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Jungtinėse Tautose — 
— 1 

Lietuvos ūkininko pavergimas 
JAV atstovas nupiešė faktais pavergto Lietuvos ūkinin

ko vaizdą ir demaskavo kolchozų tikslus 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAFTE 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Bolševikų sunkią priespaudą ken
čianti mūsų tėvynė Lietuva tarptautiniame forume paimta pavyz
džiu, rodant pasauliui kokia ten yra tikrovė, kai tuo tarpu čia so
vietų atstovai pučia dūmus apie jų sukurtąjį „darbo valstiečių 
rojų" Sovietų Sąjungoje ir jų „liaudies respublikose". 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovas Isador Lubin, eko
nominių ir finansų reikalų komi
tete pakankamai prisiklausęs so 
vietų ir jų bloko pagyrų sau pa
tiems ir kaltinimų vakariečiams, 
pasiėmė balsą pakalbėti konkre
čiais faktais. 

Tikrovė Lietuvoje 

JAV ekonomijos specialistas 
ir nuo pat JT pradžios dirbąs 
Ekonominėje ir Socialinėje Ta
ryboje, Lubin, kurio biografijo
je rašoma, kad jis yra Lietuvos 
valstiečio vaikaitis, nupiešė kaip 
dabar atrodo Lietuvos ūkinin
kas, paverstas kolchozininku. 

Jis prisiminė, kad anksčiau 
buvęs laisvas ir laimingas, lietu
vis šiuo metu gyvena daug blo
gesnėse sąlygose, negu baudžiau 
ninkai gyveno carų laikais. Ir 
svarbiausia, kad lietuvis buvo 
pastatytas prieš žiaurią tikrovę: 
arba jis turėjo pasirašyti „sa
vanorišką" sutikimą eiti į kolek
tyvinius ūkius ir taip netekti sa
vo turto ir laisvės, bet pasilikti 
savame krašte, arba savo para-1 
šo neduoti ir tuo pačiu laukti iš
trėmimo iš savo krašto. 

Isador Lubin nupasakojo skur 
dą, kuriame yra atsiradę lietu
viai kolchozininkai maisto ne
pritekliaus rezultate. Taipgi jis 
išminėjo visus asmens suvaržy
mus: negalėjimą be atitinkamo 
iš valdžios leidimo atsitraukti 
nuo savo gyvenvietės, griežtai 
nustatytą darbo laiką ir tą va
dinamą „sovietinę discipliną". 
Pagaliau jis nurodė patį svar-
biausį kolektyvinės sistemos so
vietinį tikslą: iščiulpti viską kas 
galima valstybei, o žmones pa
likti numirti badu. 

Teisybės nenuslėpsi 

Pirmojoje rezoliucijoje patvir
tintas Pakistano siūlyjimas ir 
toliau tęsti studijas apie finan
sines išlaidas žemės reformą vyk 
dant. Jungtinėje Egipto, Indijos 
ir Indonezijos rezoliucijoje kvie
čiama imtis žygių pagreitinti že 
mės ūkio reformą ir jieškoti 
praktiškų būdų pakelti maisto 
produkciją pasaulyje. 

Antrasis komitetas 

Tas antrasis komitetas, besi
rūpinąs ekonominiais ir finansi
niais pasaulio reikalais, rodos, 
politikos ir neturėtų, bet disku
sijų metu paaiškėjo, jog ir čia 
esama įmaišyta politinių proble
mų. Naujai svarstydami tik ką 
patiektą kitą pasiūlymą, kad bū
tų respektuojamos JT narių tei
sės nacionalizuoti ir laisvai nau
doti savo natūralinius turtus, 
kaip pagrindinį faktorių jų eko
nominei nepriklausomybei, tuo 

MacArthur ir Ike bando taikintis 
Eisenhoweris sutiko išklausyti MacArthuro patarimus 
Tolim. Rytų reikalais. — Spėlioja, kad susitikimas ga

lįs įvykti Havajuose 
HONOLULU, gruodž. 11. — Prezidentas - elektas su daugu

ma savo kabineto narių šiandien kreiseriu Helena atvyksta į Pearl 
Harbor ir čia dar porą dienų vyks pasitarimai kariniais reikalais. 

Čia jau yra anksčiau lėktuvais 

Pirmas kabineto posėdis. — Su prezidentu-elektu Eisenhovveriu ant kreiserio Helena matomi (iš 
kaires į dešinę) šie jo kabineto nariai: vidaus sekretorius McKay, Attorney General Brownell, kraš 
to apsaugos sekretorius VVilson, Eisenhoweris, valstybės sekretorius Foster Dulles, iždo sekreto
rius Humphrey. Per kelias dienas jie aptars naujos vyriausybes vidaus ir užsienio politiką. (INS) 

Prie šitokio „darbo valstiečių 
rojaus" prieita ir visoje Sovietų 
Sąjungoje, kurioje ta kolektyvi
nių ūkių sistema praktikuojama 
per dvidešimt metų. I r tokia pa 
dėtis susidarė kaip neišvengia
mas komunistų ūkininkavimo sis 
temos rezultatas, nes ūkininkai 
yra verčiami valstybei statyti 
gaminius, už tai tegaudami pa
čios valstybės nustatytas kai
nas, kurios dažniausiai yra daug 
žemesnės už savikainą. Šitokios 
padėties akivaizdoje daugelis 
ūkininkų, gelbėdamiesi nuo ba
do, yra verčiami nuslėpti gami
nių tikruosius duomenis. Ir vie
nintelis valdžios atsakymas ši
tokiais atvejais tėra jėga, bau
dos, trėmimai. 

Jei komunistinės vyriausybės 
savo laikraščiuose pripažįsta, 
kad tokia padėtis yra, sako Isa
dor Lubin, ir visi žino, kad taip 
yra, tai Jungtinės Tautos tėra 
vienintelė vieta, kur stengiamasi 
tai nuslėpti. Tos teisybės nega
lima nuslėpti, nors ir labai so
vietai to norėtų, sako Lubin, 
tvirtindamas, kad taip pat yra 
teisybė, jog sovietai ir jų bloko 
Valstybės yra pajėgios suvaryti 
žmones į kolchozus, bet jie ne
įstengė jų galutinai sukolchozin-
ti, nei juos priversti savanoriš
kai gaminti, kaip ir negali už
drausti svajoti, kad kada nors 
tie žmonės savo žeme vėl atgaus. 

Dėl žemės reformos 
Taip pasakė amerikietis prieš 

balsuodamas už tame komitete 

Italų parlamente 
opozicija nugalėta 
ROMA, gruodž. 11. — Italijos 

parlamentas galop priėjo prie 
naujo rinkimų įstatymo svarsty
mo, kurio taip nenori komunis
tai ir jų bendrakeleiviai Nenni 
socialistai. De Gasperi jėgoms 
pavyko privesti prie dviejų pa
siūlymų atmetimo. Komunistų 
vadas Toglatti siūlė nutarti, 

jau užminta ant politikos. P a - ! k a d siūloma reforma prieštarau-
siūlymas tuojau susilaukė papil- J a konstitucijai, o Nenni bandė 

įkalbėti, kad reformą reikia ati 
dėti ir leisti partijoms pamėgin
ti susitarti. Norėta laimėti lai
ko, kad įstatymas neįsigaliotų. 

Komunistai nenori reformos, 
nes ji besiartinančiuose parla* 
mento rinkimuose atims jiems 
daug atstovų, kadangi toji par
tija ar partijų grupė gaus 65 
proc. atstovų, kuri surinks 51 
proc. balsų. .Su komunistais nie
kas nesiblokuos, todėl jiems nė
ra vilties tokį procentą surink
ti. 

dymo: gerbiant tas teises, ne
turi būti naudojamos valstybi
nės ar administracinės priemo
nės kokiai nors prievartai arba 
politinei ar ekonominei interven-

• • • 
cijai. 

Čia vieni prisimena nesenus 
įvykius su Irano nafta, kiti kal
ba apie tokius, kaip JAV pagal
bą technikiniai atsilikusiems 
kraštams ir kt. Pakistanas pa
sakoja, kaip jie žemės reformą 
pravedę, kompensuodami buvu
sius žemvaldžius, o tautinė Ki
nija tvirtina, kad komunistinė 
Kinija per paskutiniuosius 5 me 
tus žemės reformos vardu 14 mi-
lionų žmonių nužudė. 

Sovietai tuo tarpu Arkadjevo1 NEW YORK, gruodž. 11. 
lūpomis vanoja amerikiečius: j Indi jos delegacijos prie JT na-
užsienių monopoliai išnaudoja rys Krishna Menon nesiliauja — 
didžiulius žemės ūkio plotus ūkis sąmoningai ar nesąmoningai — 
kai atsilikusiuose kraštuose;' pyles vandenį ant komunistų ma 

Egiptas gaus naują konstituciją 
Senoji konstitucija trukdo vykdyti numatytas sukilėlių 
reformas. — Monarchija greičiausiai bus panaikinta. 

— Sukilėliai valdys iki konstitucijos įsigalėjimo 

KAIRAS, gruodž. 11. •*- Kad sukilimą įvykdžiusi kariuome
nė galėtų pravesti numatytas reformas, Egiptui reikalinga nauja 
konstitucija — pareiškė sukilėlių vadas gen. Naguib. 

Apie tai pranešdamas tautai, 

Indija tebegina 
Peipingo bylas 

JAV deklaracija žemės ūkio re 
formos reikalu tai tik politinis 
manevras. Japonijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir Italijoje neįsteng
ta panaikinti dvarų. 

Komitetas ir toliau dar svars
tys pasaulinę ekonominę padė
tį, jieškodamas būdų pakelti tau
tų gyvenimo standartą. Prieš 
pradedant diskutuoti žemės re
formos klausimus, buvo padary
tas nutarimas migracijos reika
lu. Pasiūlyta, kad valstybės, JT 
narės ir nenarės, sudarytų tarp 
savęs sutartis dėl migrantų ap
rūpinimo, perkėlimo ir įkurdini
mo be jokios diskriminacijos «jų 
atžvilgiu. Tai prisidėtų prie su
tartimis susirišusių kraštų eko
nominio gyvenimo problemų iš
sprendimo: vienur išsiristų ne
darbas, kitur kraštas, gavęs dar 
bo jėgos, galėtų ūkiškai stiprėti. 

Tik sovietai ir čia, kaip ir vi
sur, patys išsitenka. Girdi, „u 
nas veieho jest". Atstovė Spe-
ranskaja, girdėdama apie darbi
ninkų trūkumą kituose kraštuo
se, rankas ant krūtinės susidė
jusi džiaugiasi, kad jos „plačio
joje tėvynėje" jų užtenka. O kai 
kiti kalba, kad kitur nedarbas 
yra, tai ši džiaugiasi, kad'Sovie
tų Sąjungoje darbas „kiekvie
nam garantuotas". 

Kalendorius 
Gruodžio 11 d.: šv. Damazas' 

Senovės: Valdis ir t)irvonė. 
Gruodžio 12 d.: Dievo Motina 

apsvarstytas žemės reformos re Guadalupietė. Senovės. Kirbaida 
zoliucijas. , I ir Rūtvailė. 

lūno. 
i 

t V 
Grįžęs is Filadelfijos, kur pa

kaltino JAV už 38 paralelės Ko
rėjoje peržengimą ir elektros jė
gainių bombardavimą, jis vėl kai 
bėjo New Yorke Indijos draugų 
susirinkime ir čia pareiškė, kad 
nedera vertinti valstybėje esan
čio režimo, priimant tą valstybę 
Jungtinių Tautų nariu. Todėl 
esą daroma klaida, jei kom. Ki
nijai atsakomos nario teisės. 
Jam net atrodo, kad Lenkija ir 
Čekoslovakija yra visai laisvi 
kraštai. 

gen. Naguib pridėjo, kad senoji 
1923 m. primta konstitucija ne
betinka susidariusiai padėčiai ir 
todėl jis sudaręs komisiją nau
jai konstitucijai surašyti. Paža
dėtų parlamento rinkimų nebus, 
jo sudaryta ir vadovaujama vy
riausybė valdys tol, kol naujoji 
konstitucija įsigalios. 

Ta proga bus išspręsta ir re
žimo forma: monarchija ar res
publika. Atrodo, kad Faruką nu 
vertusi kariškių grupė yra už 
monarchijos panaikinimą, tik 
dar neapsispręsta ar tuo reika
lu duoti tautai pasisakyti. Jei da
bar įvyktų referendumas, tai, 
kaip tvirtina Egipto žmonių nuo 
taikąs stebį užsieniečiai, daugu
ma pasisakytų už respubliką, nes 
Faruko skandalai sukompromi
tavo monarchiją kaip instituciją. 

• 

ase lėktuvo 
WASHINGTON, gruodž. 11. 

— Valstybės departamentas įtei
kė Sov. Rusijai ir Vengrijai rei
kalavimą tuojau grąžinti lėktu
vą ir jame buvusius daiktus ir 
apmokėti nuostolius. Lėktuvą 
prieš metus nutupdė Vengrijos 
teritorijoje sovietų lėktuvai. La
kūnai buvo išpirkti ir santykiai 
su Vengrija nutraukti. 

Lėktuvas buvo kiek paklydęs 
vykdamas iš Vokietijos į Jugo
slaviją. Sovietai - vengrai teigė, 
kad jis mėtė šnipus ir sabotaži 
ninkus. 

Adenauer sutiko 
naujas kliūtis 

BONN, gruodž. 11. — Vokie
tijos laikinosios taikos sutarties 
ir Europos armijos pakto ratifi
kavimas sukėlė Vokietijoje kons 
titucinę krizę, kurios išvengti be 
galima prezidentui atsiėmus 18 
konstitucinio teismo prašymą pa 
reikšti patariamąją nuomonę dėl 
tų sutarčių konstitucingumo. 

Prieš nuomonę pareikšdamas, 
teismo plenumas nutarė, kad jo 
nuomonė bus privaloma atski
riems teismo rūmams, jei vyriau 
sybė kurio nors iš jų (yra du 
rūmai arba senatai po 11 teisė
jų) paprašys pasisakyti dėl visų Jani pranešimą apie esamą pa 
sutarčių ar kurio nors jų para- 'dėtį padarė Nato vyr. vadas gen. 
grafo. Tuojau kilo balsų, kad Ridgway ir aiškiai pasakė, kad 

atvykę jungtinio štabo viršinin
kas gen. Bradley,. laivyno Paci-
fiko grupės vadas adm. Radford 
ir būsimasis krašto apsaugos sek 
retorius Wilson. Jie jau spėjo 
susirišti su VVashingtonu, kad 
patirtų kitų reikalingų asmenų 
nuomones. 

Vakar paskelbta, kad Eisenho 
weris praneSęs gen. MacArthu-
rui, jog norįs sužinoti jo „aiškų 
ir tikrą" planą kaip baigti Korė
jos karą. MacArthur atsakė, kad 
esąs pasirengęs tarnauti savo 
kraštui ir labai esąs patenkintas, 
kad kas nors iš oficialių asmenų 
pradėjo domėtis jo patarimais. 
Ike sekretorius teigia, kad Mac 
Arthuras plano dar neįteikė. 
Esama net gandų, kad MacAr-
ehuras yra pakviestas atvykti 1 
Havajų salas, kur šį savaitgalį 
dar čia bus tariamasi baigiant 
kelionę Korėjon ir ją sekusias 
Pacifiko konferencijas. Vakar 
MacArthuro nebuvo namie ir 
niekas tariamai nežinojo kur jisjcos riaušių kaltininkų, o arabų 
yra. 

Aiškėja, kad Eisenhoweris sa
vo bendradarbius išsivežė į Pači* 
fiką ne tik Tolim. Rytų politi
kos aptarti, bet ir vidaus reika
lais pasikalbėti. Ypatingai daug 
dėmesio buvę skirta numatytai 
administracijos reformai, sie
kiančiai taupyti išlaidas ir pa
didinti darbingumą. 

Ridgway įspėjo, 
kad jėgos mažos 

PARYŽIUS, gruodž. 11. — 
Šiuo metu čia posėdžiauja Nato 
karinis komitetas, kuris rūpina
si žmonių parūpinimu numaty
toms divizijoms Europai ginti. 

Kinų Mao būsiąs 
kitu pakeistas 

TAIPEH, gruodž. 11. — 
Chiang Kai-sheko šaltiniai pra
neša, kad lauktina valymų pa
čioje Kinijos komunistų viršū
nėje — Mao Tse-tungą pakeisiąs 
kitas, kuris dabar groja antru 
smuiku, bet Maskva juo daugiau 
pasitiki. 

Tie patys šaltiniai teigia, kad 
nelaisvėn patekęs JAV genero
las Dean esąs išvežtas iš Korė
jos ir patalpintas netoli Antung 
esančioje belaisvių stovykloje 
Mandžiūrijoje. 

S. Afrika aprimo 
CASABLANCA, gruodž. 11. 

— Tunise ir Maroke įtempimas 
atslūgo, nes baigėsi ryšium su 
Tuniso darbininkų unijų vado 
nužudymu paskelbtas trijų die
nų streikas. 

Prancūzai jieškos Casablan-

• n • — — — — • 
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Karys ir Jo draugas išeina Korėjoje priešo žvalgyti (INS) 

toks nutarimas neteisėtas ir ims 
laiko ginčą išpainioti. 

Adenauerio gi vyriausybei 
toks nutarimas yra nepaprastai 
pavojingas, nes suvaržo antrųjų 
teismo rūmų sprendimą. Antrie
ji rūmai gautų vyriausybės pra
šymą svarstyti ir vyriausybė 
yra tikra, kad sprendimas būtų 
jai palankus. 

Kancleris Adenaueris vakar 
maldavo prezidentą savo prašy
mą iš teismo atsiimti, kad pati 
vyriausybė galėtų perkelti bylą 
į jos nuomonei palankius antruo 
sius teismo rūmus. Esą vilties, 
kad prezidentas taip padarys. 

Griovė taikinius 
Netoli Sibiro 

SEOULAS, gruodž. 11. — Nuo 
lėktuvnešių Japonijos jūroje pa
kilę laivyno lėktuvai vakar bom 
bardavo 4 priešo susisiekimo 
mazgus Korėjos šiaurės rytų 
kampe, arčiausiai prisiartinda
mi prie Mandžiūrijos ir sovietų 
Sibiro sienų. 

Arčiausiai Sibiro esąs pultas 
Honyung geležinkelių mazgas 
(12 oro mylių nuo Sibiro sie
nos) . Kinijos teritorija jį supa iš 
trijų pusių. Sunaikinti sandėliai 
ir išardyti geležinkelių bėgiai 
dar Musan, Magin ir Hyesanjin 
centruose — visi prie Mandžiū
rijos sienos į pietvakarius nuo 
Honyung. Per šiuos centrus ap
rūpinamas visas priešo rytinis 
ir dalinai vidurio fronto ruožas. 

Iš Japonijos bazių atskridę B-
29 giliai įlindo naktį ir į šiaurės 
vakarų Š. Korėjos kampą • 
daužė 
Yongpong, 5 mylių atstume nuo; 

nacionalistų sąjūdis, kurį pran
cūzai laiko riaušių įkvėpėju, nu
rodo, kad kalta policija: buvę 
areštuoti streiko vadai, o darbi
ninkai prievarta varomi į įmo
nes. 

Visur panaikintas draudimas 
vaikščioti naktį ir gyvenimas su 
grįžta į normalias vėžes. Ka
riuomenė ir policija budrumo 
nesumažino. 

Nemalonus kino 
žodis prancūzams 

NEW YORK, gruodž. 11. — 
Tuniso ir Maroko klausimas, ku
rį atnešė į JT Azijos ir arabų 
valstybės, susilaukė paramos iš 
Chiang Kai-sheko atstovo. Ne
palaikydamas specialiai nė vie
nos rezoliucijos, Chiang užsie
nio reikalų ministras ragino būti 

iksio rodytos pastangos visaip K&liataia i r n e ž a i a t i t e o r e t i n i u 
nepakankamos. Jei j is šiandien ini k a d J T n e t u r f t e i g ė g g v a r a 
turėtų ir pilnas 50 divizijų, kaip 
plane numatyta, tai jų toli ne
pakanka net budėjimo pareigom 
atlikti — jei Sovietų Rusija pa
bandytų judėti, jis Europos ap
ginti negalėtų, nes Riteija Euro
poje turi 175 divizijas arba 3Ms 
karto daugiau už Nato jėgas. 

MIUNCHENAS, gruodž. 11. 
— Free Europe radijas rengiasi 
statyti pagalbinę radijo stotį 
prie pat Čekoslovakijos sienos 
Vokietijoje ir tam tikslui parin
ko vietą, tačiau gyventojai, bi
jodami komunistų keršto, sukilo 
protestuoti. 

tyti Tuniso ir Maroko klausimo 
— ne tik turi teisę, bet ir pri
valo svarstyti, jei savo uždavi
nius nori atlikti. Prancūzai be 
reikalo lieja ašaras dėl Tuniso 
gyventojų nedėkingumo, nes re
formų noras yra natūralus ir ne
išvengiamas. Amerika ir Indi
ja atsikyrė nuo Anglijos, niekas 
negalės sulaikyti senoje būklėje 
ir Prancūzijos kolonijų. 

Oras Chicagoje 
* 

Dalinai apsiniaukus. Tempe
ratūra apie 42 laipsnius. 

Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:21. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA* 
— Prez. Trumams per spaudos sekretorių pareiškė, kad kiek

vienas, kas turi kokį protingą sumanymą Korėjos karui baigti, 
turi jį patiekti prezidentui. Skelbiant pareiškimą buvo pridėta, 
kad prezidentas tą pareiškimą skiria gen. MacArthurui. 

— Vakar vakare jau buvę tikra, kad gen. MacArthur į Hava
jus nevyks, o susitikimas su Eisenhoioeriu įvyks Neto Yorke jam 
grįžus iš rytų. 

— Švedijos karalius vakar visiems laureatams įteikė šiais 
metais skirtas Nobelio premijas. 

— Iš respublikonų pasitraukęs Oregono sen. Morse šiuo metu 
važinėja po savo rinkiminę apylinkę aiškindamas kodėl pasitrau
kė iš respublikonų partijos. Ta proga jis paliečia visus klausimus, 
dėstydamas kitų ir savo pažiūras. 

— Demokratų senatorius RusseU iš Georgia mano, kad Eisen-
hotoerio kelionė Korėjon labai pakėlė karių moralę, tačiau abejo
tina, ar ji pagreitins karo užbaigimą. Jis mano, kad daugiau karių 
Korėjon turi siųsti Kanada, Australija, N. Zelandija ir P. Amerika. 
Anglija yra persitempusi ir iš jos vargiai ar begalima daugiau iš
spausti. 

— JT teisių komisija nubalsavo susilaikyti nuo agresijos są
vokos apibrėžimo ir sudarė komisiją klausimui toliau studijuoti. 

— Jungtinių Tautų politinė komisija vakar atmetė Pakistano 
pasiūlymą, kad Tuniso reikalus svarstant būtų pakviestas Tuniso 

pramonės įmones prie1 atstovas Azijos ir arabų valstybių skundui paremti. 
— Fordham ufliversiteto seismografas vakar užregistravo du 

Suiho užtvankų ant Yalu upės. 1 žemės drebėjimus, bet nenustatyta drebėjimo vieta. 
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PAREIGAS PERDUODAN 
Santrauka minčių, kurios buvo pasakytos buvusio Atei
tininkų Federacijos Vado prof. A. Damušia Cleveiande, 
perduodant pareigas naujai išrinktam Federacijos Vadui 

A. DAMUšlS 
• 

daiktui, bet į tai nebuvo atsi
žvelgta. Savarankiškas ateiti
ninko tipas pasireiškė gana pil
na savo forma. Jaučiamo, »;a.d 
aiškiu ir ryžtingu ateitininko 
veido Išryškinimu pirmieji ž ngs 
niai buvo tikslūs, ne3 su tokia, 
charakterį turinčia, ateitininki-
ja jau, atrodo, apsiprantama. 

Ateitin.nkijos nusistatymas 
lietuviškos :os mokyklos reikalu 
buvo aiškus ir nedvejojantis. 
Veržliai buvo siekiama įvesti li
tuanistinių dalykų dėstymą pa
rapinėse mokyklose. Skirta 
daug jėgų ir dėmesio dirbant 
kultūros žurnaluose bei lei
džiant specialius jaunimui laik
raščius. Stovyklų programose, 
kursų paskaitose, žurnalų straip 
sniuose viena vedamoji mintis 

SVEIKINA 

Jau 1946 metais Tuebingene,, niuo ja pagal jų svarbumą bei 
Vokietijoje, suvažiavę ateitinin-! priklausomybę, ir būtent: kul
kų atstovai sudarė Laik. Ateit, tūra yra augštesnė už prigimtį, buvo ryški ^ J į f f į ^ J ^ 
Fed. Vyriausią Valdybą ir S-gų o religija už kultūrą ir prigim 
Centro Valdybas. Po metų, su
organizavus Rheino konferen
ciją ir išrinkus penkeriems me
tams Ateit. Federacijos Vyr. 
Valdybą ir Tarybą, man buvo 

tį; menas yra augštesms uz 
mokslą, o dorovė už meną ir 
mokslą. 

Būtų didelis .nesusipratimas 
jieškoti pirmumo tarp lietuvy-

skirta ir toliau būti Ateitininkų bės iš vienos pusės ir tarp re-
Federacijos Vadu, pasivaduo- ligijos ir dorovės — kitos. Lie
jant tose pareigose su prof. A. I tuvybė ateitininko pasaulėžiū-
Maceina, Ateit. Fed. Tarybos 
Pirmininku. 

Veiklos darbas per tuos še
šerius metus vyko tremties ir 
emigracijos ženkle. Ir 'šiose vi
sapusiškai nepalankiose veiklai 
sąlygose ateitininkija parodė di 
delio gaivastingumo. Idėjos, gy 
vai įstrigusios į širdis, davė at-
kams jėgų nepskęsti trem
ties ir emigracijos rūpesčiuose, 
bet išlaikyti idealizmą ir gyve
nimo nepalaužtą dvasią. 

Metant žvilgsnį į praeities 
darbą ir jo kryptį, bent trum
pai tikslu paryškinti kelis at
vejus. 

" l . Lietuvybė ir katalikybė 
Liečiant idėjų pasaulį, daž

nai kildavo balsų, kas svarbiau: 
lietuvybė ar katalikybė. Daž
nai buvome gundomi iš mums 
idėjiniai priešingų sluogsnių, ir 
kartais per nesusipratimą iš mū 
sų pačių tarpo, tas dvi verty
bes lyginti, iššaukiant ginčą, 
kuri iš jų yra viršesnė ir kuri 
pirmesnė. Šių sugestijų nepri
ėmėme ir nesileidome lyginti 
nelyginamųjų vertybių, kurios, 
kaip neperskiriamos, yra tamp
riai susijusios ir nelygintinos. 

Kaip lietuviai, katalikybėje 
radome sąlygas ugdyti pilnuti
nę pasaulėžiūrą' ir pagal ją gy
venti. 

Kaip ateitininkai, savo veik
loje telyginome tiktai lygina
mas vertybes ir savo gyvenime 
stengėmės vadovautis jų tikslia 
gradacija. Taip pavyzdžiui, vie
noje grupėje prigimti?, kultū
ra, religija, kitoje grupėje — 
mokslas, menas, dorovė yra ly
gintinos vertybės. Ateitininkai, 
siekdami gyvenimo pilnumo, 
stengėsi visas šias vertybes pa
sisavinti, jas panaudoti ir jo
mis savo asmenybę praturtinti. 
Bet siekdami ne tik gyvenimo 

roję ir Federacijos darbuose bu 
vo konkretinė veiklos lytis, ku
rioje ir per kurią reiškiasi žmo
nių dvasios turinys. 

Konkretinė veiklos lytis ir jos 
turinys yra visiškai neišskiria
mi ir, kaip tokie, negali būti 
lyginami, jieškant tarp jų pir
mumo. Vienai iš jų bręstant ir 
tobulėjant, tobulėja ir antroji, 
vienai iš jų menkėjant, menkė
ja ir antroji. 

Dažnai iš tų, kurie kultūrą 
laiko augščiausiu žmogaus reiš
kimosi laipsniu, patyrėme ten
dencijų lietuvybę laikyti savo 
monopoliu. Jie intensyviai sten 
gėsi sudaryti įspūdį, kad tie, ku 
rie religiją ne tik pripažįsta, 
bet ir ja gyvena, nėra pilnai iš
tikimi lietuvybei. Bet šis jų ne
tikslus mėginimas atsirado tik
tai todėl, kad jų suprasta lie
tuvybė, tiktai su gamtiniais ir 
kultūriniais elementais, negalė
jo patenkinti mūsų lietuvybės 
supratimo, kuriame mes, šalia 
gamtinių ir kultūrinių vertybių, 
norėjome matyti religines krikš 
čioniškąsias vertybes įr dargi 
pirmaujančias vaidmenyje. 

Per šį šešerių metų laikotar 

savo narių reikalauja ne vien 
palankaus nusistatymo skelbia
miems principams, bet ir gyve
nimo pagal tuos principus, nes 
katalikybės esmė yra ne vien 
tiktai palankiame nusistatyme 
religijos atžvilgiu, bet ir gyveni 
me jos pagrindais. 

To sunkaus laikotarpio ateiti
ninkuos veiklos pobūdį man 
lengva apibūdinti, lyginant su 
jums pažįstamais gyvaisiais pa
vyzdžiais iš Clevelando. Atei
tininkų veikla reiškėsi tuo kie
tu principingumu ir nuoseklu
mu, kurį atstovavo Ignas Ma
linauskas Clevelando kovoje už 
lietuviškąją mokyklą, tuo verž
liu karštumu ir kovingumu, ku 
riuo pasižymėjo Stasys Barzdu-
kas ir tuo kūrybingu i r planin
gu darbu, kurį vykdė Ant. Ta-
mulionis ir Sim. Laniauskas. 

. 
3. Ateitininkija, kaip jungia

masis veiksnys 

Veikla vietos lietuviškose or
ganizacijose suvedė ateitininki
ja į nuoširdų bendravimą su 
čia gimusiu lietuvių kilmės jau
nimu ir su vyresniaisiais mūsų 
tėvynainiais, anksčiau iš Lietu
vos išvykusiais. 

Veiklieji vyčių nariai jaučia 
vis glaudė ja ntį ryšį su ateiti
ninkais. Kartu atlikti darbai 
bei bendradarbiavimas sukelia 
didėjančio vienų kitais susido-
domėjimo. Ateitininkija siekė 
kuo didžiausio susipratimo tarp 
tų trijų liet. katalikų grupių, 

pį ateitininkija yra parodžiusi j kurios darniame darbe galėtų 
labai daug šviesių pastangų taip \ sudaryti tvirtą lietuvybės ir ka 
suprastai lietuvybei išlaikyti ir 
paskleisti. Tų pastangų kilnu
mas, šviesumas ir gausingumas 
priklausė nuo to, kiek stipri 
buvo katalikybės dvasia narių 
širdyje ir kiek ji reiškėsi jų gy
venimu. ' 

2. Ateitininkijos charakteris 

Ateitininkija [ naująjį pasau
lį įėjo kaip savarankiškas, aiš
kių principų, stiprios valios ir 
žinąs i už ką ir kodėl kovojąs 
vienetas. Nors tam ateitininki
jos individualumui parodyta 
daug atšiaurumo, raginant pri
sitaikinti, nestatyti jokių savo 

pilnumo, bet ir harmonijos, jie pageidavimų ir leistis pasroviui 
%ias didžiąsias vertybes sulaips-' nešamam, kaip nevaldomam 

talikybės ramstį emigracijoje. 
Ateitininkija tame procese ėmė
si jungiančiojo iniciatyvos veiks 
nio vaidmens. 

4. Plačioji katalikybė 

Savo veiklą lietuvių tremtinių 
bendruomenėje ateitininkija rė
mė plačiosios katalikybės min
timi. Ji stengėsi iššaukti gerą
jį pradą pas visus tuos, kuriems 
yra brangūs ir priimtini du di
dieji principai: lietuviškumas ir 
katalikiškumas, rodant didelio 
supratimo skirtingiems meto
dams, priemonėms bei organi
zacijoms, kuriose tų principų 
įgyvendinimo buvo siekiama. 

Savo laiku ,dar nepriklauso-
i 

T e i s ė j ą * A . T. W e l l s s v e i k i n a 
I l l inois S t a t e a t t o r n e y J o h n 

Gutkriecht 

moje Lietuvoje, patiekdama pro 
jektą " Į Organinės Valstybės 
Kūrimą", bei ryškindama per 
savo veiklios ir sveikos minties 
narius "Plač osios Katalikybės 
Idėją", ateitininkija tokiu būdu 
skelbė visuomenei, kokia yra 
jos pažiūra bei planai, kokiais 
krikščioniškojo žmoniškumo dės 
niais, jos nuomone, turecų būti 
saistoma religinė, kultūrino, vi
suomeninė, politinė veikla. 

Kaip tada ,taip ir dabar atei
tininkijos mintis ir dvasia liko 
tokia pat gyva ir veikli. To pa
ties veiklumo reiškiniu tenka 
šiais laikais laikyti dr. Ant. Ma 
ceinos paskelbtą "Nepasaulėžiū 
rinės Politikos" mintį, kuri sa
vo esme yra iškėlimas žmogaus, 
kaip asmens, vertės ir pasisa
kymas prieš prievartą iš politi
nių sferų pasaulėžiūrų laisvei 
bei kultūrinės veiklos laisvei. 
Tai yra viena iš veiklios atei-
tininkiškos dvasios iniciatyvų 
užtverti kelią tiems mūsų visuo
menės gyvenimo nenormalu
mams, kurių apsčiai pasitaikė 
mūsų trumpo Nepriklausomojo 
gyvenimo metu. 

Nors ši mintis sukėlė susi
jaudinimo ir pačių lietuvių ka
talikų tarpe, bet asmeniškai ti
kiu, kad ramus ir nuodugnus 
klausimo išsiaiškinimas įneš 
šviesos ir visi tose pastangose 
įžvelgsime iniciatorių siekimus, 
kilusius iš plačiosios kataliky
bės minties, nprint pasiekti ge
riausių rezultatų mūsų^ tautos 
švesesnei ateičiai, ją laimint 
Kristui kiek galint didesniu 
nuošimčiu. 

Perduodamas pareigas nau
jam Ateit. Federacijos Vadui 
prof. Simui Sužiedėliui, linkiu, 
kad jis, kaip gilaus intelekto, 
didelio savarankiškumo ir visuo 
meninio patyrimo asmuo, savo 
naudingu įnašu įprasmintų atei 
tininkijos buvimą. Kviečiu vi
są ateitininkija parodyti didelio 
veiklaus rūpestingumo svarbiai
siais mūsų gyvenimo klausimais, 
ypatingai jaunimo auklėjime 
bei jo charakterio ugdymo sri
tyje, tuo sėkmingai talkinant 
mūsų naujajam Federacijos Va 
dui. 

P A D fi K. A 
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos Centro Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja prisidėjusiems prie at-
ku vakaro Chicagoje parengi
mo ir tuo pačiu jo pasisekimo. 

Ypatinga pagarba bufeto or
ganizatorėms p. A, Rūgytei ir 
p. D. Pikturnienei; bufetui auko 
jusioms At-kų Sendraugių ir 
"Giedros" korporacijos p. p., 
A. Bulotienei, Kazlauskienei, V. 
Kleivenei, O. Krikščiūnienei, J. 
Maldė kienei, O. Mickevičienei, 
E. Palionienei, S. Pautieniehsi, 
J. Prapuolenienei, J. Račkauskiė 
nei, Rimkevičienei, M. Rudai-
tienei, A. Rudienei, T. Šaulienei, 
A. Trimakienei, A. Urbutienei, 
B. Valahčienei, E. Vilimaitei, 
S. Viliūnienei; baro organizato
riams p. p. P. Balčiui ir V. Biri-
dokui ir padėjėjams p. p. J. Bar 
kauskui, M. Rimkui, A. Salaševi 
čiui; visoms ir vis.ems Stud. 

At-kų Draugovės H îęgoms, ėju | Dr. Antanas Rudokas, 0 . D 
šiems įvairias pareigas vakaro 
metu. 

Nuoširdus lietuviškas ačiū! 
Stud. At-ku ?ąjungos 

Centro Valdyba 

Jūs turite s y o užmiršti ir 
nerasti pasitenkinimo pasaulio 
džiaugsmuose ir jusliniuose po
mėgiuose. Taip apsivalę jūs tu
rėsite jėgą. Ne savo, o Dievo. 
Kas aš esu? Aš esu niekas, bet 
aš esu išlaisvintas iš geidulių, is 
baimės taip, kad aš pažįstu Die
vo jėgą.' — Gandhi 

Tikrina akis; pritaiko akiniu*, 
keičia stiklui! ir remiu. 

4 7 0 1 S . D a m e n A v e . , Chicago , D l 
Saukite — VA. 7-7881 

Pr i ima : vaka ra i s 6 iki 9, fteftt&d 
10 ry to IKI 4; t rečlad. ir nekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CK 4-0253, re*. YA. 1-ii'iHh 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHJKUIUlft 

4045 Ko. AshlatMl Ave. (kamb. 211) 
Vai. t f - l ir 6:30-8:80 p. p. 

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

Tel ofiflo YA. 7-0664, rez MI 8-2880 

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

4 7 4 0 S o . A s h l a n d A v e n u e 
(antras aug&tas) 

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

P R A S 

I 

A N E 8 I M 
ATIDARYTA 

MILAUSKO KEPYKLA 
1425 S. 49th Ave. 

Cicero, 50, 111. 
Tel. OLympic 2-8833 

Kepa juodą ir baltą duoną kas
dien. Bandelės su lašiniais ke
pamos šeštad. 

Atdara šiokiadieniais 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS ! 

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

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

t i k 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai* 
siųskite: 

„ D R n u G R S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, m . 

Tol. Ofiso PR. 6-8888. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JEHKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

GRovehlll 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ 

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

susitarimo, išskyrus trečiadienius 
2422 West Marquette Rd. 

10—2 v. ir 4—6 
liūtas 1832 So. 49th Ct. 

V. v. 

Taupumas yra žmonių drau
gas, kultūros pagrindas. Nie
kas nepadaro žmogaus taip ne
priklausomu, kaip atliekami pi
nigai. —O. 8. Mūrden 

Telefonas REllance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8 9 2 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 

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

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

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

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

Hutus 1604 So. 49th Ave. 

—— 

J , i ŪGIAI IR PELNINGAI Į i 
Mes kviečiame lietuviui pasideri tavo taupomu, pinigu. J Chicago Saving. and Loan Association, kuri yra proporcionaUai viena U 

•markiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti Iki $10,000.00 by an 
Agency oi the United States Government. 

Chicago Saving. .uvirl 28 metai kaip saugiai ir pelningai telkia visiems teisingi Ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukite, dividendą. 

T U R T A S SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westetn Ave* Chicago Phone GRovehiil 6-7575 

jniiN PAKEL, Pretident 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA vatandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniai* nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

Tel. ofiso IIK 4-AA99, rw.. PR. 6-788? 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYOOJAS 2H CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Itl vd. 

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

Išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEINORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marquetto Rd. Ir Halsted S t 

Vai.; 7 —l? kasdieną. šeštad. 3—5, 
T e l : Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 5-2990 ^ fr ^ ^ ^ ^ ^ 

Tel. ofiso VT 7 - < W . £ * , IUL 7-7868 Q R . F . V . K A U N A S 
U K. b 11 £15 .; GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 1336 So. 49th Ct., Cicero 
2 2 0 1 W e s t C e r m a k R o a d > Kasdien 10—12 ryte Ir 6—8 v. vak. 

VAK: 1—3 popiet Ir 7—8 v. vak. šeštadieniais 10— v. Ir 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rezld. 3241 \V. 66th PLACE 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324 

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

2 4 3 4 W e s t 7Lst S t r e e t 
Vai. Pirm., kotvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties 

Ofisas ir rezidencija—• YArds 7-8526 
D R . G. J . B Y L A1TIS 

Vidaus , v a i k ų , n e r v ų g y d y t o j a * 
D R . J O N A S V A L A I T I S 
G y d y t o j a s Ir c h i r u r g a i 
4 0 3 8 S o . A r o h e r A v a . 

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

Beštad. 1—5 p. m. 
Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-1187 

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

1 0 7 4 8 S o . M i c h i g a n A v e . 
VAL.: (išskyrus SeStad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagral susitarimą. 

Rezld.: 10838 SQ. Wabash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VT. 7-7803 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( S p e c moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Callfornia Ave. 

VAL.: 2—4 Ir 6—9 v. p. p. 
lSskyrus sekmadienius. 
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Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

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

7 5 6 W e s t 3 5 t h S t r e e t 
(kampas Halsted ir 36-ta gatve) 

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

Šeštadieniais t—4 vai. ' 
Rez. 3247 8. EMERALD AVE. ' 

' ' 11 

Tel. ofiso PI 3-0000, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MELROSE PARK, I L U 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:80-9 vai. vak., išskyrus sekm. 
" • ' i . q ' * " ' : • 1 , n 11 lį'n » » 11 

Ofiso ORovehill 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 6«1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 We*t Marąuette Rd. 

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

M b k i t e s "Drauge" 

Platinkite "Dranga1* 

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

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W . 6 3 r d S t 
Ofiso tcL RElianoe 5-4410 

Rezld. Uref. GRovehlll 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

~ DR. STR1K0L 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4 6 4 5 S o . A s h l a n d Ave . , C h i c a g o 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 
Tel. ofiso VA. 7-4787, rez. P R 0-1030 

Jei neatsilieps viršmlnSt* telefonai, 
saukite MIdway 8-0001 

D R . F L . T A L L A T - K E L P Š A 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Spec. chirurgines Ilgos 
D R . E . T A L L A T - K E L P S A 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
5002 West 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p., šešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 8-0050 Rez.: R O 2-2381 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. P R 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Westera Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 6—8 vak. 
Seštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnuhe 6-1125 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. H E . 4-8150 

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

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA. 6-0257, re*. PR. 6-6659 

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

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t r e e t 
Rezld. 0000 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—8 v. • . 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
G Y D Y T O J A I R C Į H R U R G f i 

4 1 4 6 S. A r o h e r A v e . 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofisp YA. 7-6567, res. R E . 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1 6 5 1 W c s t 4 7 t h S t r e e t 

LTGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:30 
v.~ v. Išskyrus trečiad. Ir Šeštad. vak. 

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

4 2 0 6 W e s t 2 6 t h S t r e e t 
Va l .an trad . , ketvlrtad. ir Šeštad. 7-9 
v. v. Kitu - laiku pagal susitarimą.. 
Tel. oris. LA 1-4310; Rez. CR 7-8315 

4e\. ofiso OR. 6-5399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artesian) 

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

Telefonas OLymplo 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 S o . 4 9 t h Court , Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

penkt. 8—6, 7—9 p. p. 
3 1 4 7 S . H a l s t e d S t , C h i c a g o 

VAL.: pirm., treč., š e š t S—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) j rytus nuo Callfornia 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Prišmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehUl 6-6785 

Dr. EdwarU B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie Caiifornia Avė.) į 

LIGONIUI PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 Ir nuo 7 lkl 9 v. v. šeštad. nuo 
2 lkl 4 v. •Trečiad. pagal susitarimą.. 

Susitarimui skamb. ORo. 6- 1 32l , 
iėi . Wfcnt8il1«>p1a — Vfnronnn. «UK»<>0 

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

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

•telefonu. 
TVlefona* ORoTehlU 6-1641 

DR. G. SEBKth 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty ^patyrimas 

T e l \ VArda 7-1821 
Pnltaiko akinius 

Kreivas akis 
Ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuvA 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—S p. p. 

«V« 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 24th Street 
Priėmimo laikas, pagal susitarimą 

. telefonu 
V 4 P r \ p 7«7T» 

of iso telefonas Vlrgioia T.i88« 

DR. AL RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Aroher Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 8:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. i lk susitarus 

DR. J. J. SMLTANft, I I 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. plrmad., antrad., ketvlrtad., 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, Šeštad. 9:80 lkl 

L 12; 1:80 iki 8 vai. po pietų 
CAnal 6-0523 Platt Bldg. 

>» 
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OPTOMETRISTfi 
Priėmimo valandos pagal sutartį. 

Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 

• 
' 

^tas |BH 
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Partiji jos ir ji) sparnai 
Kiekvienam kraštui yra svarbu, kad jo piliečiai būtų ko 

daugiau vieningi bendrosios gerovės siekdami. Tačiau nėra įma
noma padaryti visus žmones vienodai mąstančius visais gyve
nimo iškeliamais klausimais ir todėl pasidaro neišvengiama po
litinė diferenciacija. Sveikai suprasta politinė diferenciacija ga
li ir turi būti aktyvesnio ir labiau vieša kontrole paremto po
litinio gyvenimo skatintoja. Kraštai, kuriuos tvarko viena kuri 
visuomeninė grupė, pasirėmusi ne tautos valia, bet iš augšto 
primesta valia, visada išsigimsta į sauvalės režimą su visais 
su tuo surištais neigiamumais. Užtat visuotinai sutariame, kad 
demokratinė santvarka, sveikai suprasta ir saikingai pritaiky
ta, yra labiausiai siektina politinio susitvarkymo forma. Tačiau 
ji galima, jeigu ja besinaudoją žmonės bus reikiamai politiš
kai subrendę, ir nenaudos piktam jiems tos santvarkos teikia
mų privilegijų. 

Politinis veikimas demokratinėje santvarkoje reiškiasi per 
partijas. Tačiau visi mato, kad negerai, jeigu kuriame krašte 
atsiranda partijų perdaug. Tada sunku turėti pastovią vyriau
sybę ir trukdosi darbas. Mes esame pratę palankiai žiūrėti J 
tuos kraštus, kurie išsiverčia su dviem, maximum trim, reikš
mingom politinėm partijom. Tuo pasižymi beveik visi anglo — 
saksų kilmės kraštai. Šiuo metu ir daugumas Vakarų Europos ' 
laisvėje tebesančių kraštų nebeturi partijų gausybės. Gal tik 
Prancūzija dar daugiau tebevargsta su savo perdideliu politi
niu susiskaldymu. 

Klausimas, kokiu būdu pasiekiamas toks stambesnis ir vi
sais atžvilgiais naudingas politinis susigrupavimas. Pirmiausia 
jis remiasi visų bendru įsitikinimu, kad taip yra naudinga. Ant
ra, pati rinkimų sistema sutvarkoma taip, kad mažesnėms gru
pėms sunku jgyti didesnės įtakos. Trečia, turi labai daug reikš
mės politinė tradicija, ypač anglo — saksų kraštuose. Jeigu 
tuose kraštuose partijų yra mažiau, tuo pačiu tose partijose 
telpa didesnis, kiekis žmonių ir tai nebūtinai visai tos pačios 
nuomonės visais klausimais. 

pasakyti, kad ji yra sunki, nes ištikrųjų ji yra tragiška, gyvy
bei pavojinga. Tat ko didžiausias vieningumas, paremtas gera 
valia yra visomis galiomis siektinas tikslas ir visų partijų, są
jūdžių bei kitaip besivaidijančių susigrupavimų žmonės negali 
su tuo nesiskaityti. 

Kiek tai liečia katalikų politines grupes — jos taip pat nė
ra laisvos nuo tos prievolės. Norint pateisinti įkyrėjusias ne-
santaikas kartais net griebiamasi teologinių argumentų, net 
transcedentinių paslapčių, tačiau visa tai negali trukti amžinai. 
Man rodos, kad kaip kitoms politinėms grupėms, taip ir mūsų 
emigracinėse sąlygose besireiškiančioms, katalikų pasaulėžiūra 
besiremiančioms arba tos pasaulėžiūros žmonių vadovaujamoms, 
politinėms grupėms gera valia išplėsti sparnus tiek, kad būtų 
įmanomas vieningas viešas reiškimasis ir išnyktų skaudūs vie
ši ar pusiau vieši vienas kito puldinėjimai bei įtarinėjimai. 
Tam tikslui reikalinga tik atvirumo ir širdingumo visa kita 
savaime ateis bendram visų mūsų džiaugsmui. 

J.A.V. kelyje į karinį bendradarbiavimą 
su Vokietija 

J. G* 

J.A.V. ir Vakarų Vokietija 
planuoja 5,000 buvusių vokie
čių karininkų — armijos, avia
cijos ir laivyno — permokyti 
J.A.V. karo mokyklose ir ka
ro bazėse. Abiejų kraštų vy
riausybės išeina iš principo, 
kad, norint pagreitinti naujos 
vokiečių armijos organizavimą, 

K. Morkus reikia politiškai ir kariškai pa
rengti jai kadrus. 

Yra pavojaus, kad Prancū
zija gali užvilkinti Europos ar
mijos sutarties ratifikavimą 
arba ir visai jos neratifikuoti, 

kad taip nebuvo. Ir šis Maskvos pasiūlymas, kaip ir visi kiti I o J.A.V. vadovybė mano, kad 

Ir britai praregėjo 
Didžiosios Britanijos vyriausybė buvo linkusi manyti, kad 

Rusija 1951 m. birželio mėn. pasiūliusi Korėjos karo paliaubų 
derybas, tai darė gera valia. Dabar jau ir ji aiškiai įsitikino, 

jos pasiūlymai, buvo apgaulingas. Ji siekė derybų, nes komu
nistų karo jėgos Korėjos fronte buvo tiek apdaužytos, kad 
joms sunku buvo toliau bekariauti. Derybos ir jų delsimas da
vė galimumus komunistams sustiprinti savo jėgas fronte. Tai 
ir britai dabar jau mato. 

Jei taip, tai kodėl britai neduoda daugiau kariuomenės 
frontui, kad greičiau pergalės pasiektų ir priverstų priešą be
sąlyginiai pasiduoti. 

Gen Eisenhoweris savo inauguracijos metu norįs padaryti 
priesaiką naudojant savo motinos palikimą, jos mylimą Sv. 
Rašto knygą. Be to, jis norįs inauguracijos dienos programą 
taip sutvarkyti, kad prieš viešąsias iškilmes galėtų nueiti baž
nyčion pasimelsti. -* 

' 
JAV IR BRITŲ PAVYZDŽIAI 

Kaltina, bet ir gina 

Imkime, kad ir Jungtinių Amerikos Valstybių politinį gy
venimą. Dabar tebesąs politinis susiskaldymas turi savo šak
nis valstybės kūrimo pradžioje. 

Per tą laiką kraštas milžiniškai išaugo ir plotu, ir gyven
tojų skaičiumi, galybe ir turtais, o tačiau jis vis tebesitvarko 
panašiai, kaip prieš pusantro šimto metų. Be abejo, keičiasi 
laikai, keičiasi žmonės ir jų interesai, bet pastoviai laikosi po
litinė santvarka, palengva pritaikoma prie naujų aplinkybių. 
Pačios dvi didžiosios partijos niekada savo tarpe nebuvo per
daug vieningos, tačiau niekada ir neskilo. Ir šiuo metu tos 
partijos turi savo stiprius ir ryškius sparnus, tačiau niekas 
negalvoja apie jų skilimo galimybes. 

Didžioji Britanija ir panašiai jos dominijos turi dvi reikš
mingas politines partijas. Buvusios įtakingos liberalų partijos 
vietą palengva užėmė darbo partija, tačiau pats politinis susi
grupavimas liko panašaus pobūdžio. Net po karo greitai atsi
kėlusi Vakarų Vokietija faktiškai beturi taip pat tik dvi di
džiules partijas, skirtingas ne tik programomis, bet ir pasau-
lėžiūromis. Vokiečiai krikščionys, katalikai ir protestantai kar
tu, telpa į dabar valdančią krikščionių demokratų partiją, o 
socialdemokratai sudaro jų stiprią opoziciją. Tiesa, ten yra 
daugiau reikšmingų mažesnių grupių, tačiau politiniam pasto
vumui ir tuo pačiu greitesniam atkutimui kol kas pavojaus 
nesudaro. 

Tokioje Italijoje taip pat esama faktiškai tik dviejų didžių
jų frontų — vienoje pusėje krikščionys demokratai, kitoje — vi
sai kairusis sparnas ir mažesnės grupės vidury. Visuose tuose 
kraštuose veikiančios didelės politinės partijos turi savo nema
žus sparnus. Ne paslaptis, kad Italijos ir Vokietijos krikščio
nys demokratai turi ryškius sparnus, besireiškiančius daugiau
sia socialiniais klausimais, nes esama konservatyvesnių ir radi
kalesnių tų klausimų sprendėjų. Tas pats matoma ir pas so
cialistus. Britų darbiečiai labai nesutaria ne tiek vidaus, kiek 
užsienio politikos klausimais. Panašiai yra ir kitur. Tačiau vi
sur vengiama skilimo, nes gi skilimas yra partijos silpnėjimo 
ženklas ir patarnavimas priešingai grupei. 

POLITINIS LIETUVIŲ SUSIGRUPAVIMAS 
šie visi dalykai norisi atsiminti, turint galvoje mūsų skur

džiose emigracijos sąlygose besireiškianti politinė diferenciaci
ja. Nors faktiškai visos politinės grupes gali šiuo metu vienin
gai vykdyti tik vieną joms bendrą politinį tikslą — Lietuve* 
atvadavimą, visdėlto, mūsų politinė diferenciacija nemažėja ir 
temperamentų reiškimasis nesilpnėja. Beveik visos nepriklau
somame krašte veikusios politinės grupės turi po savo antri
ninką, įvairiai besivadinantį, ir riaušės stiprokai reiškiasi ne 
tik tarp grupių, bet nemažiau ir grupių viduje. Tiesa, kad rei
kia siekti buvusio gyvenimo bei susiskaldymo revizijos, bet dėl 
to negalime be saiko didinti skaičių politinių grupių ir jų ki
virčų tuo metu, kai realaus pagrindo tam visai nėra ir kai pa
ties krašto tragiškoji padėtis smerkia tokį reiškinį. 

Atrodo, kad mūsų politinės grupės drąsiai galėtų išskleisti 
sparnus ligi tokio laipsnio ,kad bent keturių, jeigu dar nema
žiau, tikrai turėtų užtekti. Nenuoramų, nežinia ko siekiančių 
ir bendrą reikalą drumsčiančių, visada ir visur atsiranda ir at
siras. Tačiau niekas į juos daug dėmesio nekreipia. Iš kitos 
pusės visur ir visada siekiama ko didesnės jėgų konsolidacijos, 
kai ateina sunkūs laikai. Mūsų krašto padėčiai yra permaža 

Paskutinių kelių savaičių bė
gyje eilėje Detroito laikraščių 
eina gyva polemika liečianti 
naujuosius ateivius — DP be
sikuriančius šiame krašte. Vi
sam "triukšmui" davė pradžią 
vieno ūkininko laiškas, kuriame 
jis skundėsi savaisiais DP dar
bininkais. Kiek vėliau kažkoks, 
tik inicialais pasirašęs, asmuo 
išpylė dideliausią kaltinimų 
grandinę naujųjų adresu. Ne
liko tam abejingi susipratusios 
amerikiečių visuomenės atsto
vai, kurių visa eilė išėjo" ginti 
naujuosius imigrantus. 

Vienas kaltintojų be jokių re
zervų reikalavo visų DP grąži
nimo atgal į jų kilmės kraš
tus. Negana to, jis išvadino 
naujuosius tinginiais, pats sau 
prieštaraudamas dar pabrėžė, 
kad jis žinąs eilę naujųjų, ku
rie gauna už savo darbą po 
$2.20 ir daugiau (kas mokės 
tinginiams po du doleriu valan
dai?), gi kitoje vietoje teigė, 
kad naujieji skruplingai taupą 
pinigus, nemano čia sėsliai apsi 
gyventi, bet tik laukia progos 
su pinigais grįžti į savo senuo
sius kraštus. "Nieks neprašė 

liūs bei namus. Taipogi tinka
mi karo tarnybai DP kartu su 
mūsų vaikais tarnauja garbin
goje Amerikos kariuomenėje. 
Visi jų turi jau pirmuosius po
pierius, ir trumpu laiku jie taps 
Amerikos piliečiais ir tuo tik
rais amerikiečiais". To blaivaus 
ir nuoseklaus atsakymo auto
rius savo mintis baigia, tarsi 
atskiru kreipimuosi į naujuo
sius gyventojus: "K. I. A. (pa
sirašęs po kaltinimo laišku) te
gali kalbėti tik savo vardu, bet 
jis negali atstovauti visų ame
rikiečių nuotaikų". 

Dar vienas objektyvus žodis, 
pasirašytas R. H. raidėmis, ku
riame sakoma: .."mes turėjome 
vieną DP porą, kurie pas mus 
dirbo, ir aš turiu pasakyti, kad 
dar man neteko niekur matyti 
taip gerų darbininkų bei dau
giau paegidaujamų mūsų kraš
tui žmonių. Mes nebuvome jų 
sponsoriais, bet į mūsų skelbi
mą laikrašty jie atsiliepė ir mes 
buvome laimingi juos gavę. 
Aišku, jie aupo pinigus, bran
gina kiekvieną centą, bet jie 
rūpestingai išnaudoja kiekvieną 
darbo minutę geresniam darbo 
atlikimui. Pagaliau, mes ilgą 
laiką samdėme daugelį žmonių, 
bet mums dar neteko turėti taip 
garbingų ,taip nuoširdžių ir ma
lonių darbininkų, kaip mūsų tu
rėtieji DP. Jie juk buvo mėto
mi iš vieno krašto į kitą praei
to karo metu. Gi šeimos galva 
keletą metų kalėjo rusų be
laisvėje. Bet nežiūrint tų skau-

vokiečių armija turi būti sku
biai kuriama, nes Sovietų ar
mijos persvara Europoje yra 
didelė, tad Vakarams nėra ko 
delsti. 

Vakarų Vokietija turi dide
les mases išlavintų ir prityru
sių karininkų ir puskarininkių, 
bet reikia jiems "atšviežinti mi 
litarinę atmintį" ir supažindin
ti su naujaisiais ginklais ir ko
vos metodais, ypač aviacijos 
srityje. 

Atrodo, kad, prancūzams su-
pasavus dėl vokiečių armijos 
priėmimo į Europos armijos su 
dėtį, amerikiečiai mėgintų kur
ti savotišką amerikiečių — vo
kiečių ginkluotą ' jėgą. Ameri
kiečiai gali su Vak. Vokietija 
pasielgti taip, kaip su Franco 
Ispanija: sudaryti atskirą mi-
litarinę sutartį. 

Įdomus faktas, kad Vak. Vo
kietijoje atsirado gyva propa
ganda už tiesioginį aliansą tarp 
J.A.V. ir Vokietijos. Galimas 
daiktas, jog, prancūzams minė
tos sutarties ratifikavimą vil
kinant, J.A.V ir Vokietijos 
aliansas pasidarys įvykusiu 
faktu, — jei ne formaliai, tai 
bent praktiškai. 

Vokiečių ir amerikiečių ka
riniai sluogsniai mano, kad 
Maskva gali Rytų Vokietijos 
"liaudies policiją" paleisti į 
Vak. Vokietiją, kaip kad pada
rė su Šiaurės Korėjos ginkluo
tomis jėgomis prieš Pietų Ko
rėją. Dabartinėmis sąlygomis 
Vok. Vokietija nepajėgtų apsi-

žinti Saaro krašto Vokietijai ir 
todėl rodo apatiją dėl vokiečių 
armijos priėmimo į Europos 
armiją. Prancūzuose stiprus sen 
timentas, kad Vokietija kiek 
galima ilgiau būtų suskaldyta, 
okupuota, beginklė. Ne be pa
grindo feldmaršalas Guderian 
yra pasakęs, kad Vokietijos 
silpnume prancūzai jaučia sa
vo galybę. 

Ne visi prancūzai nori su
prasti, kad komunistų užval
dyta Vokietija neatsižadėtų nei 
Saaro krašto, nei maršo į At
lanto pajūrį, ir norėtų, kad 
amerikiečiai tegintų Prancūzi
ją nuo raudonųjų invazijos, o 
amerikiečiams aišku, kad Sta
lino planu suvienyta Vokietija 
gautų Europoje tokį uždavinį, 
kokį gavo Mao Tsetungo Kini
ja Azijoje, — plėsti komuniz
mą į vakarus, pirmon galvon 
į Prancūziją. 

Amerikiečiai vertina prancū
zų draugystę ir nenori jų at
šaldyti Vakarų pasaulio vieny
bės idėja, bet ne mažiau ver
tina ir aktyvų vokiečių daly
vavimą Europos armijoje ir 
todėl rodo ženklų, kad ir be 
prancūzų pritarimo amerikie
čiai rastų būdą vokiečiams 
įtraukti į aktyvų Vok. Euro-

MOKA AUGINTI KUKURŪZUS 
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James Francis Potter, McFall, 
Mo., augštesnės mokyklos mo 
kinys, laimėjo pirmą vietą ku
kurūzų auginime. Akeris že
mes davė 154.48 bušelius ku
kurūzų. (INS) 

pos gynimą. Be prancūzų pri
tarimo J.A.V. gavo bazes Fran 
co Ispanijoj; be jų pritarimo 
galės gauti ir vokiečių divizijas 
talkai prieš komunistų invaziją 
į Vak. Vokietiją. Amerikiečių 
pažiūros platesnės, negu pran
cūzų. 

Komunistų taktika 
Clevelando vyskupijos orga

nas "Catholic Universe Bulle-
tin" paduoda įdomią informaci
ją, kad šiuo metu Sovietų Są
junga ir komunistinė Lenkija 
visame pasaulyje ragina kata
likus, kad važiuotų į Bombajų 
ir Goą Indijoj ir aplankytų Goą 
Portugalų Indijoje, kur šv. Pra 
ciškus Ksaveras skleidė krikš
čionybę pagonių tarpe. 

Naiviems gali atrodyti, kad 
komunistai staiga "sukatalike-
jo" ir palankiai žiūrį į piligri
mus, remia keliones į šventas 
vietas, bet to "sukatalikėjimo" 
pagrinde, yra noras kuo dau
giausia savo agentų įsprausti 
tarp piligrimų ir nusiųsti juos 

lų ir prancūzų kolonijas Azijo
je ir Afrikoje. 

— Misijų reikalai. Nors ga
na vėlai Kanada pradėjo do
mėtis misijomis, tačiau šian
dien šioje srityje ji jau baigia 
pasivyti katalikiškuosius Euro
pos kraštus, šiuo laiku Kana
da turi apie 3,500 misionierių, 
dirbančių visuose misijų kraš
tuose. 

— Rūpinasi jaunimo dorove. 
Peru sostinėje neseniai pasibai
gė Tarpamerikinis šeimos Tėvų 
kongresas, kuriame buvo įs
teigta Tėvų Unija su tikslu gin-

jų «ia atvykti, tevažiuoja ii kur f1" Pergyvenimų, Šypsena puo 
atvažiavę!" — baigė savo iš
vedžiojimus anonimas. 

Bet po keletos dienų laikraš
čiuose jau skaitėme atsakymą, 
kuris skambėjo būdingai ir pa
traukliai: ..."Kaip tikras ame-
riiketis .gali teigti, kad DP yra 
nelojalūs? Ar jie nelojalūs to
dėl, kad už savo darbą nori gau 
ti lygų su amerikiečiais atlygini 
mą? Tikriausiai kaltintojas tu
ri kurių politinių tikslų, reika
laudamas juos išsiųsti namo, ar 
ba, kaip tik tai, ką ir Stalinas 
pageidauja. Pats kaltinimo laiš 
kas skamba perdaug komunis
tiškai, jau ir vien dėl to, kad 
jis bando amerikiečiuose kelti 
neapykantą politiniams pabėgė
liams iš anapus geležinės už
dangos. Jis vadina naujuosius 
tinginiais ir netvarkingais. Bet 
juk Amerikoje niekas tingi
niams nemoka pinigo. Gal laiš-

šė jų veidus". 

Reiktų paminėti dar vieną 
atsakymą, kuriame DP buvo už 
stojami ir ginami. Jame buvo 
priminta, kad ir DP lygiai su 
visais amerikiečiais moka mo
kesčius, jų gabumai gali tik 
praturtinti šio krašto pasieki
mus. Pagaliau, juk jie irgi gy
vena, perka. Atseit, pagyvina 
ir krašto ekonominį gyvenimą. 
DP vaikai lygiomis kovoja su 
amerikiečiais ir Korėjoje. Juk 
Amerika jau nuo senų laikų bu
vo visų prispaustųjų ir engia
mųjų laisvės uostu. Nebijoti 
naujųjų imigrantų, bet dar dau 
giau jų reikia šiam kraštui. Tas 
gali prisidėti tik prie Amerikos 
stiprinimo. Nieko naujo, jei vie 
nas ar kitas iš naujųjų tarpo 
nusikalsta šio krašto įstaty
mams, prasižengia, bet dar di
desnis procentas visų rūšių nu-

ko autorius to nežino ar neina- sikaltimų yra atliekamas pačių 
to, kad dauguma Amerikos gy
ventojų turi nuosavus automobi 

šio krašto gyventojų. Visais 
laikais ir visose tautose esama 

gerų, sąmoningų asmenybių, 
bet ir į nusikaltimus linkusių. 
Gi naujieji, prieš juos įsilei-
džiant ,turėjo pereiti kruopš
čius tikrinimus ,todėl tikra, kad 
jų dauguma yra rimti ir pagei
daujami žmonės. 

Tikrai malonu, kad ne pa
tiems naujiesiems teko išeiti su 
teisinimais bei savęs gynimais, 
tai padarė laisvę ir teisingumą 
mylį amerikiečiai. DP gali reik 
šti jiems tik gilią pagarbą ir 
dėkingumą. A-ls 

ti jaunimą nuo dorovinių mo-
ginti nuo "liaudies policijos'" į r i a u š i ų organizuoti, ypač į ang-1 dėmiojo gyvenimo pavojų. 
invazijos, tad visa kariavimo j fc 
našta kristų ant amerikiečių ir 
britų kariuomenės dalinių, da
bar esančių Vokietijoje. Ne
noras ginti Vak. Vokietiją be 
pačių vokiečių aktyvaus daly
vavimo savo krašto gynyboje 
verčia amerikiečius elgtis taip, 
kaip prancūzams šiuo metu nė
ra malonu. Palyginti su vokie
čiais, prancūzai yra silpni, bi
jo vokiečių revanšo, nenori grą 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
tmonfis pasakoja, log būro įjflcal kada už doleri galima 1 

pirkti daug daunfau kaip šiandieni Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti iiuos bailus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais garais laikais". Užs iū ta s iauuaa pat 
Ir sutikinsite! 

Sof a-Lova Miegojimui 

dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug matų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
Ii pavaizduotų pavyzdžių. Soios-lovos 
sa ankstesnėmis stmmomia 

LIETUVIS STANLEY KIMKT7S, YEDEJAS 

Abiejų kainos po *38 
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Važiuokite 1952 m. 
CHRYSLER'IU su 180 

arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 2EMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir apdraudai 
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Ketvirtadienis, gruod. 11, 1952 

Lietuviškasis "Amerikos Balsas" pagelbėjo 
latviams susiplanuoti bėgimą 

Vėliausias liudijimas 

Kąd "Amerikus Balsas" Lie
tuvoje ir kitur Pabaltijy yra gir 
dimas, naujausią liudijimą patie
kė šį kartą latviai. 

Neseniai iš Latvijos pabėgo 
5 latvių žvejai, atplaukdami sa
vo laivu į Švediją. Jiems vado-
dovavo lietuviškai kalbąs kapi
tonas Andrius Tukleris. Jo šei
mą gerai pažįsta keletas Ame
rikoje gyvenančių palangiškių. 
Tukleris yra gimęs ir augęs Lie 
tuvoje, bet paskutiniais metais 
gyvenęs Latvijoje. Per "Ame
rikos Balsą" jis papasakojo, 
kad jis girdėjęs Grišmanausko, 
Kublicko ir Paulausko pasakoji 
mus apie jų pabėgimą ir pats 
suplanavo pabėgti į Švediją žve 
jų laivu. 

Koks gyvenimas Latvijoje? 

Kitas tų penkių, laisvąjį pa
saulį pasiekusių latvių žvejų, 
Juris Stals, Palangoj gimęs, pa 
pasakojo ir apie dabartinę pa
dėtį pavergtoje Latvijoje. 

Jis dirbo Liepojos uoste. Lie
poja esanti paversta lyg kokia 
tvirtove. įvažiuoti galima tik
tai su specialiu leidimu. Keliai 
į Liepoją saugomi. Traukiniuo
se dažnai tikrinami dokumen
tai. Pajūry įvestas dviejų šim
tų metrų saugumo ruožas. Ten 
patruliuoja sargybiniai su šuni
mis. Kiekvienas, patekęs į tą 
zoną yra sulaikomas ir tardo
mas. Net žvejai yra apklausinė 
jami, prieš išplaukiant į jūrą. 
Dėl šios priežasties civiliams 
asmenims pabėgti beveik neį
manoma. Tik žvejai kartais ga 
Ii rizikuoti, nes yra duota žve
joti dvi ir net tris dienas, ir lai
vo niekas taip greitai nepasi
genda. Žinoma, bolševikai ima
si visų atsargumo priemonių. 
Lipant į laivą rusai iškrato 
žvejų daiktus, žiūri, kad van
dens atsargų perdaug nepasiim-
tu. 

Latviai labai nekenčia mas
kolių okupantų, kurie vaidina 
tikruosius ponus. Liepojoje gi 
jų pilna. Iš šimto tūkstančių 
gyventojų — apie keturiasde
šimt tūkstančių yra rusai. Kar
tais latviai neapsikentę pasako 
stipresnį žodį. Latvių žvejai su 
sovietų jūrininkais net susire
mia. 

Visi nepatenkinti bolševikine 
valdžia. 

Kiekvienas sugedimas fabri
kuose bolševikų įtariamas esąs 
sabotažo veiksmas. Už tai ski
riamos sunkios bausmės. Jei, 
pavyzdžiui, motoran patenka ne 
švaraus vandens — tai jau gre
sia trys metai kalėjimo. 

Žmonės yra labai atsargūs, 
saugosi šnipų. Garsiai kalba 
apie orą, o tyliai — keikia rus-
kius ir laukia išlaisvinimo va
landos. Tik senesnės moterys 
nesivaržo ir viešai skundžiasi, 

PRIESAIKDINA TEIS&IA WELLS 
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kad kainos augštos, kad "Ulma 
nio laikais" buvę pigiau... Jos 
žino ir visas svarbesnes naujie
nas. Pavyzdžiui, kai kas iš lat
vių žvejų iš jų sužinojo, kad 
"Amerikos Balsas" kalba į Lie
tuvą ir Latviją. Stals pirmiau
sia klausėsi lietuviškų "Ameri
kos Balso" programų. Iš čia 
sužinojęs apie lietuvių žvejų pa
bėgimą, jie ir patys ryžosi 
bėgti. 

Žymiu asmenų kalbos 

Praėjusią savaitę per "Am. 
Balsą" buvo girdėti visa eilė 
žmonių. Iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimo buvo pa
duotos ištraukos gen. konsulo 
Budrio, advokato Olio, Sidzi
kausko ir kitų kalbų. Prel. Bal-
kūnas gražiai nušvietė Padėkos' Montrealis, didžiausias ir gra 
Dienos reikšmę. Pranešta apie žiausias Kanados miestas, Ka-
Lietuvos min. Žadeikio įteiktą nados metropolis turį ypatingai 
memorandumą Jungtinėms Tau katalikikšką išviršinį charakte-
toms, apie kariuomenės šven- rį. Tai jau bus pastebėję ke
te, New Yorke pasakytas ta liautojai, lankydamiesi turizmo 
proga kalbas, tarp jų ir gen. tikslu. Visos didžiosios pagrin-
Plechavičiaus. įspūdinga buvo dinės gatvės, o taip pat ir daug 
ir vysk. Baranausko 50 metų šalutinių turi šventųjų vardus, 
mirties minėjimo programa su pvz. St. Catherine, St. James, 
ištraukomis iš jo raštų apie Notre Dame (seniausia ir ilgiau 
rusų jungą. • sia gatvė), St. Antoine, St. De-

_ ., , „,,,.; nis, St. Dominiąue, St. Law-
Gaila, kad netenka pagauti _ ; ^ ^ „ . ^ J 1 J A__ ~ . . 

iš pačios Europos į Lietuvą siun 
čiamų programų. Newyorkiš-

Teisėjas Scheffler prisaikdino naują teisėją A. F. Wells. Cook 
County klerkas Riehard Daley ir aldermanaa W. Murphy stebi 

ceremonijas. 
_ . 

ruošiasi Kalėdoms 
J. PETRAŠKEVIČIUS 

Gražus pavyzdys 

kės, atrodo, daugiausia siunčia
mos per Cincinnati, Ohio stotį. 

Kl. 

rent, St. Patrick ir daug kitų. 

Skeptikai tvirtina, kad šian
dieną tos kadaise gyvos kata
likiškos tradicijos jau yra ap-
gesę. Bet kažin ar teisingai? 

Prancūzai kanadiečiai, kurie 
sudaro absoliutinę šio miesto 
gyventojų daugumą, dar ir šian 
dien šeimose, kas vakarą su
klupę šalia radijo priimtuvo, kai 
ba rožančių .kartodami ir už
baigdami antrą dalį maldos, ku 
rios pirmą dalį per mikrofoną 

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

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOSr 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
» i ' m 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

mas ir gerbiamas Msgr. Paul 
Emil Leger, neseniai paskirtas 
kardinolu. 

Taip pat sekmadieniais visos 
bažnyčios pilnos žmonių, o mal
dingo susikaupimo jose galėtų 
pavydėti bet kurios europinės 
bažnyčios ar šventnamiai. 

Katalikiškai krikščioniškos 

Viduryje miesto augštai iškilęs | k a l b a p a t s Montrealio arkivys-
kalnagūbris Mount Royal, iki k u P a s ' g y v e n t o J u WW «&* 
šiol išsaugojęs savo egzotinį po
būdį, nuo kurio viršūnės matosi 
visas Sv. Lauryno upės delto
je išsidėstęs miestas Montrea
lis, — turi savo smaigalyje pa
statytą monumentalų kryžių, re 
girną labai iš tolo, ypač naktį, 
kada jis iliuminuotas raudono
mis švieselėmis — lemputėmis. 
Be to, daugybė Kristaus sto-
vylų, matomų miesto aikštėse 
ir kitose viešose vietose, po atvi 
ru dangum liudija, kad pirmieji 
imigrantai, Montrealio įkūfiėjai 
didžiavosi savo tikėjimu ir ne
mėgino jį uždaryti tik bažny
čiose ar vienuolynuose, kurių 
mieste labai apstu, didžiulių ir 
gražių, bet stengėsi jį išnešti 
į viešumą, padarydami jį neiš
skiriama kasdienės aplinkumos 
dalimi. 

tradicijos prasimuša ir viešaja
me gyvenime. Pavyzdžiui, per
nai gruodžio, sausio mėnesiais 
keleiviai, važiuojantieji tramva
jais ar autobusais, ant juostų 
sienose, skirtų skelbimams, tarp 
kitų skelbimų galėjo matyti ir 
džiuginantį akį estetiškai pa
gamintą plakatėlį, kurio kam
putyje išpiešta eglės šakelė, o 
šalia ryškus užrašas: "Grąžin-
kim Kristų Kalėdoms!". 

Tikroji Kalėdų dvas'a 
Šiemet šią "Kristaus grąži

nimo" kampaniją norima dar 
labiau sustiprinti. Tuo tikslu 
penkių vietinių kolegijų ir uni
versitetų atstovai lankėsi pas 
miesto burmistrą, didelį katali
ką, Camilien Houde šios kam
panijos pravedimui aptarti. Šios j 
kampanijos tikslą vienos kole-
legijos atstovas Gilles Dube ši
taip aptarė: "Kampanijos ob
jektu yra dekomercializuoti Ka
lėdas ir grąžinti krikščionims 
tikrąją kalėdinę dvasią ir jų 
reikšmę". 

Tam reikalui pačioje gruodžio 
pradžioje išskirstyta miesto 
tramvajuose net 1,700 tokių 
skelbimų, aprūpinti jais prane-
šinėjimams visos radijo stotys 
ir išstatyta po visą'miestą pla
katai su užrašu: "Grąžinkime 
Kristų Kalėdoms". 

Komisijos pasitarime suda
ryta net penkių punktų progra
ma, kuri ragins maldomis ruoš
tis Jo atėjimui, pirkti ir siųsti 
kalėdinius sveikinimo atvirlaiš
kius, mininčius Jo gimimą, iš
statyti namuose Kristaus krai
teles ir pasakoti istorijas apie 
Kūdikėlio Kristaus atėjimą. Be 
to, programa kvies visuomenę 
mokytis ir mokyti kitus kalė
dinių giesmių ir dalintis viso
kiomis Dievo dovanomis su sa
vo artimu. 

Ta pačia proga komisija su
ėjo į sąlytį su katalikų ir pro
testantų vadais. Iš katalikų 
vyskupas VVhelan ir Msgr. Va-
lois autorizavo laiškus vieti
nėms katalikų bažnyčioms, pro
paguosiančioms šį judėjimą. 
Taip pat iš protestantų gautas 
teigiamas atsakymas. Charak
teringa, kad visai šiai kampa-
n jai vadovaus ir ją organizuos 
ne dvasiškiai, o pasauliečiai, jos 
iniciatoriai: Marianapolio, Lo-
yolos ir Sir VVilliams kolegijų 
ir McGill bei Montrealio uni
versitetų atstovai. 

— Ežiai gadina medžius. 
Arthur L. Nelson, Denver re
giono miškininkas, pareiškė, 
jog ežiai gadina medžius Rocky 
Mountain apylinkėje. Vienas e-
žys per žiemą gali „nužudyti" 
ar sužaloti 100 medžių. Ežys į-
lipa į medį ir nugraužia žievę. 
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l /.sisukykita baldu* 
tiesiai is lietuvių dirbtuvės 

l'aa mus galite nusipirkti įvairių rū
šių baldus, narnų reikmenis: nailono 
setus, miegamųjų setus Ir kitus bal
dus. 

ARCHER AVENUE 
FURMITURE C0. 

Sav. JUOZAS KAZIKAITIS 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-3516 
Prieš įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus. gal Jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tiesiai iš mūsų dirbtuves. 
Jei pageidaujate, galėsime duoti ir 
kreditan. 

žurnalistikos Institutas 
GLUBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 

nuorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto-
ų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
r kit. organizacijoms. Paskaitos 
/ra skaitomos ir diskusijos vyks-
a lietuviu kalba. 

• n r ek to r i ua . 

Kun. V. BagdanavlcluH, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina 
£334 So. Oakley A\e., Chicago, III. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 

Gruodžio 11 d. 6 v. 80 mln. T6vas 
F. P . cinikas skaito tema: dabarti
niai am. lietuvių laikraščiai. 

Gruodžio U d. 7 v. 30 mln. kun. 
K. Baras vadovauja puslapio tvarky
mo pratyboms „Diaugo" spaustuvė
je. 

TELEVIZIJOS, RADIO IR 

FONOGRAFAI 

G E R A 
Garantija 

APARATŲ SUTAISYMAS 

• . 
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VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, asldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
2omos kaiuos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir W CH tf Pagal .lūšy Užsakymą 

^ : 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
•/rida ra pirmadienio Ir ketvirtadieni* vakrraia lkl 9:80 

'Atdara Bekmadienlala nuo H lkl 4:80 vai popiet S 

SOTUS ALKANAM PADEKI 
AID OVKKKIOAK, Inc., 8188 S. Halsttnl St., Clik'mco H, tel. DA. «-8859 
Bendrovl siunčia mal-sto siuntinius j Vokietija Ir kitus kraštus, Iš
skyrus SSKS. Pristatymai t runka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
i š ' Europos sandelUj. Pilnai draudimas. Heikal. pilno siunt. sąrašo^ 

Siuntinys Kr. 10 — $005 
4 sv. rukyt'i lašiniu 
2 ay. kiaullnhj tauku 
2 sv. margarino 
1 sv; degintos kavos 
2 BV. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 % sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

= ^ i 

• Kalėdos jau čia pat. Įvairių 
dovanų kalėdoms, kaip: rašo
mųjų mašinėlių, laikrodžių, bri-
lijantinių žiedų, lietuvių liau
dies meno kūrinių, gintaro ir ki
tokių prekių. Kalėdų dovanoms 
gausite didelį pasirinkimą. J. 
Karvelis, 3249 S. Halsted St., 
Chicago 8, Illinois, tel. DA 6-
1136. Prieš kalėdas krautuve 
atidaryta kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vak. 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

KDVARDAS J. ULI8. Sav 

4068 Archer Aveune 
Teleionas VIrginia 7-2481 

S 0 P H I E BABCUS| 
I s \ \<;i ;S Stoties — Ha nga 1300 

PIRMA H. lkl l'KNKTAl). 
»:4.r. iki 0:30 vai. rytr 

Si:fcTAI>. 8:30 lkl 0:30' ryte 
lilKITVIfiKOS VAKAIir&KOK 

ls tos pat stotie* I M I O I A D l l M o 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. I « M l \ \ Y K l i I i ST. 

ti i i i -ago 20, 111. I I I inl«ūk 4-2413 

NUO tJ!ŽSl&*JN"£JUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT
VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai Bfidfitl lr naktimis mie 
goti. nes j*) užalsenSjuslos žalzdoe 
niežti lr skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą lr skaudėjimą senų at
virų lr skaudančių žaizdų, uždSktte/ 
DEOULO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ) \ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi paftallna nieM-
Jlmą Ilgos, vadinamos PSORIAfllS. 
Taipgi pasalina perfiCJlmą Ilgos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos lr perplyslmą tarp-
pirsčių. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančios lr suskilusios odos Jis 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ligų. LEOULO 
Olntment suteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfttamų 1 r 
nležlnčių kojų. L*gu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.26 lr $3.60. Pirki
te vaistinėse Cblcago 
lr apylinkėse lr MII-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde
ri J — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St , Chicago 34, HL 

MUlberry 5-3694 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine CbJcagą. 

Aliejus krosnims ir cectrallnlui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas. 

Tel. LArayette 3-039O 
Vakarais HEmlock 4-6264 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

RAŠOM. MAŠINĖLES 
Kaunamos geriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer Blahop 7-1045 

Perka, ta IMI, elektrifikuoja 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGINES. VVITTNATKR. BULOVĄ 
lr kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
DAltnO VAL: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais 10-2:30 * lr 4-8 v. v. 
SL 

Siuntinys N r. 3 — $«.20 
4 sv". rūkytij. lašinta 
2 HV. kiauliniu tanku 
2 HV. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

0 

Siuntinys Ni\ 12 — $0.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 HV. cukraus 

Siuntinys N r. 0-7 
10 sv. cukraus $2.50 
10 sv. b. kvlct. miltų $2.50 
9 sv. K'yn. klaul. taukų $5.25 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

1 A. Valeišaites ir 
Grigaliūnaites-Lazauskienes 

3130 So. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9339 

Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. YVAlbrook 5-9209 

N U O L A I D A 
— Issimokčjimai 

dirbtuvėse lr namuose atliekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas lr 
K«:ras patarnavimas garantuotas. 

OTCLtvision 
(sales- service) 
3120S. Halsted- DA-6-6887 

/tbeots.. 
Oi it sweeps... 09 it cleani 

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

YouTl b e Happiet 
«rith * HOOVVK 1 

JOS. I BUIHUK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Chicago 8* UI. 
Tel. VIctory 2-9542 ir 

CAluinct 5-7237 

Krautuve atidarą nuo 9 vai. ryto lkl 
9:80 vakaro pirmadieniais ir ketvir
tadieniais. Kitais vakarais Iki 6 v. v. 

Nedellomls uždaryta visą, dl«mq. 

!tMWlWMy*ftftftAlT4 
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a profUuble reminder 
open a savings account 

tbis month 

Gaukit dlu fenta «*darW«i Vasrrfet 
U&tikrinkit taupymui apsaufi% 
Turėkit pini** kai reuu* 

f f t t ikf t m I i • FriflkH Wek tariti, 
,kaa\a aeįifta 

UNIVERM 
AND L0AN ASSOCIATION 

1$H 9 0 . HALSTED STREET CHICAGO ». ILLINOIS 
Telefoną.: IIAymarket l-202» 

•«!nn<Joc -Pirmadieniai*, antradieniais ir penktadieni* I« nuo a nrta 
flei 4 vplandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiavfieniak uždaryta. aešUdieaiate aus • v a i ryto Ud 1 vai. p. a-

a*t*»»"w^"»"»»«»"~" 

P A R D U O D A M E A N G L I S IR 
P E Č I A M S A L I E J Ų 

P E R K R A U S T O M E B A L D U S 
P a t a r n a u j a m e ge ra i i r pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami lr 

pristatomi I namus. 
DARBO VALANDOS. 6 v .v .^10 v.v« 
įSeAtadlenials: 8 v. ryto— to v. vak. 
M. RIMKUS. 41 l t So. Francisoo. 

Telef. YA 7-1099 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairių daiktu perkraustymus 

Taip pat persi u n f. lamo j užsieni 
pakletGllua jvalraus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ y ROSIU 
MEDŽIAGĄ 

1LIUJI! 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

S T A S Y S LTTVVINAS. Prez . 
8039 So, HALSTED ST. 

Tel, VIctory 2-1272 
APKA1NAV1MA IR PRKKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARYTA kasdien nur 
8 vai. lyto iki 6 vai. vakaro ir 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

Diena Ateis, Kai Busi Linksmas Sutaupęs! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant jūsų sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. 

BRHJHTON SAVINGS and LOAN ASSN. 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo Caliiornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OMHO VAliAMMiS: 

l'irtnad.. antrad., penktad ir šest. | Trečiad. 9 ryto iki 12 v. d. 
9:00 ryto iki 4:36 p. p. Ketvirtini. !i ryto iki K vak. 
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Ketvirtadienis,, gruod. 11, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

FOTOGRAFIJA IS KORĖJOS 

SUMOKĖKIME 
BENDRUOMENES 

MOKESTI 

Lėšos yra vienas iš pagrindi-
. " " . " I I " » j i" !nių veiksnių organizacijos tiks-

skynus surengė Lietuvos ka- * ~7.T » • . „ 
n - • ~I~A-H 'lams siekti. Lietuvių Bendruo-

nuomenes atkūrimo panuneji-. . . . "J 
x i i •«• AA J M * menes tikslai labai platus ir di-mą š. m. lapkričio 22 d. lietu- . . . . . . . . . u • . .x išlaikyti lietuvybę, įssau-

Kariuomenės 
šventės minėjimas 

L. S. "Ramovės" Clevelando 

vių salėje. 
Trumpą atidaromąjį žodį ta

rė "Ramovės" pirm. gen. K. 
Tallat - Kelpša. Žuvusieji už 
laisvę buvo pagerbti susikaupi
mo minute. Sugiedojus "Mari
ja, Marija" ir Tautos himną, 
buvęs Krašto apsaugos min. 
pulk. K. Žukas skaitė paskaitą 
apie kariuomenės reikšmę Ne
priklausomybės kovų metu. 

Meninėje programoje daly
vavo akademikės skautės su 
melodeklamacija, o B. Augino 
parengtoje Tėvynės prisimini
mų valandėlėje, pavadintoje 
"Gyvieji dvasios milžinai" gi
liomis mintimis nukėlė klausy
tojus į Vytauto laikus, primi
nė laisvės kovų didvyrius ir da
bartinių laikų Lietuvos hero
jus — partizanus. 

Muz. Alf. Mikulskio vadovau-

deli; 
goti tautines bei kultūrines ver 
tybes, remti lietuvius nelaimės 
atvejais, remti Lietuvos lais
vės kovą ir tt. Lietuvių Bend
ruomenė apima visus lietuvius, 
tad ir lėšų jai daugiau reikia. 
Jei jų nebus — negalės būti ir 
tikslai norimu mastu siekiami. 

Lietuvių Bendruomenės pa
grindines lėšas suadro visų lie
tuvių mokamas solidarumo mo
kestis. Clevelando apylnkės 

! lietuviai spalio 26 d. susirinkime 

3 C 

Mrs. Mamie Eisenhower laiko fotografiją savo sūnaus ir vyro. 
Si fotografija padaryta Korėjoje. (INS) 

nutarė tokio mokesčio už 1952 
metus imti po 1 dol. nuo kiek
vieno dirbančio lietuvio ir lie
tuvės. Jis nedidelis, kad būtų 
kiekvienam pakeliamas. Dėl to 
prašome visus jį sumokėti. 

Kiekvienas sumokėtas JŪMĮ 
doleris stiprins Lietuvių Bend
ruomenę, didins jo» svori ir leis 
įvykdyti jos siekimus. Tad at
likime kiekvienas šią bendruo-

sekmadieniais Spaudos kioske. Lietuvių Radijo Klubas šiais 
Enciklopedijos bus leidžiama tik metais turės visos valandos lie-
toks tiražas, kiek jos iš anks- tuviškas transliacijas Kalėdų 
to užsisakys. Užsisakant pini- pirmąją dieną nuo 2 iki 3 vai. 
gų įmokėti nereikia. Išleidus p. p. per WSRS stotį, 1490 ban-

jamas "Čiurlionio" ansamblio meninę pareigą. 
moterų choras ir kanklių or- Bendruomenės solidarumo mo 
kestras (vadovė — O. Mikuls- k e s t į p a g a l m ū s ų s u s i tar imą pra 
kienė) išpildė keletą liaudies š o m e m o kė t i "Dirvoje, Lietu-
dainų. Paskutinioji "Gaudžia 
trimitai" ypatingai sušilau 
kė gyvų ir ilgų ovacijų. 

ją, bus atskirais tomais siun
čiama apdėtu mokesčiu. 

Lietuvių Radijo Klubo su
rengtasis margumynų vakaras 
per Padėkos dieną sutraukė pil
ną lietuvių salę svečių. Klubo 
valdyba dėkoja visiems daly
viams, programos vykdytojams, 
dovanų ir bufeto talkininkams-
ėms. Klubo valdybai toks vi
suomenės nuoširdus- reagavi
mas į jos kvietimą duoda im-

! pulso dar energingiau vesti vie
ninteles lietuviškas radijo trans 
liacijas Clevelande. 

Balfo piniginė rinkliava bus 
vykdoma per visą gruodžio mė
nesį. Aukų lapais bus lanko-

vių Klube A. Baniui ir K. Gai 
žučiui, Spaudos Kioske V. Ro 
cevičiui ir kiekvienam valdybos m a s i P° n a m u s i r a u k a s b u s 

, H r J n a r i u i . Gerai žinome, kad p i n i - ' S a l i m a a t i d u o t i Spaudos kios-
Šventes minėj mas bendrai _ • r ,w> S. G. 

, . V i • • <gų iš Jūsų daug kas prašo, bet . °* M 

visuomenės buvo tinkamai jver- f 7 . ~ , . • , . <-tru\ "..« Lietuvių Bendruomene yra vi-tintas ir sutraukė per 300 sve- H .. J , 
sų mūsų organizacija, tad ati
duokime kiekvienas ir jai pri
klausomą dalį! 

čių. Gautasis pelnas skiriamas 
Lietuvos karo invalidams šelp
ti. Rengėjai širdingai dėkoja 
visiems programos dalyviams 
(B. Auginui, J. Stempužiui, R. 
Braziulevičiūtei, Stp. Juodvalky
tei, I. Žilinskaitei, Pr. Ambra-
zui ir Alf. ir O. Mikulskiams), 
bufeto šeimininkėms ir jo va
dovei p. Bliumentalienei ir vi
siems savo atsilankymu bei au
komis parėmusiems mūsų invali 
dus. "Čiurlionio" ansamblis 
jam skirtą honorarą taip apt pa 

Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando Apylinkės Valdyba 

MENO PARODA 
lapkričio 29 d. Kultūros Fon 

do pastangomis buvo atidaryta 
pirmoji lietuvių dailės paroda 
Clevelande. Ji tęsėsi iki gruo
džio 7 d. Parodoje dalyvavo 
Adomas Galdikas su 11 kūri
nių, Vytautas Ignatavičius — 

aukojo šiam garb ngam tikslui. Ignas su 15 paveikslų, Vytau-
jtas K. Jonynas su 11, Antanas 

MARGASGYVENIMAS 
Visi trys Balfo skyriai jau 

pradėjo piniginį vajų pasiliku
siems Europoje lietuviams šelp
ti. Suorganizuotas didelis skai
čius aukų rinkėjų, kurie lanky
sis po namus. Aukas galima pa 

ga. 
Ed. Karnėnas savo povestu

vinės kelionės proga lankėsi 
VVashlngtone ir matėsi su mūsų 
atstovybės pareigūnais. 
1 

Kultūros Fondo paskutiniame 
susirinkime vaidyba savo narius 
painformavo apie tolimesniąją 
savo veiklą. Numatyta sausio 
mėn. kviesti mūsų rašytoją — 
sukaktuvininką prof. V. Krė
vę. 

Mokytojų Malinauskienės ir 
Tamulionienės parengti lituanis 
tinės mokyklos mokiniai gra
žiai išpildė praeitą penktadienį 
dainos ir žodžio pynę per lietu
viškąjį radiją. S. G. 

Chicagoje 
Trumpos žiiu.Irs 

kazys Prišmantas, 1805 W. 
46th Str., audykloje "Juosta" 
apmentė naujai stakles ir ruo
šiasi austi pagalvėles. 

— o — 

BALF 76 SKYB. METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Šių metų gruodžio 14 d. 12 
vai. 15 min. Šv. Antano parapi
jos mokyklos patalpose šaukia
mas visuotinis metinis BALF 
76 skyriaus susirinkimas. 

Susirinkimo dienotvarkėje: 
naujų 1953 metams valdomų or 
ganų rinkimas; atstovų į BALF 
seimą rinkimas; Detroito viešo
sios rinkliavos atgarsiai iš Eu
ropos ir sumanymai. 

Visi lietuviai labai prašomi 
šiame susirinkime dalyvauti, 
nes jis turės didelės svarbos 
ateinančiųjų 1953 m. BALF 
veiklai. BALF 76 Skyr. 

METINfi APYSKAITA 

Pajamos: aukų surinkta 
$828.76; pelnas iš parengimų 
$567.71; surinkta per viešą rink 
liavą $3199.48; nario mokesčio 
$205.00. Viso |mjaunu $4800.95. 

Išlaidos: už drabužių persiun
timą, nuoma už rūbų sandėlį, 
mokestis už susirinkimų sales 
$218.08; pasiųsta į BALF cent
rą $4488.23; yra kasoje $94.64. 

Viso $4800.95. 
Rūbų šiais metais pasiųsta į 

centrą 1790 svarų, šiuo metu 
skyriaus sandėlyje yra 350 sv. 

K v i e č i a m e 
Detroito lietuviai kviečiami 

įsirašyti į Balfą nariais, sumo-
mokėdami tik vieną dolerį me
tams. Puiki proga paremti savo 
tautiečius. Visi nariai prašomi 
įrašyti į Balfą nors po vieną 
naują narį. , 

J . IV. Diliu ia, 
BĄLF 76, skyr. pįrm. 

T R U M P A I 

Lietuvos Dukterų Draugijos 
metinis susirinkimas įvyko pra
eitą sekmadienį. Buvo nutarta 
priimti naujas nares iki 40 me-

parapijos salėje paprastu laiku. 
Visi nariai-ės kviečiami atsilan
kyti. Bus renkama valdyba 
1953 metams. 

Detroito Lietuvos Vyčių Ka
lėdų balius "Holly Frolic" ruo-

George "Jurgis" Augustaltis 
kviečia "Draugo" skaitytojus 
pamatyti naują 1953 m. Ford 
automobilį šį penktadienį ir šeš
tadienį. Atsilankę turės progos 
dalyvauti penkių Ford automo
bilių dalinime. Pasiklausykite 
Lithuanįan Melodies programą 
šį sekmadienį apie tuos auto
mobilius. 

Teikite žinutes ateinančiai sa 
vaitei žemiau pažymėtais tele
fonais arba eiųskite: Lithuanian 
Catholic Correspondent's Club, Siamas šeštadienį po Kalėdų . 

(gruodžio 27 d.) St Ciements 1 5 7 5 6 L e s u r e ' D e t r o i t 2 7 ' M l c h ' 
salėje, 25th prie Michigan. Gros 
Carlos Rivera orkestras. 

Korespondentų Klubas 
BR 3-2Ž24 ir VI 2-5394 

likti kiekvieną sekmadienį po Lietuvių Auditorijoje (mažo-)*1* amžiaus be daktaro egzami-
lietuviškosios sumos šv. Jurgio j 0 j e salėje) gruodžio 6 d. įvyko I nacijos. Jaunos lietuvės kvie-

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 4fltb St. 

MES APRENGSIME JUS NŪ0 

' PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

Turime naujausių madų kostiu
mų, paltų ir Švarkų su šiitais 
pamušalais. 

Apsirūpinkite rudens sezonui 
naujais rudeniniais rūbais, ku
rių turime tikrai didelį pasi-

1 
rinkimą. 

Lapkričio 23 d., sekmadienj 
šv. Jurgio bažnyčioje buvo at
laikytos pamaldos uš žuvusiuo
sius dėl Lietuvos laisvės. Kun. 
dr. K. Širvaitis, laikęs pamal
das, pasakė jautrų tai dienai 

Kairys su 2, Vytautas Raulm*ai-
tis su 13, J. Pautienius su 15, 
Mikas Šileikis su 6, Ignas Šla
pelis su 9, Adomas Varnas su 
20 

parapijos salėje — Spaudos 
kioske, "Dirvoje" ir naujosios 
parapijos klebonijoje. Tenebū-
nie nei vieno lietuvio, kuris sės
damas prie turtingo ir sotaus 
Kūčių salo čia Amerikoje, ne
būtų iki to laiko sušelpęs savo 
alkstančių brolių ir seserų Eu
ropoje. 

Maironio 20 m. mirties su-

Bridgeporto kolonijos "Graži
nos" draugovės skaučių religi
nė sueiga. Sueigą pravedė tun
to dvasios vadas kun. J. \ a i š -
nys. Draugovės draugininke 
yra vyr. skiltininkė Vanda Va-
raneckaltė. 

Kiekvieno mėn. pirmąjį šešta 

čiamos būti narėmis šios lietu
viškos organizacijos. Naujon 
valdybon 1953 metams išrink
tos: pirm. Ann Valatka, vice-
pirm. Julia Medinis, prot. rast 
Monica Salas, fin. rast. Ann Sa
las, iždininkė Ann Kremblese, 

; knygų peržiūrėto jos Mary Tol
ius, Cecelia Havvkins ir Monica 

Čia galite susikalbėti gimtąja 
Hetuvių kalba. 

•Jūsų patogumui, .krautuve yra at
dara ir sekmadieniais nuo 11:30 Iki 
2-t ros valandos po pietų. 

- • 

DUODAME L E N G V I E M S 
ISSIMOKfiJIMAMS 

Neimame jokio nuošimčio 
už išs imokėjimus 

K S E I G A N 
4622 So. Ashland Avenue — Tel. YArds 7-1272 

CHICAGO ILLINOIS 

kakties minėjimą rengia Lietu- Į dienį, 6 vai. vakare Hollywood 
vių Studentų Sąjungos Cleve- Inn salėje įvyksta lietuvių stu-

ir Kazimeras Žilinskas s u | l a n d o s k y r i u s š. m. gruodžio 21 
12 paveikslų. Atidarymo proga 

pritaikintą pamokslą. Muz. Pr. ! k a l b ė j o p a r odos rengimo komi-
Ambrazo vadovaujamas parapi- j s i j o s p i r m I g n Malinauskas ir 
jos choras specialiomis giesmė- A d o m a s Varnas. Paroda susi-
mis šventės nuotaiką dar pa- d omėjimas buvo nemažas, 
didino. 

LITUANISTINE VYSK. M. 
VALANČIAUS MOKYKLA 

dentų susirinkimas. Praeitą 
šeštadienį susirinkime dalyvavo 
gražus būrelis studentų. Drau 
gija turi 90 narių. Draugijos 
pirmininkas yra Edm. Zabars-

Lietuviu dailė* paroda, tru- k a s ' Susirinkimui pirmininka-

d. 11:30 vai. lietuvių salėje. 
Kviečiami visi atsilankyti ir pa
gerbti mūsų didįjį dainių. Įėji
mas neiriokamas. 

kusi dvi savaites, buvo uždary
ta praeitą sekmadienį. Parodą 
aplankė per 1800 asmenų. Par
duota 19 kūrinių už $1,130. Cie 
velandiečiai įsigijo dail. J. Pau-
tieniaus 5 paveikslus, dail. Ad. 
Varno 5; dail. Ig. šlapelio — 

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
REIKALAI paskutinį gruodžio mėn. sekma-

Lapkričio 23 d. dr. S. J. Ta- i dienį, gruodžio i% d., lietuvių 
mošaičio namuose įvyko antra- salėje rengia vaikučiams eglu-
sis L. Bendruomenės posėdis, tę. Tėvų komitetas yra išsiun-
Svarstytas lėšų klausimas. Pir- tinėjC3 tėvams paraginmus su- ' 4 ; d a i l v K J o n y n o . . d a i l . 
mapradį bendruomenės lėšų šal- mokėti nustatytus mokesčius ir K ž i l i n s k o _ 2 ir dail. Ad. Gal 
tinį sudarys š ų baigiamųjų me- užregistruoti vaikus, daly vau-; d i k o . _ L 

tų narių mokestis, kuris L. B- jančius rengiamoje eglutėje, j v K u r t ū r o H Fondas rengia N. 
nės susirinkimo nutarimu nusta Vaikai ,kurie nelanko lituanis- į M e t ų g u tįkimą Tasty Shop sa-
tytas $1 iki šių metų galo. Na- tinės mokyklos, bet nori daly- l ė j e __ 1 0 7 i r E u c i i d A v e N a u . 
rio mokežtį nutarta rinkti su- vauti eglutėje, prašomi regis- , j i e j . M e t a į b u s B u t i n k a m i s u l i e 

telktomis jėgomis, prašant " D į r | t r u o t ' s Spaudos kioske, "Dir- j t u v i š k o m i s tradicijomis ir nud-
vofi" redakciją, Lietuvių Klubo. voje" arba pas mokytojus, įmo-; t a i k a > a t l i e k a n t m e n i n e p r o g . 
valdybą, lietuvių spaudos kios- k*nt P© $1 dovanelei nupirkti, j r a m ą Nprintįeji sutikime da-
ko vedėją ir surasti asmenį, ku- O. Mikulskienė pradeda litu- j lyvauti, kviečiami kreiptis į K. 
ris surinktų mokesčius naujo- j anistinės mokyklos vaikučius i F. iždininką Al. Laikūną, 7205 
šios parapijos ribose gyvenan-1 mokyti kankliuoti, o V. Valaitie i Linvvood Ave., tel. EN 1-1082. 

nė austi lietuviškas juostas.! D n g t T a m 0 Š a i t i 8 > p i r m a i } i g 

Lietuvių Kultūros Fondo Cleve-
1 R tl M P A I 

čių lietuvių. 

Ižd. F. SaukcviČiui pasiūlius, 
nutarta surengti didesnio masto Lietuvių Ene'klopedijos at-
dovanų dalinmą, kurio planą p a | s t o v u Clevelande pakviestas .V. 
ruoš Jaun. Nasvytis, J. Baltrus | Rocevičius, 1319 E. 89th St., 
ir V. Braziulis. ' kreiptis tei. RA 1-9936 arba 

vo Al. Šatas. Nutarta daryti 
Naujų Metų sutiktuves svetai
nėje, 46 Str. ir Talman Ave., 

SKELBKITCS "DRAUGE"! 

J? 

Banion. 
A. a. Kazimiera Barkausikas 

mirė gruodžio 7 d. Velionė buvo 
L'etuvos Dukterų Draugijos 
narė, tad šios organizacijos na
rės pirmadienio vakare sukal
bėjo šv. rožančių už velionės 
sielą. Laidotuvės įvyko gruo
džio 10 d. Pamaldos buvo St. 
James bažnyčioje. Velionė pa
laidota Mt. Olivet kapinėse. 

LiRKSA 265 kuopes metinis 
susirinkimas įvyks, šį sekmadie
nį, gruodžio l*-d., Šv. Antano 

tf 

Išėjo iš Spaudos — 

S Ū N U S PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

šios knygos autorius vysku-
Vietoj 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Štoje Bendrovėje, kur 
.IUSII kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metu. 

aitą šv. Antano 

\ 

Pradėkite naujus 1953 metus su taupymo st 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus.. . \ 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• NEŠ GER£ P E L N 4 ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
• BU;S IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AH ASS'N. 
1447 8n. 49th Court. Tel. TOwnhall 3-8181, Cicero, 111. 

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

# 

lando skyriaus pirmininkas, pa 
aukojo $100 dramos premijos 
fondui. * Paskelbtajam dramos 
konkursui gauti 8 dramos vei
kalai. 

1,000,000 
DOLERIŲ 

UJk 

2 DOLERIAI 

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

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
ii i mtmmmmmmmmmmummmmmmmmam^mmmmmm 

•4451 So. Oak)*y Ave. CHICAGO 8, ILL. TeL YArds 7-8278 Ir 78 
K E L I O N E S ! 

l 
Rašykite „DRAUGUI" 

2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III, 
# 

I.RKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
riiriipiiiHitiH hilrtitM, tie&hu£lii8 Ir sutvarkome viaua BU, kelione •urUtua 
dalyku*. TUIUM*; U i TUVIAI BRYIilŲ. Pildome afkicvltus. Kelione* 
planuokite iš anksto kitiems melams. Anksčiau užsisakykite Mietus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite rietas. Pirk
dami biletus i»aM mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei 1 geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visu tni n t liksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

-

, • 

• 
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J. 

' 



SL =*: 

Darbininke seserys 
ėtoli Namūro Belgijoje pa-
uoju laiku atidarė dar vie-
namus taip vadinamos ma< 

os šv. Karolio iš Foucauld 
rys. Šios modernios vienuo 
i tikslas apaštalauti darbi-
:ų tarpe. Seserys pragyve

na d: 
dirbtu1 

prasti 
talavin 
dys. 

Pla 

P A D E K 
Praleidęs 3-jus laimingus meti 

širdžiai padėkoti STEPUI ir O: 
sudariusiems man galimybes atvji 
dingiausia yra tai, kad p-nai 2iupt 
giminės-, o tik pažįstami bendram 
tačiau gerai suprasdami sunkią liel 
stovyklose, manim taip nuoširdžiai 
sunkiomis kūrimosi dienomis, jog 
mano širdyje, bus visuomet to 
kaip buvo Jų rūpestis manimi. 

Bernai 

give a regai air to any cos-
įe — necklaces, bracelets, 
ringą, pins and ringą frora 
Emprrsa Collection. 

ricately designed pieces that 
lt likę heirlooms—in flawed-
erald, ruby or tapphire 
es. From $3.00 to $12.00 

norite gerą patarimą apie 
tą kalėdinės dovanos kam 
kuri ar kurią norite dau-
•ii pradžiuginti? Jos. F. 
i, Inc., 3241 S. Halsted St., 
jums parinkti ką nors, kuo-
i galės pasididžiuoti turėda-
tai dovanėlė geros kokybės 
ry" — papuošalų! Dovanos 

kaip gr 
arba "h< 
tume jev 
ba žiebtu 
dai, puik 
Duoti ku 
tariame 
rus, Bi 
Wittnaue 
Įmokėti, 
kas savi 
se. Ku( 
šaulyje! 
tikrai pa 
nos tikn 
užeikite, 
stabių d< 
Inc. VIsc 
be ir že: 
pradžiug 
mylimąjį 
atvykite 
3241 Soi 
dien. 

IME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SPJl 
atvirukų su lietuviškais pasveikini! 

s. F. Budr 
3241 So. Halsted 

TeL VICTOEY 2 9 6 4 2 ir CA 

ituve atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 
ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 

Nedėliomis uždara visą 
Budrlką gazo Ir elektros bllos užmc 

mokesčių. American Express M 
riko Radio Valanda kiekvieno ketvirta* 

7 vai. vakare iš WHF,C radio stotie 

lirbdamos fabrikuose ir 
vėse, jų uniforma - pa-
darbo drabužiai, o apaš-

mo priemonė - pavyz-
PR( 

REGI 

įtinkite "Draugą" 
^ 

us J.A.V., noriu nuo-
>NAI ŽIUPSNIAMS, 
ykti į šį kraštą. Bū-
sniai, nebūdami man 
i tremties gyvenime, 
tuvių dalią tremtinių 
į ir broliškai rūpinosi 
dėkingumo jausmas 

Dks didelis JIEMS, 

rdas Pūras 

Nori 
patyri 
domu, 
kl pr< 

arbi 

Pilnat 
(Jorai 
nania 
prasta 
Nebra; 
duoti 

nu S l 
tl. Nu 
t i u . i i m . 
A p l e l d 
d u o t i , 

I Valyk! 
Hoffni 
uis; K' 
>na; R 

i vfijul; 
$ 1 , 2 0 0 
1. i , ] / i : i 

# 
Gerai 
pylinki 
kai. K 
vieta 
jfera n\ 
kitų Ii 

Kuni 
koncem 
1945 n 

Para 
veikslu 

ryno sidabro "flatware" 
ollowwarę", puikūs "cos-
vvelry", graži pinigine ar-
uvelis, gražūs auksiniai žie 
kūs auskarai arba perlai, 
uo puikiausiai dovanai pa-
nepaprastai puikius Ben-

iulova, Elgin, Longines, 
er laikrodėlius. Tik $1.00 

skolą mokėti po $1.00 
aite ateinančiuose metuo-
ogražiausi laikrodžiai pa
jų naujausi fasonai juos 

įtenkins... jų kuklios kai-
ai jumis patenkins. Tad 
apžiūrėkite daugybę nuo-

ovanų pas Jos. F. Budrik, 
os atsižymi augšta koky-
iraom kainom. Jei norite 
rinti savo mylimąją ar 
\ su kuo nors nepaprastu, 

pas Jos. F. Budrik, Inc., 
uth Halsted Street, šian-

ULVOTŲ KALĖDINIŲ 
mals po 5 C *r 1 0 c 

ik, Inc. 
[ Street 
ILUMET 5-7237 

vakaro pirmadieniais Ir 
:i 6 vai. vakaro, 
dieną 

okamos be jokių ekstra 
loney Orders 
idienio vakarą nuo 6 iki 
is, 1450 kilocycles 

„Nea 
blausia 
tas kū 
nėra til 
kių pai 
prieinai 
kykla". 

K 

»,Kny 
mas pi 
žjsti su 
rakterlj 
sumų...' 

Pr. Al 
,.Kny 

vertingi 
taip pa 
tomis, i 
skaitan 
tomą t 

TJžsal 

Z 

ĮSIGY 

Nuo 
Pi 

KU 
Ten n 
Ispūdžii 
tuose i 
gojoj T 
autorių 

Pirm 
giama 
jąjsigy 

Z 

NEPI 
P i 

"DRA 
dienrafit 
$4.60. 

"K. » 
rellginSa 
raitia, r 

"THE 
puošnus 
laa, m et 

Ši u 0 8 
člus g-all 
merata 
i o s " s i 
žlaus ba 
vlų kolc 
vaa tšdv 

PEF 
DUOK] 

DIENrlA&TlS t)R 

CLASSIFIE 
HJOS — OPPRTUNITIES 

^NT'S KII.IMI' IR RlMMft l iU' 
VALYKLA 

susisiekti su vyru kuria turi 
mą su veneciškom ufcuolal-

gardy^iaia Ir užvalkalais. Pul-
Djfa t inkamam asmeniui. 
4 i 58 W. Montrose A ve. 
i pauklta* l i lh lare B-3811 

Al'TO IlODY SHOP 
jrengta dirbtuve" Ir medžiagos. 
pinas biznis, Įsigyvenus. Pi ie l -
nuoma, gera sutartis. Nepa-

proga, t inkamam asmeniui. 
ilgiai. $2.2fiO. Nori skubiai par-
d«M kitų interesu. 

3146 U . Inkv St. 
NKvarin 8-9394 

I t fmT VALYKLA 

iiutib. užpakaly, pilnai apstaty-
ioma $65. Garu apsild. dera 
<H sutartis, ideali vieta siuvėjui, 
žia miestą, nori skubiai p u o 
nebrangiu!, $1,750. 

8152 N. Honore, 
Lincoln 9-2107 

a ir Siuvykla jskaitant dldelj 
an „pres'ą"; gerai einas bl/.-
sras jrengimas; prieinama nuo-
era sutartis: puiki proga siu-
ideaUAka porai; parduoda už 
skubiam pardavimui — ap-
m lestą. 

3510 So. VVnlbuv St. 
LAfayetto 3-1023 

11HKTOKANA8 
einąs biznis labai Judrioje a-
SJe. Pilnai jrengtas, modernlfi-
artu ir „barbeoue pit". Ideali 
specialybėms. Žema nuoma, 
įtartis. Nebrangiai, $2,500. Dell 
iteresų nori skubiai parduoti. 

6248 S. Ilvaas 
KKmtood 6-9705 

pietvakariu biznio rajone: 2 
•autuvfi; daro dldelj klekj blz-
si moderniški J rengimai; l i -
»ma: garu apslld.: gera sutar-
•l p a r d u o t i — p r i e ž a s t i s l i g a . 
k i t o į v e r t i n i m u i . 

5838 So. Kcdzle A* e. 
I I I III I m k 4 - 3 6 9 3 

ĮDOMIOS KNYGOS 

H 

Tel. 
4tam 

• FA 
• I K 
• AN 
P e r i n i 

Ar j 
bo, I 
nit ik i 

linga 
• SI 
• PI 
• SI 
• F< 
Komp 
dą, p< 
(''iami. 
liskal. 

M 
Š 

nones ir s 
go pergyvenimai vokiečių 
tracijos stovykloje 1943-
1. 

še Stasys Yla. 560 pal., pa-
ota, kaina — $5.00. 
bejotinai tai yra pats stam-
9 ir tikrai meniškai išleis-
rinys 1951 metais. Knyga 
k baisių ir jaudinančių įvy« 
jakojimas. Ji yra visiems 
na žmogaus gyvenimo mo
tin. Dr. P. Brazys. Laikas 

(Argentina) 
ga skaitydamas ir versda-
įslapį po puslapio, sueipa-

gyvais žmon§mis, jų cha-
lis. drebėdamas degi smal-
i 

senas, t . ŽUHirlai, 1952.1.17 
ga man labai patiko. Tai 
&s kūrinys. IS viso knyga 
traukliai paraSyta, kad vie-
anot liaudies posakio, "be-
t net kvapą užima". Skai-
arsi koks romanas." 
L K. Urbonavičius Rytas, 

1952.1. 25 
Icymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
134 So. Oakley Ave. 

Ghlcago 8, 111. 

KITĘ ĮDOMIA KNYGĄ 

Imsrės iki Orinoko 
arašyta mlsijonieriaus 
N. A. SABALIAUSKO 
įsi autoriaus patirtuosius 
iš Įvairiuose pasaulio kraS-
r tautose, ypač paslaptin-
NDIJOJ, kur kaikurj laiką 
B dirbo misijose. 

Kaina $2.50. 
o.ii knygos laida jau bal-
išparduoti. Tad paskubfik 

ti Draugo administracijoje: 

DRAUGAS 
S34 So. Oakley Ave. 

Cbic&go 8, 111. 

II 

tALEISKITE PROGOS: 
i tantavimas nemokamai 
UOAfi' — geriausias lietuvių 
Ifl, metams tik 9 dol.. pusnį 

:. LAIVAS" — labai Jdomu* 
i Ir tautines minties savait 
n e t a n i B t i k 2 d o l . 

MARIAN" — mSnesinlf 
anglų kalboje l ielnąs žurna-

ams 2 dol. 

ir kitus katalikiškus lalkrsA-
Ite užsisakyti, pratęsti pronu-
kiekvieną sokm. di'enj "Mū-

•audos kioske prie Šv. Kry-
žnyčlos Town ot Lake llotu-
mljoje. Sių laikraščių atsto
tos Jums pakvitavimus. 

mm m 
LSKATTĘ "DRAUGĄ". 
[TE JĮ KITIEMS. 

L 
IF YC 
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:D AND HE 
DRAUGAS" AGENCV 

55 E. YVaHhington St. 

Tel. DEarbom St. 

2334 So. Oakley Ave. 
VIrginia 7-6640 7-6641 

pmwmmmmwmamzaiaam 

MEN F0R 
icrroRY \VOHK 
(JHT AftflnMBLY 
01) MA<i|IINI«: OI'F.UATOIIS 
įamnt. Day vvork. n i " s welcom 
GEPHART MFG C0. 

1 0 2 0 VY. A . l a m s S t . ' 

jūs jieškote nuolatinio dar-
švarios dirbtuves — darbi 
ų įvertinimo? Mums reika-
i. 

HEAR OPERATORS 
RESS OPERATORS 
POT WELDERS 
OLDERS 
panija užmoka ligoninę, apdrau-
ensljos planas. Tremtiniai kvie-
. Ttiri kalbfiti Ir suprasti ang-
. Ateikite: 

DVERTISING METAL 
DISPLAY CORP. . 

MR. STICKLINO 
620 W. 19th Cicero, 111. 
Jaukite: BIshop 2-1242 

0 0 K H E R E! 
OU ARE A 
* MAOHINIST 
• MILLVVRIOHT 
* \vIKI: TINNER 
• CRANK OPERATOR 

W 1 1 S 0 N 
iTEEL & WIRE C0. 
140 So. VVestern Ave. 

LAFAYETTE 3-1221 
L good paying. Steady job for 
vith many benefits, including 

• HOSPITALTZATION 
• PD. VAt!. AND 
• PKNSION. 
will conslder trainlng Wlre 

Drawers and Tlnners 

X STEEL & WIRE CO. 
jums nuolatini darbą, šva 
dirbtuvėje, kur darbinin-

vertinami. 

» WIRE DRAWERS 
i HEIJPERS 

rimas nebūtinas, išmokysi-
įžiningus darbininkus. Gau 
iriedai darbininkams, 
eiptis 4630 VV. 53rd St. 

ĮDOMIOS ElfTOOf 

ja Petronė lės Orintaltet* 
toyga legenda 

W V I L I G A I L 1 6 , ' 
Ii spaudos. Meniškai illu» 

i Pauliaus Augiaus medžio 
lais. Kaina $1.20. 

D R A U G A S 
134 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

uja Vytea Nemun61lo knyga 
LIETUVAI TĖVYNEI 
ni« mažiausiems skaitytojams 
otos VI. VUelklo iliustracijos 

Kaina 50o 
akymus su pinigais siuskite 

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

Ghleaffo 8. IIIIIUIIN 

ALftDOMS IR KNYGA 

tinkama dovana vaikams 
JO KIRVIS — gražiausios ir 
lusioa lietuviškos pasakos. 
>j apie 30 paveikslų, 224 psl. 

Kaina $2.50. 
ima Draugo Administracijoj 
i knygininkus. 

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

Chlcago 8, UL 
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:LP WANTE 
KELP WANTED — VYRAI 

irime nuolatinį darbą gabiems 
rrams dirbti 
LEPYKLOS BENDROVftJE 
ityrimas nebūtinas. Išmoky-
ne sąžiningus darbininkus. 
;ros darbo sąlygos, švari dirb-
ve. Pradinis atlyginimas $1.50 
vai., plius „bonus" už naktinį 
irbą. Kreiptis: 

5324 S. Federal 
ldokai J vakarus nuouo State St.) 

M A N 
ddle age preferred General 
lintenance work. — Permaneht 

5 day — 40 hour week 
Good working conditions. 

LSEN PARK BREWING C0 
3049 VV. 26th Street 

BĮ. 7-9502 
r 

OXY — ACETYLENE 
TORCH MEN 

CPERIKNCED IN fuiTINO 
RAP 1RON AND 
įIMiOAI) KQUIPMKNT 
)OD START1NG HAI.ARY WITH 
BCB W , O R K INCBNT1VB 
B»B INSURANCE ANO 
> 8 P I T A T J BENEFITS 
1DRRN Pl.ANT WITH 
)I)I<:RN FACIUTIĖB. 

kNTHONY CONTRACTING 
CO. 

300 VV. 87th Street 

domitCs nuolatiniu darbu. Svarlo-
dirbtuvSJe kur darbininkai yra 

r t l n a m i ? 

M U M S R I O I K I A : 

TOOI. MAKERS 

TOOL ROOM MACHINISTS 
ras .-111 \ K i n i 111;i M grerlems vyrams. 
U.SUH priedai. Priimsime gabius 
?. Reiklu suprasti ir kalbPti ang-
tal. Kreiptis — 

acs Products, Inc. 
2A30 South \Viil>ash Ave. 
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jfls jieftkote nuolatinio darbo Ir 
•binlnkų jvertinimo? 

M10S TITRTMR 

DVIEM MECHANIKAMS 
<>nl patyriniOR iMigoidaujamaM) 

•as atlyginimas geriems vyrams, 
įsus priedai. 

A t e i k i t e . -

ZWEIFEL MOTORS 
1131 Chlcago Ave. 

EVANSTON. ILLINOIS 

kalinsras 
iSSISTANT 8HTPPINO CliERK 

(Prekių išsiuntimui) 
• OLEAN-TTP MAN (valymui) 
kla kalbfiti ir suprasti angliškai. 

5 dienu, 36 vai. savaitS. 
Nuolatinis darbas. 

BN SCHAACK PREMIUM 
CORP. 

310 W. Waahlngton Street 

\x norite pakeisti darbą? 

YRA DAUG ĮDOMIŲ DAR
BŲ 
GALIMA PASIRINKTI PA-
V1AIN \ 
RENDROVĖS „CAFETE-
rERIA" — VALGYKLA 
PRADINIS ATLYGINIMAS 
NUO $1.48% Į V AL. IKI 
52.221/2 I VAL. SU AUTO 
tfATISKAIS PAKILIMAIS. 
,PREMIUM" UŽ NAKTINĘ 
PAMAINĄ 
PATOGU PRIE VISŲ TRAN 
SPORTACIJŲ 

įleidus valandą pasikalbeji-
su mumis apie jūsų ateiti 

gvai gali būti „turning 
nt" — pasikeitimas jūsų kar 
oje. Negali turėti geresnį 
>bą kaip darbą pas 

gersoll Prod. Division 
torg-Warner Corp. 

1000 W. 120th Street 

COmmodore 4-7800 
Employment Office 

lei turite parduoti ar lAnuomo 
paalttkelbldte amulklŲ Hkelblmo 
Tluje. Skelbimą r»'*<« »M«-«taaU 
t f o i l u ; V/Ktf-lnIu. 'IMUH. 
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D ADVERTIS 
ELP W A N T E D — MOTERYS 

fūs esate susidomėję nuolatiniu 
-bu su užtikrinta ateit im? Mums 
L reikalinga gabi 

Stenografė-Mašininkš 
tyrusi, bet priimsime Ir mokytą 
[gu.sia mokykla. Malonios darbo 
ygos, jvairios pareigos. 6 dienas 
r. Gausus priedai. Ateikite arba 
uklto asmeniškam aaslkalbfijlmul 

M r . l i i ' l g g s 

ENERAL FINANCE CORP. 
2114 W . 6»r«l 

H l .mlock 4-0700 

r jūs jieškote nuolatinio dar-
.? Mes turime vietų šiose sri-
se: 
• ASSEMBLERS 
• PRESS OPERATORS 
• SPOT WELDERS 
;ros darbo sąlygos, pilna dar-
ninkams priedų programa įs-
titant užmokamą ligoninę, ap-
audą ir pensiją. Proga sąži-
ngai darbininkei. Tremtines 
liečiamos, turi rašyti ir kalbe-
bent kiek angliškai. Ateikite. 

ADVERTISING METAL 
DISPLAY CORP. 

4620 W. l» th Cicero, 111. 
MR. STICKIJNG 
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Ar jOs domitės pastoviu darbu 
su satigria atoitimi? 

Mums reikia pajėgiančios 
STKN'OGKAPHKIt — TVPIST 

ityrusios, bet bus priimama ir pa-
akyta „GraduantS". Malonios dar-

salygos, jvairios pareigos, proga 
rodyti savo gabumus. Jeigu jfls 
r i t e k a r j e r o s d a i i K i a u n e g u d a r b o , 
3 a s k a m b i n k i t e Š i a n d i e n a s m e n i S -
m pasikalbėjimui. 

CELANESE CORP. 0 F 
AMERICA 

M K R C H A N D I 8 1 ? M A R T . 
\ \ l l i f « - l i a l | 4-ftSO!) 

1ANUOMUOJAMA 

NUOMOJAMI atskiri miegamieji 
mbariai. Galimybfi naudotis bend-

virtuve. 
3261 S. Halsted St. 

REAL ESTATE 

rai pastatytas senesnis namas 
illinette. Mažas butas 2-me aug.šte 
im galima naudotis kaip 3 mieg. 
mb. narna. Karstu oru apsild., 
niplnis sklypas 6 4 x 8 7 ; žemi mo-
učial, nebrangiai apfilldomas. Kaip 

geras atremontavimui d61 pasl-
Inymo. šaukite savininkų, — 

(illn nlmf 5-4874 
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irrlll apylinkėj — 73rd; „Sun Par-
" 6 butu; 5 kamb. kiekvienas 

uždarom verandom užpakalyje, 
tūtom, m Arinis garažas; kokliu v o * 
a; modernišku kanalizacija: garais 
stokeriu ap.šild.; 1 luitas tuftėlns. 

, Ul»town 8-1700 

Help Flght TB 

uy Christmas Seals 

Skelbtis •DRAUGE" apsimoka 
i JIH yr* pladlauslaJ nkaitoma* 
tuvly dienraštis, o skelbtam 
Ina yra prieinama vlflleno*. 
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HELP WANTED 

Ar domitės nuolatiniu darbu 

HOME INSUf 
TURI KELETĄ \ 

• TYPISTS 
• FILE CLERKS 

Pageidaujame patyrusių, bet imsir 
člas dirbti. Malonios darbo sąlygo 
Ba vaite. 7 vai. dieną, 8:45 iki 4:45. 
men's lounge", ir valgykla. Gausūs 
naudoti jūsų iniciatyvą. Kreiptis i 
Enfield ir pasitarkite apie jūsų ate 

HOME INSUF 
115 W. Jackson Blvd. 

tvirtadienis, gruod. 11, 1952 

>EMENTS 
HELP" WAgTEP "•!' MOTERYS 

ir jūs, esate susidomėję nuo-
itiniu darbu su užtikrinta atei-
im? 

MATININKE 
Rcntlro įstaigos Darbo 

Tarnautoja 

'atyrusi, bet priimsime gabią 
iradedančią. Malonios darbo są 
/gos, jvairios pareigos. Gausūs 
triedai. Šaukite Mr. Karus. 

KEdzie 3-S803 

r JOs Ipfikot pastovatis darbo su pul 
lomls sąlygomis, ir darbininko Jver-
Inlmu. Mums reikia 2-Jij suge|>ani*ių 
TVPIKTS — C.KNERAL ( I . I H h S 
'atyrusii;, bot bus priimamos ir ga-
los pradedančios. Įvairios pareigos, 
ausi priedai —• 6 dienos savaitėje. 
Ikambtnkite ar pamatyklt Mr. Klein 

TH0MAS & BETTS C0. 
411 SO. SANGAMON 

Telef. MO 6-4780 

PARDUODAMA 

Vr jau turite {sipije "Sūduvos" 
šleistą visiems žinotiną, ypač 
įaujai atvykusiems lietuviams 

NF0RMAGIJ4 APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINĮ APRŪPINIMĄ? 
Fel dar neturite, tai pasRubekit! 

Leidinys labai patogus, kiše-« 
įinio formato. 

Šiame Infirmacianiame lei-
linyje be kalendariumo įdėtas 
>lati informacija apie Jungti
nu Amerikos Valstybių fede-
ulinj socialinj aprūpinimą, soc. 
Iraudimo korteles, privalomą 
vetimšaliu registraciją. įvairūs 
įdresai.* pasiuntinybių, konsu-
atų, liet bendruomenių orga-
lizacijų, sąjungų ir ktM be to 
tspausoMntas naudas pašto ta-
ifas ir kit. informacijos. 

Užsakymus su trini^ais siųs
i t e : "DRAUGAS". 2334 So. 
)akley Ave., Chicasro 8, m. 

"pRANFMMAS 

DIDELE NAUJIENA 
SENIEMS IR NAUJIEMS 

ATEIVIAMS!!! 
Jau iSejo laukiamas, linksmas, 

/airus, turiningas 
PKLftDOS KALENDORIUS 

195S METŲ. 
ame telpa daug šaržų, iliustraci-
4, juokų ir Stalino raudonasis 
ampelis. 128 psl. kaina tik $1.20. 
Geriausios Kalėdines dovanos: 

rAUFO PASAKOS I ir n dalis, 
10 psl. kaina $2.75. ANDERSO-
ro PASAKOS. 210 psl. kaina $2. 
i. Vilainis, ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, 
32 psl. kaina $1.50. Isejo jau 9 
umeris Pelėdos, o Kalėdinis ifiei-
a šio men. 20 d. 

Užsiprenumeravę Pelėdą 1953 
letams ir prisiuntė $4.00 gaus 
eledos Kalendorių dovanai. 
Adresuokite : 

P E L Ė D A , 
3153 So. Halsted St. 

Chicago 8, III. 

Jei turite parduoti ar linnomo-
I, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
kyriuje. Skelbimą galite perduoti 
elefonn: Vlrginia 7-6640. 

i — FEMALE 

t su užtikrinta ateitim? 

RANCE CO. 
VIETŲ DfiL 

S 
• STENOORAPHERS 

ime budrias naujai pradedan-
os, įvairios pareigos. 5 dienų 
i. Moderni raštine. Puiki „Wo-
s priedai darbininkams. Proga 
asmeniškai arba šaukite Mr. 

teitį pas — 

RANCE CO. 
JHArrison 7-06S0 
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Painformavo SIŲ dienų aktualijomis 
RAŠO MCSŲ KORESPONDENTAS NEW YORKE 

Š. m. lapkričio mėn. 29 d. ka buvo išaugusi iki 15,000 pa-
New Yorko lietuviai žurnalistai vardžių. Su tremties banga į 
buvo susirinkę Lietuvos Lais- Vokietiją ir tolimesne jų emi-
vės Komiteto (buv. Lietuvių gracija ši kar to teka išaugo per 
Patariamosios Grupės) patal
pose spaudos konferencijai. 

100,000 pavardžių. Lietuvos 
Ger.. Konsulatas Nevv Yorke i 

Ge*. Konsulo J . Budrio l S a v o k a r t ? t e k * &™ v i s u 8
x

t r ! m 

pranešknas ' t m i u s ' n e a u r m t ku r J » išvazia 
vo ir gyvena. Todėl šiandieną 

Gen. konsulas J. Budrys j a u daug kas į mus kreipiasi ir 
spaudos žmones painformavo m e a galime j am suteikti lietu-
apie Lietuvos įgal. min. Va- v io adresą ne tik JAV, bet ir 
shingtone p. P. Žadeikio lan
kymąsi J T ir įteiktąjį memo
randumą: Agresija ir "neagre-
si ja" pagal Sovietų įsipareigo
j imus ir veiksmus Lietuvos 
valstybės patyrimų šviesoje 

kur nors gyvenančio Australi
joje ar kitame kraš te . 

Turint šią kartoteką, gali
ma tautiečiui padėti ne tik vie
nas kitą susirasti , bet j i labai 
svarbi lietuvių palikimo by-

(jo teks tas buvo išdalintas kiek i o m s , apie kur ias tenka j au at-
anksčiau) . Toliau kalbėdamas 
p . J . Budrys nušvietė šiandie
ninę Konsulato veiklą, kuriam 
be įprastinių konsularinių dar
bų tenka šiuo metu ir visa 
eilė kitų pareigų. 

a ) Lietuvių kar to teka buvo 
pradėta sudarinėti dar 1936 m., 
kai teko pradėti aiškinti šiame 
kraštte apsigyvenusius lietu

vius ir rūpintis jų likusio tur to 
globa. Iki 1945 m. ši kartote-

skirai kalbėti. Tik labai gaila, 
kalbėjo gen. konsulas J. Bud
rys, jog daugelis ir dabar atvy
kusių lietuvių pamiršta konsu
latui pranešti savo adresą, tuo 
pačiu kar ta i s nuskriausdamas 
ir pa ts save. 

b Palikimo Bylos 

Daugelis senesniosios kar tos 
lietuvių miršta, nepalikę testa
mento. Pagal JAV įs ta tymus 

f TELEVIZIJU IŠPARDAVIMAS! 
S 

tokį tur tą gali paveldėti jo gi
minės, nežiūrint kur jie būtų. 
J tokius palikimus visados pre
tenduoja ir Sovietai, samdy
dami kiekvienu atveju advoka
tus, nesiskaitydami su išlaido
mis. Sovietai, negavę Lietuvos 
okupacijos pripažinimo iš JAV, 
šiuo keliu bando sudaryt i to
kius teisinius pretekstus, bei 
jiems nevyksta. Palikimų bylas 
paprastai laimi Konsulatas ir 
tie pinigai patenka į teismo, 
valstybinius depozitus, kuriuos 
vėliau giminės galės atsiimti. 
Taip pa t labai dažnai pavyksta 
t o k i u s p a l i k i m u s j a u g a u t i , t . 
y. jie perduodami saugoti į Lie 
tuvos Gen. Konsulato rankas. 
I r šiandien mūsų Konsulato ži
nioje y ra per 100,000 dol. ir 
maždaug kita tiek deponuota 
kitose, teismų nurodytose įstai-
gose. 

Turint jau minėtąją lietuvių 
kartoteką, kar ta is pasitaiko 
naujai atvažiavusiųjų t a rpe su 
rast i mirusiojo gimines. I r čia 
Konsulatas y ra daug padėjęs 

Dan Kuraitis r y t o j I švyks ta į 
savo ilgą kelionę aplink žemės 
rutulį. Aplankys Europą, visą 
eilę Azijos valstybių, Austra
liją ir grįš iš kitos puses, 
perskridęs Atlanto vandeny
ną. Geriausio pasisekimo ke

lionėje. 

d Kiti rūpesčiai 

Vienas mūsų Konsulato ta r -
šiuo metu gyvenantiems t rem- inautojas nuolatos seka J T po-
tiniams P. Amerikoje ir šiame jsėdžius ir renka visą Lietuvos 

Pajicškojimai 
Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorke pajieškomi asmenys: 

Adomaitis, Antanas ir Kajetonas. 
Aksomaitis, Kostas. 
Barzdaitis, Antanas, iŠ Talkiikių k., Vii 

kaviškio apskr. 
Buzas, Kazimieras, iš Sargčnų dv., Kau

no ap. 
DabSicnč - Siurblaite, Ona, iš Skliaustų 

- Spelčių k., Luokės v., Telšių ap. 
Grišmanauskaitė, iš Platelių vi., Kre

tingos ap. 
Kačinskas, Jonas, kilęs iš Smalenų k., 

Anykščių v. 
Kubilius, Povilas, iš Paryžiaus k., Su

bačiaus v., Panevėžio ap. 
Kužinskytė, Ona, iš Šakalines k., Gau

rės v., Tauragės ap. 
Kundclytė, Bronė, iš Rūmiškių k., 

Obelių v., Rokiškio ap. 
Kutka, Edvvard, kilęs iš Šileikų k., Vy

žuonų v., Utenos ap. 
Lackncr, ar Rachner, ištekėjusi Mazat, 

ar Marzat, Johanna, iš Lietuvos, „Gross-
Schellerin". 

Mačiūnas, Kazimieras. 
Marzat, ar Mazat, gimusi Rachner, ar 

Lachner, Johanna, iš Lietuvos, „Gross -
Schcllerin". 

Mazat, ar Marzat, gimusi Rachner, ar 
Lachner, Johanna, iš 1 Lietuvos, „Gross-
Schcllerin". 

Mcnkaitis, Pijus, iŠ Užbalių k., Paje
vonio v., Vilkaviškio ap. 

Norkus, Stasys, iŠ Račių k., Eržvilko 
v., Tauragės ap. 

Petruškevičius, Vincas ir jo du broliai, 
iš Ralių k., Krosnos v., Seinų ap. 

Rachner, ar Lachner, ištekėjusi Ma
zat, ar Marzat, Johanna, iš Lietuvos, 
„Gross - Schellerin." 

Simakaitis, Jurgis, iš Naumiesčio, Sa
kių ap. 

Siurblaite - Dabšienė, Ona, iš Skliaustų 
- Spelčių k., Luokės v., Telšių ap. 

Skauradžius, Karolis, ir jo brolis. 
Stuoka, Petras, iš Stuburų km., Sala

miesčio parap. 
Užusicnis, Kazys, iš Skvarbų k., Su

bačiaus v., Panevėžio ap. 
Jieškomicji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti j : Gonsulate 
General of Lithuania, 41 W. 82nd Street, 
Nevv York 24, N. Y. 

PALIKIMO REIKALU 

Viktoro Tamulevičiaus, kilusio iš Šiau
lių ap., Šaukėnų v., palikimo reikalu jioš-
komi: seserys Zozė Bytautienė, Olesė Ta-
masieno, ir mirusios sesers Kazimieras Va
siliauskienės vaikai. Taip pat mirusio bro
lio Felikso vaikai. 

Jicškomieji, jei jie randasi tremtyje, 
prašomi atsiliepti Lietuvos Gen. Konsula
tui Nevv Yorke. 

2,000 setų! Daugiau negu du šimtai tūkstančiu doleriu, 
ver tes televizijos prekių parduodama žemiausiomis visame 
kraš te kainomis pas Budriką. 1953 m. modeliai: I himnu t, 
Philco, RCA-Victor, Admiral, Zenito, General Electric, 
Magnavox ir kitoki. 

Labai gražus mahogany console televizijos 

se tas su dideliu paveikslu už J - | O 0 . 0 0 
Už 121/2 colių setą jūs mokėsite t ik ta i $68-00 
16 colių paveikslas televizijos se tas už $99-00 
17 colių paveikslas console TV setas tik už $ " | " 7 3 . 0 0 
21 colio paveikslas TV setas už . . . . J - i O O a ( ] Q 
Labai gražus 21 colio console, mahogany 

kabinetas , — su viskuo už $288-00 

J ū s gausite T. V. kėde dykai . Įmokėti t ik 10' / , 
Lietuviškos kalėdines a tvi rutes su lietuviškais 
pasveikinimais po 5 C i r P ° 10c> Raunamos pas 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Holsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7237 
Krautuvė atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 
Nedėliomis uždaryta visą dieną 

Pas Budriką gazo ir elektros bilos užmokamos be jokių ekstra 
mokesčių. Gaunama American Express Money Orders 

krašte . Vieną kar tą pavyko tuo 
būdu padėti ne t atvažiuoti vie
nai tremtinei iš Vokietijos, ku
rios nenorėjo įsileisti dėl jos 
silpnesnės sveikatos. Buvo mi
ręs brolis, palikęs per 47,000 
dol. tu r to . Mes pris tatėme teis-

! mui jos pareiškimą, j i gavo pa
likimo dalį ir atvažiavo į šį 

'kraštą. Šis pavyzdėlis i r paro
do, kaip svarbu turėt i visados 
kiekvieno lietuvio adresas, nes 
šios moters adresą teismui ga
lėjome pr is ta ty t i tik paskutinę 
dieną... Panašių atsitikimų pa
sitaiko ir dažniau. 

c Dokumentu tvir t inimas 
ir pasai 

Gen. Konsulatui pavyko pir
miausia sus i tar t i su Albany 
dėl Lietuvos mokslo įstaigų 
dokumentų pripažinimo. Vėliau 
Albany pavyzdžiu pasekė ir ki
tų valstybėlių šios rūšies įstai
gos, k. a. Illinois, Ohio ir kt . 
Kokios praktiškos reikšmės šis 
laimėjimas tur i gali pasakyt i 
naujai atvažiavusieji lietuviai 
gydytojai, inžinieriai ir kt., ku
riuos tiesioginiai t a s liečia. 
Mums čia svarbu ne t ik toji 
praktiškoji, bet ir teoretinė bei 
teisinė pusė, būtent, kad Lie
tuvos švietimo įstaigoms teikia 
mas reikalingas respektas ir 
jos pripažintos lygiomis su ki
tų tautų t o s pa t rūšies mokyk
lomis. 

Gana dažnai kreipiasi lietu
viai norėdami gauti a r pratęst i 
Lietuvos užsienio pasą. Cia pa
sitaiko ir tokių, kur ie JAV gy
vena j au 20 m., tačiau kas 
dveji metai vis pratęs ia savo 
pasą. 

Budriko Radio Valanda kieKvbuo ketvirtadienio vakarą, nuo 6 
iki 7 vai. vakare iš WHFC radio stoties, 1450 kilocycies I 

SIMEONAS K/l VOLUS 
Gyveno 1333 S. 49th Court, 

Cicero, III. 
Mirė gruod. 9, 1952, C:25 val| 

ryto sulaukęs 74 m. amžiaus. 
OlrnS Lietuvoje. Kilo iš Er

zlų parapijos, Kavolių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

du sūnūs: Simeonas, mart i Jo-
sephlne, dvi anūkės —• Joanne 
Ir Dorothy ir sūnūs Jonas, mar 
tl Helen Ir anūke Goraldtne. 
Sesuo Ona Valtlkattlenį su Sei
mą, kiti gimines, draugai Ir pa
žįstami. 

Priklausė Kareivių Draug. 
Kūnas pašarvotas Antano 

Petkaus kopi., 1410 S. 50 Avo. 
Laidotuves Įvyks Sefttadlonl, 

gruodžio 13 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas i 
8v. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už vellonles sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas , 8v. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sunas. (Marčios, A-
uūk&s ir kiti gluwič.s. 

Laidotuvių direktorium Anta
nas Petkus. Tel. TO 3-*108 

reikalus liečiančią medžiagą. 
Taip pa t prie šio Konsulato 
yra sudary ta Komisija, kuri 
renka visą Lietuvos nuostolių 
medžiagą okupacijos metams, 
kad, reikalui iškilus, ji būtų 
paruošta ir kiekvienu atveju 
būtų galima pateikti buv. Lie

tuvos okupantams taikos su tar 
ties pasirašymo metu, — baigė 
savo pareiškimą Lietuvos Gen. 
Konsulas JAV p. J. Budrys. 

LLK pirm. V. Sidzikaus
kas padarė išsamų pranešimą 
apie Lietuvos Laisvės Komite
to, veikiančio prie National 
Committee for Free Europe, 
darbus. 

PADĖKA 
GERB. STASIUI RUDŽIUI 

Šiose sunkiose visuomeninio darbo ap
linkybėse Tamsta vadovavai Chicagos 
Skautų Tuntui, t. y. mokei mūsų vaikus 
būti gerais lietuviais ir padoriais žmonė
mis. 

Tėvų vardu, už atliktą darbą ir sugaiš
tą, laiką besirūpinant mūsų vaikų auklėji
mu, mes reiškiame širdingą padėką ir lin
kime sėkmes Jūsų gyvenime. 

Skautų - čių Tėvų komitetai 

PLATINKITE "DRAUGĄ" [ 

ADOLFAS W A I N A I Š K I S 
Gyveno B6O0 W. 61 st St. 

•Tol. ORvohlll 6-73555 
Mlrč gruod. 8 d., 1962. 8:30 

vai. ryto, sulaukės 62 m. amž. 
Uim5 Lietuvoje. Kilo i« Kau 

no apskričio, Krakių parapijos, 
Klinkigalių kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Kazimiera (Slrvidaltfi), 
trys dukterys: Holen, žentas 
Bruno Būry, I^orralne Ir Do-
lores, sesuo Stella Schultz, Jos 
sūnus J)r. Adam Schultz, se
sers sūnus Anthony Lembcr-
gas Ir Jo žmona, dvi ftvogerkos: 
Marijona Juotkus, Jos vyras 
Kazimieras Ir Stefanija Masal-
tlH, Jo vyras Izldoras Ir ftelma. 
ftvocerts Juozapas Sirvtdaa Ir 
jo žmona, kiti giminės, drau
gai Ir pažįstami. 

JLietuvojo liko dvi seserys 
KmilIJa Ir Julija Ir Jų ftelmos. 

PriklausS American I^gton 
Poopleg Gas Post Nr. 836, ir 

Keistučio Pašalpos Klubui. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos 

ir Evans koplyčioje, 6845 So» 
Western Ave. 
, Laidotuves Jvyks penktadieni, 
gruod. 12 d., is koplyčios 8 vaL 
ryto bus atlydėtas J Gimimo 
Paneles ftvč. parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už vellonles sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į fiv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, Dukterys, 
žentai, Sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktoriai Mažei
ka ir Evans. Tel. RE 7-860tt 

< 

if>» 

v^ft$fco>v 

WALTER ZABAVICIUS (ZEEBE) 
Gyveno 4 ^ 0 S. \Vestcrn Ave. Tel. Vlrginla 7-8S73 

Mir6 gruod. -9 d., 1952, 2 vai. popiet, sulaukės 48 m. amž. 
*n-M .»i *» * i u'»N '» ' 

Glme. Patterson, N. J. 
l'aslliko dideliame nuliūdimo žmona Agnės (pagal tėvus No-

reikiK), . sūnus ullward, sesuo Anna Jokšas, dvi švogerkos, Se
suo M. Hcrman, kazlmleriotė ir Stella YuŠka, švogoris John Ir jų 
ielmk. artimi gimines: Motina M. Teofilą, kazlmleriete, Petrončlo 
LauSas, Petras Ĵ jtyušaa su šeima, Antanas Laušas su šeima, Joo 
Norelkls s u ' šeima,' Jurgčlų šeima, Gudų šeima ir kiti glmln€s, 
draugai ir pažjstami. 

Kūnas pašarvotas John F. Eudeiklo koplyčioje, 4330 S. Ca-
llfornla Ave. 

Laidotuvės Jvyks šeštadieni, gruodžio* 13 d., Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydStas J Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. 
parapijos bažnyčią, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už vollonles 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas J šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnus, Sesuo ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius John F. Eudelkls. Tel. YArds 7-1741. 

A N T H O N Y B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. 50th AVE. 
CHICAG0, ILL. CICERO' ILL 

GRovehilI 6-0142 
' HEmlock 4-2644 

T0wnhall 3 2109 

Jolin F. Uudeikfc 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MOUJSHNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 i r Blf lhop 7-9481 

. . . • . i 

4330-34 South Calilornia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AM11ULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

MAGDELENA IR ANTANAS LEMBERGAI dėl 

ADOLFO VAINAUSKO 
..mirties, reiškia užuojautą 

ŽMONAI, DUKTERIMS IR SESERIAI 

STELLAI SCHULTZ'IENEI 

UUDĖSIO VALANDOJ 
šsnkitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyTena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

VIS 

IH •a P S 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
- » savininko — 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

IMdžlauHlaH Paminklam* 
Planų Pasirinkimas M e s t o 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS Sw*«9E 

i * 

BamuoM 

: '* 
* . . . . 

Anibiilaitsų patarnavi
mas y r a telkiamas 
diem) ir n M k t j. Rei
kale šaukite 
mus. 

Me« turime koplyčia* 
Roselando dalyse 1 r 
v i s o s e Ohicago* ir 
tuo jaus putai--
naujam. 

STEPONAS C. LACHAYVICZ 
2314 West 23rd PLACE 
10756 S. M30HIGAN AVE. 

TeL Vlrginla 7-6672 
PUllnuua 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE. , CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 a HALSTED STREET 710 \V. 181h STREET 

Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS ~~~ 
S807 S. LnUAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 &. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVIčIUS 
4848 S. CAUFORN1A AVE. TeL LAfayetle 8-8672 

• " * L J • ' " • " - • - • "'• J . p . . - i . . . . .• m vr-m m- • i . — » . , . . — . ,. i , . » • . • ,. » mm - • ! • • • • • • H I P ^ I 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
U46 tt'KST MilA STKEET T*.. VArat 7-0784 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO, IULJNOIS 
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Ketvirtadienis, gruod. 11, 1952 

A. J. VALSTYBĖSE 
— VVaterburio ateitininkai s. 

m. gruodžio mėnesio 14 dieną 
švęs savo metinę šventę. Į šven 
tę atvyks kun. prof. Stasys Yla. 
11 valandą ateitininkai daly
vaus šventose Mišiose ir eis kar 
tu prie šventos komunijos. 3 
vai. po pietų senosios mokyk
los Holy Name salėje bus iš-

X Lie t Agronomu Sąjunga I kilmingas posėdis, kur žymu-
Chicagoje paskyrė skautų kon- sis publicistas ir daugelio vi 

i mus. 
X J. E . vysk. V. Brizgys 

praeitą savaitę išvyko į Kana
dą ir kitas vietas. S. m. gruo
džio 12 d. bus grįžęs Chicagon. 

IŠ ARTI IR TOLI 

kursiu $10 vertes dovaną. 

X Antanas Matyžius, Dans-

suomeninio turinio veikalų au
torius, pergyvenęs ir aprašęs 
nacių koncentracijos lagerių 

ville, Mich., „Draugo" Adminis- j baisumus laikys ateitininkams 
tracijai rašo: „Dėkoju už Ka- \ paskaitą. Ateitininkų šventė y-
lėdinius atvirukus, kuriais esu ra vieša, ir joje laukiama atsi-
patenkintas44. lankant visų waterburiečių, y-

, o i C ^ ^ K Pač» k a d b u s pasiklausyti pro-X Kardinolas Samuel Stnu>h, l,m».n A , . gqs reto prelegento. 
Chicagos arkivyskupas, daly
vaus Labdarių bankete 1953 m. 

KANADOJ 
— AI senams (Toronte) gruo 

džio 3 d. gimė 8 svarų ir 6 
uncijų sūnus, kuris bus pa
krikštytas Paulius-Petras var
dais. Pranys Alšėnas yra nuo
latinis ir uolus dienraščio „Drau 
go" bendradarbis. 

VOKIETIJOJ 
— Kun. A. Bunga, (Memmin-

gen, Memmingerberg Reg. La-
ger, US Zone, Germany), krei
piasi į geraširdžius lietuvius, gy 
veriančius Amerikoje, ir prašo, 
gal kas galėtų to3 stovyklos lie
tuviams užsakyti gerų lietuviš
kų laikraščių bei žurnalų. Sto
vykloje yra apie 500 lietuvių. 
Daug jų tarpe ir vaikų, jauni-

ĮTEIKIA VftUAVA 

J mo. Jie labai pageidautų gauti 
Mary Kasheta (Mikalo- „Eglutę", „Laivą44, „Laiškus 

n b ) , 61 metų, VVorcester, 
Mass., mirė gruodžio 2 d. Ji 

balandžio 21 d. Conrad Hilton 
viešbutyje. 

^ „„ . ^ - r^ •* giniė Lietuvoje, VVorcester iš-
X O. Viskantienė, Detroit, 6 •£ . mrMO . 

%„ , ^ 7 • ; gyveno 40 metų, jos vyras mi-
M ch., „Draugo" Administraci- 6 r a , . !La«J.i«. TT* 

re prieš penkis mėnesius. Už 

jai rašo: „Įdedu $1.00. Dėkoju 
už gražius Kalėdinius atviru
kus44. 

jos sielą iškilmingos pamaldos 
atlaikytos Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje, palaidota 

X Julija Ja/mint u i t ė, mirus j Notre Dame kapinėse, 
motinai Vokietijoje, tebuvo 6 | _ p r o f A l b e r t a s T a r u H s , 
savaičių amžiaus. Chicagoje at- i š d i r b ę s d a u g i a u p e n ker ių me-
sirado geradarė jos globėja C a m e g i e I n s t i t u t e of Tech-
Mrs. Francis Brachulis, 3348 ^ ^ p i t t s b u r g h > P a . , i r g a -
So. Lowe ave. ' y ę s A m e r i k o s pilietybę, iš tos 

vietos atsisakė ir nuo gruodžio 
1-os perėjo dirbti į Library of 
Congress, VVashington, D. C , 

. kaip research analyst. 
dienas jau vežė ir pakavo rū
bus ir avalynę. Tai vis darbuo-1 — Aušros Vartų parapijos 
jasi dėl vargstančių Vokietijoje, sodalietės (VVorcester, Mass.), 

pirmininke išsirinko F. Dalt-
X Chicagos Apskrities Ku- was. Dorothy Sinkavitch yra 

nigų Vienybės susirinkime pra- ' vice-pirm., Grace Rachauskas— 
eitą antradienį šv. Antano pa-Į sekretorė, Helen Gvazdauskas 
rapijos klebonijoje, Cicero, 111., — iždininkė ir Rita M. Keršis 
išrinkta nauja valdyba: pirmi-1 — maršalka, kun. John C. Ju t t 
ninkas kun. P. Katauskas, vice- |yra dvasios vadas, 
pirmininkas kun. J. Kuprevi- _ F r a n k M o n k u s > Worces-

X Jonas Kerulis, 2421 W. 
45 Str., pasiaukodamas renka 
batus ir rūbus Balfui. Kelias 

čius, MIC, sekretorius kun. J. 
Borevičius, S. J., ir iždininkas 
kun . 'P . Cinikas, MIC 

X Kūčių ir šv. Kalėdų lietu
viškos tradicijos, kurios vaidini 
mo formoj buvo pavaizduotos 

ter, Mass., mirė šiomis dieno
mis. Už jo sielą pamaldos atlai
kytos šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. 

— H. Kačinskas, A. Škėma 
ir J. Blekaitis aitimoje ateity-

mokslo ir" industrijos muzėjuj Je ž a d a atidaryti dramos studi-
Chicagoj, patiko ir kitatau- J* Brooklyne. 
čiams. Automatic Electric Co. 
kasininkas amerikietis George, x Dr. Jur. Vladas Simaitis 
Dymmel, kuris moka vokiečių, išlaikė Illinois statė nustatytus 
rusų ir kt. kalbas ir kuris matė nekilnojamam turtui parduoti 
vokiečių, ukrainiečių ir ,kroatų j egzaminus (real estate broker) 
programas, „Dainavos44 ansam-,ir gavo leidimą verstis nekilno-
blio parodyta programa dėl lie-1 jamo turto pirkimo ir pardavi-
tuviškų melodijų, dainų, šokių įmo verslu. Jis gyvena 4241 So. 
ir tautinių rūbų yra labiausia | Maplewood ave., tel. BIshop 
susižavėjęs. Lietuviai pralenkė 7-0480. 
kitu*t 

X Ant gub. Stevenson rašo-
X Grasilda Bukaveckienė, \ mojo stalo raštinėje galima ma 

Dievo Apvaizdos parapijos gy- tyti lietuvišką juostelę. Ta gra-
ventoja (Union Ave.), jau grj- ži juostelė buvo įteikta guber-

Lietuviams4', „Ateitį44, „Aidus44 

ir kt. 

ITALIJOJ 
— Lietuvis kalbėjos su žy

miais italų politikais. Neseniai 
Romoje įvyko Italų Krikščionių 
Demokratų Partijos kongresas, 
kuriame Lietuvą atstovavo kun. 
Vincas Mincevičius. Nors buvo 
atstovaujami beveik visi kraš
tai už geležinės uždangos, ta
čiau dėl laiko stokos tik lietu
vių ir rumunų atstovams buvo 
leista pasakyti kalbas iškilmin
game kongreso atidarymo posė 
dyje. Su ypatingu palankumu 
ir gausiomis ovacijomis t>uvo 
palydėta lietuvių atstovo kun. 
Vinco Mincevičiaus kalba. Kon 
greso proga kun. Mincevičius 
buvo susitikęs su daugeliu augs 
tųjų Italijos politikų ir iš jų 
patyrė daug nuoširdaus palan
kumo visuose lietuvių reikaluo
se. 

KOLUMBIJOJ 
— Medellin Liet. Katalikių 

Moterų Draugija turėjo bend
rą pasitarimą mūsų mažiesiems 
Kalėdų eglutės rengimo reika
lu. Numatyta paruošti trumpas 
vaidinimėlis ir bus laukiamas 
Kalėdų senelis. 

KAS, KĄ IR KUR 

Dariaus-Girėno Postas įteikia vėliavą teisėjui A. F. ,Well8. Iš 
kaires į dešinę: Harriet Kamin, prez. of the auxiliary, teisėjas 

Wells, Comdr. S. Gay ir Mary Martin. 

CHICAGOS 2INIOS 
oterų rankos 

Dr. M. Brunner, Northwest-
ern universiteto medicinos pro
fesorius, atkreipia dėmesį, kad 
dabar gana daugelio šeiminin
kių rankos pagautos odos li
gos. Daktaras tvirtina, kad čia 
turi įtakos skalbimas, plovi
mas, naudojant gana aštrius 
skalbimo miltelius. Moterys bū
tų saugios nuo to, jei dėvėtų 
gumines pirštines, bet jos sako, 
kad su pirštinėmis joms nepa
togu dirbti. Skalbimo milteliai 
ne visi vienodai kenkia, yra ir 
švelnesnių. 

Susisiekimo nelaimes 
Chicagos susisiekimo tvarky

tojai perspėja Kalėdų laikotar
pyje visiems gatvėse laikytis di 
dėsnio atsargumo. Ypač vaikai 
dažnai patehka po automobi
liais. Paprastai gruodžio mė
nesiais mašinos Chicagos mies
te užmuša apie 10 ir sužeidžia 
apie 230 berniukų ir mergaičių, 
jaunesnių, kaip 15 metų. 

Išpumpuos prūdą 
jieškodami skenduolių 

Darbininkai, kurie jieško din 
gūsių vaikų Joanos Peterson ir 
Edv. Rosenstiel, gauna iš lai
vyno bei iš kaikurių pramoni
ninkų vandens siurblius, kuriais-
pasiryžę išpumpuoti 44 milionus 
galionų vandens iš prūdo, ku
riame, pagal šunų atsektus pėd 
sakus, spęjama vaikai bus nu
skendę. 

Piktadario paveikslas 
Policija deda visas pastagas 

sugauti banditą, kurs grasinda 
mas peiliu užpuldinėjo moteris \ (violončelė). Programoje Hayd 

— Budriko radijo programa. 
Prašome paklausyti Budriko ra 
dijo programos iš WHFC 1450 
kil. radijo stoties šį ketvirtadie
nį nuo 6 iki 7 vai. po pietų. Gir
dėsite nepaprastai gražios muzi 
kos, dainų, naujausių praneši
mų ir šiaip įdomių įvairenybių. 
Šias radijo programas leidžia 
Ju6zo Budriko krautuvė, 3241 
So. Halsted Str., Chicago, UI. 
Radijb klausytojams pageidau
jant, Budriko radijo programa 
pailginta dvigubai. Tad nepra
leiskite ir šį kartą pasigėrėti 
tikrai lietuvišku ir visų širdims 
brangiu mūsų menu. K. ' 

— „Baisusis Birželis", P. J. 
Naumiestiškio 3-jų veiksmų pje 
sė, iš pirmosios bolševikų oku
pacijos Lietuvoje statomas 
gruodžio 28 d. 4 vai. p.p. šv. An 
tano parapijos salėje, 1500 So. 
49 C t , Cicero, 111. Veikalą sta
to Cicero Dramos Mėgėjų Rate
lis. Visi kviečiami. Po progra
mos šokiai, griežiant lietuvių 
tremtinių orkestrui „Smagu-
tis". 

— Stygų Kvartetas sekma
dienį, gruodžio 14 d. 4 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoje ren
gia klasinės muzikos koncertą, 
kurį išpildys šie Kvarteto da
lyviai: Alfonsas Paukštys (I 
smuikas), Mykolas Petruševi
čius (II smuikas), Vytautas 
Jančys (viola) ir Selina Rosen 

— Chicagos Lietuvių Vaikų 
Teatro statomas V. Frankienės 
„Karalaitės Teisutės" vaidini
mas bus Indiana Harbor, Ind. 
šio mėn. 14 d. 3 vai. p.p. Šv. 
Pranciškaus parapijos salėje, 
o ne gruodžio 12-tą, kaip buvo 
pranešęs radijo „vaikų valan
dėlės" kalbėtojas praėjusį ket
virtadienį (XII.4). 

— Lima Pefiklene, mezzoso-
pranas, atliks Suzuki partiją 
operoje Madamma Butterfly, 
kurios II veiksmo finalas bus 
pastatytas A. Kučiūno operos 
studijos spektaklyje gruodžio 
mėn. 14 d. 3 v. p.p. Interna
tional House. Siame spektakly
je gražų užbaigiamąjį chorą at
liks Alice Stephens dainininkės. 

— „Kalėdų Naktis" šokių sui 
ta ir trijų veiksmų pasaka 
„Snieguolė ir 7 nykštukai" bus 
išpildyta didžiulėje Vaikų šven 
tėję ir Eglutėje gruodžio 20 Ir 
21 d.d. (šeštad. ir sekmad). 
Programą išpildys Išraiškos £o 
kio Studijos mokiniai ir moki
nės, vadovaujant A. Valeišaitei 
ir L. Lazauskienei. Po progra
mos visus vaikus dovanomis ap 
dalins Kalėdų Senelis, šventės 
pradžia šeštadienį 6 vai. popiet, 
o sekmadienį 4 vai. p. p. 

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORO 
PIRMYN KONCERTAS BALFO 

NAUDAI 

- • 

Autobusų stotis vidurmiesty 
Greyhound autobusų linija 

sausio mėnesio pabaigoje jau 
tikisi atidaryti naują savo auto 
busų stotį pačiame miesto cent
re: ties Clark ir Randolph gat
vių sankryža/ 

no, Griego, Fabrė, Fiocco ir mū 
sų kompozitorių J. Naujalio ir 
M. K. Čiurlionio kūriniai. 

— Lietuvių Siuvėjų lokalus 
269 ACW of A šaukiamas su
sirinkimas gruodžio 12 d. 7:30 
vai. vak. Amalgamated centro 
name, 333 So. Ashland blvd. Vi 
si nariai kviečiami. 

— Lietuvių Brolių ir Seserų 
Susivienijimo draugijos prieš-
metinis susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 14 d. 1 vai. p.p. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje. 

Rado sužeistą žmoną j j į * ! ? visl n\riai-žs atsil
h

an-
' ™ kyti j sj susirinkimą, nes bus 

Aleksas Furey, važiuodamas ' renkama valdyba 1953 m. 

ir mergaites. Vieną tokią mer
gaitę, Kotriną Hovvard, 21 m. 
amžiaus, esančią ligoninėje ir 
tik išimtą iš deguonies palapi
nės, aplankė seklys Adolfas Va 
lonis. Jis žinomas savo gabu
mais pagal nupasakojimą nu
piešti žmonių veidus. Į ligoninę 
jis nusinešė ir rinkinį visokio" 

* I 

tipo nosių, smakrų, ausų mode
lių, iš kurių nukentėjusi mer
gaitė atrinks panašiausius į ji^ 
užpuolusio bandito. 

žo po operacijos iš šv. Kryžiaus 
ligoninės ir vėl gali dirbti savo 
krautuvėje. Bukaveckų maisto 
krautuvėje pardavinėjami ir lie
tuviški laikraščiai, kaip „Drau
gas44 ir kt. 

Pažymėtna, kad Bukaveckai 
yra labai teisingi ir nuoširdūs 
lietuviai katalikai. 

X Emilija (Rumbutyte) ir 
Vincas Mikaloniai, gyveną Ha
miltone, Kanadoje, susilaukė 
pirmgimės dukrelės. 

X Madestas Jakaitis, gyv. 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
(Ruble 8 t ) , kuris 1950 m. iš
vyko savanoriu į JAV kariuo
menę, dainai rašo savo tėvu-
čiams laiškuose, kad jis labai 
patenkintas savo tarnyba, nes, 
esą, savanoriams duodamos di
desnės lengvatos. Baigus jam 
būtiną apmokymą prie radaro, 
buvo leista privatiškai mokytis 
rusų ir ispanų kalbas, o dabar 
mokosi vienoje augštesnėje mo 
kykloje, elektrikos ir matema
tikos skyriuje, tęsiant toliau ir 
karo tarnybą. 

natoriui lietuvių veikėjų. Tą juo 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
— Artėjant Elzbietos karū

navimui. Anglijos katalikų 
sluogsniuose su dideliu susido
mėjimu laukiama pranešimo, 
ar į karalienės Elzbietos vaini
kavimo iškilmes bus pakviestas 
Popiežiaus atstovas ir kokia 
jam bus skirta vieta. „Yra ab
surdiška, — rašo ta proga 
„Catholic Times44, — kad Ang
lija, kurioj yra 5 milionai ka
talikų, ir Commonwealth'as, ku 
riame jų yra apie 25 milionai, 

stelę pastebėjo Stasys Pieža,įkį šiol neturi šv. Sosto atstovo, 
Chicago Herald-American re- k a i t u o t a r p u 34 valstybės turi 

— Butų krize Prancūzijoje. 
Viena iš sunkiausių problemų, 
kurią stengiasi bent dalinai iš
spręsti Prancūzijos vyskupai, 
yra butų krizė. Angers vysku
pas paskutiniu laiku pats as
meniškai aplankė barakuose ir 
įvairiose landynėse gyvenančhis 
darbininkus su šeimomis ir tuoj 
ėmėsi konkrečių žygių padėčiai 
pagerinti. Taip pat Reimso ir 
Bordeaux vyskupai jieško prie
monių problemai išspręsti. 

Valdyba 

Pianistas-virtuozas And-

vaus Margučio ruošiamame kon 

dakcijos narys, kai jis turėjo 
su gub. Stevenson pasikalbėji
mą Springfield, 111. 

X Stephanie Novicky, pianis 
te ir mokytoja, 100 Broadway, 
Melrose Park, 111., parašė vai
kams tris muzikines kompozi
cijas, kurias priėmė VVillie Mu-
sic Company, viena didžiausia 
leidėja muzikinių kūrinių vai
kams. Tie kūriniai vadinasi: 
„Twinkle, Tvvinkle Little Star", 
„Row, Row, Row Your Boat44 ir 
„The Farmer in the Delb44. Jie 
bus atspausti anksti pavasarį. 
Novicky yra baigusi Chicago 
Musical College, kur ji studi
javo kompoziciją pas Ernst 
Krenek. Ji buvo pagerbta, kai 
atliko pianu savo sonatą North-
western university's Compo-
ser's Symposium, esant moky
kloje. Ji taip pat studijavo mu
zikos teoriją Rochester, N. Y. 
Stephanie Novicky yra ištekėju 
si už advokato Kenneth W. Ja
kus. 

1 ; 

specialius Popiežiaus pasiunti
nius. Britų bendruomenėms vis 
plečiant savo nepriklausomybę, 
santykių tarp šv. Sosto ir Ang
lijos klausimas įgauna vis dau
giau reikšmės. 

— Popiežiaus nurodymai. 
Chambery Arkivysk., grįžęs iš 
oficialaus apsilankymo pas šv. 
Tėvą, pareiškė, kad į jo pra
šymą duoti nurodymų pasto
racijai, Pijus XII be jokio svy
ravimo nurodęs šiuos tris punk 
tus: kunigų dvasinis gyveni
mas, ištikimumas tikėjimui ir 
energingas apaštalavimas. Tai 
programa, kuri visus, tiek ku
nigus, tiek pasauliečius, gali į-
kvėpti, brandinant tiesos, mei
lės ir šventumo vaisius. 

— Areštavo \l\ 5 augštus 
dvasiškius Lenkijoje. Pastaruo
ju metu Lenkijoje areštuota 
penki augšti dvasiškiai, kurie 
kaltinami šnipinėjimu vaka
rams. v 

automobiliu, tie* Archer ir 
Lock sankryža pamatė sunkve
žimio sužeistą moterį. Sustojo 
pažiūrėti ir pastebėjo, kad tai 
jo paties žmona, kuri ėjo pas 
tetą, nešdama gėlių. Vyras ją 
padėjo nugabenti į ligoninę. 
Spėjama, kad nelaimingajai į- koncertą žali 
skelta galva ir pažeisti strėnų c e r t e / . w e t u f l k o n c e r t { * S a l 1 

, . z. . v. . . . .. ma įsigyti i& anksto Marguty. 
kaulai. Sunkvežimio vairuotojas & r 
patrauktas į teismą. 

Mažina savo tarnautojus 
Naujai išrinktas prokuroras 

J. Gutknecht iš valstybės pro
kuratūros atleido 22 policinin
ku, perkeldamas juos į reika
lingesnes pareigas. 

KAZYS STEPONAVIČIUS 
Chicagos Lietuvių choras Pir-

rius Kunrevifitm kita s ava i t e ' m y n > i s i k ū r^8 1 9 0 9 m-» y r a 8?" rius nuprevicius Kitą savaitę, n i a u s i a g d a r veikiantis Chicagoje 
jau atskrenda iš Argentinos į j choras, šiam chorui vadovauja 
Chicagą, kur gruodžio' 28 d. j Jau daugiau 20 metų p. Kazys Ste 
Orchestra Hali rūmuose daly- P°navttius. 1938 m. 

Sugavo pinigų dirbėjus 
Prieš tesimą turėjo atsakyti 

Samuelis Steras 34 m. amžiaus 
ir jo brolis James. 36 m., kurie 
savo spaustuvėje, esančioj 2327 
Harrison Str., Chicagoje, buvo 
pradėję dirbti dešimkes ir dvi-
dešimkes. Iš viso pas juos ras
ta $95,550 netikri* pinigų. 

ras lankėsi Lietuvoje, kur sėkmin
gai davė daugiau 20 koncertų, 
šiandien choro sąstatą sudaro 45 
asmenys, jų tarpe 10 naujų atei
vių. Choras yra davęs daugybę 
koncertų įvairiuose JAV miestuo
se. Pirmyn choras, suprasdamas 
ir atjausdamas mūsų •tremtinių li
kimą Europoje, š. m. gruodžio 
mėn. 13 d. 7 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoje, sutiko veltui (kaipo 
auka Balfui) duoti koncertą. Bus 
išpildyta visa eilė ištraukų iš įvai
rių operų ar operečių, pasirodys 
net 6 solistai. J. B. 

Sportas labdarai 
$615,212 A 

— 100 metų sukaktis. Pon-
tifikalinė Kolegija „Beda" Ro
moje šiomis dienomis atšventė 
savo 100 metų sukaktį. Ši Ko
legija yra įsteigta popiežiaus 
Pijaus IX ir pirmoj eilėj skirta 
į katalikų tikėjimą perėjusiems 
anglikonų pastoriams rengti 
katalikų kunigo paSaukimui. B e , t e * v a i n o m s C h ' c a « ° « .f1*08 , o r 

I ganizacrjoms. Tarp kitų — ka
talikų labdaros organizacija ga 
vo $72,199 ir katalikų iaunimo 

Chicagos Tribūne sporto pa
rengimais sukėlė labdaros rei
kalams $615,212 ir juos paskirs 

to, joje auklėjami vyresnio am 
žiaus kandidatai į kunigus. 

-— Kinijos kankiniai. Šiomis 
dienomis Romą pasiekė iš Ki
nijos ištremtas Kweiteh vysku
pas Quintanflla drauge su savo 
generaliniu vikaru. Abu misio
nieriai Kinijoje yra iSbuve po 
25 metus, be Atvangos dirbda
mi' apaštalavimo darbą Dar ir 
dabar nėra ifinykę karkinimų 
ženklai, kuriuos jie patyrė ko
munistų kalėjime. 

— Kiek laikraščių? 112 Jung 
tinių Amerikos Valstybių 
vyskupijų šiuo laiku turi savo 
laikraščius, kurie daugiausiai 
yra savaitiniai. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
Kiekviena* žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigu? 
taupyti kas savaite. 
raupy t! reikia: senatvei, valkų mokslui, įsigijimai namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis k laimingesnis, 
l'racttk taupyti šiandieni 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
A N D I O A N A S S O C I A T I O M 
M 0 2 W. Cmrmok fct • Chtcogo 8, « . 
JOlMl KAZAMAUSKĄSt h*. •Tst VI ftjMe 7J74T 

te $10,000 by F . S L l t 

organizacija CYO — $49,162. ssrELSSr 

Narkotikų spekuliantai 
Be anksčiau areštuotųjų Še

šių spekuliantų narkotikais, Chi 
cagos policija sučmė dar tris, 
kurie urmu pardavinėjo heroi
ną ir kitus kenksmingus narko
tikus. 

Iškrito '8 5 augšto 
Cook apskv.ties ligonines pa

cientą* Emili* Jegelskis, 42 m., 
rastas negyvas iškritus iš penk 
to augšto. Jam buvo padaryta 
krūtines operacija. 

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BENDROVĖS 
K R A U T U V U 

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

Dėl praktiškiausių ir geriausių Kalėdinių Dovanų visai Šei
mynai — lankykite šią krautuvę. Rasite didesnį pasirinkimą, 
mokėsite mažiau. Apdovanota ypata bus pradžiuginta ir labai 
įvertins dovaną iš Progress Krautuves. Dėl mažųjų čia yra 
naujausių dovanų — žaislų-toys. 

v 


