namo 3923 
Gladys. Ją ėmė maitinti 2 m. 
amžiaus mergaitė M. J. Sciora. 
Voveraitė jai įkando pirštą ir 
dabar turės gydytis, kad nebū
tų apkrėsta kokia liga. 

PAJIEŠKOJIMAS 
Pajiofikau savo mirusios pussosor5s 
dukreles KDITOS IJMAlTftS. ^Jol 
kas žino kur ji randasi labai pra-
Sau man pranešti. Girdėjau J Ame
rika atvažiavo su našlaičiais. 

Erna Puidokiene, 7746 Whipple St. 
Detrolt 12, Miehlgan. 

• ' » 

PAJIE8KOJIMAS 
PajieSkau PKANO KESTAU8KO 

kilusio 1S Šventežerio valsč., Seinų 
apskr. (vedęs Stasę Smolenskaite iš 
Straigių km., Šventežerio vals., Seinų 
apskr.). Tremties metais gyveno Vo
kietijoje, Veldene. Amerikon atvykęs 
gyveno 609 Crasby St., Orand Ra-
plds, .Mlchigah. Paskutiniu laiku din
gęs, žinantieji apie j}, prašomi 
pranešti PRANUI BEINORUI. I _ _ J A V P Phionjrn 
6367 S. Albany Ave., Chicago 29; 111. i a n a A V e » ^n*CagO J.O, 1U. 

Chicagoje mirė 73 m. amžiaus 
grūdų pirklys J. Norria. Anks
čiau jis buvo vienas iš savinin
kų Chicagos stadiono. 

P a d ė k a 
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 $680.00, 
reiškiu nuoširdžią padėką. Zig
mas Jonynas, 5317 So. Mary-

— GUdos susirinkimas. Ne
kalto Prasidėjimo Seserų GU
dos susirinkimas įvyks gruo
džio 9 d. Aušros Vartų parapi
jos mokykloje 7:30 vai. vaka
re. Tai bus paskutinis šių metų 
susirinkimas, todėl prašome 
skaitlingai dalyvauti. Kas dar 
nesutvarkė savo nario mokes
čio, dabar gera proga tai pa
daryti susirinkime. 

Vaidyba 
— Sv. Kazimiero .Kolegijos 

Romoje reikalams parengimas 
gruodžio 7 d. *3 vai. p.p. Šv. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo parapi
jos saloje. Parengimu rūpinasi 
Br. Pivoriūnienė. Bus visokių 
įdomių dalykų. įžanga $1.00. 

• 
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