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0 I K E IR MacARTHUR TRUMANAS PIKTAI 
• — — 

Nerimas Atlanto bendruomenėje 
* 

JUOZAS LINOIS 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Šiandien ne tik lietuviams, bet ir visai Europai tinka kiek 
parafrazuoti Maironio žodžiai: „Neregėti aušros, taip prailgo nak
tis". „Taikai" artėja dešimtmečio jubilėjus, bet kas pasakys, kad 
pasaulis taikus. 

Per karą ir visokias suirutes 
europiečio nervai gerokai įrūdi-
jo, o pokarinis taikos „karo sto
vis" ne tik nevalo to aprūdiju
sio sluoksnio, bet jį dar storina 
ir nerimą didina. Kremliaus diag 
nostikai tą europiečio nerimą ir 
nekantrumą kaip reikiant išnau
doja ir visokiais švirkštais vi
sose pasaulio pakampėse tą ligą 
aštrina. 

Dėl tokio Europos nerimo bei 
nekantrumo ir atlantinis ben
dradarbiavimas pergyvena kri
zę. Europoje galima užgriebti 
priešamerikietinių nuotaikų ir 
ne komunistu tarpe. Konkrečius 
prieštaravimus iššaukia ir su 
apsiginklavimu surišti ekonomi
niai sunkumai. 

Toms šių dienų aktualioms sro 
vėms užfiksuoti danų žurnalis
tas Erik Seidenfaden važinėja 
po svarbesnius politinius centrus 
ir studijuoja įvykių raidą vieto
je. Apsilankius Paryžiuje, gau
nasi, anot Seidenfaden, įspūdis, 
kad Stalino neseniai paskelbta 
pranašystė turi tiesos: artimiau
sias galimumas yra ne karas 
tarp rytų ir vakarų, o „kapitaliz 
mo vidaus prieštaravimų" padi
dėjimas, nesantaika tarp V. Eu
ropos ir JAV, nesantaika tarp 
laisvųjų tautų, nesantaika tarp 
„imperialistų" ir jų kolonijų bei 
protektoratų Azijoje bei Afiko-
je. 

Kiekvieną kartą naujai apsi
lankius pas įvairių valstybių eks 
pertus ir valdžių atstovus Pary
žiuje, kurs dabar virto daugiau 
tarptautinių organizacijų, negu 
pačios Prancūzijos sostine, klaus 
tukų skaičius auga ir skaičiumi 
ir didumu. JAV politikos neaiš
kumas yra, žinoma, viena iš di
džiųjų priežasčių, tačiau ne vie
nintelė. Jau prieš JAV rinkimus 
visuose svarbesniuose problemų 
kompleksuose įvyko krizė, kuri 
galų gale gali lemiančiai pakeis
ti ligšiolinę politiką sekančiose 
srityse: 

1. ekonominių išteklių panau
dojime ir paskirstyme bendrai 
apsaugai organizuoti; 

2. V. Vokietijos įjungime į Eu 
ropos gynimo sistemą; 

3. vakarų valstybių laikyseno
je sprendžiant užeuropinius rei
kalus, ypač prancūzų problemas 
Indokinijoje ir Afrikoje; 

4. dolerio atprašymo Europon 
problemoje. Europai nusibodo 
„aukas" imti, o JAV nusibodo 
jas duoti. 

Tai didieji klausimai, kuriuos 
vistik galima padėti ant pasita

rimų stalo ir mėginti išspręsti. 
Bet už šių problemų glūdi labiau 
difuzinio pabūdžio psichologinės 
problemos — priešamerikietinės 
nuotaikos Europoje ir „Europos 
nusibodimo" nuotaikos Ameriko
je. Tai du izoliacionizmai, kurie 
vienas antrą kursto ir kurie, pa
togiam orui susidarius, gali būti 
pavojinga grėsmė tarptautiniam 
bendravimo aparatui, kurį va
karams pavyko paskutiniais me
tais sulipdyti. 

Atlanto organizacijos genera
liniame sekretariate ir Atlanto 
apsaugos vyriausioje būstinėje 
Europoje sėdi diplomatai ir ka
rininkai, kurie turi užmiršti sa
vo tautybes ir, prieš akis turė
dami bendrus interesus, mėgina 
administruoti tuos 14 kraštų tau 
tinio suverenumo gabaliukus, ku 
riuos kiekvienas tų kraštų yra 
nuo savęs atidavęs. 

Atlanto pakto administracinis 
personalas šiuo metu studijuoja 
gautus iš 14 valstybių praneši
mus apie per pereitus metus pa
darytą pažangą. Tie pranešimai 
bus svarstomi tarybos sesijoje, 
kuri susirinks gruodžio 15 d. Jei 
gu žiūrėti į padėtį trumpomis 
distancijomis, tai rezultatai nė
ra blogi. Programa, kuri Atlan
to valstybių konferencijoje Lisa
bonoje šių metų pradžioje buvo 
sutarta, išpildyta 90% — 95%. 
Pagal planą Atlanto komanda 
Europoje šiuo momentu turėjo 
paruošti 25 pilnai apginkluotas 
ir 25 atsargines divizijas. Oro 
pajėgoms buvo nustatyta 4,000 
naikintuvų. Tie darbai prakti
niai kaip ir pravesti ir apie 60 
oro bazių jau įrengtos arba be
veik įrengtos. 

Lisabonoje visos paktui pri
klausančios valstybės susitarė ir 
dėl programos 1953 - 54 m. — 
100 divizijų ir 10,000 lėktuvų. 
Perspektyvos tai programai pra
vesti pasidarė labai problema
tiškos. Anglija jau pasakė, kad 
ji negalinti ištesėti savo dalies 
per 2 metu, Prancūzija gi tuo 
tarpu pareiškė, kad jos pažadė
tasis kariuomenės padidinimas 
ligi 45,000 vyrų priklausys nuo 
to, ar ji gaus paramos prašyto
mis formomis. 

Kita lemiančios reikšmės tu
rinti sąlyga Atlanto pakto pla
nuotojams grasina iš rankų iš
sprūsti — Vakarų Vokietijos da
lyvavimas Europos gynime. Bon-
nos parlamentas sutarčių ratifi
kavimą atidėjo ateinančių metų 
pradžiai, prancūzų parlamentui 
sutartys dar nepatiektos. 

Jau tų dviejų problemų pakan 
ka krizei kilti. Jei pridėti JAV 
politikos neaiškumą, neramumus 
kolonijose, psichologinį plyšį 
tarp europiečių ir amerikiečių, 
tai pesimistas galėtų nuspręsti, 
kad Stalino pranašystė gali išsi
pildyti. 

Bet yra duodančių paguodos 
ir optimizmo. Anot jų, ne taip! 

Darbas Ir žaidimas. — Ant kreiserio Helena Paclflke prezldentaa-
elektas ne tik aptarinėja su savo bendradarbiais vidaus Ir už
sienio problemas, bet ir ilsisi žaisdamas. Čia jį matome šaudant 
ant kreiserio denio. (INS) 

Užstoa Rosenbergus MacArthur neturi garbingo plano 
- tylSs apie Slanskį |f , |# _ j .. . . . 

VIENA, gruodi. %2. — Nors Ike kelione — demagogijos liekana 
Austrijos vyriausybė leidimo ne I .,. _ . ^yr, • _ , ,- __• «. _ , , 
davė, bet sovietų okupacinės ka-' , WASHINGTON, gruodž. 12. - - Prez Trumano spaudos kon-
riuomenės vadovybės globoje čia ^erencija vakar buvo gal ir Paskutinė, bet, turbūt, pirmoji per 10 
šiandien pradeda savo posėdžius m e ^ * a d a k

f
a l b ė t * taiJ> k a r S t a i i r U l P P l k t a L 

Pykčio priežastis buvo gen. i • 
MacArthur, kuris aną dieną pra- Į Jam pačiam buvę siūlyta pa-
monlninkų bankiete kalbėdamas daryti panašų pareiškimą ir vyk-

sostines organizuoja' Pasaulio P " * 1 * * . J°S turįs „aiškų ir t ik. ti Korėjon, kad sukeltų žmoni* 
Taikos Taryba, kuri visai pateko "į" P l a n a - K o r ė j o s k a r u i **&> v i l t i s» ^ o g k a r i a i P* K a l ė d o m a 

į komunistų įtaką ir propaguoja t i k n i e k a s i S o f i c i a l h * ****** * namo. Tokiu negarbingu būdu 

vadinamas „taikos kongresas", 
kuris laukia apie 2,000 dalyvių. 

Tuos kongresus po pasaulio 

Vakar popiet ir šiandien dar 
vyko paties Eisenhowerio ir 
krašto apsaugos sekretoriaus 
VVilson pasitarimai su jungtinio 
štabo viršininku gen. Bradley ir 
laivyno Pacifiko grupės vadu 
adm. Radford, o pasitarimai su 
visais kitais bendradarbiais, vy
kę ant kreiserio jam plaukiant 
Havajų link, pasibaigė užvakar 
vakare. 

Ilce baigė Pacifiko pasitarimus 
Šiandien dauguma bendradarbių išvyksta namo. — Ilce 
laukiamas New Yorke tik sekmadienį. — Sekančią sa

vaitę pasimatymas su MacArthuru 
HONOLULU, gruodž. 12. — Kreiseris Helena su prezidento -

elekto partija atvyko vakar } Honolulu, kur Eisealiowerlo laukė 
iškilmingas sutikimas. 

metus. Foster Dulles mano, kad 
Eisenhoweris nebeturės progos, | 
turbūt, niekad su savo bendra
darbiais taip giliai ir ilgai išsi
kalbėti, kaip galėjo padaryti šio
se aplinkybėse. 

Teorijoje laikysis 
Lisabonos nutarimų 

PARYŽIUS, gruodž. 12. — 
Atlanto pakto valstvbių štabų 

tik kuriam laikui lieka Eisenho- viršininkai, kurie sudaro kar inį ' J e & a u s d a r b o a P i e 29^(m n a u ™ 
weris, Dulles ir McKay (vidaus komitetą, paruošė nirmadienį po ^ b i n t a k u *r daugiau valandų 
sekretorius). Manoma, kad čia sėdžius pradedančiai ministrų * a u s d i r b t i J a u d a l i n a i d i r b a n " 
bus dar susipažinta su Havajams tarvbai pranešima anie 1952 m. | t i e ^* 
valstybės teisių suteikimo pro-1 atliktus darbus stiprinant Euro- M ^ - J U , * A V a t r * m i e t u 
blfema. Eisenhowerio laukiama Įpos gynybos jėsras ir rekomen-1 • w * T O K O e K S i r e m i b i ų 
New Yorke sekmadienio vaka-įdavo nekeisti Lisabonoje priim-' p a r t l J O S U Ž d a t y t O S 
re. Pasimatymas su MacArthuru tų planų — iki 1954 m. galo su

daryti apie 100 divizijų su visais 
reikalingais priedais. Britai pri
sijungė prie amerikiečių palaiko
mos nuomonės, kad ne 1956, o 
1954 m. gali būti kritiški, todėl 
reikia būti pasirengus geriau. 

Šiandien visi išskrenda namo, 

I 
tik Sov. Rusijos „taikos pasiu 
lymus". 

Kongrese, žinoma, bus Angli
jos „raudonasis dekanas'4, pran
cūzų mokslininkas fizikas Joliot 
-Curie, Sovietų Rusijos kompo
zitorius Sostakovič ir eilė kitų 
raudonųjų garsenybių. 

Jau Žinoma, kad yra pareng
ta rezoliucija pasmerkti mirties 
bausmės paskyrimą sovietiniams 
šnipams Rosenbergams, bet tik
riausiai nė vienu žodžiu niekas 
nepasmerks Slanskio ir Co. pa
korimo Prahoje. 

Italų ūkis gavo 
didelius užsakymus 

ROMA, gruodž. 12. — Tarp 
JAV ir Italijos pasirašyti susi
tarimai pastatyti laivų už 40 mil. 
dol. per 3 metus. Pinigus apmo
kės JAV iš užsieniams remti 
kreditų, o laivus gaus Atlanto 
pakto valstybių karinės pajėgos. 
Laivai bus mažesnio t ipo: kon
vojams lydėti, minoms gaudyti 
ar dėti. 

šis ir kiti panašūs jau pada
ryti užsakymai Italijos ūkiui tu
ri nepaprastos reikšmės, jei at
siminsim, kad ten yra apie 2 mi-
lionai bedarbių. Be laivų statyk
lų pasinaudos užsakymu ir kitos 
pramonės šakos, nes reikės lai
vams elektroninių įrengimų, mo
torų, plieno, tekstilės ir kitų da
lykų. 

Tą užsakymą vykdant Italijo-

klausia jo patarimų. 
Prez. Trumanas jau iš uošvės 

laidotuvių grįždamas dar trau
kinyje būdamas per spaudos se
kretorių pareiškė, kad kiekvie
nas padorus asmuo turi tuojau 
pranešti prezidentui planą Ko
rėjos karui baigti, jei jis mano, 
kad jo planas gali sutrumpinti 
Korėjos karą nors viena diena. 

Vakar prezidentas pareiškė, 
kad toji pareiga liečia ir gen. 
MacArthur, jį net labiau nei ki
tus, nes jis tebėra JAV kariuo
menės tarnyboje ir gauna atlygi
nimą iš valstybės iždo. Tą patį 
padaryti turi ir gen. Eisenho-
weris. 

Bet Trumanas mano, kad nė 
Ike, nė gen. MacArthur neturi 
jokio plano, kuris galėtų garbin
gai ir greit baigti Korėjos karą, 
neišplečiant jo į pasaulinį karą. 
Jam sunku esą pasitikėti gen. 
MacArthuro patarimais, nes jau 
1950 m. spalio mėn. skridęs į 
Wake salą pasimatyti su Mac
Arthur, bet iŠ jo tada gavęs klai 
dingiausias Žinias. MacArthur 
tada jį užtikrinęs, kad Kinija į 
Korėjos karą neįsimaišys, kad 
Korėjos karas praktiškai yra 
jau baigtas ir kad vieną divizi
ją iš Japonijos galima perkelti 
į Vokietiją. Už kelių mėnesių 
viskas pasirodė priešingai. 

jis nenorėjęs demokratams bal
sų gaudyti. 

Trumano spaudos konferenci
joje dalyvavo ne tik korespon
dentai, bet buvo įsileista visa 
aparatūra, kuri parūpina garsus 
ir vaizdus televizijai, radijo sto
tims ir kino teatrų kronikai. 

įvyksiąs sekančios savaitės bė
gyje. 

Apie Pacifiko konferencijos 
nutarimus ar pagrindines būsi
mos politikos linijas niekas, ži
noma, dabar nieko nepasakys, 
bet būsimasis valstybės sekreto 
rius Foster Dulles pareiškė, kad 
nutiestos pagrindinės gairės, pa
gal kurias žygiuos naujosios vy
riausybės vidaus ir užsienio po
litika. Kas čia padaryta per ke
lias dienas, bus jaučiama kelius 

CASABLANCA, gruodž. 12.1 
— 10,000 prancūzų, arabų ir ki
tokių kareivių budint, Maroke 
daugiau negu ramu. Sultonas, 
kartu su prancūzais, pasmerkė 
riaušes ir riaušių kėlėjus ir kvie-

Karinis komitetas susipažino i t ė gyventojus taikiai bendrauti 
ir su karinę padėtį anapus gėle- ** prancūzais ir kitais Maroke 
žinės uždangos vertinančiu p ragyvenanč ia i s europiečiais, 
nešimu, kuris sakąs, kad Sov. Vietiniai arabų pareigūnai, tu 
Rusijos karinės pajėgos Europo
je per paskutinius metus žymiai 
nepadidėjo. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

Toliausiai į šiaurę nulindo Ko
rėjoje sąjungininkų lėktuvai, 
kai šią savaitę bombardavo 
Hunyung (strėle) geležinkelių 
mazgą netoli Sibiro sienos. 

(IN8) 

— Prez. Trumanas mano surasti atstovų pramonininkų tarpe, 
kurie sutiks įeiti į atlyginimų stabilizavimo komisiją, nors Pre
kybos Rūmai ir pramonininkų sąjunga ragina komisiją boikotuoti. 
Trumanas mano, kad ir naujasis kongresas ūkio kontroles dar 
pratęs. 

— JT politinė komisija vakar patarė Izraeliui ir arabų vals
tybėms pradėti tiesiogines derybas taikos sutartims sudaryti. 
Arabai pareiškė, kad patarimo nevykdys tol, kol Izraelis nebus 
įvykdęs senų Jungtinių Tautų nutarimų. 

— Svarbesnieji Maroko komunistų ir nacionalistų vadai iš
vežti į Prancūziją. Abidvi partijos liko be vadovybės. 

— Britai sėkmingai išbandę naują kovos lėktuvą, kuris turįs 
jau svarbu turėti 100, divizi jų I galingiausią pasauly je sprausminį motorą. 
1954 m., nes ginklai tobulėja irt — Esama gandų, kad Maskva atšaukė iš Austrijos savo ka-
baisėja, sovietų apetitai kariauti rinių pajėgų vadą gen. Spiridovą. Jis atstovavo Maskvą ir Aus

trijos Ęontrolės taryboje. 
— Pasitraukiąs iš pareigų JAV komisaras Vokietijoje dar 

kartą paprašė sovietų vyriausią generolą sovietų zonoje paleisti 
pagrobtą dr. Linse. Šis buvo sovietų agentų pagrobtas Berlyne 
dienas metu iš amerikiečių zonos. Sovietų generolui įteikti visi 

Yra paprotys, kad komandos 
pareigas turėjęs karininkas pa
darytų pranešimą prezidentui iš 
tarnybos išeidamas, tačiau gen. 
MacArthuras to nepadarė. Nuo 
tos mandagumo pareigos jo ne-
paliuosavo ir ta aplinkybė, kad 
jis buvo atleistas ne savo pra
šymu. 

Užsiminė prezidentas ir apie 
Eisenhowerio kelionę Korėjon. 
Prezidentas mano, kad karo bai
gimo ji nepaskubins ir buvo tik 
rinkiminės kampanijos demago
gijos liekana. Jis pirmasis būtų 
laimingas, jei t a kelionė prie ka
ro baigimo paskubinimo prisidė
tų. Pats Eisenhoweris jau yra 
pareiškęs, kad Korėjos proble
moms išspręsti nėra magiškų 
priemonių, o tą sakęs jis pats 
rinkiminės kampanijos metu ir 
kitomis progomis. Eisenhoweris 
tik pakartojęs jo pareiškimus ir 
jo nuomones. 

mažėja. Gen. Ridgway ir jo šta 
bo viršininkas su tuo politikų 
optimizmu nesutinką ir jų pa
tiekti pranešimai apie sovietų 
ginklavimosi įvertinimą tarybos 
posėdžiui optimistų neparemsią.Į įrodymai kas tą darbą yra atlikęs. 

rį reikalo su viešosios tvarkos 
palaikymu, patiekė nesugriauna
mų duomenų, kad riaušes sukėlė 
komunistai ir Istiąlal partija 
(karštutiniai nacionalistai), iš 
anksto susitarę. Tuos davinius 
gavus, tuojau uždarytos abi par
tijos ir areštuoti visi žinomi di
dieji ir mažieji vadai bei akty
vieji nariai. 

Venezuelos kariai 
valdo seimą 

CARACAS, gruodž. 12. — Ve
nezuelos vidaus reikalų, minis
tras praneša, kad konstitucinis 
seimas susirinks sausio 10 d. ir 
karinės komisijos, ikšiol kraštą 
valdžiusios, rėmėjai yra laimėję 
56 atstovus. Konstitucinis sei
mas, kuris išrinktas naujai kons
titucijai priimti, susideda iŠ 104 vas ir tuo būdu buvo prakirtęs 
atstovų. Opozicinė kairiųjų par-J sąjungininkų gynybos grandinę 
tija gavusi tik 27 atstovus. Pir- tame ruože. 

Sis puolimas yra stipriausias 

Adenauer laimėjo 
BONN, gruodž. 12. — V. Vo

kietijos prezidentas Heuss pa
klausė kanclerio Adenauerio pa
tarimo ir atsiėmė savo prašymą 
iš konstitucinio teismo, kurio jis 
buvo prašęs pareikšti nuomonę, 
ar jis turi pasirašyti taikos su
tartį ir Europos armijos paktą. 

Prieš pareiškiant prašytą nuo
monę, teismas nutarė, kad šis jo 
nutarimas bus privalomas abiem 
teismo rūmam, jei jiems tektų 
svarstyti visų sutarčių ar jų da
lių konstitucingumą. 

Kadangi kilo abejonė dėl šio 
teismo nutarimo teisėtumo ir 
tuo būdu grėsė pavojus sugriau
ti pasitikėjimą konstitucine san
tvarka, kancleris įkalbėjo pre
zidentą atsiimti savo prašymą, 
kad vyriausybė sutarčių konsti-
tucingumo bylą galėtų iškelti 
antruosiuose to paties teismo rū 
muose, kurių sąstatas esąs pa
lankesnis sutartims. 

Atsiimdamas prašymą, prezi
dentas per radiją paaiškino tau
tai, kad tai padarė ne politiniais, 
bet grynai teisiniais sumetimais. 

• Japonų konsulatas atidary
tas Singapore. Pirmą kartą po 
kapituliacijos čia pasirodė Japo
nijos vėliava, taip ilgai kabojusi 
karo metu. 

• Japonijoje jau jaučiamas 
anglies trūkumas, kai angliaka
sių streikas įpusėjo antrą mė
nesį. Mažiau traukinių, mažiau 
kuro ir dujų. 

• 

Kalendorius 

Gruodžio 12 d.: Dievo Motina 
Guadalupietė. Senovės: Kirbaida 
ir Rūtvailė. 

Gruodžio 13 d.: šv. Locija. Se
novės: Kastytis ir Dalunė. 

Oras Chicagoje 

Apsiniaukus; gali kiek snigti. 
Temperatūra apie 30 laipsnių. 

Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:21. 

Kinai pradėjo kitur pulti 
Centro ruožo vakariniame gale kinai pagrobė 2 kalvas. 

— Puolimas stipriausias per du mėnesius 
k 

SEOULAS, gruodž. 12. — Stiprios artilerijos remiami, kinai 
vakar naktį stipriom pajėgom puolė vakariniame centro ruožo ga
le ir užėmė dvi kalvas. 

Kinai puolė bent šešiose vieto
se i vakarus nuo Yonchon ir tuo
jau numetė pietų korėjiečius 
nuo nuo dviejų Nori kalvų. Vy
ras su vyru besigrumdami, ko
rėjiečiai kalvas atsiėmė, bet po 
kiek laiko vėl jas prarado. Va
kar popiet priešas dar valdė kai-

momis po rinkimų dienomis bu
vo paleisti gandai, kad ji surin
kusi daugiausiai balsų. 

nuo spalio 6 d., kada priešas pra 
dėjo puolimą „Baltojo arklio" 

kalno apylinkėse. 
Sąjungininkai tuojau sustipri

no savo artilerijos ugnį ir pa
sikvietė į talką aviaciją. Priešas 
puola visus 6 strateginius to 
ruožo punktus. Iš priešo artileri
jos ugnies plėtimo spėjama, kad 
puolimas bus kartojamas stip
resnėmis jėgomis ir bus įkyrus. 

Sąjungininkų aviacija puldi
nėjo ir priešo užnugario taiki
nius ir pirmą kartą šią savaitę 
nematė priešo lėktuvų. 

1 

; 
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kę LAK 62:37. Už Montrealio 
Tauro krepšinio komandą žai-

Lietuviškojo sporto akiratyje 
Lapkričio 29 d. Montrealyje buvo laimėję tokia pat pasek-

lankėsi Brooklyno Lietuvių Atle Ime. Kaip A. Bagdžiūnas Darbi-
tų Klubo stalo tenisininkai i r n i n k e (88 Nr.) rašo, lietuvių 
krepšininkai, kurie čia turėjo po komandoje, kuri 2 metus gra-
vienerias stalo teniso ir krep-jžiai laikėsi, dabar vyrauja žai-
šinio rungtynes su vietos Tau- dejų tarpusavio nesutarimas ir 
ro sportininkais. Stalo tenisą kaikurių "žvaigždžių" bei ko-
laimėjo svečiai 5:2, o krepšiny- mandai vadovaujančiųjų asme-
je pergalę pelnė tauriečiai, įvei- nų ambicijos, privedusios vienuo 

likę prie liūdnokų pasekmių. 
Linkėtina, New Yorko liet. fut-

dė ir taškus įmetė: Bukauskas I bolininkams nuo to "išsigydy-
19, Piečaitis 19, Intasl2, Pau-j t i" ir vėl garbingai ginti lietu

s i u s 6, Bunys 4, Kerbelis 2. Už ' vių vardą! 
LAK — Razminas 12, Daukšai —Lapkričio 27 d. LSK fut-
10, Mėlinis 9, Navickas 7, Bich- I bolinnkai 1953 m. Amerikos 
nevičius 0 ir Račkauskas 0. ] Mėgėjų Taurės varžybose pa-

— Lapkričio 30 d. New Yor-įtyrė pirmąjį ir paskutinįjį pra-
ko LSK futbolo komanda pir- j laimėjimą, supasuodami Eint-
mose II rato DAFB augštosios ! racht SC 1:5. Praeitais me-
lygos pirmenybėse pralaimėjo į tais lietuviai šiose varžybose 
prieš Greek-American vienuoli- j buvo pasiekę Amerikos rytinių 
kę 4:0, prieš kurią rudens rate | valstybių baigmę. 

KRONIKA 
Sportininkų vakaras varžybose. Tas pat žurnalas 

Chicagos LSK Perkūno spor- taip pat įsidėjo ir kelias P. Val
tininkai Naujųjų Metų pradžiai tonio partijas iš minėtų pirme

nybių Švedijoje. 

Pats Vaitonis dėl savo ne
sėkmės Švedijoje sako: "Turiu 

i prisipažinti, kad dalinai mane 
|'papjovė' pats Hamiltonas. Prieš 

kasis jaunimas yra kviečiamas I a p i e i s d a m a s fabriką, turėjau 
atsilankytHr kartu su sportinin : p a d a r y t i s m u i k ų savo darbo ap 

Įrašymą. Dirbau keletą naktų, 
be to, šeimos reikalai nedavė 
visiškai galimybės šachmatų nė 

ruošia ddižiulį vakarą, kuris į-
vyks 1953 m. sausio 1 d. 5:30 
vai. vak. Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted Str. Visas 
Chicagos ir apylinkių lietuviš

kais pradėti Naujuosius Metus. 
LSK Perkūno narių 

susirinkimas 
Gruodžio 21 d. 3 vai. p. p. 

Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St., yra šaukiamas me
tinis LSK Perkūno narių ir rė
mėjų susirinkimas. Jame bus 
renkama nauja klubo valdyba 
1953 metams ir svarstomi aktu
alūs sportinės veiklos klausi
mai. 

šachmatininkai pradeda 
pirmenybių žaidimus 

Įvarios sporto žinios 
Anglų Olimpinės Snjimjps 

oficialus žurnalas Worid Sports 
paskelbė jo pravestų rinkimų 
pasekmes geriausiam 1952 m 
pasaulio sportininkui nustatyti. 
Siame pasisakyme, dalyvaujant 
autoritetingiems sporto žmo
nėms, I vieta atiteko čekui Emi-
liui Zatopekui, Helsinkio olim
piniuose žaidimuose laimėjusiam 
3 aukso medalius. Antroje vie
toje liko Amerikos sporto įžymy 
bė — olimpiados dešimtkovės 
laimėtojas Bob Mathias iš 
Tulare, Cal. Trečia vieta ati
teko Australijos trumpųjų dis
tancijų bėgikei — Marjarie Jack 
son ir ketvirta taip pat austra
lui teniso žvaigždei Frank r i Sedgman. 

Vokietijos futbolo pirmeny
bė:*. Sapilo 30 d. P. Vokietijos 
augšt. futbolo lygoje 1. FC 
Nuernberg pateikė staigmeną, 
nugalėjęs Vokietijos meisterį 
VfB Stuttgart 2:1, ir tuomi iš 
14 vietos lentelėje nuslinkęs į 
11 vietą. P. Vokietijos augšt. 
lygoje pirmauja Eintracht 
Frankfurt 20:6 tšk., Offenbach 
ir Muehlburg po 16:10 tšk. Šiau 
rėje veda Hamburger S V — 20: 

!6, Kiel 18:8. Vakaruose -— 
iKoeln 23:3, Dortmund 21:5. 
Pietvakariuose — Kaiserslaut-
ern 22:4, NeUndorf 19:3, Saar-
bruecken 18:6. Berlyne — Vic-
toria, Tennis Borusia ir Union 
06 po 17:5. Rytuose — Des-
sau 21:1, Erfurt ir Thale po 
15:11. 

Tarpvalstybinės futbolo pir
menybės. Prancūzija — Š. Ai
rija 3 :1 ; Prancūzija — B. Ško
tija B 0:0; Airija — Prancūzi
ja 1:1; 'Luxemburgas — Pran
cūzija B 0 :1 ; Anglija J mėgė
jai) — Olandija 3:3; Anglija — 
Belgija 5:0; Ispanija — Argen
tina 0:1. 

Gruodžio 21 d. Lndwlgshafene į rankas paimti. Prie viso to ' 
prisidėjo dar dvi nemiegotos ke įvyks tarpvalstybinis futbolo 
lionės naktys taip, kad pradė
jęs turnyrą jaučiau visišką nuo 
vargį. Tuo tarpu daugumas da
lyvių, (išskyrus kelis) be šach
matų nieko kito neveikia. Ne
nuostabu, kad esu pralaimėjęs 
keletą partijų, kurias normalio
se sąlygose ne tik aš turėčiau 
laimėti, bet taip pat ir keli stip
resnieji Kanados lietuviai Šach-

Šią savaitę LSK Perkūno šach j m a t i n i n k a i . T a d d a r k a r t ą kar-
matų komanda pradeda žaidi
mus tarpklubinėse šachmatų 
pirmenybėse. Bus rungtyniau
jama 6 lentose, kuriose perkū-
niečius atstovaus geriausi Chi
cagos lietuviai šachmatininkai 
su P. Tautvaiša priekyje. 

Apie Vaitonį 
Anglijos šachmatų žurnale 

(lapkričio mėn. Nr.) yra patal
pintas straipsnis apie tarpzoni-
nes šachmatų pirmenybes Šve
dijoje, kuriame jo autorius, ang 
lų šachmatininkas Golombek, 
rašydamas apie mūsiškį Vaito
nį, pažymi, kad jis sužaidė men
kiau, negu prieš karą vykusiose 
pasaulio komandinėse šachmatų 

tojų, jeigu prieš turnyrą šach
matams būčiau pašventęs bent 
10 dienų, rezultatai gautųsi ki-
toki". (N. Lietuva, 45 Nr.) . 

• 

Stalo teniso pirmenybės 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 

stalo teniso pirmenybės yra nu
matytos pravesti gruodžio 20 
d. (šeštadienį). Jos, pagal dar 
negalutinai paaiškėjusias ži
nias, įvyks Chicagos šiaurinėje 
dalyje, amerikiečių stalo teniso 
klube. Išsamiau apie tai bus 
pranešta netolimoje ateityje. 

Skelbkitčs "Drauge" 

susitikimas tarp Vokietijos ir 
Jugoslavijos futbolo rinktinių. 

Vic Seixas iš Philadelphijos, 
nugalėjęs JAY ir WinmbledOno 
lauko teniso čempioną Frank 
Sedgman 8:6, 3:6, 6:4, tapo 
Australijos srities Victoria te
niso varžybų laimėtoju. Mo
terų grupėje nugalėtoja išėjo 
Maureen Connolly iš San Die-
go, Cal. 

Chicagos lenkų futbolo (soc-
cer klubas Falcons praeitą sek
madienį laimėjo Ilinois — Wis-
consin valstybių nugalėtojo var 
dą dėl "National Open" taurės. 
Lenkai įveikė Slovaks vienuoli-
kę 3:0. 

Laurent Dauthuille, pasižy
mėjęs prancūzų boksininkas, 
dar yra tik 28 metų amžiaus, 
tačiau dėl nesveikatos turi pasi
traukti iš ringo. Dauthuille 
1950 metais kovojo dėl viduti
nio svorio pasaulio meisterio 
vardo su amerikiečiu Jake La-
Motta, kuriam pavyko 15 run-
de 13 sekundžių prieš rungty
nių pabaigą jį paguldyti k. o. 

Vasario 16 gimnazijom krepšininkai 
Turnyre laimėjo II vietą, 

M. TBVAINIS 

luh Stipriausieji kviečiasi mūsų 
moksleivius 

Sėkmingi Lietuvių Vasario 16 
Cimnazijos moksleivių krepai-
ninku žaidimai be pralaimėji-į ^^SS^^SSSSL, T a b a i l u l a l 
mų Bonn'oje, Hamburg'e ir1 

Diepholz'e, vokiečių sportininkų 

Papertfuss, -turnyras j įgauna* j 
lyg ir tarptautini pobūdį. 

Laimi žiūrovų simpdtijas 

Žiūrovai, kuriais buvo beveik 

dimą, o vistiek mūsų jauniai iš-1 Qf. Antanas Rudokas, 0 . D. 
ėjo su jbėrgalė.-

2 nauji laimėjimai 
Moksleiviams teko sužaisti 

su Eintracht Dortmund ir Blau-
Geib Braunschv/eig p." .-finali-

(Nukelta į 4 psl.) 

tarpe sukėlė didelį susidomėji
mą ir įvertinimą, ir dabar jie 
kiekviena proga kviečiami iš
bandyti savo jėgas su stip
riausiomis Vokietijos krepši
ninkų komandomis. 

Niedersachsen Land'o vokie
čių Sporto Sąjungos krepšinio 
vadovo Horst Papenfuss inicia 
tyva į šių metų lapkričio mėn. 
15 ir 16 d. Hannoveryje įvyku
sį krepšinio turnyrą buvo pa
kviesti dalyvauti j r Vasario 16 
G-jos moksleiviai krepšininkai. 
Turnyre dalyvavo keturios stip
riausios anglų zonos komandos: 
1) Šiaurės Vokietijos meisteris 
ETV Hamburg (mūsiškių jau 
17.9.52 nugalėtas Hamburge), 
2) Eintracht Dortmund, 3) 
Blau-Gelb &raunschweig, 4) 
TSV Marathon Hannover; vie
na stipriausioji amerikiečių zo
nos komanda, kurioje žaidė 4 
amerikiečiai kariai, vadinama 
BSB Eschwege (išeinanti dabar 
į finalinį žaidimą dėl Vokieti
jos meisterio vardo) ir 6) Lietu
vių Vasario 16 Gimnazijos mok
sleiviai krepšininkai, č ia reikia 
nepamiršti, kad tik mūsiškiai 
buvo jauniai, o visi kiti senjo
rai. 

Geriausia moksleivių krepšinio 
komanda 

palaikė mūsų krepšininkus visų 
rungtynių metu. Ypatingai šil
tai žiūrovai katutėmis ir šū
kiais sveikinę, i moksleivius? po 

P R A N K Š I M A 8 
ATIDARYTA 

MILAISKO KEPYKLA 
1425 S. 49th Ave. 

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

pergalės Dortmund'o krepšinjn-1 Kepa juodą ir baltą duoną kau
kų, kurie buvo atsivežę dvi ko 
mandas ir žaidimo metu keitė 
visą penketuką iš karto, vedė 
prieš mūsiškius labai kietą žai-

dien. Bandeles su lašiniais ke
pamos šeštad. 

Atdara šiokiadieniais 

Tikrina akis; pritaiko akinlna, 
keičia stiklus Ir rėmus. 

4701 S. Damen Ave., Chicago, I1L 
Saukite — VA. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekimu) 

tik susitarus 

Tel. ofiso OL. 4-0258, re*. VA. 7-638* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHJRURGft 

4645 So. Ashland Ave. (kamb. 911) 
Vai. 12-3 Ir 6:30-8:30 p. p. 

Trec. ir šešt. 1-4 p. p. 
I te / . 4420 Ko. Tai man Ave. 

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BEJVDROVCS 
K R A l T t U V E 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. Lflfayette 3-3171 

B r i g h t o n P a r k o ko lon i jo je 
Del praktiškiausių ir geriausių kalėdinių Dovanų visai šei
mynai — lankykite šią krautuvę. Rasite didesnį pasirinkimą, 
mokėsite mažiau. Apdovanota ypata bus pradžiuginta ir labai 
įvertins dovaną iš Progress Krautuves. Del mažųjų čia yra 
naujausių dovanų — žaislij-toys. 

Tel. ofiso YA. 7-0664, res MI 1-2880 

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 1 0 S o . A s h l a n d A v e n u e 
(antras augfttas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 Iki 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:80 v. • . 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd S t 
of iso Ul . l lMlance 5-4410 

IU»/.i«i. tcief. Ul tmehl l l 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

iškilmingą turnyro atida
rymą, Niedersachsen Land'o 
Sporto Sąjungos krepšinio vado
vas p. H. Papenfuss, pristatyda
mas žiūrovams sportininkus, pa
reiškė, kad, jo nuomone, Lietu
vių Vasario 16 Gimnazijos krep
šininkų vienetas yra geriausias 
iš visų Vokietijos moksleivių 
krepšininkų. Lietuvių Gimnazi
jos* dalyvavimu, pareiškė p. H. 

. m . . ! . i . • . .. i 

Tel. ofiso PU 6-8838. rez. R K. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( U t t T U V I S O Y D i T O J A S ) 
2500 West 63rd Street 

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

Tel. offeto HK. 4-«6W>, rez. PR. 6-733:1 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1057 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—H ir 6—9 
še&tadlenlals nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

ičekyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0656 So. Halsted Street 
Kampas Murauette Iltį. ir Halsted S t 

Vai.: 7 —t? kasdiena. šeštad. 3—IS, 
T e l : - O f i s o W E . 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 
Tei. ofiso y ^ M & S & K * 7-7808 DR. F. V. KAUNAS 

UK. DlfcZlb ; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1836 So, 49th Ct., Cicero 

2 2 0 1 V^eSt^erTnak R o a d Į Kasdien l 6 - 1 2 ryte ir 6 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Itezid. 3241 \V. 601U PLACE 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4 6 4 5 S o . A s h l a n d A v e . , C h i c a g o 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; treCtad., šeš-
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso Y A. 7-4787, rez. PR. 6-1930 

Jei neatsilieps virsminSt* telefonai, 
Saukite Mliluny 8-0001 

GRovehill 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą. išakyrus trečiadienius 
2 4 2 2 VVest M a r ą u e t t e Kd. 

Nuostabu, kaip Kramtoma Guma 
Viduriu Laisvintojo Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne geri 
maistą 

• č ia ta paslaptis, kurią milijoną, 
žmonių patyrė apie FEEN-A-MINT, 
tą modernią kramtomą gumą — vi
durių laisvlntoją. Taip, todėl F E E N 
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako. kad kiti vidurių lala 
vinto jai pradoda veikti nerdang ank
s t i . . . Jnii pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių lalsvlntojų kiekis su
ardo virškinimą, pasalina sveikatai 
Ir energijai reikalingą m a i s t ą . . 
žmogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Švelnus FEEN-A-MINT yra kl 
toks. Priimtas pagal nurodymus, JI* 
veikta dausriausiai apatinėj viduriu 
daly — pašalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! ISvenkite tos blo
gos davijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT ir Jauskitės gerai, pilni gyvy
bes Nuslplrklt F E E N - A - M I N f ! Kai
nos nepakeltos ^- dar 2 B c, 60 o Ir 
Mktnl tOr 

EMIMĄ-MIMT 
• S S UUIOUS CMMftMG 

— •4^ 

' 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAIS! 
Mes kviečiame lietuvius pasideri tavo taupomu, pinigui į Chicago Savings and Loan AMociation, kuri yra preporcionaliai viena tt 

•markiausiai augančių taupymo įstaigų riioj Chicago). Pas mos kiekvieno laupomi pinigai yra pilnai apdrausti IU $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suviri 28 metai kaip saugiai Ir pelningai telkia visiems teisingą Ir mandagų patarnavimą. JI U anksto sieprilada, bet 
risada iimoka auk*tą dividendą. 

MŪSŲ T U R T A S S I E K U ARTI DEŠIMTIES M l t l J O N U DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
W€stern Ave, Chicago Phone GRovehill 6-7575 u Chicago 

j m w FAKBL, Presldent 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-» 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — TArds 7-1626 
DR. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, valkų, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojau Ir chirurgą* 
4038 So. Archer Ava. 

(prie Callfornia Avo.. Siaury t. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. ra. 

feeStad. 1—6 p. m. 

T«l. ofiso WA. 8-8060, 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 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL,: (išskyrus seštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—6 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagal susitarimą. 

Kczid.: 10838 So. \Vabaah Ave. 

•vel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7308 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. niotcrn ligos ir akušerija) ' 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Ir Callfornia Ave. 

VAL.: 2—4 Ir 6—9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. 

* 
Tol. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. ; 

l lez . 3247 S. I-.MI<:UJ;\M» AVE. 
J •' ' 

»Tel. ofiso F I 3-0000, buto CO 1-«11K) 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MELUOSE P A R l i , Uit* 

(t>r. W> V< Norak of i se) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus .sekm 

vak. 
v. v. 

16—12' ryte ir 6—8 v. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 

Botas 1K32 So. lutu Ct. 

Telefonas HlOllance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LUOTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 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 8—5 v. v. 

Butus 1001 So. 49th Ave. 
- .•• — ii •• i .—--.i -••• — • w •••. „ . > M m i • • • n M v M M H I 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJĄ IR CHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

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

Spoc chirurginės ligos 

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

5 0 0 2 \V«st 1 6 t b S t r e e t 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. P R 6-84*4 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chlrurglnCs ligos 
6255 South YVestern Avenue 

V A L Itasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
ŠeStad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas TJAiiube 0-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted S t 

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

Tol. oftso PR. 6-6446, rez. H E . 4-81*0 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Bd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 lkl 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S 1821 So. Halsted Street 

Rezld. 6600 8. Artesian Ave. 
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Tel. ofiso YA. 7-6567, rez. R E . 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEftTNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
,1651 West 47th Street 

LTOON1US PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
V. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. AHTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. LA 1-4316; Rea. CR 7-8315 

Tel. ofiso OR. 6-6399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 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. ufcdar. 

Telefonas OLymplo 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 
4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 

Truputi | rytus nuo Callfornia 
Tel. YArds 7-7178 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
PrlSmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-6785 

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

6322 South YVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonus ORftvehtll 6-S641 

£ v — i -

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

a*s «••«» • — • —. • i • • •• • I I • • ! mm*+mmimmm*»ėmm — — 

Ofiso GUovehM 6-4020. 
ttezldencljos Hll l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javols 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS , 
2423 YVest Marquette K«l. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 y. vak. 
Trečiad. Ir ffefttad. pagal sutarti 

M b k i t e s "Drauge" 
• ą i i *^wii t»« ntiĮi m m 

Platinkite "Draugą M 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 \Vest l į s t Street . 
(prie Callfornia Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. fteStad. nuo 
2 Iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6- 1 32l , 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 24th Street 
rvtPniinio laikas pagat susitarimą 

1 telefonu 
T A R P S 7-0778 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2n metu. patyrimas 

TeL YĄrtla 7-1828 
Pritaiko akinius 

Kreivas akla 
ištaiso 

Ofisas ir akinių dirbtuve 
766 West 35th Street 

nuo 10 iki t, nuo 6 iki 8, tre-
nuo 10—12; šeštad. 10—S p. p. 

V A L 
čiad. 

' 

• . t . 
. • • 

• 

'tfuio nii.(fom<» V.tr*lnf»» T.IK^8« 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
TręClad. ir sekmad. tik, suaitarua 

DR. J. J. MITAM, D 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:80—12: 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, Šeštad. 9:80 Iki 

12: 1 3 0 iki 3 vai. po pietų 
CAnal 6-05123 Platt Bldg. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JI KITIEMS. 
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Kitur JAV ir Kanadoje ft.00 
Užsienyje $11.0$ 

8UB8CR1PTION RATE8 
lt .00 per year outalde of Chioafo 
$1.00 per year In Chtcago * Cicero 
$8.00 per year lo Cauada 
Foreifo $11.00 per year. 
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Didžioji ir aktualioji problema 
E1SENHOYVERIS IR KREMUI S 

Pirma*!* Lietuvos famėlapto 
Kalėdinis "Aidų" numeris iš

ėjo puošnus ir turiningas. Jau 
anksčiau minėjome autorius, ku 
rie jame rašo. Ypatingai įdo
mi yra pulk. J. Andriaus stu
dija apie kunigaikščio Radvilos 
išleistą Lietuvos žemėlapi. J} 
autorius taip apibudina: "Sep
tyniolikto šimtmečio pradžioje 
buvo pagamintas ir išleistas pir 
masis Lietuvos žemėlapis, pa
grįstas astronominiu tinktu, to
pografinėmis bei maršruto nuo-

Visiems bent kiek geriau pažjatantiems komunistų kėslus 
buvo ir yra aišku, kad dabar vedamųjų taikos derybų keliu 
Korėjos karo nesustabdysi. Buvo nemažai optimistų, kurie 
galvojo, kad gen. Eisenhowerio išrinkimas prezidentu bus sa
votišku Kremliui įspėjimu būti atsargesniam ir labiau koope
ruoti tiek vedant Korėjos derybas, tiek dirbant Jungtiniu Tau
tų organizacijoje. Bet ir tie optimistai šiandien įsitikino, kad traukomis. Jį pagamino, pade 
taip nėra. Kremlius pasidarė agresyvesnis ir jo propaganda 
pradėjo eiti dar piktesne ir bjauresne kryptimi. 

Kaip jau žinom, Sovietų užsienių reikalų komisaras Višins
kis Jungtinių Tautų pilnaties suvažiavime akiplėšiškiau negu 
betkada pirmiau savo kalbomis puolė vakarų demokratijas. Jis 
atmetė Indijos pasiūlytą ir suvažiavimo priimtą taikos planą. 
Čekoslovakijoje nuteista 14 buvusių komunistų vadų (11 mirties 
bausme, 3 kalėti iki gyvos galvos). Gen. Eisenhoweriui besi
lankant Korėjoje, visa komunistų spauda skelbė šlykščiausias 

Kūryba yra įkūnijimas savo 
talentų ir individualybės ver
tingu darbu. Kūryba -— savojo 
gyvenimo išraiška, siūlus. At
sisakyti kūrybos, atsisakyti sa
vęs. Kūryba — žmogus ir tautų 
gyvybė, pašaukimas. 

Lietuvių kūryba stipriai reiš
kiasi literatūroje, mene, muzi
koje. Mažiau gal ji pasireiškusi 

Neseniai man teko pasigėrėti 
arch. Jcmo Muloko projektu 
ftvč. Panelės Marijos Gimimo 
bažnyčiai Marquette Parke ChU 
cagoje. Tai lietuvio, kūrė jo nuo
širdžios pastangos ir darbas. 
Oal tas projektas galėjo būti 
daugiau lietuviškas, kas labiau 
džiugintų mus ir svetimtauti, 
bet tas projektas lietuviui yra 

architektūroje. Neturime at- savas, mielas, didingas. Tik 

damas daugelio bendradarbių, 
ir savo lėšomis išleido Nesvy
žiaus kunigaikštis Mikalojus 
Kristupas Radvila, pramintas 

baigto architektūros stiliaus, 
bet turime gi sodžiaus architek
tūrą (plg. Inž. P. Jurėnas, So
džiaus gyvenamojo namo archi
tektūros raida; dienr. "Ateitis" 
1943, Nr. 105), turime liaudies 
meną. "Liaudies menas turi bū
ti mūsų meno pamatas, ii jo tu* 
r i tekilti savotiškas lietuvių sti
lius, jis yra mūsą pasididžiavi
mas, nes tas gražumas, kurį jis 
turi savyje, yra grynas, savo
tiškas ir išimtinai lietuviškas" 
(M. K. Čiurlionis, "Vilniaus Ži
nios", Nr. 863). Tik gal sunku 
dabar tą liaudies turtą atkasti, 
kadangi esame toli nuo savosios 
žemės, kadangi mūsų architek 

"Našlaitėliu" (1549 - 1616)". t a i ( s u m a Ž 0mis išimtimis) 

melagystes. Korėjos karo fronte komunistai labiau yra veiklūs telis žinomas egzempliorius yra 
ir agresingi. Jie labiau kelia savo galvas Azijos pietryčiuose, 
Vidurryčiuose ir Rytų Europoje. 

KELIONES KOR&ION RElKšMfc 

Gen. Eisenhowerio kelionė į Korėją buvo, tiesa, labai reikš
minga. Jis tuo išpildė priešrinkiminį pažadą, patsai vietoje pa
tyrė padėtį fronte ir, svarbiausia, pasitarė su savo karo vadais, 
o grįždamas veik su visais savo būsimo vyriausybės kabineto 
nariais. Bet tai dar nereiškia, kad tuo bus likviduota Korėjos 
krizė. 

Tiesa, ji greit būtų galima likviduoti. Užtektų ištraukti iš 
karo fronto ir iš Korėjos JAV ir kitų vakarų demokratijų kari
nes jėgas ir reikalas būtų baigtas. Tačiau Eisenhoweris tuo 
keliu neis. Tai būtų didelė komunistų pergalė, 

Gen. Eisenhoweris planuoja mobilizuoti daugiau vyrų iš 
pačios Pietų Korėjos gyventojų ir juos gerai paruošti karo 
frontui. Tuo būdu mažiau reiktų amerikiečRj kariuomenės. Tai, 
suprantama, daug kam iš mūsų patiktų, tačiau tuo nebus pa
lengvintas Korėjos problemų sprendimas. 

KURIUO KELIU? 
Pagaliau, jei taikos keliu krizė nebus likviduota, jei vietos 

gyventojų stipresnis įtraukimas į karą nedaug kuo pasitar
naus, tai koks gi kelias belieka? Juk perdaug ilgai šitokia pa
dėtis tęstis negali. Laikas tarnauja priešams, komunistams. 

Kaip patyręs karo vyras, gen. Eisenhoweris, neabejojame, 
žino, kokia padėtis yra fronte ir kad jam reikalinga daugiau 
jėgų. Reikalinga yra pereiti į ofenzyvą visu frontu. Reikalinga 
panaudoti stipresnės karo aviacijos jėgos. Ar gen. Eisenho-
weris ir jo patarėjai bus nusprendę bombarduoti Mandžiūriją, 
to niekas negali pasakyti. Ką patars Eisenhoweriui gen. Mac-
Arthuras irgi negreit apie tai sužinosime. Galime tik spėti, kad 
jis, gen. MacArthuras, patars visomis jėgomis pereiti į ofen
zyvą, bombarduoti ir pačią Kiniją, nes šiandien kariaujama ne 
su kuo kitu ,bet su Kinija. 

BEREIKALINGA BAIMĖ 
Ligšiol buvo bijoma pasirinkti šį kelią dėl to, kad buvo 

sau įsikalbėta, jog tuo tretysis pasaulinis karas gali būti iššauk-

To gerų specialistų rūpestin
gai paruošto ir Amsterdame, 
Olandijoje, išspausdinto, žemė
lapio pirmosios laidos vienin-

Svedijoje, Upsalos universiteto 
bibliotekoje. Vėlesnės laidos jo 
vienas egzempliorius buvo Vy
tauto Didžiojo Muzėjuje, Kau
ne. 

Žemėlapis išmargintas įdo
miomis pastabomis apie įvairias 
ano laiko vietoves. Pvz. ties 
vienu Dniepro intaku pažymė
ta, kad "šito tilto vieną pusę 
grindžia ir taiso lietuviai, kitą 
— maskviečiai". Ypač įdomus 
prie žemėlapio duodamas ano 
laiko Lietuvos aprašymas. 
Maceinos laiškas Brazdžioniui 

Kaip Papini garsėja pasauly
je savo "Popiežiaus Celestino 
laiškais" (dr. P. Mačiulio išvers 
tais į lietuvių kalbą) ,taip da
bar dr. A. Maceina parašė jau 
antrą, Bern. Brazdžioniui skir
tą, laišką, kurs yra išspausdin
tas paskutiniame "Aidų" nu
meryje ir kurs, imant pagrin-
dan Ant. Baranausko "Pasikal
bėjimą giesmininko su Lietuva", 
sudaro mūsų tautos likimo fi
losofiją, nagrinėjamą besvars
tant lietuvio poeto pašaukimą. 
Maceina augštai vertina poetą, 
skelbdamas, kad "poetas saugo 
dienų pėdsakus ne tik apskritai 
žmogiškoje egzistencijoje, bet 
ir savo tautos gyvenime". 

Prisiminęs nutautėjimo ir mo
ralinio nusilpimo grėsmes, Ma 

mokslus baigė užsienyje. Bet gi 
užsieniuose baigti mokslai ne
gali atimti galimybę lietuviškai 
galvoti, veikti ir kurti. "Prak
tiškiau" yra kopijuoti, imituoti. 
Bet juo daugiau panašių "prak
tiškumų" bus mūsų tarpe, tuo 
sėkmingiau laidosime savytą kū
rybą. 

bokštų viršūnės lietuviškumo 
neturi: jos svetimos, atitrūku
sios. 

Kūrybai kiekviena "smulkme
na" rūpi. Jai rūpi ne tik pama
tai, sienos, stogas, bet kūrybinė 
darni visuma su bokštais ir 
bokšteliais. Aišku, ne viskas 
nuo architekto priklauso. Bet 
tokios "klaidos" lengvai pašali
namos. Ypačiai bažnyčia kūry
binių spragų, kad ir mažų, ne
pripažįsta. Bažnyčia yra Kūrėjo 
garbei statoma - ji turėtų būti 
kaip galima tobulesnis kūrinys. 
"Bažnyčia labiau, negu kuris 
kitas pastatas nėra vien tiktai 
(patatpaf, bet tai žodžiai, ku
riais sakome pasauliui (ir Die
vui — T. Ž.) kas esame ir ko 
trokštame. Tie žodžiai turėtų 
būti nuoširdūs ir savi, o ne nu
sirašyti, kad ir iš puikiausių go
tiškų ar barokinių knygų", — 
prasmingai pastebi arch. Jonas 
Kovalskis. ("Draugas" 1952, 
techn. skyr. Nr. 10). 

ANGIAI ĮDOMAUJASI UETUMAIS 
Suaktyvėjusi komunistų veik 

la Anglijoje, nervuojanti ne 
vieną tremtinį, atneša ir nau
dos. Bent viešoji nuomonė to
kiu atveju lengviau pajaučia-
ma. 

Norėdami geriau informuoti 

tas. Esą tada Sovietų Rusija atvirai stotų J Korėjos karą ir (ceina rašo: "Nutautėjimas yra 
kituose kontinentuose ginkluotus agresijos Žygius pradėtų. Bet 
šitokiai baimei nėra pagrindo. 

Tikrai negalima sau įsivaizduoti, kad Kremlius įsiveltų t 
visuotinį karą dėl Korėjos. Jis tokio karo nenori labiau negu 
kas kitas. Visuotinis karas Sovietų Sąjungą į dulkes sumaltų. 
Tą Stalinas žino labai gerai. Ką Kremlius ligšiol yra laimėjęs, 
jis to pasiekė melagystėmis, apgaulėmis, sukta diplomatija Ir 
nedovanotinomis vakarų demokratijų nuolaidomis. Tuo keliu 
eiti jis ir toliau norėtų. 

Reikia manyti, kad Eisenhowerio prezidentavimo laikais 
baigsis tūpčiojimo prieš Staliną politika, kad jam ne tik visi 
keliai bus užkirsti vesti tolimesnę agresijos politiką, bet bus 
einama ir prie pavergtųjų tautų išlaisvinimo. Tokg užsimoji
mas turi prasidėti nuo Korėjos. Ne tik jos betkuri dalis, bet 
ji visa turi būti apvalyta nuo komunistų ir visa atstatyta kaip 
laisva ir nepriklausoma respublika. 

Jei šitokiu keliu Eisenhoweris pasuks krašto politiką, jis 
susialuks dar didesnio pasitikėjimo ir stipresnės paramos savo 
užsimojimams tiek viduje, tiek užsienyje. 

I t a l k ą ) 
šiuo metu yra vedamas Balfo vajus. Atrodo, jis vyksta 

neblogai. Tačiau galėtų būti ir geriau. Daugiau tautiečiu tu
rėtų įsitraukti J darbą ir žymiai didesnis jų skaičius aukoti 
Kiekviena* lietuvis turi laikyti savo svarbia pareiga ir darbu, Ir 
auka remti organizaciją, kuri rūpinasi likusių užsienyje lietu
vių šalpa ir globa, šioj srity Balfas jau yra didelius darbus 
nuveikęs. Bet, kaip gerai žinome, jo darbas ir rūpesčiai toli 
gražu dar nėra užsibaigę 

• i i - • » » • • 

Manoma, kad Georgėj Bidauit, buvęs Prancūzijos premje
ras ir MRP (katalikų) partijos vadas, netrukus ir vėl gali at
sistoti vyriausybės priešakyje. 

dvasinė tautos mirttis. Ji atei
na tada, kada amžiais ugdytos 
tautinės vertybės pradedamos 
niekinti, apleisti ir kai vietoj 
jų statomos svetimos vertybės 
kalbos, papročių, net drabužių 
pavidalu. Tautai yra svarbu vi
sa, ką ji istorijos eigoje yra 
sukūrusi, net pasisveikinimo ar! 
pasivaišinimo būdai, net mergai j 
čių kasos ir kostiumai, nes vi
suose šituose dalykuose slypi 
tautos siela". 

Dorovė ir l&tautėjimas 

Augščiau minėtame Macei
nos laiške Brazdžioniui, kur ran 
dame tautos likimo svarstymus, 
mūsų jaunasis filosofas pabrė
žia: "Dažnai yra sakoma, kad 
nutautėjimas turi neigiamos įta 
kos Žmogaus dorovei. Ir visai 
teisingai Iš kitos pusės, doro
vės silpnumas skatinte skatina 
nutautėjimą. Dora tauta visa
dos išsilaiko tautiniu atžvilgiu 
ilgiau, negu ištvirkusi. 

Apie pagonybę 

Dr. A. Maceina atsiliepia ir 
į kaikuriuos iškrypimus, perspė 
damas: "Kiekvienas mėginimas 
grJžU i prieškrikščioniškąją is

toriją reiškia tautai duoto pa
žado sulaužymą. O savo pažadą 
sulaužiusi tauta yra tokia pat 
negarbinga, kaip ir asmuo... Nu 
braukti tad krikščioniškąją sa
vo istoriją tautai yra tas pat, 
kas nubraukti savo garbę ir sa
vo dvasios jėgas, savo visuoti
nes perspektyvas, savo uždavi
nius visuotinėje pasaulio bend
ruomenėje. Tai reiškia grįžti | 
pirmykštį savo uždarumą ir ap
sispręsti lėtam žlugimui... Kai-
kurių tad mūsų rašytojų, pastan 
gos, mielas Bernardai, garbinti 
stabmeldišką mūsų praeitį ir 
mėginti ją prikelti yra ne tik 
didžiausias nesusipratimas tau
tos istorijos šviesoje, bet sykiu 
ir nelemta pastanga įstumti tau 
tą į aną dvasines jos galias žu
danti atsiskyrimą". 

JIS VYKSTA BIISIJON 
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Kun. George Bissonette, 31 
metų, Asaumption Kolegijos 
instruktorius, Worcester, 
Mass., gavo leidimą įvažiuoti 
| Rusiją. Jis Maskvoje dirbs 
pastoracinį darbą diplomatų 
tarpe, tai bus ten vienintelis 
katalikų kunigas. Kun. Bis
sonette užima vietą kun. Ar-
thur Brassard, kurį komunis
tai išprašė išvažiuoti ii Mask
vos, įmsy 

savo skaitytojus, anglų laik
raščių reporteriai nepraleidžia 
nė vienos progos, kada galėtų 
šį tą naujo patiekti. 

šalia įvairių dienos sensaci
jų, kurių netrūksta nė viename 
nr. reporteriai aktyviai susi-
įdomavo ir tremtinių gyveni
mu, kad sovietų ambasados pa- # 
siuntiniai lankė tremtinius 
Bradforde ir Derby. Tučtuojau 
jie aplankė tremtinių organiza
cijų vadovus ir atskiras šei
mas, teiraudamiesi, kaip tie 
pasiuntiniai elgėsi. 

Būdinga, kad Šiuo metu re
porteriai visai nekėlė klausi
mo, dėl ko tremtiniai negrįžta 
į savo tėvynę. Šiandien jiems 
tai jau aišku. Ir aišku ne dėl 
ko kito, bet dėl sovietų pagy
vintos veiklos. Kai šie tokiu 
uolumu medžioja gyvas sielas, 
anglai pradeda suprasti, koks 
turi būti sunkus gyvenimas so
vietų okupuotuose kraštuose. 

Reikia pabrėžti, kad ir pro
vincijos ir didieji Londono dien 
raščiai labai objektyviai ir su 
aiškiu pasipiktinimu kritikavo 
sovietų provokacijas. Kartu jie 
įspėjo komunistuojančius ang
lus, kas jų laukia, jeigu komu
nizmas įkeltų koją į šią salą. 

Specialios knygos 
Suaktyvinta komunistų veik

la tremtinių atžvilgiu sukėlė 
didesnį visuomenės susidomėji
mą tremtiniais arba savanoriais 
europiečiais darbininkais (E. 
V. Ws), kaip jie čia vadinami. 
t Atskiri plunksnos darbinin
kai, sekdami visuomenės nuo
taikas, rado reikalinga duoti 
daugiau 3 žinių apie tremtinius. 
Todėl neseniai pasirodė J. A. 
Swettenham'o dokumentuota 
knyga "The Tragedy of the 
Baltic States", kurioje su dide
le meile rašyta apie lietuvius, 
latvius ir estus. 

Nors anglų kritika kaiką ir 
prikišo šiai knygai — esą joje 
nesą nieko naujo, tik surinkti 
jau skelbti dokumentai, — ta
čiau knygos autoriaus objek
tyvumas ir meilė mažom Pa
baltijo valstybėms yra didelė 
dovana tremtiniams. Juoba, 
kad tie, kuriems rūpi mūsų 
klausimas, galės rasti čia nau
dingų žinių. 

J. Ks. 

S A M D I N Ė 
! HERMAN SUDERMAtfN 

Vertė Vytautas Volertas 

i J Į 
(Tęsinys iš „Draugo" No. 288) 

Uošvei buvo skaudu, kad vyras taip bjauriai kalbėjo. Ji išėjo 
paskui, vežimą, kad, jeigu galės, Marikei ką nors guodžiančio ke
lionei pasakytų. Tačiau ji neprisivijo, o tik iš tolo matė, jog, kai 
vežimas sustojo prie Vilkaičių, senė, nežiūrint savo geliančių są
narių, vikriai pasilypėjo ant ašies ir — galas žino, kiek — Marikę 
nulaižė. Enskienė gerokai supyko, nes mąstė: 

— Koks reikalas senei Vilkei savo snukį į Marikę šluostyti? 
Po valandos pamatė Jurį švieson išlindus. Jis buvęs prie 

Marių ungurių bučių pasižiūrėti, pasakojo teisindamasis. O kai 
ji ėmė priekaištauti ir bandė išgauti daugiau, jis tik atsakė: 

— Klausk tėvą! 
Bet anas taip pat nieko nežinojo, ir abu vyrai nuėjo gulti. 

Ji, priešingai, tol negalėjo miegoti, kol būsimoji duktė nesugrįš. 
Paruošė vakarienę, prie židinio paliko degančią lempą, duris už
darė tik nuo uodų ir atsisėdo po liepa. 

Patekėjo mėnuo, ir nakties vėjelis šiureno apie ją, kaip Slin
ka, senis katinas.. Ji laukė ir laukė, o Marikė negrįžo. Pagaliau 
prieš pusę dvylikės išgirdo palengva atgirgždant vežimą. Ratai 
malėsi, o stebulės cypė. 

— Ji bus užmigusi, — manė senė, — ir arkliai tuo naudojasi. 
Bet kai Marikę pamatė išplėstomis akimis spoksant į mėnuli 

ir sėdint, taip pat kai nulipdama nepratarė ne\ „kas gero" nei 
„labas vakaras", suprato, kad ji nemiegojo, bet kažkas buvo nu
tikę. Senė paglostė ją ir tarė: 

— Pavargai, dukrele. Eik, praryk kokį kąsnį* ir gulkis. Aš 
iškinkysiu. 

Ir Marikė sutiko. / 
Kai motina įžengė trobon, ji sėdėjo prie židinio ir kramtė. 

Tačiau atrodė, kad ji tik todėl kramto, kad yra liepta. Dabar, 
kai lempos šviesa krito ant jos, matėsi, jog veidas buvo visai iš
balęs, ir tik poakiuose degė dvi dėmės. Motina apkabino ir pra
šneko: 

— Prisipažink, kas atsitiko. 
Marikė atsakė, lyg tuščiom sienom kalbėdama: 
— Nesutiko. 
— Kiek nesutiko? — klausė motina. 
Ji akimirką pagalvojo ir tada atsakė: 
— Daugiau kaip penkiasdešimt markių trūksta. 
Senė tik nusijuokė ir kalbėjo: 
— Aš jas dar ryt rytą jam pasiųsiu ir pridėsiu dar penkias

dešimt, palūkanų. Tegul jas „Viešpatis" suėda. 
Marikė vikriai atkirto: 

(Bus daugiau) 

NO W y o u ha ve GOODreason 
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ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, Inc. 

LIETUVIŲ KRAUTUVE 
2310 West Roosevelt Road, Chicago, IU. 

Atdara pirmad. ir ketvirt. vakarais iki 9:SO valandą 
Atdara sekmadienį nuo 11 iki 4:30 vaL p. p. 

= T siy 
» . 

JARABAK DRUGS 
l.Sttth & Mair Phone L H. 6800 Indiana Harbor, Indiana 

MES ISPILDOME JŪSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ. 

KALBAME LENKIŠKAI 

V PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDU 
Kiekvienas tmoem* turėto atliekamus nuo pragyvenimo pfcnlfl 
taupyti kas savaitę. :•.'. *\Ę\ 
Taupyti reikia: senatvei, valkų mokslui, įsigijimai MUMS* auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, laikštynoms Ir kitiems MlVMMtt| 
Kas tori susitaupęs pinigu, tas jaočiasi saugesnis kr laimingos 
Pradek taupyti Šiandieni 

MUTUAL F e d o r a i SAVINGS 
" 7 7 \ /• wS I C A H ASSOCIATH » 
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rM* DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, gruodžio 12, 1952 

GELBĖKIME NUO BADO IR SKURDO MŪSŲ 
BROLIUS IR S E S E R I S EUROPOJE 

ŠALPOS IR BROLIŠKOS PAGALBOS TIKSLU 
CHICAGOS BALTO APSKRITIS š. M. GRUODŽIO MĖH. 13 D. 
Lietuvių Auditorijoje, 3137 So. Halsted Street | 

VAKAR^-KONCERTA 
rKOOKAMOJE: 1. Seniausias Chicagoje veikiantis, Chicagos Lietuvių choras 
PlKMYN, vadov. p. K. Steponavičiaus, aukoja Balfui gražų ir sudStingą kon
certą, kuriame dalyvauja solistai: Ona Skeveriūte-Stephena, Antanas Peškys, 

Eleonora Mellas, Jonas Avelis, Irena Protas Ir Vanda Žabelio. 
2. U ALFO pirm. kan. prof. J. B. KONČIAUS PRANEŠIMAS 

PRADŽIA: 7 VAL VAKARE ĮĖJIMAS — auka $1 
Visi Chicagos lietuviai nuoširdžiai kviečiami atvykti 

Chicagos Balf o Apskr. Valdyba 

» _ 

Vokiškosios naujienos 
A-IS 

Naciai ir Arabų Lyga 
Iš Vokietijos atėjo Žiupsnelis 

dėmesio vertų žinučių, kurių da
lį čia ir norėtųsi peržvelgti. Sa
votiškai įdomi žinia, atidengusi 
vokiškųjų nacių kortas sako, 
kad dabar susekta, kad buv. 
nacių organizacijos bei paskiri 
jų susibūrimai turi intensyvius 
santykius su antibritine Arabų 
Lyga, kuri jungia viduriniųjų 
rytų arabų kraštus. Dar dau
giau, pasirodo, kad naciai su 
arabais turi bendrų reikalų ir 
problemų, kurių gvildenimui 
nusiųstas net specialus ryšinin
kas, kuris turi susisiekti su di
džiuoju Jeruzalės mufčiu. šis 
arabų vadeiva jau iš seniau ži
nomas savo prdnacine laikysena 
ir malonia viešnage, kurią jam 
buvo suteikęs Hitleris III-jo 
Reicho žydėjimo dienomis. 

Be to, jau nėra jokia paslap
tis, kad kaikurie buv. naciu tū-

daug 5,000 karininkų grupė, 
kurie bus pasiųsti į JAV kari
niam apmokymui ir supažindini
mui su modernaus karo vedimo 
būdais bei naujaisiais ginklais 
ir jų veikimu. Kandidatai numa
tyti visoms trims ginklų rūšims, 
t. y. pėstininkams, aviacijai ir 
jūrų pajėgoms. Pirmasis sąra
šas talpina 3,000 buv. VVehrma-
chto karininkų bei 1,300 Luft-
wafės ir 150 jūrų laivyno dar 

Nacių sąjūdžiai 
Toliau, minint vis daugiau at

sigaunančių nacių užsimojimus, 
reikia vadovautis britų saugu
mo įstaigų pranešimais. Vienas 
jų sako, kad bent 2,000 buv. na
cių yra susiorganizavę į specia-
lę "mirties grupę" kurių tikslas 
yra likvidavimas politinių opo
nentų, bei išvadavimas iš kalė
jimo Rudof Hesso ir kitų karo 
nusikaltėlių, kurie ir dabar dar 
sėdi britų zonos kalėjimuose. 
Šita žudytojų grupė vadovauja
ma buv. SS pulkininko Erich 
Ladebrecht, kurie save slaptai 
vadina "Laisvųjų vokiečių kor-
pu". 

Policijos dėtos pastangos su
rasti tą naująjį grupės "fiurerį"1 

iki šiol pasirodė nesėkmingos. 
Bet akcijos metu, Berlyno poli- ., 

pateko slaptieji sąrašai, '-'•Ll 'LAUKAI «AW R i l f l 

kiečių kadrai, bus pajėgūs prisi
imti kaikuriuos NATO uždavi
nius, ir drauge su šio krašto ka
riuomene galės sudaryti neblo
gas karinius vienetus. 

— 

Skundžia Vanderbiltą 
Penktoji didžturčio C. Van-

denberbilto žmona apskundė 
savo vyrą teismui ir reikalau-

buoto'jų" Pasirodo' kad"jau nuo'Ja> k a d jw jai kas savaitę duo-
pereito pavasario vokiečių kari-,tų pragyvenimui $1,500. Esą, 
niai atstovai yra šiame krašte per pastaruosius ' 3 mėnesius 
ir ruošia vokiečių karių apmo- jai vyras tedavęs $700, o tiek 
kymo programą Krašto Apsau- per maža, nes ji randasi ligsni-
gos departamento žinyboje. nėję po to, kai jos vyras ją ap

sirengusią įmetė į vonią, kad 
prablaivėtų nuo pasigėrimo 
viename pobūvyje. 

• 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, i J. 
Karvelis, 3249 S. Halsted S t , 
Chicago 8, Illinois, tel. DA 6-
1136. Prieš kalėdas krautuvė 
atidaryta kasdien nuo 9 val.\ 
ryto iki 9 vai. vak. 

Amerikiečiai prisibijo, kad jei 
jie ilgiau užtruks su vokiečių 
kariuomenės kūrimu, prancūzai 
gali sudaryti rimtų sunkumų 
visam pradėtam darbui. Bet jau 
kartą išmokyti ir paruošti vo-

c i j a i 
BE DAŽYMO kuriuose įrašytos būsimųjų au 

kų pavardės, gi patys tie doku- _ ., IM1 .. , 
* i i *M 4.- i t. i ; Puikus mišinys yra galimas da-

zai, tuoj po karo išvengę pelnyto c e n t a i klasifikuoti pagal atski-1 b a r g a u t i k u r i s p a k e i č i a j ū B U 
galo tėvynėje, rado prieglobstį | ras grupes, k. a. "žydai ir žydų plaukus atgal į natūralią tamsią 
arabiškuose kraštuose ir gyvena bendrininkai", "vergiški anglų- spalvą, beveik kaip magiškai. Var-
pakeistomis pavardėmis. Gi pats amerikiečių pakalikai". ^ ^ U T ^ l ^ p S muftis taipogi siekia glaudaus talistų agentai" 
kontakto ir bendradarbiavimo; šonai" ir "kiti 

"laisvieji ma-įčia žili į natūralią atrodančią 
kolaborantai", spalvą.̂  šis nėra skubus dažas. At-

su exnaciais Vak. Vokietijoje. > Vakarų įstaigų giliu įsitikinimu, j siminkite, kad tamsūs- plaukai 
Nepaprastai būdinga, kad tuos | tos visos nacių grupės turi ryšį ^ g ^ J j h j ^ ^ &. ne_ 
santykius jis palaiko per taip | su komunistais ryt. Berlyne, iš p a p r a s t ą mišinį be jokios rizikos, 
vadinamą "Fašistų Internacio-1 kur ir gaunami pinigai bei gin- tiktai pasiųskite šią iškarpą į 

klai. nalą", kuris veikia Švedijoje ir 
yra ne kas kitas, kaip grynai so
vietų globojama organizacija. 

Vak. Vokietijos naciai deda' žmonių pagrobimų ir jiems 
daug vilčių į pelningus biznio. ruoštimį teismų procesų apra-
sutarimus su arabų kraštais.! šymai, dar prieš aukų nužudy-

TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kil, N. Y. Jie atsiųs jums du $2. 

Bent kolkas, tikrai arabai save 
pirkinius daro Vak. Vokietijoje 
Arabų delegacija kaip tik dabar 
ir lankosi Vokietijoje biznio rei
kalais. Tiesa, šie santykiai gali 
kiek ir pašlyti, nes arabai griež
tai protestuoja prieš Vak. Vo
kietijos nutarimą mokėti repa
racijas Izraeliui. Bet tie patys 
arabų agentai turi ir savų kraš
tų instrukcijas, kaip palaikyti 
ir gerinti anų dienų vokiečių pa
žadus ar&bų priešbritinėje kovo
je. 

Rastųjų aokumentų tarpe | M v e r t § 8 b M t e l i u k u 8 u ž $ 4 0 0 p l u 8 
planai rvainų rusių | 8 0 c e n tų taksų mokesčiui. Tai yra 

$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti del kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai grąži
nami. 

mą. Aišku, dar kartą pasitvirti 
na, kad raudonųjų ir rudųjų 
metodai ir tikslai vienodi. Ne
nuostabu tad, kad beatsigauną 
nacių sluoksniai randa paramą, 
kaip tik rytinėje pusėje. 

Vokiečių ginklavimas 
Kiek aprimus kalboms apie 

planuojamąjį vokiečių ginklavi
mą, antraštėse vėl išlindo žinia 
apie naujus vokiečių ginklavimo 
planus, šiuo metu vak. Vokieti
joje rūpestingai renkama maž-

1 • 

Perkant, būkite tikri, kad 
tai yra tikrai importuota 

HERR1NG 
(SILKES) 

Tas skanus, tik nuo laivo, silkių 
s k o n i s n e g a l i būt i p r i i y g t a s ! 
Olandai yra vieninteliai žvejai, 
kurie sutaiso silkes ant laivo. 
Tikras- jūros skonis ir svarbus 
maistingumas išsilaiko iki val
gant. Parduodamos statinėse ar
ba skardinėse. 
Rašykite: 
Holland Herring Dept. 3 

250 PARK AVENUE, 
Nevv York 17, N. Y. 

dėl nemokumas receptų knygeles 

stobekito š) ž«nklel] 
JOMU kruutuvejo 
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GKROS NAUJIENOS APIE 

A S T H M A 
. 

Ar ASTHMA geros naujienos? 
Ne, bet yra pranešta, kad vaistai 
vadinami PENNYL duoda skubų 
ir puikų palengvinimą ASTHMOS 
kentėtojams. įjaportai sako, kad 
atakai karkavimo, kosėjimo, smau 
gimo, ir sunkaus kvėpavimo, yra 
palengvinami šių nepaprastų vais
tų. Daugelis vartotojų, kurie pir
miau pasilikdavo silpni ir trūkda
vo jiems kvapo nuo šių atakų, 
dabar džiaugsmingai praneša tik
rą palengvinimą imant tik keles 
dožas. Jei jūs taip pat kenčiate 
nuo ASTHMOS ir ASTHMASTIš-
KO KOSULIO ir UŽSITVENK1-
MO, t u o j a u s g a u k i t e P E N N Y L 
Jūs galėsite gauti už specialią kai
ną siųsdami šią iškarpą pas ORE 
GON DRUG PRODUCTS, Dept. 
78, Peekskill, New York. Jie at
siųs jums du $3.00 vertes buteliu
kus tik už $5.00, nuolaidą $1.00 
nuo reguliarias kainos. Nereika
linga siųsti pinigų, tiktai sumokė
kite paštininkui kaip atneš. Bet 
skubėkite, nes prekes yra ribo
tos, už tą specialią kainą. 
Vardas 

KIJKIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chtcaga, 

Aliejus krosnims ir centrallnlul ap
šildymui. Punktualius patarnavimas. 

Tel. LArayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

GERIAUSIA DOVANAI 
UafiomoHlos mafilneles firmos Iloyal, 
įvairiomis kalbomis ir {vairiu profe-
Hijų raidynais, su paskutiniais pato
bulinimais, o sumažinta kaina išsiun
čiamos tą pačią dieną. Galima išsi
mokėtinai. LIETUVIŠKAS —- net 88 
ženklų — RAIDYNAS specialiu už
sakymu fabrike preciziškai {montuo
tas tyliosiose — Qulete de Luxe — 
mašinėlėse, kurios gaunamos tik per: 
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J. L. Giedraitis, 16512 Rroad Str., 
Hartford 6, Cmin , kuris "Draugui" 
žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 

Adresas 

Miestas Valstybė 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

" 

Mūsų Specialybe 
Prccin Photo Studio, 

Inc. 
EDVARDAS J. ULI8, Sav. 

4068 Archer Aveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

NUO UŽSl&fcNfiJUSfC 

Skaudančių Žaizdų 
IB A T V K y ODOS LIGŲ! 
?!«, kurie kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai s«deti ir naktimis mie
goti, nes Ji) užalsenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežfijimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančią žaizdų, uždekite 
DEGULO Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite J) taipgi nuo skaudžių 
nudegimą. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pasalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos Ir perplysimą tarp-
plrlčią. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlustančioa ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Ointment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų 1 r 
nležlnčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.26 ir $8.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mil-
waukce, a r b a a t -
siųskite money orde
ri i — 

L E G U L O , D e p a r t m e n t D 
S618 W . E d d y St . , C h i c a g o S4 , 1IL 

M U l b e r r y 5-3694 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

KASOM. MAŠINĖLES 
Raunamos geriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4J70 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

4r 

Pavarde 
Adresus , 
Miestas Valstybė 

Vasario 16 gimnazijos krepši 
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

neg rungtynes (16 ir 16 min.), 
o su BSG Eschvvege finalines 
rungtynes (20 ir 20 min.). 

Vasario 16 Gimnazija nugalė
jo Eintracht Dortmundą 23:20 

kapitonas V. Brakauskas turėjo 
palikti aikštę, jį pakeitė V. Kai
šys, bet viso penketuko nuotai
ka jau buvo kritusi ir neišvys-
tė kovos. Tuo tarpu tai paste
bėję E8chwege žaidėjai vis drą
siau ėmė pulti, jiems sekasi to-

(puslaikis 14:14); o su Blau- H m i m e t i m a i i r mngtyn^ b a i . 
Gelb Braunschweig žaidė visai, g ė s i 3 3 : 5 8 m ū s i ^ k i ų p r a laimėji-
užtiknntai ir laimėjo 36:21; m u T a į i r m a 3 V a 8 a r i o lf> G - j o s 
(puslaikis 23:11). Tais laimeji- m o k s l e i v i ų k r e p š in inkų pralai-
mais Vasario 16 Gimnazija išė- m ė j i m a s > p i r m a s > M garbingas, 
jo į finalines turnyro rungty
nes su BSG Eschvvege. 

Finalinis žaidimas 

įdomiausios ir sunkiausios 
buvo finalinės rungtynės moks
leivių su BSG Eschwege, kurias 
mūsiškiai pralaimėjo 33:58 (pus 
laikis 13:20). 

Jau prieš žaidimo pradžią a-
bejose komandose buvo paste
bimas žaidėju/herviškumas. Žai
dimo pradžia buvo labai atsargi, 
abi komandos tenkinosi tik gy-

-tiimosi taktika. Vėliau Eschvve-
ge'i pavyko keli iš eilės tolimi 
metimai j moksleivių krepšį. 
Moksleiviai iš zoninio perėjo j 
atskirų žaidėjų dengimą. Pir
masis puslaikis baigėsi dar ne
dideliu taškų skirtumu, ir mū
sų jauniai buvo dar nepraradę 
vilties santykį išlyginti. Antra
me puslaikyje vėl keliais meti
mais Eschvvege padidino taškų 
santykį savo naudai, mokslei
viai pradėjo jaudintis, nepatai
kyti į krepšį, pasireiškė nuo
vargis, nes tai buvo antros 
iiui^tvuėy I4 dieną komandos 

nes ir negalima buvo laukti, 
kad jauniai laimėtų prieš vieną 
iš stipriausių Vokietijoje ko
mandų, kuri artimiausiu laiku 
žais Berlyne finalines rungty
nes dėl Vokietijos meisterio 
vardo, kurios eilėse žaidžia 4 se
ni amerikiečiai krepšininkai-ka-
riai. 

Reikia trenerio ir sporto salės 

Iš šešių stipriausių Vokieti
jos komandų tame turnyre pir
moji vieta teko BSG Escsvvegei, 
o antroji — Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijai. Tai rodo, kad mūsų 
jaunieji krepšininkai turi dide
lių sugebėjimų ir norų, bet... 
jie gi tėra tik savamoksliai 
krepšinio žaidimo. Jų nėra nie
kas dar treniravęs, o ir patys 
žiemos metu treniruotis negali, 
nes dia neturima sporto salės. 
Jeigu leistų ištekliai bent trims 
mėnesiams pasikviesti savo ve
teranų krepšininkų trenerį, ga
lima spėti, kad tada mūsų mok
sleiviai krepšininkai užimtų 
vieną iš pirmųjų vietų visoje 
Vokietijoje. f 

PATS GERIAUSIAS 
LAIKAS DABAR 

Nusipirkti GERA 
au 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow . . , . * • • 

1951 BUICK Riviera, 
Dynaflow 

1951 BUICK 4 door 
1951 CHEVROLET 

z door . • • • 
1951 FORD V-8 

2 door « « • • . . 

$2345.00 

$2245.00 
$1995.00 

$1595.00 

$1545.00 

H 
/>/„"* * 

DII I V C LIQU0R STORE 
DILL l \ 3 AND TAP R00M 

Hį^v. 4644 So. Paulina St. 
*lli C'***l^^ M r - * M r s - W m ' K a r e l v t t l ' Savininkai 

*Ą 12NSL *>*Sh>^ NEPAMIRŠKITE 
^ V > ^ > ^ o > - ^ BIUL K'S 

^ f c t o ^ S(f k / V v T ^ ^ Didelis pasirinkimą* 
C ' ^ A i ^ V X . importuoto 

k 

Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

^ 0 / , / * % 
Z4fr, 

« * & 

t * 
y/ 

S 0 P H I E B A R Č U S 
I s \V(;HS Stoties — Haiiga 1390 

PI KM AI >. iki PKNKTAD. 
8:45 iki e:»0 vai. r>ii-

s i š i \l> 8:80 iki 9:80 ryte 
I i l*7N!Vlft l i08 VAKARI'KKOK 

i š tos pat Htotirs r i U M M H l \ l n 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. KOCKYVIIIi ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2418 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
l.ftNCINKS, VVITTNArKR. BULOVĄ 
ir kt. SveicariSki laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-4)841 
DAItHO VAI..: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais 10-2:30 Ir 4-8 v. v. 

^ 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflovv $1595.00 

1949 BUICK 4 door 
Dynaflovv $1395.00 

1949 BUICK 4 dcor $1295.00 
1949 PONTIAC "6" 

Club Coupe $1145.00 
1949 DODGE 4 door $895.00 
1948 BUICK 4 door $1045.00 
1948 BUICK 2 door . . $995.00 
1948 CHEVROLET 

Club Coupe $795.00 
1948 OLDSMOB1LE 

\ door, Hydra-Matic $895.00 
1948 NASH "600" 

Coupe $595.00 
1947 BUICK 2 door . . $795.00 
1947 BUICK 4 door . . $645.00 
1947 KAISER 4 door $695.00 
1947 PACKARD 4 door $595.00 
1946 BUICK 4 door . . $625.00 
1946 DE SOTO y 

Club Coupe $595.00 
1946 MKRCURY 

Club Coupe $545.00 
Turime taip pat dideli 

pasirinkimą naujų BUICK 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAfayette 3-2022 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, ušldytiivus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus. 

Kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi Išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminamo Baldus Ir 

* 

~ 3 i i*t Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuvo 

2310 W. ROOSKVKLT RD., Tel. 8 E 8-4111 
, . M : . . ; . pirmadionto u kotvn ta«lt«mio vnki raiH iki U:»0 

Atdara sekmadieniai* nuo M iki 4:80 vai popM 

- - t^^^t^ •'••s^^^į*-' ''-&^iwr' "'-^^ 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Valoišaites ir 

GrigaHunaites-Lazauskienes 

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

l'riiniainl mokiniai: pirniad., antrad. 
tručiud. Ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v, 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURI,S ILG^ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

•»"» • ' ' ' • • • • » ' ' — 

IN.SaRttf'l 

Gaukit du |enM uidarbius VasmH 
U&tikrinkit tnupymm apsaugą 
Turėkit pkuffų kai reikia 

fniUA m 91 % FHMrH klik narft* 

UNiVERSAt SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1SM SO. HALSTED STREET CHICAGO S, ILOVINOIS 
., Telefonas: HAymarkei l-202» 

Tatantfotr Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais noo 9 ryte 
ttu 4 valandai vakare. Ketvirtadieniais nuo t ryte iki t vai. vakaro. 
TroeWioaiaM laMaryta. ieštadumiaia nuo t vai ryte iki I vai. a. F 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami ii 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v—-10 v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—I« v. vak. 
M. RIMKUS. 411» So. Francison. 

Telef. Y A 7-IOM 

ALBINAS BENIULIS 
ATM KR A PKRKRAUSTYMUS 
Ir įvairiu daiktu perkraiistymus 

Taip pat persimuMamo j užnien| 
pjiklet6!lua įvairaus tuuiHto 

KroiptiK: 
2554 SO. HALSTED STRKET 

Tel. DAnubc 6-3245 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATpME 
VISOKĮ V R i š l i . ' 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTVVINAS. Prez. 
S0S9 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PRKKIŲ P R l 

STATYMĄ TBIKIAMB 
NKMOKAMAI 

RASTINI?. ATIDARYTA kasdien I»«K 
8 vai. ly to iki 6 vai 
Šeštadieniais iki 

vakaro k> 
vai. vakaro 

y ) 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
- -— - . - - - - . — 

a> 

Taigi* dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRI8HT0N SAVINGS & LOAN moka 3% 

pelno ant jūsų sutaupu. 
Kioltvjj no taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. 

BRIGHTON SAVINGS and IMN'AS&'N. 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo Calilomia Ave. 

/ CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Piimad.. antrad., penktad ir šest. I Ti < 
9.00 ryto iki i:\iO p. p. , 

9 ryto iki 12 v. d. 
Ketviitad. 'J ryto iki 8 vak. 

, 

i 
i 

• 
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Penktadienis, gruodžio 12, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I L U N O I S 

prrrsBiMHo LIETIMŲ ŽINIOS 
Neužmirškite savo "Draugo" 

• 

nų novena Svč. Dievo Motinos! FILMAS A P I E S V E N T £ J £ 
garbei jos Nekalto Prasidėjimo 
Šventės (gruodžio 8 d.) proga. 

Papras ta i žmonės apie Nau
jus Metus nekartą pagalvoja, 
ką jie per praėjusius metus vei
kė ir ką veiks ateinančiais me
tais. Jie ir savo spauda susirū
pina: ką jie skaitė ir ką skai
tys! . . 

Mieli "Draugo" skaitytojai 
pittsburghiečiai, jūs buvote g ra 
žiai lankomi jūsų bičiulio "Drau 
go", kuris, j u s informuodamas, 
be abejojimo, įsigijo jūsų t ikro 
draugo vardą. 

"Draugas" stengėsi viskuo 
jums patarnaut i . Apie save 
"Draugas" nieko nenori saky
t i : jūs pa tys gerai jį pažįstate 
ir kasdien laukdavote jo naujo 
numerio. "Draugas" gerai ži
no, kad jūs jo pasiilgdavote! 

Pittsburghiečiai, jūsų "Drau
gas" nė kiek neabejoja, kad jūs 
ir toliau sekančiais metais liksi
te "Draugo" draugais : jį patys 
sau toliau užsisakysite ir savo 
kaimynams patars i te jį užsisa
kyti. Jums būtų nuobodu be tik 

t i nus ta ty tu laiku, kad laiku 
atėjusieji nesinervuotų belauk
dami vėlyvųjų paukštelių pla-
vūnėlių... ' 

KANDIDATAI I VYČIŲ 
VALDYBA 

Gruodžio 4 d. įvyko Pi t tsbur-
gho Vyčių 19 kuopos rinkimi
nės (nominacijų) komisijos po
sėdis išrinkti kandidatams į nau 
ją 19 kuopos valdybą, kuri bus 
renkama sekančiame kuopos 
susirinkime. 

Tie kandidatai į būsimą val
dybą yra šie: į pirmininkus — 
Ruth Greblunas ir Margare t 
Papeika, į vicepirmininkus — 

Rytais ir vakarais buvo sako
mi pamokslai. Dalyvavo daug 
žmonių. 

PITTSBURGHIEČIŲ 

NEAPGAUSI 

Pittsburghiečių t ikrai negalė
jo apgaudinėti South Side čigo
nės. Jos čia buvo įsikūrusios 
2100 E. Carson (buvusioj "Stan 
ley" krautuvėje) . P ro du dide
lius langus matėsi labai mar
gai ( t ikrai čigoniškai!) išdabin
tas kambarys su visokiais atei
ties "pasakymo" paveikslais. 
Einant pro šalį dažnai galėjai 
matyt i vieną a r dvi čigones sė
dint ir laukiant... neišmanėlių, 
kurie joms atneštų savo sunkiai 
uždirbtą pinigą... Bet neteko 
matyt i nė vieno klijento. Gir 

T E R E S Ė L Ę 

Gruodžio 5 d. Šv. Kazimiero 
mokyklos salėje buvo rodomas 
filmas prancūzų kalba apie Jė
zau Kūdikėlio Teresės gyveni-1 Pi t tsburgho lietuviai katah* 
mą. Įėjimas buvo 10 centų. \ kai raginami Kūčioms paplotė-

susirgo plaučių uždegimu. Pa-
rapiečiai linki j am greito pa
sveikimo ! 

KŪČIOMS PAPLOTĖLIAI 

tis. 
O kas bus išrinkti, bus pra

nešta vėliau. 

GALIMA GAUTI 
PAPLOTĖLIŲ 

Šv. Kazimiero bažnyčios var
gonininkas K. Bazys nešioja po 
namus parapiečiams paplotėlius 
("plotkas") . Jų galima gaut i ir 

$5. Gražu! 

Julia Alešunas ir Marion Bar t 
kus, į iždo globėjus — Edward d e U ' S o u t h g i d ė s lietuviai gar-
Marculaitis, į rašt ininkus — d ž i a i i š j ų pasijuokdavę. Nie-
Marcella Onaitis, į iždo sekre- , k o n e p e š d a m o s > čigonės turėjo 
r ius - Margie Potts , į korės- ' i š s i k e l t i k i t u r > j įeškodamos kvai 
pondentus — Ann Kolicius į J i e s m „ 
"Vyčio" korespondentus — Lor j 
raine Pužas ir Mildred Cinikas, • mg RALFUI 
j ritualo saugotojus — Steve 

ro Draugo". Juo labiau, kad lonaitis, į lietuvių reikalų a ts to- j Marijona Astrauskienė iš E s -
jūs j ame tur i te ir savo platų jvus - Nellie Kuntz ir į sear- \ ^ ° ™ ° r e i k a l a m s Paaukojo 
Pi t tsburgho skyrių, į kurį gali- |geant-at-arms — Thomas-Unai 
te rašyt i iš savo gyvenimo. Ra
šykite, duokite žinių, žinučių, 
ir jis" bus dar įdomesnis ir ak
tualesnis! "Draugas" yra jūr 
sų dienraštis, o metams jis te
kainuoja tik 8 dolerius. Štai jo 
adresas : "Draugą**", 2334 So. 
Oakley Ave., Chica^o 8, III. 

Taigi, su nuolankia meile 
"Draugas" tiki, kad jūs liksite 
ir toliau jo draugai ir dar nau-

—— 

PRANEŠIMAS 
Lietuviu Kadlo Korp. programa per 
stotj WHMS, 12:00 lkl 12:30 vai. 
per pietus šį sekinadien) bus toks: 

1 — FalooiiH Katiio Orkestru** 
2 — Stasys I,i»pa> dainuos Strollos ir 

Žilevičiaus dainas 
» — Magdutčs rasitka 

Tik žmonės nesuprato tos kai-
bos... 

NEISILKIDŽIA 
Lietuvių Piliečių Klubas, esąs 

Jane St., neseniai turėjo savo 
naujos valdybos rinkimus. Į 
naujos valdybos kandidatus bu
vo išstatyti ir nauji žmonės, sa
vo amžiumi jaunesni už buvusią 
valdybą. Bet tie naujieji ir jau
nesnieji kandidatai nepraėjo, 
nes nebuvo norė ta jų įsileisti į 
naująją valdybą. Kodėl? Nau
jos jėgos visada yra sveikas 
dalykas naujose valdybose. Ko
dėl ir ko bijomasi?.. 

RUOŠIASI VASARIO 16 
MINĖJIMUI 

Girdėti, kad Pi t tsburgho Al
t as jau pradeda galvoti, kaip 
suruošt i Vasario 16-sios minėji
mą Pi t tsburghe. Tikrai jau lai
kas pradėti... , 

• 

SUSIRGO 
Vincas Čižauskas, Šv. Kazi

miero bažnyčios zakristijonas, 

liu. įsigyti pas savo vargoninin* 
kus a r klebonijose. Palaikykime 
šį gražų, lietuvišką paprotį! 

Koresp. 

ATSILANKYKITE 
prieš šventes į Simono Aleliūno 
įvairių brangenybių krautuvę 
"Hernon and Co.", 242 Erovvns-
ville Rd., Pi t t sburgh 10, Pa. 
Tikrai j ū s ten rasi te ką nors, 
kas jums prieš šventes yra rei
kalinga. 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuviu 
Katalikę Radijo Programa. 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI T R A N S I . ^ L V M A M A 
Uit K\irtt. Sokmudlen} nuo 

1:80 Iki 2:00 vpl. p .p. 
18 STIPRIOS IR GALINGOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKK 

Visutfc reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Ijithuanlan Cathollc Hour, Ra' 
dlo si«ii«»i. u i . o , v Braridock, P a 

-F : ^ 

jų draugų j am surasi te Pi t ts-
burghe! Juk ^ a t e susipratę lie į į į į ^ į į į į j į i į turės bažn 

komitetas bažnyčios prieangyje 
Vartoti paplotėlius Kūčių va 

Radio biznio reikalais, malonėkite 
, rašyti: Steponui Minkui, f>02 R 

p a s JI patj , SUSltlkuS JJ p o pa- Į B,oadway, So. Boston 27, Mass. AcMū. 
maldų prie bažnyčios. Prieš pat 

tuviai ir žymūs spaudom apaš 
tai ai!.. 

KtciM>nas Minktis 

BENDRUOMENES 
SUSIRINKIMAS 

karą yra labai gražus ir palai-
i kytinas paprotys. Paplotėliai 
IKŪČ oms suteikia daugiau salį-

Gruodžio 14 d. 2:30 vai. po Jrališkumo ir mistiškumo, 
pietų Piliečių Klubo patalpose 

PIRKITE APSAUGOS BONUS IJŠl ^ 

BALTIC FL0RIST GELIŲ IR DOVANŲ KRAUTUVE 

502 E. Broadvvay, kampas G St. So. Boston, Mass. 

Savininkas STEPONAS M1NKUS 

Turi didelį pasirinkimą Kalėdinių dovanų lietuviškais motyvais: 
atviručių, medžio drožinių, audinių, naujausių lietuviškų knygų 
iš visų leidyklų Amerikoj, Kanadoj ir užsieny, lietuviškų plokš
telių, Stainless Steel peilių, šakučių ir šaukštelių komplektus 
importuotų iš Vokietijos. Vaikams žaislų ir šiaip visokios rū
šies Kalėdų ir kitokiomis progomis dovanų. 

Taipgi Kalėdinių eglaičių, vainikų, vazonų ir gėlių. 
^ 

'"* 

( Jane St.) įvyks Pasaulio U e -
tuvių Bendruomenės Pit tsbur
gho skyriaus susirinkimas. Bus 
renkama nauja valdyba. Visi 
Pi t tsburgho patriotai lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Susirinki
mas prasidės punkutaliai. 

Šia proga reiktų pasakyti , 
kad daugelis įvairių Pit tsbur
gho susirinkimų lurftoj prasidė- nyčioje (Esplene) buvo 9 die-

ADVENTINft PASKAITA 

Kun. A. Sušinskas praėjusį 
sekmadienį kalbėjo per Vyčių 
Radiją apie kataliką Advento 

1 metu. 
Į 

NOVENA 

Šv. Vincento parapijos baž-

^ y ^ ^ ^ v ^ y * 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Bioj* Boml rovėja, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai lt saugiai 
nuo 19 2 2 inctų. 

Pradėkite naujus 1963 motus KU taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus. . . 

• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• NKfi GEBA PELN& ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31. 1952 ir vėl bus išmokėtas 3r> dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTH0MY SAVINGS & L0AN ASS'N. 
1117 So. VMh Coiirt. Tel. TOwnhall 3-8131, Cicero, 111. 

JUOZAS (JRIBAUSKAS, Vedėjas 
TL'RTAS M K MA $5,800,000.00 

I I Geras nakties miegas po 
ELEKTRINE ANTKLODE . 

> pagelbsti man laikytis budriai!" 
„Aš turiu gerai pasilsėti naktimis, 

kad galėčiau atlikti savo tarnybą die
ną po dienos — visokiame ore. Bet tai 
y ra lengva su mano elektrine antklo
de. AS tuojau užmiegu kaip ka ty tė . I r 
taip gera . . . per visą n a k t į . . . ir nu
budusi jaučiuosi puikiausiai". 

Sako Scbool Crossing Guard 
Leoną Fischer 

2948 N. Albany Ave. 

' 

^ : ——— J 
SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
mmpmmmmmmmmmmmmmmmilmmmmmmmmtmšĘmtmmmmmm 

2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArd» 7-3278 Ir 79 
K E L I O N E S : 

LfcKTUVAIS. OELEŽINKE-
U A I S , AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 

l'araplnam* bttetun, fleftbttfliifi Ir Hntvarkonie vl»i» su kelione nuristu* 
dalyku*. TCltlMK LIKTI VII,; SKYRIŲ. Pildome afldevltus. keliom* 
planuokite Ii anksto MMmna metam*. Anksčiau uisteakyklte Mietus kaip 
ir-ktuvais taip Ir laivais, tat bukite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk. 
darni blletus pas mus nemokėsite brangiau Ir išvengsite laiko sutruk* 
dymo, nes nereikės lankytis nei Į geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tat atliksite vienoje vietoje — FAS M r s. 

L^ iii 

• * f -zi - m\ m 

jums geras 
išsimiegojimas naktį? 

JCS turėtumėt pasigerėti pasaulyje 
puikiausiu miego patogumu! Miego
kite lovoje, kuri yra papildyta tokia 
temperatūra, kurią jus mėgstate, 
miegokite po švelnia, vienoda šilima 
visą naktį. Tikslios kontrolės auto
matiškai reguliuojasi pagal kambario 
temperatūrą... jums niekad nebus nei 

i imi i •• 

peršilta nei peršalta. Sužinokite vis* 
ką apie didžiausią „prisidengimo" 
pasaką, kuri yra kada buvusi pa
sekta... teiraukitės jūsų dylerio apie 
naujas elektrines antklodes. Jos yra 
pagamintos įvairiose, švelniose, gra
žiose, plaunamose spalvose. 

Moto Hnuū4k mUlmj pcepPp/ 

Wky (kmbiįOto?-
kuomet el-lfc pirkti Hektrmi* nntklodčH... 

jiešUokitf etlfceoiti žinomu firmų, kurios nuro
dytos žeminu... )ų produktui bei jįj iMituruavlmal 
rrmiast tu tremis vardais. 

/»» cooperution tiiih: Chatham s General Electric 
• Northern Electric s Slumbercst s 

Tropicalre-Everhot s Universal s Westinghou»e 

See the entertainlng 
and intere$ting exhibit 

"Sleeping aroundthe worfd" 
Maln Floor • 72 W. Adami * 

» • • • ' • ' • ' » ' - ——. 

^ 

KALĖDŲ DOVANAS 
Galite pirkti su pasitikėjimu i i Budriko krautuvės, 3241 S. 
Halsted St. Atidarą ko/na vakarą iki 9:30 P . M. Atidarą 
ir nedSldieniais nuo 10 vai. ry to iki 5 vakare iki Kalėdų. 

Kiną pn inventoriaus išpardavimas. Sutaupysite nuo 20°/o 

iki 4 0 % procento. Jūsų kredi tas y ra geras, galite pradėt i 
mokėti kitą metą be jokių nuošimčių ir be užprašymo. 

LECTRIC MftCHINE 

Siuvamos elektrikinės masinos po 
Skalbiamos mašinos po 
Prosinamos mašinos mangliai po 
Rašomos mašinėlės — Koyal, po . 
Spinet mažiučiai pianai po 

• • * • • $89-^0 
$69-5° ir aukš' 

$89-^0 
$69-50 

$395-00 

Televizijos setai po $ - | 20-00 i r a u k * ' 
Manicure set, kaip an t paveikslo, už 9 8 ^ 
Minkštos paduškaitės po 9 8 c 

Smoking Stands po $ " | . 2 5 l r a u k § -
24 šmotų Stanless Sijver Setas už $4.95 
Lsies po"v;.." $-| .50 p° $ 3 . 0 0 i r p° $5.00 
Vaikams vežimėliai po $3-50 i r a u k š ' 

i Daugelio visokių vaikams žaislų kainos numažintos 

$148-00 
$29-00 
$29-00 

$5.00 
$14-50 

Klektrikiniai šaldytuvai po 
IOlektrikiniai dulkių valytuvai po . . . 
I U Ui ri kiniai blanke tai po 
Gražios an t stalo lempos po . . . . 
Lempos — aslinės, po 

. . • • • • 

• • • • • • 
• • • • • 

Dinetti^ Si'ta i $3950- $59.50 "" $89-50 

Ckįį 

% Parlor Setai po, 

šmotų miegamojo 

kambario setai .50 
7 šmotty Dining Koom Setai po J *i M g flfl 

Naujieji radijos pagauna Europos s tot is 
Lietuviškos spalvuotos kalėdinės a tvi rutės po 5c ir 10c. 

Imant daugiau — pigiau 

Jos J . Budrik, inc. 
3241 South Halsted Street 

Tel. VIctory 2-9542 i r CAIumet 5-7237 

BudrtKo Radio V8landa kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6:00 
• Ibi 7 vai. vakare i* VVHFC radio stoties. 1460 kilocyeles. 
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LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
« — — 

Jau pat* laikas pagalvoti apie ateinančias aventea Ir apie 
savo artimuosius 

lietuviu Prekybos Namuose jau dabar Jus galite apilftretl Ir 
užsisakyti Įvairiausiu praktišku Kalėdoms dovanu, o mokftt 

už tas dovanas tik sekančiais metais 

SPBED QU£CN 
® 

Mother-Daughter COMBINATION OFFER 
2 S K A L B I A M O S M A Š I N O S 

MAMAI IR DUKRELEI PUIKIAUSIA DOVANA 

Taip, dvi skalbiamos masinos už nuostabiai žemą kalną 
tiktai ši šv. Kaledu mėnesį 

MAMAI 
Amerikos rinkoje greičiausiai 
skalbianti plaunama masina 
Speed Queen, su dvigubom 
sienom, su aliuminiaus agita
toriumi, su automatifikai re
guliuojamais gręžtuvais plaus 
Jūsų rūbus svariai ir greitai 
(7 pilni plovimai j vieną va
landą) ir tarnaus Jums be 
sugedimo pavojaus ilgus me
tus. 

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

Tik p a l y g i n k i t e m ū s ų b e užsIpraSymo k a l n a s ir JAs Įs i t ik ins i te 
kur jums geriausia pirkti 

$129.00 vertes puiki kabinetinė prosinimo mašina sutaupys 
daug: sunkaus darbo ir brangaus laiko, tiktai už $89-50 

$229.00 šaldytuvai įvairių firmų ir dydžių tiktai už $ j gf .00 
$24.00 vertes ant grindų pastatomos lempos už . . $ |g .50 
Už $149.00 parduodami 3 dalių mieg. kamb baldai, 

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

kurie New York baldų parodoje apdovanoti auk
so medaliumi už savo nepaprastai įdomų, o kar
tu ir paprastai patrauklu stilių, šį mėnesį par
duodami tiktai už $499-00 

Už $49.00 parduodami rašomi stalai, walnut ir 
mahoerony, pas mus tik $ 3 9 * ^ 

Už $149.00 parduodama 3 dalių mieg. sofa, mieg. 
kėdė ir kojoms suolelis, įvairių spalvų, pas mus 
tiktai už $99-00 

Už $69.00 parduodami virtuvei 5 dal. chromo 
stalai pas mus šį men $49-00 

Už $129.00 parduodami porcelano virimui 
krosnys tiktai $89*00 

Už $49.00 parduodami 1 kamb. gesiniai šildymui 
pečiai už $23-00 

Už $199.00 parduodami 2 dalių nylon frize svečių 
kambario baldai, įvairių spalvų bei stilių, pas 
mus tiktai už $149-00 

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

Už $129.00 parduodami 5 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus $99-00 

Už $179.00 parduodami 7 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus $|29*00 

Už $149.00 parduodamas rašomas stalas, reikalui 
esant laike kelių minučių pakeičiamas į valgo
mąjį stalą 12 asmenų, pas mus $99-00 

Mflsu prekyboje Jft» rasite tai, ko JO* senai Jleskofote, prieinamomis 
be lokio u is iprasymo kainomis, viskas lengvais Išmokėjimais. 

Neleiskit© savo sunkiai uždirbto pinigo veltui, ne i sunkiai atitaiso
ma padaryta klaida. Paa mus JŪB pirkslte auffttos kokybės prekes 
ui žemesnes kainas negu bet kur kitur Chicagoje. 

PREKYBA ATIDARYTA: Kasdien nuo * vai. ryto iki 9:80 v. v. 
Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto Ud 5 vai. vakaro 

Sekmadieniais nuo tf vat. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais neskaitome pardavimo taksu, sutaupysite. 

FURNITURE CENTER, INC. 
Imon«8 vedžjas JUSTAS UEPONIS „ 

3222 24-26 So. Halsted St. Tai. Vlctory 24226 
S 3 S 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
PROGOS — OPPRTUN1TIES 

R * » E N T 8 RILIMV IR K I M M f i U V 
VALYKLA 

Nori susisiekti su vyru kuris turi 
patyrimą W veneciškom užuolai
doms, gerdynals Ir užvalkalais. Pul* 
M proga t inkamam asmeniui. 

415* W. Montrose A ve. 
arba 'saukite* Klldare 6*8811 

m M * » '•• m i i • » « ' ' I • " 

ALTO RODY SHOP 
Pilnai 'rongta dlrbtuvD Ir medžiagos. 
Gerai einas bir.nls, Įsigyvenę*. Priei
nama nuoma, gera sutartis. Nepa
prasta proga, t inkamam asmeniui. 
Nebrangiai, $2.260. Nori skubiai par
duoti dėl kitu interesu. 

"DRAUGAS" AGfiNCY 

55 E. Washington St. 

Tel. DEarhorn Si. 
—— 

8146 \V. liSke St. 
MAiula 8-S8S4 

Itrilt* VALYKLA 
su 3 kamb. užpakaly, pilnai apstaty
ti. Nuoma $6f>. Garu apSlld. Gera 
nuomos sutartis, ideali vieta siuvėjui. 
Apleidžia miestą, nori skubiai par
duoti, nebrangiai, $1,760. 

3198 N. Honore. 
Lincoln 9-2197 

dldelj i. _ 
gerai einas bifc-, l * n g a . 

Valykla Ir siuvykla iškaitant 
Hofftnan „pres'ą' 
nis; geras įrengimas; prieinama nuo 
ma: gera sutartis; pulki proga siu
vėjui; ideališka porui: parduoda Už 
$1,200 skubiam pardavimui — ap
leidžia miestą. 

SMO So. VVallaeo St. 
LAfaye-tte 3-1028 

IIKMTORANA8 
Gerai einąs biznis labai Judrioje •'» 
pyllnkeje. Pllnąl Jrengtas, moderniš
kai. Kartu ir „barbeoue pit". Ideali 
vieta specialybėms. Žema nuoma, 
gera sutartis. Nebrangiai, $2.600. Dil 
kiti* interesų nori skubiai parduoti. 

, 6248 S. RVftftt 
k l m v o o U 0-9708 

Mėsine pietvakarių biznio rajone; 2 
vyrų krautuve; daro dldelj kiek} biz
nio; visi modemiški įrengimai; že
ma nuoma; garu apSlld.; gera sutar
tis; turi parduoti — priežastis ilga. 
Pamatykite įvertinimui. 

5838 No. Ked/ ic Ave. 
HF.mlock 4-3093 

Arti Domėn ir Blue Islatul Ave. 
V A L G Y K L A 

Parduoda arba mainys 

Valgykla pilnai Jrengta, geras biznis 
vienam asmeniui. (į kamb. butas už
pakaly, garu apSlld., nuoma $76 j 
mPn. Nebrangiai. 

Tel. LAfayette 3-9882 
< 

Pardavimui: Dvi krautuves, karštu 
vand. apšild., 2 butai — vienos 6 
kamb., antras 3 kamb., 2 autom, ga
ražas, virft $200 | m8n. pajamų. Kai
na $17,000. 

2438 S. OaJdey Ave. 

Parduoda del silpnos sveikatos. 

T A V E R N A , R E S T O R A N A S I R 
G A Z O S T O T I S — S U N A M U 

Gyvenamos patalpos užpakaly. Visi 
modernūs {rengimai, (steigta prieš 
20 m. ..Limited county license". 26 
mylios | pietvakarius nuo Chlcagon. 

2384 So. Oakley Avv. 
Tel. Vlrginia 7-6«40 7-6641 

HELP WANTED — V Y R A T 

MEN FOR 
• FACTORY WORR 
• LIflIIT ASS11MBLY 
• AND M Ar l i i M OPFRATORft 
Permanent. Day tvork. DP's welcome 

GEPHART MFG 00. 
1020 \V. A.i.ims Si. 

Ar jus jieškote nuolatinio dar« 
bo, švarios dirbtuves — darbi
ninku įvertinimo? Mums reika-

/HELP WANTKD — VYRAI 

Turime nuolatinį darbą gabiems 
vyrams dirbti 

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

5324 8. Federal 
(2 blokai J vakarjus nuouo Htate St.) 

M A N 

• SHEAR OPERATORS 
• PRESS OPERATORS 
• SPOT WELDERS 
• FOLDERS 
Kompanija užmoka ligonine, apd rau
dą, pensijos plunas. Tremtiniai kvie
čiami. Turi kalbėti ir suprasti ang
liškai. Ateikite: 

ADVERTISING METAL 
DISPLAY CORP. 

M Ii. KTIOKLINO 

4620 W. 19th Cicero, III. 
ftąUkite: BIshop 2-1242 

L 0 0 K H E R E! 
IF YOU ARE A 

• MACHINIST 
• MILLVVRIOHT 
• W1RE T1NNER 
• CRANE OPERATOR 

W I L S 0 N 
STEEL & WIRE C0. 

4840 So. Western Ave. 
LAFAYETTE 8-1221 

Has a good paying. Steady job for 
you, with many benefits, including 

• HOSPITALIZATION 
• PD. VAC. AND 
• PKNSION. 

Wo wlll conslder tralnlng Wlre 
l)rawer« /r»nd Tlnner.s 

TeL Lemont S69 
w9^^G*+^mB • • • • • • • j i e ^mm — — — X M W M > 

ĮDOMIOS KNYGOS 

Žmonės ir Žvėrys 
Kunigo pergyvenimai vokiečių 

koncentracijos stovykloje 1943-
1945 m. 

Paraše Stanys Yla. 560 psl., pa* 
velksluota, kaina — $5.00. 

„Neabejotinai tai yra pats Btam-
blauBiaa ir tikrai meniškai išleis
tas kūrinys 1951 metais. Knyga 
nėra tik baisių ir jaudinančių įvy
kių pasakojimas. Ji yra visiems 
prieinama žmogaus gyvenimo mo
kykla". 

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

„Knygą skaitydamas ir versda
mas puslapi po puslapio, sudpa-
žfati su gyvais žmonėmis, jų cha
rakteriais, drebčdamas degi smal
sumu...". 
Pr. Alšenas, T. ŽUfciriai, 1952.1.17 

„Knyga man labai patiko. Tai 
vertingas kūrinys. 18 viso knyga 
taip patraukliai paraSyta, kad vie
tomis, anot liaudies posakio, "be
skaitant net kvapą užima". Skai
toma tarsi koks romanas." 

Prel. K. Urbonavičius. Rytas, 
1952.1. 25 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS 

2834 So. Oakley Ave. 
Chlcago 8, 111. 

KKOX STEEL & WIRE CO. 
siūlo jums nuolatinį darbą, šva 
rioje dirbtuvėje, kur darbinin
kai įvertinami. 

• VVIRE DRAVVERS 
• HELPERS 

Patyrimas nebūtinas, išmokysi
me sąžiningus darbininkus. Gau 
sūs priedai darbininkams. 

Kreiptis 4630 W. 53r^ St. 

Middle age preferred General 
Maintenance work. — Permanent 

5 day — 40 hour week 
Good working conditions. 

PILSEN PARK BREWING C0 
8049 W. 26th Street 

BI. 7-9502 

Ar domltPs nuolatiniu darbu. Svario
je dirbtuvėje Kur darbininkai yra 
Įvertinami? 

MUMS UKIKIA: 

• TOOL MAKERS 

• TOOL ROOM MACHINISTS 
Geras atlyginimas geriems vyrams. 
Oausfls priedai. Priimsim* gabius 
D.P. Keikia suprasti ir kalbftl ang-
MAkal. Kreiptis — 

ta Products, Inc. 
2680 South AVabosh Ave. 

Ar Jūs Jleftkote nuolatinio darbo ir 
darbininkų įvertinimo? 

MEfl TURIME 

DVIEM MECHANIKAMS 
(Ford patyrimas pa le idau Jamas) 

floras atlyginimas geriems vyrams. 
yjausūs priedai. 

A t e i k i t e : 

ZWEIFEL MOTORS 
1131 Chieugo Ave v 

KVANSTON. 1LLINOTS 

Reikalinfims 
AHSISTANT SHIPPING CLF.RK 

(Prekių išsiuntimui) 
ir C L K A N - U P MAN (valymui) 

Reikia KalbPti ir suprasti angliškai. 
B dienų. 86 vai. savaite. 

Nuolatinis darbaa. 

VAN SCHAACK PREMIUM 
CORP. 

310 W. \Vashlngton Street 

HftLP WANTED — MOTERYS 

Ar Jfls esate susidomėję nuolatiniu 
daibu su užtikrinta ateit im? Mums 
yra reikalinga gabi 

Stenografe-Mašininke 
Patyrusi, bet priimsime ir mokytą 
baigusią mokyklą. Malonios darbo 
sąlygos, {vairios pareigos. 6 dienas 
sav. Gausu* priedai. Ateikite arba 
saukite asmeniškam pasikalbėjimui 

Mr. Ilrlggs 

GENERAL FINANCE CORP. 
£414 W. BSrd 

HKmlock 4-0700 

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

• ASSEMBLERS 
• PRESS OPERATORS 
• SPOT WELDERS 

Geros darbo sąlygos, pilna dar
bininkams priedų programa įs
kaitant užmokamą ligonine, ap-
drauda ir pensiją. Proga sąži
ningai darbininkei. Tremtines 
kviečiamos, turi rašyti ir kalbė
ti bent kiek angliškai. Ateikite. 

ADVERTISING METAL 
DISPLAY CORP. 

4620 W. 19th Cicero. III. 
MIL STICKLINO 

Ar Jfls domitPs pastoviu darbu 
su saugia ateit imi? 

Mums reikia pajėgiančios 
STENOtJIlAPHKH — TYPIST 

Patyrusios, bet bus priimama Ir pa
mokyta „GraduantS". Malonios dar
bo sąlygos, jvairios pareigos, proga 
parodyti savo gabumus. Jeigu Jfls 
norite karjeros daugiau negu darbo, 
tada skambinkite šiandien asmeniš
kam pasikalbėjimui. 

CELANESE CORP. OF 
AMERICA 

MERCHANDISR MART. 
\Vliltfliiili 4-r.sor, 

IftNUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe1 naudotis bend
ra /Virtuve. 

3261 S. Halsted St. 

HELP WANTED — MOTERYS 
» ^ ^ < a ^ » t 

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

MA&ININKfi 
Bendro įstaigos Darbo 

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

KKdzle 3-3808 

Išnuomojamus apslld. mieg. kam
barys prie mažos šeimos. Karstas 
vanduo ir visi patogumai. 

3150 S. I MM i.il.l Ave. 

Ar Jfls ieškot pastovaus darbo su pul 
kiomls sąlygomis, ir darbininko įver
tinimu. Mums reikia 2-Jų sugebančių 

TYPIST8 — GENERAL CLERK8 
Patyrusiu, bet bus priimamos ir ga
bios pradedančios. įvairios pareigos, 
gausi priedai — 6 dienos savaitėje. 
Skambinkite ar pamatykit Mr. Kieln 

TH0MJIS & B E H S C0. 
411 SO. SANGAMON 

Telef. MO 6-4780 

Turime nuolatini darbą gabiai 
<. i. M .11A l. CLF.RK. - TVPIKT 

Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos. Imsime budria naujai pra
dedančią dirbti. Kriptis — 

P R E D C KRAMKR CO. 
l f S H. Paulina St. 

TYPISTS 

Experienced for order dept 
will teach 

I B M 
and general details. Perm. — 
40 hours. Medium size manu-
facturer. 

Near Madison & Western 

Phone: 
MOnroe 6-6710 

R E A L E S T A T E 

P R A N E Š I M A S 

^ 

ĮSIGYKITE ĮDOMIA KNVOĄ 

Nuo Imsrės iki Orinoko 
ParaSyta misionieriaus 

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

Kaina $2.50. 
Pirmoji knygos laida jau bai

giama Išparduoti. Tad paskubėk 
Ją i»igyti Draugo administracijoje: 

2384 So. Oakley Ave. 
Chlcago 8, 111. 

DIDELE NAUJIENA 
SENIEMS IR NAUJIEMS 

ATEIVIAMS!!! 
Jau išėjo laukiamas, linksmas, 

{vairus, turiningas 
PELĖDOS KALENDORIUS 

1958 METŲ. 
Jame telpa daug šaržų, iliustraci
jų, juokų ir Stalino raudonasis 
kampelis. 128 psl. kaina tik $1.20. 

Geriausios Kaltdlnfa dovanos: 
HAUFO PASAKOS I ir n dalis, 
210 psl. kaina $2.75. ANDERSO
NO PASAKOS, 210 psl. kaina $2. 
A. Vilainis, ŽEMAIČIŲ 2EMĖJE, 
132 psl. kaina $1.50. Išėjo jau 9 
numeris Pelėdos, o Kalėdinis išei
na šio mėn. 20 d. 

Užsiprenumeravę PelSdą 1953 
metams ir prisiuntė $4.00 gaus 
Pelėdos Kalendorių dovanai. 

Adresuokite: 
P E L Ė D A , 

8158 So. ĮHalsted St 
Chlcago 8, 111. 

REIKALINGAS BUTAS 

Inžinieriaus 4 asmenį) l e ima Jielko 
Marąuette Parko rajone 6-8 kam
barių buto. Mokia iki $100. Siūlyti 
tel. GRovehiU 6-8176 po 6 vai. vak. 

NORI PIRKTI 

Pirksiu vartotą pijaniną 
S k a m b i n t i — 

Oakland 4-4078 
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B O Y S 
16-19 years of age 

FULL TIME 
LIGHT FACTORY VVORK 

GOOD VVORKING 
CONDITIONS 

WBLSON-JONĖS CO. 
3S00 Franklin Blvd. 

(500 North — 3300 West) 

PRADEKITE 
N A U J U S M E T U S 
SU NAUJU DARBU! 

J. T. RYERSON & SON 
, SIŪLO JUMS 

NuolatinJ darbą, švarią dirbtuvę, dar
bininkų Jvertinimą. 

MUMS REIKALINGA 
• STEEL WAREHOUSE 

HELPERS 
Nereikalingan patyrimas. Mes Išmo
kysimo sąžiningus darbininkus. 

• SHEET SHEAR MEN 
Naktinis darba.s 10% premium 

IMlna darbininku priedų programa, 
Įskaitant ,,bonus" planą. Proga da
ryti pažangą .nuolatiniams vyrams. 
Ateiviai kviečiami. Turi suprasti ang
liškai. 

ATEIKITE — 

2602 West 16th St. 
SEMI — TRABLER BODY 

REPAIR MEN 
Experienced men preferred. 
YVill accept trainees with me-
chanical ability. Steady; 5 day 
week. Good vvorking conditions 
Good starting rate; Excellent 
opportunity for advancement. 
Mušt know some English. Call 
or See Mr. Miller. 

LA 3-7840 
TRAILMOBILE INC ) 

i 3301 S. Justine 

Gerai pastatytas senesnis namas 
Willmette. Mažas butas 2-me augftte 
arba galima naudotis kaip 3 mieg. 
kamb. namą. KarStu oru apSild., 
kampinis sklypas 6 4 x 8 7 ; žemi mo
kesčiai, nebrangiai apšildomas. Kaip 
tik geras atromontavimui dčl pasi
pelnymo, šaukite savininką — 

GR«'nloaf 5-4874 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Mes turime 
vietų dėl 

STENOGRAPHER 
Virš 25 m. amž. 

„Accuracy essential" 
Malonios darbo sąlygos. įvairios pa
reigos. Proga naudoti j ilsų Iniciaty
vą. I dienų sav. — 9 iki 5 — 
Atlyginimas pajai gabumą. Gausfia 
priedai. Skambinkite susitarimui. 

CHELSEA FAN & BLOWER 
CO., INC. 

427 W. Erie S t 

Superior 7-3560 

Merrill apylinkėj — 73rd; „Sun Par-
lor" 6 butų; 5 kamb. kiekvienas 
su uždarom verandom užpakalyje. 
4 autom, mūrinis garažas; koklių vo
nios; moderniška kanalizacija; garais 
— stokerlu apsild.; 1 butas tuščias. 

UPtown 8-17O0 

ARLINGTON HE1GHTS 
Savininkas parduoda gražų naujų 
modernų mūrin} „randi" stiliaus na
mą. Atdaras apžiūrėjimui. Didele 
1 0 x 1 4 kokline virtuve, kokline vo
nia, 2 mieg. kamb. Automatiškai a-
liejum apšildomas. „Utllity room". 
Sklypas 6 2 x ^ 0 6 . Gražiai apsodintas. 
$16,800. 

1101 W. Wing Street 
OLearbrook 3-4044 

PARDAVIMUI GKRI NAMAI 

458 AV. 32nd St. 

Vienas kampinis Sešlų butų mūrinis 
namas; antras namas šalia, medinis 
„cottage". Mūrinis garažas su 3 
kambariais viršuj. Parduoda d51 mir
ties šeimoj. Kreiptis pas savininką 
antrame augšte. 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrgiula 7-6640. 

Pakeiskite jūaų laisvą laiką | pinigus 

BENDRAM RAŠTINES 
DARBUI TARNAUTOJOS — 

NUOLATINIS 

MOTINOS 
Kaip išleidžiat vaikučius j mokyklą 
ar jūs norėtumėte dirbti daliną lai
ką? 9 ryto iki 2 po pietų. 5 dienos. 
Nereikalingai patyrimas; išmokysime 
Jus; pageidaujame tas gyvenančias 
pietvakariuose; puiki proga užsidirbti 
extra pinigų. Ateikite ir' pamatykite 
Mr. Beymonr Holleb arba Mr. Rubin. 

HOLLEB & CO. 
3223 So. Western 

Nuolatinis darbas gabiai 
SEKRETORFJ - BUHAITrEREI 

Patyrusi arba Išmokyta baigusi mo
kyklą; malonios darbo sąlygos; Jvai
rios pareigos. „Vienos mergaites" 
raštine. Ateikite arba saukite Mr. 
Cohn tarp 1-4 po pietų. 

SPECIAt/TY FOOD PACKING A 
IMPORTING OO. 

2100 So. Alorgan HA 1-1411 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JI KITIEMS. 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 

r ^ 
Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

HOME INSURANCE CO. 
TURI KELETĄ VIETŲ DftL 

• TYPISTS 
» • FILE CLERKS 

• STENOGRAPHERS 
Pageidaujame patyrusių, bet imsime budrias naujai pradedan
čias dirbti. Malonios darbo sąlygos, įvairios pareigos. 5 dienų 
savaitė. 7 vai. dieną, 8:45 iki 4:45. Moderni rastine. Puiki HWo-
men's lounge", ir valgykla. Gausūs priedai darbininkams. Proga 
naudoti jūsų iniciatyvą. Kreiptis asmeniškai arba saukite Mr. 
Enfield ir pasitarkite apie jūsų ateitį pas — 

HOME INSURANCE CO. 
175 W. Jackson Blvd. JIArrlson 7-0680 
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Chicagoje 
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Kalėdinis spektaklis vaikams 

Išraiškos šokio spektaklis 
vaikams, vadovaujamas L. Gri-
galiūnaitės, įvyks Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted S t , 
didžiojoje salėje, š. m. gruodžio 
20 ir 21 d. 

Programoje: šokių suita "Ka 
ledų Naktis" ir 3 veiksmų "Snie 
guolė ir Septyni Nykštukai". 

Šios studijos toks pasirody
mas su dviem veikalėliais, skir
tais vaikams, yra pirmą kartą. 

Išraiškos Šokio Studija, išei
dama viešai, nori pasidalinti su 
žiūrovais ta malonia ir pakilia 
kalėdine nuotaika, patiekdama 
veikalėlius paprastu, natūraliu 
ir nuoširdžiu judėsiu. 

Kiek plačiau teko patirti apie 
programą. 

Šokių suitoj "Kalėdų Naktis" 
matysime, kaip linksmi pieme
nėliai, angehf vedami, ateina 
prie Prakartėlės pagarbinti Kū
dikėlio. O tame mažame tvar
telyje tikra džiaugsmo šventė: 
mažosios žvaigždutės, rankose 
laikydamos degančią ugnelę, su 
kasi, rieda pirmyn ir šoka iš di 
delio džiaugsmo. O ten, štai 
vėl iš tolybių ateina Trys Karą 
liai, kurie, nešdami dovanas Ma 
žiuliui, susitinka dykumose ir (p 
iškilmingai žengia žvaigždės ro
domu keliu I Betliejų, č ia vėl 
iš visų pusių pasiberia angelė
liai su dūdelėmis grodami ir šok 
darni. 

Didžiuliame džiaugsmo sūku
ryje staiga visi nurimsta ir iš
kilmingai nulenkia galvas prieš 
horizonte matomą Šv. Šeimą... 

Antroje programos dalyje 
"Snieguolė ir Septyni Nykštu
kai". Visiems labai gerai žino
ma pasaka apie piktąją karalie 
ne — raganą, jos podukrą gra
žiąją karalaitę Snieguolę, 7 link 
smus nykštukus ir princą. 

Abu veikalėliai savo nuosek
lumu, nepainumu ir nuoširdu
mu bus lengvai vaikų suprasti 
ir sukels kalėdinę nuotaiką. Di-
desniesiems gi bus įdomu pa
sekti, kaip judesiu kalbama ir 
pasakojama. 

O su vaikučiais galiu pasida
linti dar viena didele naujiena: 
po programos žadėjo asmeniš
kai atsilankyti Kalėdų Senelis 
ir visus atsilankiusius mažuo
sius apdovanoti. R. G. 

Kalėdų Senelis Progress 
krautuvėje 

Galbūt, niekas kitas nesudaro 
tiek daug galvosūkio, kaip ka
lėdinių dovanų pirkimas. Už
sukęs į Progress Fu r nitu re Co. 
krautuvę, stebėjau ,kaip čia pir
kėjai svarsto, renkasi dovanas 
duoda visokius klausimus. Ži
noma, visi nori išsirinkti ir nu
sipirkti ką nors tinkamesnio, 
kitokį, naujesnį ir dar nematy
tą dalyką tam asmeniui, kuriam 
nori padovanoti. Tėvai atėję su 
vaikais stebi juos ,kas jiems 
geriausiai patinka, čia pat kal
ba pašnibždom BU pardavėju, 
mesdami bėdą Santa Glaus: 
"Jei jūs .vaikai, būsite geri, tas 
senelis jus apdovanos per Ka
lėdas" ir panašiai. Esant šioje 
krautuvėje nereikia manyti, kad 
kitur galima būtų rasti taip 
daug naudingų ir praktiškų do
vanų, surinktų vienoje krautu
vėje, nes Progress Furniturc 
Co. yra per desėtkus metų pa
tyrusių vedėjų ir darbuotojų 
vadovybėje, kurie gali geriau
siai nurodyti prekes, ypač do
vanoms. Man irgi buvo sma
gu, kad tm radau tikrai tokių 
dovanų, kokių jieškojau pirkti, 
ir dar palyginamai daug mažes
ne kaina ,nes mat šiuo metu 
Progress krautuvėje vyksta spe 
cialiai sumažintomis kainomis 
prieškalėdinis išpardavimas. 

Prašo atsiliepti 

P. žemaiti; kuris užsakėte 
Aid Overseas, Inc., 3133 S. Hals 
ted St., Chicago, 111., maisto 
siuntinius, prašome mums pa
skambinti tetef. VI-2-6172 (nuo 
12 vai. r. iki 7 v. v.) . 

Cicero, 111. 

iždo glob. — Ona Rašinskienė B u v ę B ALF St ipendininkai ^ d o s , Aloyzas Rudzitas iš N. 
ir Juzefą Stankienė, tvarkda-,\ 
rė Ona Martin. 

Buvo išrinktos net 5 atsto
vės j Moterų Sąjungos apskr. 
susirinkimą, kuris ]vyks gruo
džio 17 d. 7:30 vai. vak. 

suaukojo $200"... 
BALF vajaus proga keletas 

Moterų Sąjungos priešmeti-
nis 48 kuopos susirinkimas įvy
ko gruodžio 1 d. šv. Antano pa

buvusių BALF stipendininkų 
suaukojo $200 ir pasiuntė Balfui, 
kad pagelbėtų kitiems studen
tams Europoje šelpti. Aukoto-

Po susirinkimo buvo kalėdinis! Jai yra buvę Insbruck, Austri-
pobūvis (Christmas Party) — W . studentai ir studijų metu 
pasikeitimas dovanėlėmis. 48 b u v o B a l f o Šelpiami. Aukojo: 
kuopa nuoširdžiai kviečia kitas <*r. Kostas Arcibusevas iš Flo

ridos $20, dr. Balys Stasys Is kuopas prisiųsti savo atstovių 
kvotą, nes bus renkama nauja 

rapijos mokyklos kambaryje, apskrities valdyba 1953 m, 
Susirinkimas buvo gausus. Kuo Kviečiame ir viešnių atsilankyti 
pos valdyba 1953 m. pasiliko 'į susirinkimą ir susipažinti su 
ta pati: pirm. Agn. Stašai- mūsų Moterų Sąjunga. Chica-
tienė, vicepirm. — Petr. Kleinie gos Apskrities Moterų S-gos su 
nė, prot. ras t — Teklė Mikolai- jsirinkimas įvyks pa s vaišingas 
tienė, fin. rast. — Petr. Zakarie ' Moterų S-gos 48 kuopos nares, 
nė, ižd. — Elzb. Brazauskienė, Lauksime visų. Komisija 
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LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA 
i, 

Ką tik išėjo ANICETO SIMUČIO paruoštas 

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 

^ 

Tai stambi ir pilna naudingų informacijų knyga, kurią gavęs 
džiaugsis kiekvienas. Reikalaukite lietuvių knygynuose arba 
tiesiai iš redaktoriaus su užsakymu pasiųsdami penkis dolerius: 

Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Street, New York 24, N. Y. 

Mass. ir dr. Jurgis Budzeika iš 
Mass. po $15. Po $10 — Ma
rija Arstikaitytė iš Kanados, dr. 
Bronė Balsaitytė iš Penna, dr. 
Gediminas Balukas iš Illinois, 
Anicetas Balys iš Mich., dr. Da 
nutė Katelytė iš R. I., dr. Kon
stancija Paprockaitė iš Nevv 
York, Nelė Ramonaitė iš Ka-

Jėrsey, Jonas Suvaizdis » New 
YorkS, dr. Julius Simaitis iš 
New Yorko, Jonė Vaičiulaitienė 
iš New Yorko, Valė Valaitienė 
iš Kanados, dr. M. N. ir dr. P. 
M., abu iš JAV. Po $5 aukojo: 
dr. Br. Beinorius iš 111., dr. Al
fonsas Šešplaukis. 

Ši grupė savo aukojimu reiš-
f — 

-— 

4 
\ 

pays f or a High Fidelity vmum 

The Most Advanced Television Set 
EverBuilt . . . NEW FOR 1953 

NEVV PHILCOTV 
AS LOW AS 

$199 95 
Jncluding Federal l'ax 

and WarraiUy 
• • • 

You'll be surprised, on our LOW 
TERMS, how easy it is to own 
this Philco 2127. With 215 sq. 
inch pieture, UHF-VHF Built-ln 
Aerial.and new developmentl 
it's the senaation of the TV world. 

Now . . . Trade In Your 
Small Screen Setl 

Budriko krautuvė atidarą kasdieną ir vakarais iki 9:30 v. 

Sekmadieniais nuo 10 valandos ryto iki 5 vai. vakaro iki 

Kalėdų. 

Lietuviškos atvirutes po 5*1 ir P° l ū c 

JOS. I BUDRIK, INC. 
3241 S. Halsted SU Chicago 8, Illinois 

l e l . VIetory 2-9543 ir CAlumet 5-7237 

Pas feudrikiį g*M<> ir elektra* bltos užmokamo* i»c jokiu ekstra 

mokesėlŲ. Auieįieun Expi'css Moitey Onlris 

TFXEVIZIJOS, KADIO IR 

FONOGRAFAI 

G E R A N U O L A I D A 
Garantija — Išsimokejimai 

APARATŲ SUTAISYMAS ' 
dirbtuvCHo ir namuose, atliekamas 
prityrusių Inžinierių. Sąžiningas Ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

iLDAJim 
(sales- service) 
3I20S. Halsted - DA-6-6887 

A. A. 
SIMEONAS KAVOLUS 

Gyveno 1333 S. 49th Court, 
Cicero, Jll. 

M ii e gruod. 0, 1952, 5:25 vali 
ryto sulaukęs 74 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo IS Er
zlų parapijos, Kavolių kaimo. 

Amerikojo išgyvono'50 m. 
l*asiliko dideliame nuliūdimo 

du sūnus: Simeonas, marti Jo-
sephine, dvi anūkės —• Joanno 
ir Dorothy Ir sūnūs Jonas, mar 
tl Hėlen ir anūke Geraldlne< 
Sesuo Ona Vattikalticne su šei
ma, kiti gimines, draugai ir pa
žįstami. 

, Priklauso Kareivių Draug. 
Kūnas pašarvotas Antano 

Petkaus kopi., 1410 S. 60 Ave. 
„ Laidotuves jvyks Šeštadieni, 
gruodžio 13 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas } 
Sv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už vellonies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas } Sv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, {Marčios, A-
nūkes ir kiti gimine**. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. TO 3^109 

kia Balfui padėką už savo laiku i Šelpti kitus lietuvius tremtinius 
gatrtą iš Amerikos lietuvių vi-! studentus Europoje. Tos sti-
suomenės pagalbą: Jie taip pat1 pendijos Ir- šalpa anais laikais 
nori paskatinti ir kviesti visus ! buvo svarbi šiems lietuviams 
kitus buvusius BALF stipendi- studentams, dabar svarbi bus 
ninkus savo aukomis prisidėti' kitiems. 

ava 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
tmonM pasakoja, ioc buvo laikai kada u i dolerį galima btrr* 

kai] 
urių kain 

kainomis, kurio* buvo Mcna» gerai* laikai*". 

plrtĖti daug dauh:au kaip iiandlen! Todėl mum tikrai malonu 
aukoti fino* bal fus, kurių 

ir fcritlkinsitel 

a* neįmanoma padvigubinti, iiomis 
Uiaikit* šiandien pa* 

MENĄ 
•OFA 

H A R I . LOTA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota UI sunkiųjų spyruoklių 
« t puikaua darbo rėmų. Parinkta U 
dirbtuvių ka* spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
U pavaizduotų pavyzdžių. Sofoa-krros 
su aukštesnėmis atramomis. 

Abiejų kainos po * 0 0 
Neraikia kaokatl 

LIETUVIS STANLEY R1MMJB, YEDftJAfl 

Atfanti, FURNITURE& 
APPLIANCES 

131« ROOSEVELT ROAD £h#2įSttS* ' 
Atdara kasdien 9 ikifc, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. Iki I 

mmmmmmmmmmmmĘmmmssacmmmmmmmmmmmmmmmmmKmmmmmmmmmmm 
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MAGDELENA IR ANTANAS LEMBERGAI dėl 

ADOLFO VAINAUSKO 
. . -

mirties, reiškia užuojauta 
ŽMONAI, DUKTERIMS IR SESERIAI 

STELLAI SCHULTZTENEI 

• 

ANTHONY B. PETKUS 
Ma. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 S0. WESTERM AVE. 1410 S. 501h AVE. 

CHICAGO, ILL. CICERO'ILL, • 
GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

.3»$fc*£t 
A. A. 

WALTER ZABAVICIUS (ZEEBE) 
Gyveno 4440 s. Weste*n Avc. Tol. Vlrgtnfs 7-:i:m 

Miio fęruod. 9 d., 10r>2, t vai. popiet, sulaukęs 4S m. airi*. 

Uime Pattorsou, N. J. 
I I 

Pasiliko didoliumo nuliūdimo, žmona ARUCH (paRal tovus No-
reikia), BUIltM l'M\vaid, aeSUO Anna jekSaS, dvi MVOgcrkoH, Se
suo M. llciinan, Uaiiimiorlcto Ir Stella Yuška, IvogarlS John Ir ju 
ielma, artimi fltninSs: Motina M. TVofila, ka/imloriot5. Totronelo. 
Lausa.s, l'otras l-ausas BU Seimą, Antanas Lttusa* au Sohna, Joo 
Nor«dklH su šeima, JurKčUį Ielma, Gudu. šeima ir kiti gimlnCs, 
draugai Ir pažįstami. 

Kūnus pašarvotas John V. Kiideikio koplyčioje, 43H<> S. Ca-
lil'ornia Avo. 

Laidotuves ,jvyks ftostadien], frilodilo \f d.• >s koplyi'ios 8::?(> 
vai. ryto bus atlydytas j Nekalto Prasidėjimo l'aimli\s švoiic 
l>aiapijos bažnytMų., kui-ibjo jvyks gedulingos pamaldos už vollonles 
siela. Po pamaldi;- DUS nulytlotas j šv. Kazimiero kapinerf. y. 

Nuoširdžiai kyi«riame visus: giminus, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti sloso4 Jaldotuvesc. 

Nuliūdo: Žmona, Sūnus, Sesuo ii' kiti gimines. 
Laidotuvių direktorius .lolin l<\ Kudcikis. Tel. YArds 7-1741. 

Joliii F. Eudeikfc 
UUDOTUV1Ų DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Heimitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 irBIsliop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Tele fonas B I s h o p 7-9719 
AM1IDLANCE DIENA IR NAKT| 

LICKDĖSIO VALANDOJ 
Štukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Westem Ave. Air CondiUoned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vleto 

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

..,«•»..»•»•.«• 

Budriko radio valandos kiekvieno ketv ntadionio vakaru nuo G iki 
7 vai. vakaro is VVHKC radio atotlcs, 14&0 kllooycles 

^ : 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— sftTtolnko — 

St. Casimir Monumeiit 
Company 

3914 Wesl l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DfdžfatiNlftH Paminklams 
Plano Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTI^II YRA NAKIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mes turime koplyčiai* Ambulansu patarnavi-
mas y r a teikiamas 
diena tr n a k t į . Rei
kale Saukit* 
mus. 

Itoselamlo dalyne t r 
v i s o s e Chleanoe tf 
(iiojaus patar-
naujam. 

L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

2555 *» 42.. " * « -—• 

STEPONAS C. UCHAVVICZ 
2S14 West 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. P U U l ? ? n 5 " 1 2 7 0 

PETRAS P. 0URSKIS 
659 VVest I8th STREET ' Tel. SEeley S-5711 

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

r* } 

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

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10&21 S. MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

— 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LPiUAMCA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 6. L1TUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE, teL LĄfayette 8-8572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

^*e*»n »i*y 

« 



^ 

=—3= 
DIEWRASTI3 DRAUGAS, CHICAGO, fLLfttOi9 
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Penkiadienis, gruodžio 12, 1952 

/mu 
X leitenantas .lolm Stuper 

(Jonas Stuperta), gerai kalbąs 
lietuviškai, yra vienas iš žymes 
nių Illinois valstybės policijos 
departamente. Jis prieš kelias 
savaites sugavo banko plėšiką 
po pusę valandos banką apiplė
šus. Lt. Stuper apsupo su po
licijos automobiliais kelią, ku
riuo automobiliu bėgo banditas. 
Banditas šoko iš automobilio ir 
pasislėpė ryžių lauke. Ten ban
ditas ir buvo sučiuptas. Lt. J. 
Stuper yra Springfield, 111., po
licijos nuovados viršininkas. 

IŠ ARTI 
BELGIJOJ 

— Lietuvišku leidiniu biblio
teka. Be lietuvių bibliotekos 
Lieže, Limburgo lietuviai Zvvart 
berge St Šidlausko iniciatyva 
jau turi kitą lietuviškų leidinių 
biblioteką, kuri aptarnauju a-
pylinkėa tautiečius. Tik lietu
viai nusiskundžia, kad iš Ame
rikos gaunami leidiniai esti net 
kartais ligi trijų kartų bran
gesni už vietoje gaunamas kny
gas, palyginti su gaunamais už
darbiais. 

— Keturi lietuviai Liuveno 
universitete. Liuveno kat. un-
te šiemet studijuoja keturi lie
tuviai: baigęs un-tą inž. P. Po
vilaitis toliau gilina augštųjų 
bankų ir draudimų mokslo stu-

X F, Gudaitiene, gyv. 7022 <*ijas, filosofiją studijuoja ame
rikietis J. Navickas ir kun. J-So. Talman Ave., Chicago 29, 

HL, atsiuntė „Draugo" admi
nistracijai $10.00, prašydama 
ui juos siuntinėti Memminger-
bergo stovyklos lietuviams 
„Draugą". I tą stovyklą yra 
siunčiami 2 egz. „Draugo". Gal 
kas sutiktų dar prisiųsti savo 
auką tos stovyklos sąskaiton? 
Stovykloje yra apie 500 lietu
vių, visi labai nori geros lietu
viškos spaudos. 

X Petras Smitas savo gim
tadieniui susilaukė ypatingos 

Lukošiūnas, sociologijos ir žur
nalistikos studijas gilina J. Dė
dinas. 

ŠVEICARIJOJ 
— Ministeris St. Lozoraitis, 

vykdamas į Vokietiją, buvo su
stojęs kelioms dienoms Šveica
rijoje ir matėsi su dr. A. Ge
ručiu. 

— Šveicarijos lietuvių auka 
Kalėdų eglutei. Šveicarijoje gy
venantieji lietuviai išsiuntė P. 

dovanos: anūko, kurį pakriks-, L B Vokietijos Krašto Valdy-
tys Mykolo Pranciškaus vardu.; b o s vardu 50 šveicarų frankų, 
Kūdikio motina Shirley Thiel lai i kuriuos prašo panaudoti Kalė

dų eglutės dovanoms Vokieti 
joje esantiems lietuvių vai
kams. Ši auka, kaip Šveicari
jos lietuviai nurodo, turi pri
minti Vokietijoje gyvenantiems 
tautiečiams, kad nei valstybių 
sienos, nei teritoriniai skirtu
mai bei atstumai nepajėgs iŠ 
lietuvių širdies išrauti sanda
rumo ir tautinio susipratimo 
bei bendradarbiavimo idėjų. 

kosi gerai, o tėvas plaukia laivu 
į namus, pakeliui iš Korėjos. 
Petras ir Ona Smitai, kurių duk 
tė susilaukė sūnaus, turi mais
to parduotuvę priešais Šv. Jur
gio bažnyčią; čia taipgi yra 
„Draugo" platinimo stotis. 

X Kun. Eduardas Abroma
vičius, Visų Šventųjų parapijos 
vikaras, įmokėjęs $100.00, tapo 
„Draugo" prenumeratos garbės 
narys. Jis gaus „Draugą" iki 
kol gyvens šioje žemėje. Jis 
taipgi yra ne vienos vienuoli
jos bendradarbių draugijos am
žinu nariu. Kun. Eduardo kle
bonas kun. J. ftaulinskas irgi 
yra „Draugo" prenumeratos 
garbės nariu. 

X „Lietuviškos Knygos Mft-
gejas", dvimėnesinis Biuletenis, 
leidžiamas Lietuviškos Knygos 
Klubo Chicagoje, 2334 So. Oak-
ley ave., Nr. 2, gruodžio mėn., 
jau išvydo pasaulio šviesą, šia
me numeryje įdomiai rašoma 
apie Literatūros šventę šeimo
je, yra įdomių informacijų. 

X Vyskupas F. Sheen paten
kintas lietuvišku „Sūnaus Pa
laidūno" leidiniu. Vysk. F. J. 
Sheen atsiuntė kun. J. Karaliui 
laišką, kuriame nuoširdžiai dė
koja už jo knygos išleidimą lie
tuvių kalboje. Jis yra ypač dė
kingas už tai, kad į šį leidinį 
buvo įdėta tiek daug širdies. 

X Stasys Pilka ruošiasi sta
tyti muzikinį veikalą su garsaus 
dail. M. Dobužinskio dekora
cijomis ir kostiumais. Dobužins 
kis dirba Metropolitan Operos 
dekoracijas ir visiems pirmau
jantiems teatrams. Pastaruoju 
metu Dobužinskis yra atvykęs 
iš Paryžiaus į Londoną. 

X Ona Radzevičienė ir jos 
vaikai tesikreipia į Bishop's Re 
aettlement Committee, 228 N. 
La Salle Str., Chicago, BĮ., te
lefonas ANdover 3-7080. 

X Motiejus Pauperas ir Jo
nas Mereckas šiomis dienomis 
atidarė užeigos namą, 4258 S. atvirukai yra puikiai pagamin 
Maplewood Ave., Chicago, UI.; 
jie pavadino užeigą „Club Kau
nas". 

X Jonas Brazdžionis šiandien 
vakare kalbės per Margučio ra
diją. Jo kalbos tema: „Gelbė
kime nuo bado ir skurdo mušu 
brolius ir seseris Europoje". 

X Dr. Juzefą Aglinskiene-
Dniskytė, baigusi medicinos 
mokslus Lietuvoje, iš pirmo 
karto išlaikė valstybinius me
dicinos egzaminus Illinois vals
tybėje ir gavo leidimą verstis 
medicinos praktika. 

X Kun. J. A. Karalius, She-
uandoah, Pa., liet. parapijos kle 
bonas ir „Sūnaus Palaidūno" 
vertėjas, knygos išleidimo pro
ga Liet. Kn. Klubui atsiuntė 
$50.00 čekį. Tai nėra pirmoji 
kun. Karaliaus dovana lietuviš
kos knygos reikalams. 

X Marija P. Rudis, inž. An
tano Rudžio žmona, jau dvi sa
vaites guli šv. Kryžiaus ligoni
nėje, 300 kambarys. Jau sveiks 
ta ir tikimės, jog greit parvyks 
namo. 

X M. Mozeris, District Loan 
Asn. sekretorius ir Lithuanian 
Chambers of Commerce direk
torius, išvyko į Šv. Kryžiaus 
ligoninę sveikatos patikrinti. 

X P. Rabasauskas, Detroit, 
Mich., „Draugui" rašo: „Siun
čiu $1.00 už nepaprastai gra
žius Kalėdinius atvirukus". 

X Gubertas Alekna, Racine, 
VVisc, „Draugo" Administraci
jai rašo: „širdingai dėkoju už 
prisiųstus Kalėdų atvirukus, ku 
rie yra gražus". 

X A. Bendoraitis, Chicago, 
UI., „Draugo" Administracijai 
rašo: „Nuoširdus ačiū už tokius 
gražius Kalėdinius atvirukus". 

X K. Skinkys, Chicago, UI., 
rašo, kad „Draugo" Kalėdiniai 

IR TOLI 
VOKIETIJOJ 

— Lietuvis B. Krakaltis, bai
gės Veterinarijos Institutą Han 
noveryje, apgynės disertaciją, 
gavės daktaro laipsnį, gavo pa
tvirtinimą verstis veterinarijos 
gydytojo praktiku Vokietijoje. 
Atlikęs praktiką, dr. Krakaitis 
pakviestas Stadetf Regierungs-
praesiden'to įstaigos dirbti šio
je įstaigoje veterinarijos gydy
tojo darbą kovoje su raguočių 
tuberkulioze. 

— Lietuviai amerikiečiu ka
riuomenėje. Pašauktas į ame
rikiečių karo tarnybą Algis 
Tallat-Kelpša jau atsidūrė Tries 
te. Jis kreipėsi į Vokietijos 
Krašto Valdybą dėl lietuvių ant 
rašų Muenchene, Tuebingene ir 
Regensbitrge, nes numato tar
nybines keliones į šias vietoves 
ir į Austriją, kur norėtų su
sitikti su lietuviais. 

— Vakaru Berlyne gyvena 
apie 80 lietuviu, kurių tarpe 
keletas yra dirbančių: pora tei
sininkų, vienas lietuvis gydy
tojas ir kun. tėv. Kipas. Dau
guma gi Berlyno lietuvių gy
vena tik iš pašalpų, kurios yra 
tokios pat mažos, kaip ir ki
tuose miestuose, o pragyveni
mas Berlyne nėra mažiau keb
lus, kaip kitur, — praneša P. 
L. B. Vokietijos Krašto Valdy
bos biuletenis. 

— Vak. Vokietijoje ruošia
mas svarbus ir lietuviams trem
tiniams įstatymas. Kaip prane-
ga DPA, vokiečių Federalinė 
Taryba (Bundesrat), yra ga
vusi specialios komisijos pa
ruoštą projektą išleisti bendrą 
visai Vokietijai įstatymą, tvar
kantį atlyginimus nukentėju
siems nuo hitlerinio režimo. Nu 
matoma, kad tuo įstatymu su
sidarys išlaidų apie 3-4 mili
jardus markių. Pagal tą pro
jektą, turi teisę gauti atlygini
mą visi asmens, kurie dėl rasi-

VlttTNAM IMPERATORIUS SVEIKINASI SU KARIAIS 
" « j W / ' - v .-•»->.•. 

Linksmos Kalėdos kariams 
Chicagos USO klubas, esan

tis 308 N. Michigan, pasirūpins, 
kad visi apylinkės kariai, kurie 
neišvyks atostogų į namus, 
gaus kiekvienas Kalėdų dova
ną, atsilankęs į USO būstinę, 
kuri bus atdara visą naktį iš 
gruodžio 24 į 25 d., Kalėdų ry
tą nemokamai bus duodamas 
pusrytis ir apie 11 vai. «# ka
lakutų pietūs. 

Tiria mirties priežastis 
Hazelcrest viešbutyje, 4278 

Hazel, buvo rastas negyvas Pet 
ras Bubnis. Policija tiria jo mir 
ties priežastis. Prie velionies 
rastas tuščias miego piliulių bu 

Vietnam valdovas Bao Dai (dešinėje) sveikinasi su nariais 
Naran'o, Indokinijoje, kurie kovoja prieš komunistus sukilėlius. 
Vietnam vadovus aplanke Vietnam ir prancūzų jtgas. (INS) 

nių priežasčių arba dėl savo po
litinių įsitikinimų, priešingų na 
cionalsocializmui, ar dėl savo 
tikėjimo buvo persekiojami, ir 
jiems padaryta žala. Pretenzi
jas galės reikšti ir tie, kurie nė 
ra vokiečių piliečiai. Bet jie vo
kiečių konstitucijos įsigaliojimo 
dieną, būtent 1949 m. gegužės 
mėn. 23 d., turi būti gyvenę 
Federalinės Vokietijos teritori
joje (skaitant ir Vak. Berlyną). 

PRAHCŪZIJOJ 
— „Padekime kovojantiems 

dėl laisves". Prancūzų „Temoi-
gnage Chretien", Nr. 433-52 
svarstydamas įvairias kataliky
bės problemas, atkreipia dėme
sį į tai, kad laisvasis pasaulis 
negali būti abejingas tų „mūsų 
brolių Rytuose likimui4'. Tarp 
tų „Rytų brolių" jis išvardija 
ir Lietuvos tikinčiuosius. Gale 
statomas klausimas: jei 1920 
m. Rusijoje buvo 1,500,000 ka
talikų ir 1939 m. 2,500,000 Lie
tuvoje, kokia yra jų tikroji pa
dėtis tiek Pabaltijo kraštuose, 
tiek Karpatų Ukrainoje ir vi
sur kitur? 

KAS, KĄ IR KUR 
— Nepaprastas vakaras Cl-

ceroje. „Balsusis Birželis", P. 
J. Naumiestiškio 3-jų veiksmų 
pjesė, iš pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje statomas 
gruodžio 28 d. 4 vai. p. p. šv. 
Antano parapijos salėje> 1500 
So. 49 Ct, Cicero, 111. Veikalą 
stato Cicero Dramos Mėgėjų 
Ratelis. Visi kviečiami. Po pro
gramos šokiai, griežiant lietu
vių tremtinių orkestrui „Sma-
gutis". 

— Adventinis koncertas į-
vyks sekmadienį, gruodžio 14 
d. 4 vai. p. p. Lietuvių Audito-

teliukas. Prieš kiek laiko muš- r i j 0 j e > k u r j į§™Įdys Stygų Kvar 
tynėse jam buvo praskelta gal- t e t a s > suaarytas iš mūsų žymių 
va- muzikų — A. Paukščio, M. Pe

truševičiaus, V. Jančio ir ame
rikietės S. Rosen. Programoje 
pasaulinių ir mūsų kompozito
rių kūriniai. 

Panaikins vasaros 
atostogas? 

Chicagos Švietimo Taryboje 
iškeltas sumanymas valstybinė 

Nevalia užrakinti 
nuomininkų 

Barbora Julės Pulley, 19 m ' s e mokyklose panaikinti vasa 

CHICAGOS 2INIOS 

ti. 
X P. Fabijonaitis, Haw-

thorae, Calif., rašo: „Prisiunčiu 
$2.00 už Kalėdinius atvirukus, 
kurie šiemet labai gražūs". 

X „Draugo" Novelės Kon
kurso Komisijai prisiųsta 20 
novelių rankraščių. 

fitidaroma didžiausia 
lietuvių sale 

Chicagoje didžiausia lietuvių 
salė bus naujuose Marijos Augs 
tesniosios Mokyklos rūmuose. 
Joje bus 1,250 vietų sėdėti. Ji 
jau įrengta ir jos atidarymas 
įvyks šį sekmadienį, gruodžio 
14 dieną 8 vai. v. koncertu, pa
vadintu „Cantemus Domino" 
(Giedokime Viešpačiui). Kon
certas bus taipgi kartojamas 
gruodžio 20 ir 21 d. Programą 
išpildys keturios dainininkių 
grupės iš pačios Marijos Augšt 
Mokyklos ir iš šv. Kotrinos pa
rapijos, kur dirba gabus lietu
vis muzikas St. Rakauskas. 

Programos metu ekrane bus 
rodomi spalvoti didžiųjų meni
ninkų paveikslai, pritaikinti mu 
zikai. Programoje bus pildomi 
didžiųjų kompozitorių kūriniai: 
Palestrinos, Bacho, Gounod, 
Schuberto, Dubois ir Rachma-
ninovo. Juos pildys vyrų gru
pė, mergaičių choras, jaunų ber 
niūkų 6-11 metų choras. 

Iš pelno norima nupirkti tris 
didelius pianus mokyklos mu
zikos skyriui. Salė turi puikią 
sceną ir penkis kambarius ar
tistų persirengimams. Viskas 
moderniškai sutvarkyta ir nau
jai išdažyta. 

1953 m. Fordas 
Jau išstatomas apžiūrėti 1953 

m. Fordo modelis. Jis žemas, 
kad mažiau būtų pavojų apsi
versti. Yra net trys bėgių per
jungimo sistemos įvairiuose mo 
deliuose, pagerintas ratų įtai
symas. Ateinantieji metai bus 
sukaktuviniai — 50 metų, kaip 
Fordas produkuoja automobi-
1 i . i t . 

L 
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Vakaras Lietuvių 
Kolegijos naudai 

Lietuvių Kolegijos Romoje 
reikalams gruodžio 7 d. buvo su 
ruoštas gražus ir įdomus vaka
ras Sv. P. Marijos Nek. Prasidė 
jimo parap. salėj. Salė buvo pil
na geraširdžių parapiečių ir sve 
čių iš įvairių kolonijų, jų tarpe 
buvo ir kunigų svečių. 

Parengimą atidarė įdomia 
kalba B. Pivoriūnienė, to paren 
gimo sumanytoja. Parengimui 
vadovauti pakvietė kun. J. Stan 
kevičių. 

Kun. Petras Gedvilą parodė 
gražų filmą apie |lomą ir Sv. 
Kazimiero Lietuvių Kolegiją. 

Kalbėjo prel. A. Briško, J. 
Čepulienė, A. Snarskienė. Vys
kupas V. Brizgys negalėdamas 
dalyvauti pobūvyje, atsiuntė 
laišką, kuriuo sveikino susirin
kusius. Po kalbų visi buvo pa
vaišinti B. Pivoriūnienės ska
niais pyragaičiais ir kava. Šei
mininkavo Teklė Norbutienė. 
Parengimas davė $500.00 pel
no, kuris pasiųstas Lietuvių Ko 
legijos Romoje studijuojan
tiems klierikams, kaip Kalėdų 
dovana. Ten esantieji kunigai 
ir klierikai Amžiname Mieste 
prisimins visus savo geradarius 
šv. Mišiose ir maldose. B. O. 

Laiškais nepraneša apie 
kriminalistus 

JAV prokuroras Kerner paš
to įstaigoje už $8 buvo išnuo
mavęs trims mėnesiams dėžutę 
ir kvietė publiką laiškais jam 
pranešti apie kriminalistus. Pa
sirodė, kad per tris mėnesius 
nieko rimtesnio nebuvo praneš
ta, tik eiliniai nusiskundimai 
savo kaimynais ir t. p. 

amžiaus, kurios vyras yra ka 
riuomenėje, Vokietijoje ir kuri 
augina vieną kūdikį ir laukia 
kito, buvo namo savininkės ban 
doma išmesti iš rūsio, kuriame 
gyvena ir už kurį pavėlavo nuo 
mą sumokėti. Kai ji buvo išėju
si, savininkė užrakino jos butą 
ir neleido įeiti. Nuomininkė iš
kėlė bylą, nusiskųsdama, kad iš 
vyro ateinąs čekis yra pavėla
vęs. Savininkei gresia bausmė 
ne tik už buto užrakinimą, bet 
ir už neteisėtą nuomos pakėli
mą iš $9.75 savaitei iki $15. 

Pralošė 14 imlumų 
Įvedus pajamų mokestį ir 

„gembleriams", paaiškėjo, kad 
jie per 12 mėnesių, iki lapkri
čio 1 dienos, Cook ir 16 kitų 
šiaurines Illinois apskričių iš 
azartinių lošimų turėjo pajamų 
$14,213,320, ir sumokėjo vals
tybei mokesčių $1,421,332. Ga
limas dalykas, kad jie visų sa
vo pajamų nedeklaravo, taigi 
žmonės bus dar daugiau pralo-
šę. 

Pasivaikščiotojų klubai 
Chicagoje veikia keletas pa

sivaikščiotojų klubų, kurie sek
madieniais susirenka į nustaty
tą vietą, traukiniais ar kitomis 
priemonėmis pavažiuoja artyn 
miškų ar šiaip įdomesnių vietų 
ir ten praleidžia keletą valandų 
besivaikščiodami. 

ros atostogas. Esą, tada moks
leiviai greičiau pabaigtų mokyk 
lą ir mokyklų pastatai būtų pil
niau panaudojami. Vargu ar tas 
projektas praeis, nes vaikams 
yra reikalingas vasaros poilsis. 

Kiek kainuoja kalėjimas 
Šerifas Jonas Babb prašo, 

kad sekantiems metams Cook 
apskrities kalėjimo išlaikymui 
būtų skirta $1,273,402, beveik 
trimis šimtais tūkstančių dole
rių daugiau, kaip 1952 metais. 

Nualpo 14 
Crest Specialty dirbtuvėse, 

663 VVashington blvd., nualpo 
14 žmonių. Sveikatos pareigū
nai tvirtina, kad tai įvyko kū
renimo dujoms prasiveržus j 
patalpas. 

Mirė sukvežimio sužeista 
Pulaski ir VVellington sankry 

žoje sunkvežimis staiga iššoko 
ant šaligatvio ir sužeidė 8 žmo
nes. Viena iš jų, Ona Panigra-
da, 39 m. amžiaus, mirė Bel
monto ligoninėje. 

„Karštas šuniukas" ir 
šaltas vanduo 

Prof. R. Kierland gydytojų 
dermatologų suvažiavime pa
reiškė, kad alergiją turintiems 
žmonėms kartais net dešrelė, 
vadinama „hot dog" ar kitiems 
— šalto vandens stiklas gali bū 
ti priežastimi alergijos atakų. 

— Jonas Vaznells, mūsų vi
suomenės pamėgtas jaunas dai
nininkas, gruodžio mėn. 14 d. 
3 v. p.p. International House 
dalyvaus operos spektaklyje, ku 
riame jis atliks trijų operų frag 
mentus: vienuolį Guardiano o-
peroje La Forza del Destino, 
Mefistofelį operoje Faustas ir 
linksmąjį piršlį Kecal operoje 
Parduotoji Nuotaika. 

— Tėvų Marijonų Rėmėjų 35 
skyr. rengia „bingo party" gruo 
džio 14 d. 3 vai. p.p. pirminin
kės A. Skrabutienės namuose, 
2439 W. 45 Pi. Kviečiame gau
siai atsilankyti į parengimą. A. 
Skrabutienė visus maloniai pri
ims ir pavaišins. Bus gražių do
vanų. Valdyba. 

— Kūrėjai-Savanoriai kvie
čiami į metinį susirinkimą. Dar
bų tvarkoje: valdybos rinkimai, 
sąmatos priėmimas ir kiti rei
kalai. 

Susirinkimas įvyks gruodžio 
14 d. 12 vai. Lietuvių Audito
rijoje, 3133 So. Halsted St. 

Kūrėjų-Savanoriu; 
Komitetas 

— Chicagos Simfonijos Or
kestras, kurį diriguos muzikas 
Aleksandras Kučiūnas, išpildys 
kompozitoriaus VI. Jakul>ėno ir 
kompozitoriaus J. Gruodžio kū
rinius Margučio ruošiamoj mu
zikos ir dainų šventėj. Koncer
tas įvyks gruodžio 28 d. — Or
chestra Hali rūmuose. Biletai 
gaunami Marguty. 
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Dienraščio "DRAUGO" Bendradarbių Klubas 
— R u o š i a 

ROMANO PREMIJOS VAKARĄ 
SekmacL Sausio 4 d.. 1953 m., 4:00 vai. vak. 

SOKOL SALĖJE 
2345 S. Kedzie A v e Chicago, Illuiois 

Steigmena -H naujo "DRAUGO" romano $1,000.00 premi
jos laimėtojo pasirodymas. Bus skaitoma ištraukos iš naujojo 
romano. 

'Atvyksta garsusis Br. Budriūno Kvartetas ii Detroit, Mich., 
išpildyti koncertinę dalį "Romano Premijos Vakaro." 

Po koncerto bus šokiai K. Siliuno orkestrui griežiant. 
Įžanga tik $1.50. 
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