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Kai diplomatai num 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
•r JUNGTINĖS TAUTOS.—Vie^ savo egzempliorių gauna iš Tas-
naip atrodo pasaulio diplomatai,' so. Cia pat yra patogūs staliukai 
kai jie, alfabetiškai ar kitokia pasidaryti užrašams ir pasie-
tvarka susodinti posėdžių salėse, niais patogios sofos pasiskait'y 
į prieš save stovintį mikrofoną 
sako ar skaito kalbas, kurias 
vėliau spauda ir radijas perduo
da visuomenei, o visiškai kitaip 
jie atrodo savo uždarose patal
pose. Tai yra jų poilsio vieta. 
Ten neužklysta jokie turistai, ir 
niekas pašalinis ten negali įkišti 
nosies, išskyrus spaudos kores
pondentus. 

Delegatų kambaryje 

Naujuosiuose rūmuose yra du 
delegatams skirti poilsio kam
bariai, kuriuose galima gauti už 
kandos ir stipresnių gėrimų. Vie 
nas, mažesnis, yra pietinėje Kon 
ferencijų Rūmų dalyje ir buvo 
pastatytas specialiai tuo metu, 
kai pernai posėdžiavo Saugumo 
Taryba, o antrasis — didžiulis 
— yra šiaurinėje, įrengtas tik šį 
rudenį ir pradėjęs veikti atida
rius šią sesiją. Jame šiuo metu 

ti. 
Siena priešais langus yra ap

statyta minkštais patogiais fo
teliais, tarp kurių keliolika tele
fonų aparatų, padėtų ant mažų 
staliukų. 

Tais telefonais delegatai gali 
susisiekti su miestu ir su visu 
pasauliu. Taip pat į čia skamba 
ir telefonai iš visų šalių, jei ka
da būva kokių svarbių reikalų 
su delegacijų vadovybėmis, jei 
jos esti nepasiekiamos pačių 
delegacijų būstinėse New Yorko 
mieste. 

Sesijos balius 
Pereitą trečiadienį čia virė 

ypatingas darbas. Keletas pilkai 
apsirengusių tarnautojų važinė
jo su siurbliais po minkštuosius 

Ike su Trumanu manąs nesiginčyti 
Netiesioginis atsakymas bus kaikurių nutarimų paskal-

bimo paskubinimas 
HONOLULU, gruodi. 13. — Prezidentas - elektas šiandien 

• baigia Tolim. Rytų kelionę ir ryt apie pietus jau bus New Yorke. 

Sukvietęs visas komunikacijos priemones, prezidentas Trumanas piktai aptarė MacArthuro ir 
Eisenhowerio elgesį Korėjos karo reikalu: Eisenhowerio kelionę Korėjon pavadino politine dema
gogija, o MacArthurą papeikė už savo planų ne patiekimą savo viršininkams. (INS) 

treti tvarkė gėles, kurių čia bu
vo privežta ir pristatyta visu 

ir spiečiasi visas diplomatų už- pasieniu ne tik pačiame delegatų 
kambaryje, bet ir visuose prieš
kambariuose aplink jį. 

Buvo baigiami dengti du sta
lai su daugybe visokių smulkių 
užkandėlių, o keturi sargai stū
mė po vežimėlį, kuriuose buvo 
po statinę ledų, o iš jų galvas ir 
užpakalius kyščiojo šampano 
bonkos. 

Tai buvo apie pusę šešių, o 
jau šeštą valandą šios sesijos 
šeimininkas, Generalinės Ansam 
blėjos pirmininkas, kanadietis 
Pearson atidarė tradicinį sesijos 

beveik vienintelis mato- balių. Ir čia, prie šampano tau-
mas tarptautinis patalpos cha- *•**> susitiko visos t au to* Drau-
rakteris, nes kiti įrengimai, nors 8 i š k a i šypsojosi tarp gėlių ir pu-
jie irgi suneštiniai, niekuo ners- tojančio gėrimo, visi linksmi, 
siduoda, kad kuris būtų Danijos, tartum pamiršę anuos erzelius 
Prancūzijos, Filipinų, Norvegi- posėdžių salėse. 

Van Fleet nori, kad priešas pultų 
^^^^ulp«x^iMjob^yi», Bet žiemą komunistų puolimą nesą pagrindo laukti. — 

posėdinis gyvenimas. 
Tai didžiulė stačiakampio pa

vidalo ilga salė, kurios šiaurinė
je dalyje visa siena yra pavers
ta langais, su vaizdu į Nord Ri-
ver. Pasieniais ir viduryje išdės
tyti staliukai ir šalia jų prista
tytos kėdės, foteliai ir sofos. 
Pačiame salės gale yra įrengtas 
baras, virš kurio kabo kanadiško 
uosio lenta su joje užklijuotais 
išpiaustinėjimais iš Kubos rau
donmedžio ir vaizduojančiais vi 
so pasaulio žemėlapį. 

Nauja korėjiečių divizija parengta frontui 
SEOULAS, gruodž. 13. — Sąjungininkų vadas Korėjoje gen. 

Van Fleet pageidautų priešo žiemos puolimo, bet tokio sunku ti
kėtis. 

jos ar kito kurio krašto. 
Tik tada, kai ta patalpa prisi

pildo įvairiaspalviais ir įvairius 

Kitos patalpos 
Yra dar daugiau patalpų, ku-

drabužius dėvinčiais delegatais, r i o s e delegatai renkasi, bet ypa-
pasidaro aišku, kad čia vėl Jung t i n S a i v i e n a 3 i e m s s k l r t a - T a i t* 
tinės Tautos, su savo kasdienis-1 valgykla. Cia galima gauti įvai-
kais veidais, mostais ir kalba. ! r i a u s i u tarptautinių valgių. Pa
jaut i tik, kad yra pranykęs tas tarnauja simpatiškos merginos 
oficialumas, kuris lydi juos po- s u b a l t o m Prijuostėm. Kainos už ; — 
sėdžių salėse, kai jų ten pasaky-1 v i s k a - t o k i o s P a t k a i P m i e s t o r e s M a Z C U d u O l l O S UZ 
tieji žodžiai yra užrašomi, rekor- ] * ^ ^ _ * * * * * & r b a t p i n i " . g e l e Ž i n § S U Ž d a n g O S 
duoiami i Dlok^tples ar Dertrans- o £><****-'«)**• • w 

Kadangi dažnai šia valgyklai VIENA, gruodž. 13. — Iš ko-

Apžvelgdamas spaudai Korė
jos kovas, gen. Van Fleet paaiš
kino priešo ramumo priežastis. 
Pirmiausia, priešas yra daug 
silpnesnis žiemą, negu vasarą, 
o antra, jis yra patyręs didelių 
nuostolių pradėtose sporadinėse 
kovose už kalvas. 

Sąjungininkai pageidautų, kad 
komunistai pradėtų žiemą didelį 
puolimą, bet to sunku tikėtis, nes 
priešas gerai žino būsiąs sunai
kintas ir pralaimėjęs. 

Buvo ir maloni naujiena Ame
rikos kariams — tuojau vėl vie
na P. Korėjos divizija galės už
imti vietą fronte. 

Fronte kovos tebevyksta apie 
Nori kalvas Yonchon apylinkėse. 
Vakar naktį pietų korėjiečiai bu 
vo abidvi atsiėmę, bet vėl tu
rėjo pasitraukti. 

Priešo lėktuvai vakar buvo pa
sinešę Seoulo link, bet paties 
miesto nepasiekė. Oro aliarmas 
tęsėsi tik pusę valandos. 

Patarė organizuoti 
kitą Azijos frontą 

TAIPEI, gruodž. 13. — P. Ko
rėjos ambasadorius prie Chiang 
Kai-sheko vyriausybės pareiškė 
čia vakar, kad P. Korėjos prezi
dentas Syngman Rhee prašęs 
gen. Eisenhowerį leisti Chiang 
Kai-shekui atidaryti Kinijoje an
trą frontą, nes, Rhee nuomone, 
tai esanti geriausia pagalba lai-

i i 

mėti ne tik Korėjos karą, bet ir 
pasukti kiton pusėn visus Azijos aiunii&mZaf0lTadi)o stotyšVo'i 

Uždare "rojų 
ROMA, gruodž. 13. — Italijos 

vyriausybė nebeduoda išvažiavi
mo vizų į Sov. Rusiją, Čekoslo
vakiją, Lenkiją, Vengriją, Bul
gariją, Rumuniją, Albaniją ir 
Kiniją. Prieš pat „taikos" kon
gresui Austrijoje prasidedant 
paskelbta, kad panaikinamos vi
zos į Austriją — nenorėta, kad 
ten išvyktų Italijos komunistų 
vadai. 

Ateityje leidimą vykti už ge
ležinės uždangos duos tik užsie
nio reikalų ministerija tokiems 
asmenims, kurie įrodys kelionės 
reikalingumą. Taisyklės taiko 
mos ir parlamento nariams. 

Dovanos radijo stoti 
COLOMBO, gruodž. 13. — Cei 

lono ir JAV vyriausybėm susi
tarus, čia baigtos statyti dvi 

č ia jis dar turėjo kaikurių pa 
sitarimų su kariškiais, bet prin
cipinio pobūdžio pasitarimai bu
vo baigti prieš laivui atvykstant 
| uostą. 

Nė Eisenhoweris, nė jo ben
dradarbiai nekomentavo prez. 
Trumano paskutinių pareiškimų 
apie kelionės Korėjon vertę 
Spaudai tik pasakyta, kad Ei-
senhoweriui jie buvo nemalonūs. 
Galimas dalykas, kad grįžęs na
mo Eisenhoweris tuojau padarys 
pranešimą apie kelionę Korėjon 
ir jau paskelbs kaikuriuos Ko
rėjos reikalų padarytus nutari
mus. Tame pareiškime ir būsiąs 
atsakymas prezidentui Truma-
nui į priekaištą, kad kelionė bu
vo politinės demagogijos vai
sius. 

Į prezidento Trumano ir gen. 
MacArthuro ginčus Eisenhowe-
ris, žinoma, nesikiš, bet Truma
no pareiškimas, kad gen. Mac-
Arthuras labai blogai orijenta-
vosi Korėjos reikaluose ir sūkiai 
dino patį prezidentą, 1950 m. ru
denį nuvykusį su juo pasitarti į 

Ragina kongresą 
sužinoti McArthuro 

Korėjos planą 
WASHINGTON, gruodž. 13. 

— Grupė demokratų senatorių 
ragina sen. Russell tuojau su
kviesti senato krašto apsaugos 
komisijos posėdį ir pakviesti 
gen. MacArthurą išdėstyti savo 
„tikrą ir aiškų" planą Korėjos 
karui baigti. Komisija turėtų iš
tirti ar tas planas kuo skiriasi 
nuo jau seniau žinomų MacAr
thuro sugestijų, kurios buvo at
mestos, kaip galinčios uždegti 
karą visoje Azijoje, o gal net ir 
visame pasaulyje. 

Sen. Russell yra dar krašto ap 
saugos komisijos pirmininku, 
bet šiuo metu yra, rodos, iš kraš 
to išvykęs. 

tautinės revoliucijos partijos at
stovas Velasco Ibarra. Jį rėmė ir 
tautinių jėgų koncentracijos par 
tijos vadas Moreno, kuris kaip 
tik dabar vadovavo sukilimui 

Wake salą, sumažins gen. Mac- p r į e § s a v o ^ t ą kandidatą. Jis 
ArtVmrn ..neklaidingumo" dnva- . J ~ - :~~t. ~— _ :- L~_ .... 

įvykius. ce of America programoms į In« 

liuojami pasauliui per televiziją 
ar radiją. 

Apelsinų sunka 

Prie • kokteilio ar importuoto 
alaus bonkos čia galima pama
tyti besikalbant ir priešingiausių 
blokų atstovus ir taip vieningus, 
kaip vieningai ir nesistumdyda-
mos tarp savęs stovi visokių už
sieninių gėrimų bonkos paties 
baro lentynose. 

Du kartus per dieną čia būna 
užplūdimas. Prieš prasidedant 

domisi ir kiti pašaliniai žmonės, munistų laikraščių, oficialių as 
^menų pareiškimų, pabėgėlių ir norėdami paragauti tų tarptau

tinių valgių, tai delegatams ji 
yra ankštoka. Todėl net įvesta 
tvarka, kad jie kviečiami sau už
sisakyti vietą iš anksto, kitaip 
negausi nieko. 

Daugelis delegatų naudojasi 
netolimais esančia sekretariato 
tarnautojams skirta valgykla, 
kuri įrengta „Self service" pa
vyzdžiu, o kiti dar bėga į spau
dos barą. Sovietinio bloko dele-

komitetų posėdžiams - apie pu- £ a t a i ne7*lS° . n i e k o
 A ^ m l g t i m ų 

sę vienuoliktos iš ryto ir popiet 
— apie 1 vai., kada dauguma 
komitetų, baigę savo posėdžius, 
skirstosi pietų pertraukos. Kai
nos bare yra tokios pat, kaip ir 
mieste, tik baro padavėjas lau-

Tautų ribose: jie, susėdę į auto
mobilius, vairuojamus jų specia
lių šoferių, kiekvieną kartą iš
vyksta ir sugrįžta tik prieš po
sėdžių pradžią. Taigi jų nema
tyti ir prie baro. Anksčiau, kai 

diplomatinių šaltinių susirenkan 
čios žinios sako, kad sovietų sa
telitų kraštai šiemet pergyven
sią beveik bado žiemą. Ypatin
gai sunki maisto padėtis esanti 
Lenkijoje, R. Vokietijoje, Rūmu 
nijoje ir Vengrijoje. Dejuoja ir 
Čekoslovakija su Bulgarija. 

Atominiai ginklai 
Europai ginti 

PARYŽIUS, gruodžio 13. — 
Čia dabar posėdžiaują At
lanto pakto valstybių šta
bų viršininkai, kurie sudaro Na-
to karinį komitetą, sutarę dėl Vi 
duržemio regiono laivyno vado
vybės organizacijos ir pertvarkę 

Syngman Rhee taipgi prane- diją ir Pakistaną perduoti. Pa
šęs Eisenhoweriui, kad P. Korė- gal susitarimą transliacijos ga
ja nebesipriešina Japonijos įjun- lės vykti 10 metų ir už tai bus 
gimui į sudarysimą Pacifiko są- pastatyta dar viena radijo sto-
jungą. tis ir dovanota Ceilonui. 

Paleis+ini belaisviai antikomunistai 
Korėjiečiams P. Korėja sutinka duoti pilietybę. — Pa-

leistini ir kinai, bet pilietybes negaus 
PUSAN, gruodž. 13. — P. Korėjos vyriausybė ragina tuojalu 

paleisti visus korėjiečius antikomunistus karo belaisvius ir sutin
ka jiems suteikti pilietybę be jokių sąlygų. 

Šį klausimą viešai su spauda n n n •— .- i - •• 
aptarinėjo P. Korėjos vidaus rei
kalų ministras. 

Iš sąjungininkų nelaisvėje 
esančių korėjiečių belaisvių 33,-
862 vyrai yra aiškūs ir nuošir
dūs antikomunistai, laikomi at-

vyklų 38,000 asmenų, gerai pa
tikrinus jų lojalumą P. Korėjos 
respublikai. Apie 10,000 palikta 
stovyklose, nes jų lojalumas pa
sirodė įtartinas. 

P. Korėjos vyriausybė princi-

kia arbatpinigių, grąžą išduoda- Č™0. ka l ikas ^ V ^ «*"? į strateginį planą atsižvelgiant 
mas ant baltos mažos lėkštelės, f"". • *n&*™° l ^ ^ e > ^ r T . t a i , kad Europai ginti bus nau-
Tada dar mažiausia dešimtukas i £ a i *• p y K č l ° P a J l k d a v o ? e K a l - dojami atominiai ginklai ir Vo-
prisideda prie kiekvieno gėrimo. 

Iš ryto delegatai nesimuša pa
prastai prie kokteilių, o tenki
nasi stiklu kitu apelsinų sunkos, 
kurios čia kasdien išgeriama per 
aštuonis galionus. 

Ryšys su pasauliu 

Priešais barą, prie kitos sie
nos, yra didžiulė lentyna, kurio
je išdėstyta viso pasaulio spau
da. Cia, be JAV spaudos, galima 
užtikti britų, ispanų, japonų, ki
nų, net arabų laikraščių. Rusiš
kų ligi šiolei dar neteko matyti, 
gal dėl to, kad rusų ir jų bloko 
valstybių delegatai kiekvienas mui i dykumą. 

| bančius savo priešininkus ir ger 
davo vodką. 

Riaušes nepavyko 
RABAT, gruodž. 13. — Siame 

antrame didumu Maroko mieste 
mėginta demonstruoti, bet prie 
kruvinų riaušių neprieita. Vietos 
sultonas riaušininkus pasmerkė. 

Dar likę laisvėje nacionalistų 
ir komunistų vadai, matyti, ban
dė protestuoti jų partijų uždary
mą ir vadų izoliavimą. Komunis
tų vadai sukišti į lėktuvus ir iš
gabenti į Prancūziją, o arabai 
ekstremistai nuvežti apsimąsty-

••. 

kietijos bei Jugoslavijos karinės 
pajėgos. 

Komiteto pirmininkas, kuris 
tas žinias suteikė spaudai, pridė
jo, kad atominių ginklų įvedi
mas į naujuosius strateginius 
planus neįpareigoja JAV išduoti 
kitoms valstybėms atomines pa
slaptis, nes tai strategijos plana
vimui nereikalinga — nereikia 
žinoti kaip ir iŠ ko tie ginklai pa
gaminami, svarbu tik žinoti ką 
jie gali padaryti. 

Spėjama, kad laivyno pajė
goms Viduržemio jūroje vado
vauti parinktas anglų lordas 
adm. Mountbatten. 

skirai nuo komunistų penkiose pe sutinka, kad būtų paleisti ir 
stovyklose. Syngman Rhee vy- belaisviai kinai antikomunistai, 
riausybė mano, kad nėra reikalo tik šiems nesutiks duoti Korėjos 
jų laikyti stovyklose — reikia pilietybės. v 
paleisti nelaukiant paliaubų. •% , - « r •• 
Pusano vyriausybė pasitiki, kad B a i g § k o n f e r e n c i j ą 
jie gerai patikrinti ir nesudarys 
kraštui pavojaus. Augštoji są
jungininkų karo vadovybė esan
ti linkusi tai nuomonei pritarti. 

Juk panašiai jau buvo pada
ryta su civiliais internuotais — 
be jokių sąlygų paleista iš sto-

Eugene Erban, Čekoslovakijos 
darbo ministras, areštuotas po 
Slanakio ir Co. bylos. (INS) 

LONDON, gruodž. 13. — Cia 
baigėsi 2 savaites užtrukusi bri-
cų commonwealth ekonominė 
konferencija, kurioje dalyvavo 
D. Britanijos, Kanados, Austra
lijos, N. Zelandijos, P. Afrikos, 
Indijos, Pakistano, Ceilono ir 
Pietų Rodezijos atstovai — mi-
nisteriai pirmininkai ar finansų 
ministrai. 

Iš paskelbto ilgo komunikato 
aišku, kad sterlingo zona siūlys 
dolerio zonai išlyginti balansus, 
pamažu naikinant prekybos ir 
valiutų suvaržymus. Padaryti nu 
tarimai ir sudaryti planai bus ga 
limi įvykdyti tik tiek, kiek jiems 
pritars naujoji JAV administra
cija, su kuria tartis įgaliotas D. 
Britanijos premjeras Churchilis. 

Kalendorius 
t 

Gruodžio 13 d.: 3v. Lucija. 
Senovės: Kastytis ic Dalunė. 

Gruodžio 14 d.: S-čias adven
to sekmadienis. Senovės. Trai
naitis ir Žvangutė. 

Arthuro „neklaidingumo" dova 
ną ir numatytų Eisenhowerio ir 
MacArthuro pasitarimų vertę. 

Visi sutaria 
baigti kontroles 

WASHINGTON, gruodž. 13. 
— Ūkininkai, pramonininkai ir 
darbininkai kalba paskutinėm 
dienom viena kalba — visi nori 
kainų ir atlyginimų kontrolės 
panaikinimo. 

Darbininkų pageidavimą va
kar perdavė prez. Trumanui 
CIO pirmininkas W. Reuther, o 
Farm Bureau Federation tokį 
nutarimą padarė vakar Seattle 
vykstančiame suvažiavime. 

Atlyginimų stabilizavimo ko
misija yra pabirusi (pasitraukė 
pramonės atstovai), bet preziden 
tas žada šiandien naujus paskir
ti. Jam, turbūt, ne tiek berūpi 
kontrolės vykdymas, kiek nepa
togu perduoti naujam šeiminin
kui sugriuvusią įstaigą. 

Ekvadore mėgino 
sukilimą 

QUITC>, gruodž. 13. — Buvo 
bandyta nuversti Ekvadoro vy
riausybę, bet sukilimo vadai jau 
kalėjime. Pereitą vasarą buvo 
prezidento rinkimai ir juos, sa
koma, visai sąžiningai laimėjo 
iš tremties Argentinoje grįžęs 

yra vieno miesto meras ir ten su 
savo vyrais bandė užimti avia
cijos štabą. 

Kolumbija taisys 
konstituciją 

BOGOTA, gruodž. 13. — Ko
lumbijos kongresas (parlamen
tas) priėmė įstatymą sudaryti 
organą konstitucijai pataisyti. 
Konstitucinis seimas susidės iš 
32 narių, kuriuos išrinks norma
lusis kongresas, susidedąs dabar 
vien tik iš konservatorių parti
jos narių. Manoma, bet dar tik
rai nežinoma, kad į konstitucinį 
seimą bus parinkti ir keli libe
ralų partijos (opozicija) nariai, 

Chiang ir JAV santykiai 
pagerės 

WASfflNGTON, gruodž. 13. 
— Prezidentas atleido iš parei
gų JAV ambasadorių Kinijai J. 
L. Stuart, kuris po Chiang per
sikėlimo į Formozą ten nebuvo 
nuvykęs — ten JAV atstovavo 
mažesnio rango valdininkas. 

Sakoma, kad Eisenhoweris 
greit paskirs prie Chiang Ka i -
sheko vyriausybės Formozoje gy 
venantį ic dirbantį ambasadorių. 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus, dar gali kiek 

sniegulių iškristi. Temperatūra 
apie 38 laipsnius. 

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:21. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Valstybės sekretorius D. Acheson, iždo sekretoriaus Sny-

der ir savitarpinės pagalbos įstaigos direktoriaus Harriman lydi
mas išvyko į Paryžių dalyvauti Atlanto pakto tarybos posėdyje. 
Ten jau yra nuvykęs krašto apsaugos sekretorius Lovett ir armi
jos štabo viršininkas gen. Cdūins. Posėdžiai prasideda pirmadieni, 
bet ypatingai svarbių nutarimų nenumatoma. 

— Būsimasis JAV senato užsienio reikalų komisijos pirminin
kas sen. Wiley, kuris šiuo metu yra JT sesijoje dalyvaujančios de
legacijas narys, pagrasino prisidėti prie tų, kurie balsuos už kre* 
ditų nutraukimą Jungtinėms Tautoms, jei jų sekretariatas neap
sivalys nuo subversyvinių elementų. 

— Neto Bedford, Mass., laikraščio leidėjas BasU Bretoer skel
bia, kad spalio 2į d. jam rašytame laiške gen. EisenKbtoeris tvir* 
tinęs, jog nepaims iš Korėjos Amerikos karių tol, kol sąjunginin
kų belaisviai bus komunistų stovyklose. Jis dar pridėjęs, kad Ko
rėjos reikalas turi būti sprendžiamas su visomis kitomis pasaulio 
problemomis. 

— Syrijos kariuomenės vadas ir faktinasis krašto valdytojas 
pulk. Shishakly atvyko į Egiptą tartis su to krašto valdytoju gen. 
Naguib. 

— APL pirmininkas Meany vakar, būdamas spaudos klubo 
svečiu, pareiškė, kad norįs vieno darbininkų unijų centro, tačiau 
CIO ir APL susijungimas jam dar atrodo tolimas dalykas. Bus 
atnaujinti pasitarimai, bet jie iš karto nepasiseks. 

— Dr. H. Schachtas, buvęs Hitlerio finansų ministras ir Vo* 
kietijos banko valdytojas, pakviestas į Syriją duoti patarimų kaip 
organizuoti krašto ūkį. Su panašia misija Schachtas jau yra bu
vęs Persijoje, Egipte, Ispanijoje ir Indonezijoje. 
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ŽYDINČIAIS ITALIJOS LAUKAIS 
JUOZAS ŠAKYS 

Užeina karšta vasara ir Ita- ną, Viterbas liko garsiu tik sa-
lijos gamta miršta it žiemą. vo istorija. 
Laukai, anksti kaitrų pribran- | Mes vos spėję tekini apibėgti 
dinti, nuvalomi; žole išdega, I tai, kas svarbiausia, sedomes 
net medžiai savo lapus gerokai atgal. Ir po geros valandos jau 
nubarsto. Žaliuoja tik vynuogy- matėme mūsų keliones tikslą-
nai, maži ploteliai dirbtinai 
laistomų javų bei daržų ir kiti 

las turėjęs itakos, kad popie-, DAINUOS GRUODŽIO 28 D. tu. Viduryje ežero plGkioja dvi 

karštyje ir uolienose patvarūs 
augalai. 

Kas nori gėrėtis itališkos 
gamtos stebuklais, tas nekėliau 

Orvieto. 
Ženklai ir stebuklai 

žius įsak§ šv. Tomui Ak vinies 
čiui, kuris tuo metu buvo at
vykęs Orvietan, parašyti bre-
vioriaus ir šv. Mišių maldas Ir 
įvedė Eklezijon Dievo Kūno 
šventę. Orvietas be katedros 
turi dar kelias meniškai vertin
gas viduramžių maldyklas, 
vienoje iš jų didžiajame alto
riuje Įspūdingas savo išvaizda 
kryžius, kuris, sakoma prakal
bėjęs šv. Tomui Akviniečiui ir 

Orvietas tarsi pasižvalgyti pasakęs: "Gerai apie mane pa-
pasistojęs ant stačios ir toli rašei". Puikūs architektūros pa 
matomos kalvos. Kalvos kran- minklai yra Palazo del Populo, 

ja vasarą. Vasarą tvankios ši-1 tai tokie statūs ir augšti, kad p a l . Comunale ir pal. Papale— 
lumos varginami keliauja tik miestas atrodo lyg žaislų name- dabar muzėjus. 
atgailoją piligrimai ir meno bei lis, pastatytas ant kaladėles, i P a ž y m § t i n a d a r š v P a t r ic i -
istoriniu earsenvbiu iieškotoiai Jei atimtum tą vienintelį kelią šulinys kurį orviečiai, 

! ! £ 5 U i 2 £ ? , S . 1 1 1 ° : i Presui apsupus miestą ir nu-
kirtus vandentiekius, stokoda-

istorinių garsenybių jieškotojai 
turistai. 

Dabar ir Italijoje ruduo. ves dar ir šiandien joks priešas 
Gražus ir šiltas ruduo. Bet jau | nei su pastininkais, nei su tan 
grįžo vasarą, taip labai lauk
tas ir neatėjęs, svečias nebuvė
lis — lietus ir sočiai pagirdė 
akmeniu sudžiūvusią žemę. 
Dygsta naujas želmuo ir nau
ja žole. Šitie nauji gaivūs žoles 

kais negalėtų paimti, nebent 
patrankomis sumuštų ar lėktu
vais subombarduotų. 

Spėjama, kad Orvieto stovi 
toj vietoj, kur seniau stovėjo 
etruskų miestas Volsinii, kurį 

daigai man primena pavasarį. | romėnai 280 metais prieš Kris-
O pavasarį šio krašto gamta; tų sugriovė. Pats vardas ture-
nuostabiai graži. Mėlynas dan- tų būti kilęs iš lotyniško Urbs 
gus, gausūs žiedai, oras ir van- Vetus, taip buvo vadinamas 
duo vilioja kviečia palikti did-1 naujai atkurtas miestas atsky-
miestį ir leistis į laukų platy- j rimui nuo šalia atsikūrusio nau 
bes. Ir kas atsispirs šitai ne- j jojo Volsinii (šiandieninės Bol-
kaltai pagundai. senos). 

Gyvates vingiais - raitosi sta-
Vieną balandžio rytą penkios, I ^ k g a t y g > {r ^ ^ 

studentų pilnos, mašinos pasu
ko iš Romos via Cassia šiaurės 
vakarų link. Juokas ir garsios 
kalbos nustelbia motorų ūžimą, i 
Tik dainos negirdėti. Kompa- m u m s k H t o . a k į s k o m u n i s t i š 
nija perdaug internacionali, 
kad išeitų daina. Daina juk 
džiaugsmo (lietuviams kartais 
ir liūdesio) išsiveržimas, Kur 

mažytes salos, visų, irkluotojų 
tikslas bei sustojimo vieta. Bol-
enos ežeras na tik džiugina 

keliauninkus, vasarotojus, bet 
taip pat maitina daugelį apy
linkes gyventojų -*- žvejų. 

Kelias kyla augštyn. Mūsų 

tęs monsinjoras savo tarną pir- nu girdydavę. Tik dabar vaikai 

Anna Kaskas, gražiabalse Me
tropolitan Operos soliste. Ji 
dainuos Margučio koncerte 
gruodžio 28 d. Orchestra [Hali 

rūmuose. 

Ežerėlio krantais 

myn, kad $is vynus ragautų ir geradarystes primiršo ir papro-
kur geresnį radęs sustojimui j tį apleido. Kažin ar kaa nors 
vietą parengtų. Ir e jo tarnas yra ėmęsis šio pasakojimo isto-
vyną ragaudamas ir gerą su-1 riškumą patikrinti. Bet kapą ir 
radęs, kreida ant užeigos du-1 mes tikrai radome ir degtuku 
rų, kaįp ženklą iš paskos ke- į pasišviesdami, ant akmens ifi-
liau jančiam šeimininkui, lotyni- j kaltą tarno įrašą skaitėme: 

autobusai '" palieka "* vakarines š k ą ž o d* " E s t ' ( y r a ) užrašyda-, 'Troter nimium est dominus 
saulės priugnintą ežerą. Veltui v a T i k ' Montefiaecone atvy- jmeus mortus est". Šiltam lietu-
akys dar gręžiasi atgal, mėly- k ę a i r l a b a i gerą vyną suradęs čiui autobusų langus plaunant 
nųjų bangų jau nematyti. Gai- t r i s k a i ? t u s " E s t • » Est" ūž
ia vešaus ežero vėjo Bet, kai- r a š ė * U ž r a š o sulaikytas mon-
bos jau krypsta kiton pusėn. s m J o r a s Hg»au čia pabuvęs. Ge-
Važiuojame į garsią savo vynu tę6> g § r e s i r m i r ^ - D ė l š i o i v v -
Montefiascone. 

Italijos vynas lyg neatskiria
ma maisto eta lis. Visi prie jo 
pripratę. Geria net vaikai. Bet 
neįpratusiam užsieniečiui, kar
tais ir tas "nekaltas" vynas 
savo galią parodo. 

Vyna« "Est Est Est" 
Nors šoferiai žada stovėti 

tik dešimt minučių, visi ver
žėsi iš mašinų. Vieni ragauti 

čia pro vieną, čia pro antrą 
mašinos langą matyti. 

Praslinkus pro vartus, prie 
kurių jau nestovi pilies sargai, 

mi vandens išsikasė, asilais 
keldami žemes į viršų. Šulinys 
turi 62 metrus gylio ir 13 plo
čio. Šiandien savo pirmykštės 
paskirties neatlikinėja (gyvena Bolsena stovi ant to paties t o g t į a Ū T į r S o , kitTaplankyti 
tojų negirdo), o tik rodomas vardo ežero kranto. Aplankome P l a v i a n o š v e n tovės , kur randa-
turistams. Kiekvienas gavęs šv. Kristinos dievnamį, kapą ir s į k a p a g ų y y n ą &ggirsmU8io 
karbitinę lempelę gali spirali- keturių kolonų altorių, prie ku- ž m o g a u s 
niais laiptais nusileisti iki pat rio įvyko minėtas s t ebu les . | Q y i g a i s t o r i j a b u v o t o k i a 
šulinio dugno. Kad jis tapo tu
ristine vieta, gal daugiausia 
įtakos turėjo tai, kad vos 62 
metrus pakasus buvo rasta pa
kankamai vandes. Nors šiaip 
kalnas yra augštas ir normaliai 
reiktų kast bent šimtą metrų 
giliau. 

kio Montefiascone vynas labai 
išgarsėjęs ir "Est Est Es t" var 
dą gavęs. Sakoma, kad seniau 
ant savo geradario (reklama ir 
tuomet savo rolę lošė) kapo 

ir tamsai kelią pridengus, mes 
grįšim atgal į namus, i r mie
gas tą naktį buvo gilus h sal
dus. 

PAJIE&KOJIMAS 

Kęstutis Jokubonis kilęs iš 
Padusčio kaimo, Antalieptės vai 
sčiaus, Zarasų apskričio, jieško 

ūkininkai, kaip padėką rudeni ' giminių ir pažįstamų dabar gy-
daugel bačkų sustatydavę ir vi-
sus jo kapą lankančius tuo vy-

venas: Eaves Lane 232, Chor-
ley Lans., England. 

Nors anglų kalbos, atrodo, ne
moka, o tik mintinai lyg eilėraš 

Nepilnas būtų Orvieto vaiz
das, jei nepaminėti gvido (va
dovo). Guvus kokių aštuonių, 
daugiausia dešimt metų berniu 

kų plakatų gausumas. Pasiro-i kas nuolat sukinėjasi apie ka-
do, kad komunistai laimėjo pa-1 tedrą, pasitinka kiekvieną ma-
skutiniuosius savivaldybės rin- šiną ir kiekvienam pasisiūlo 
kimus ir dabar varo rinkiminę būti vadovu. Mintinai žino kiek 

tu rasi tokią dainą kuria ga- a k d . n a u j i e m B . P r 0 raudonuo- !vieno paveikslo meistrus, da-
lėtų išreikšti savo džiaugsmą ir j ^ p l a k a t u s t r a u k § m k a - tas, meninę vertę ir kitas smulk 
juodas ir baltas, europietis i r , t e d r o g ^ G o t i § k a katedra ! m e n a s . Visa tai paaiškina ne 
kinas, ir visos cia atstovauja-; t a g t a t y U ± m m į r b a i g _ , t i k į t a l i š k a i b e t i r a t l g l i š k a L 
mos tautos ir tauteles kartu. u x i y a m ž i a u g p i r m o j e p u s ė -

Ir pro autobuso langą lėkiau- QnJ^ .{ a a v o z e b r i š k u r a i . 
čiais vaizdais kiekvienas pagal n u m u {fQe h , ^ a k m e . , & s a v o n a -

savo charakteri kitaip ^ozisi , n ų d e r i n y s ) t a i š k i o m i 8 l i n i j o - ^ a atlikęs, patrina ranką į 
stebi, reaguoja O tu, kad nori, m . g h a r m o n i j a i r architektu-'kelnaičių kišką, paklausia ar jo 
gali stebėti stebinčiuosius. Tai ^ grakštumu. Bet už vis I paaiškinimai patikę, ir tuomet 
ne kiek nemažiau įdomu, kaip w. , U O ^ J ^ „«i^«a f , . ., » . .. 

r gražiausias katedros veidas — kratydamas ją atkiša, atseit 
anie gražus vaizdai. fasado mozaika. Savo spalvų įdėk. Ir samdo jį vieni domė-

Staiga mašina sustoja, o ke- darnumu, gigantišku dydžiu ir damiesi katedra, kiti pačiu 
liauninkai sujuda — pirmoji siužete turtingumu ji visuomet j gvidu. 
mūsų stotis — Viterbo. .traukė ir trauks akis tiek mal-

Popiežių tėviškėje | d i n i n k 0 ' t i e k t u r i \ ^ . . T a i
t .F6 ' 

riausias Lorenzo Maitini kuri-
Viterbo gražus, senas pape- n v s f 

dėje Monti eimini išaugęs mies- , K i e k l a įk o galėtum čia sto-
telis, šiandien didesnės rolės Vg t i įr gėrėtis? — klausia ma-
nelošia ir lankomas tik dėl gar- n ę s draugas. Galėtum stovėti 

Apžiūrėjome kraujo dėmesį X I a m ž i u j e M i a v c g .§ A u g g _ 
marmure. burgo Romon kilmingas mon-

Bolsena dar turi XII am. pilį sinjoras, pakeliui vis sustoda-
ir gražų moderniškų pastatų mas ir skanų Italijos vyną ra-
kvartalą. Toliau mūsų kelias gaudamas. Kiekvienas kaimelis 
bėga gražaus, didelio (11 met- turi savo "specialita" (specifi-
rų pločio, 13 ilgio ir 146 gylio) nę rūšį). O visur nesustosi, vi-
vulkaniškos kilmės ežero kran-su vynų neišragausi. Todėl siun 

ALEKSANDRO KUČICNO 

Vasaros Operos Studijos 

UŽBAIGIAMASIS SPEKTAKLIS 
{vyksta 

Gruodižo 14.1952. 3 vai. p. p. 
INTERNATIONAL IIOUSE, 1414 East 59th Street 

Programoje populiariausių operų scenos: La Forza del Destino 
t austas, Figaro Vestuvės, Bohema, Butterfly, Parduotoji Nuotaka 

^ 

Režisuoja: ALIODIJA DICIOTfi 
Dekoracijos: VLADAS VIJEIKIS įėjimas $1.25 

Kalėdų Dovanos Vyrams... 

Po palaiminimo Šv. Sakra
mentu leidžiamės žemyn ir sus
tojame Bolsenoje. 

(A Kada išleidžiate $1.00 ar $100.00 jo dovanai, Jus žinote, 
kad gaunate geriusią kokybę ir madą kai perkate pas gg 
SHERMAN. Kiekviena šių dovanų pagaminta tautiniai gg 
žinomos firmos. .. Kiekviena paremta gamintojo vardu . . . flA 
ir mūsų. 

''•i-niuV 

P A B C K A 
PLB Chicagos Apygardos 

šios savo praeities. Pirmąjį mie v a iandą, kitą, po to vel grįžti Valdyba reiškia didelę padėką 
stą čia įkūrė etruskai, vfcliau įr ygi į§ n a u j o pradėti. Tik pa- visoms ir visiems, kurie pirmuo-
buvo romėnų kolonija, kurią m a ldoms sugaudęs varpas a p - , s i u s m u s u - organizacinius žings-
nukariavo longobardai. I žiūrinejimą nutraukė, n i u s v i e n u a r k i t u b ū d u Parėmė, 

| ! pažadėjo remti, mus sveikino ir 
Kai Romoje del nuolatinių P o pamaldų lankem tą gar- laimino. Ypatingai padėka pri-

maistų ir sukilimų Popiežiui s i ą j ą eucharistinę relikviją — 
darėsi nesaugu, tai Eugenijus krauju permirkusį korporalą. 
III (1145-46) Viterbe rado g relikvija ir sutraukia Orvie-
prieglobstį. Sukilę romėnai iš- tan daugiausia piligrimų. Kor-
bandė savo ginklus į Veterbo p o ra las paprastai laikomas gra

žiam gotiko stiliaus altoriuje 
uždarytas. Atidaromas tik pei 
Velykas, Dievo Kūno šventę ir 
didelėms ekskursijoms. Buvo 
atidarytas ir mums. 

i 

I 
Eilutės su 2-jomis keelnė-
mis iš vilnonės medžiagos 

nuo $5g.50 

pilies sienas, bet jos ištikimai 
saugojo savo pagarbų svečią. 

1164 m. imperatorius Barbo-
rosa čia apgyvendino savo anti 
popiežių Paskalį III. 

Tryliktame amžiuje Viterbo 
tapo beveik nuolatine Popiežių 
buveine. Dabar prasidėjo jo 
didybė ir žydėjimas. 1207 m. 
Inocentas III katedroje sušau
kė eklezinį susirinkimą. Vėliau 
fia gyveno ir valdė Aleksand
ras IV, Urbonas IV, Klemen
sas IV (trys ketvirtieji iš ei
lės), Gregorius X, Adrianas V, 
Jonas XXI. Penki pastarieji 
yra Viterbe išrinktu Šiandie 
lankomos miesto maldyklos, 
muzėjai, šv. Lauryno katedra 

Pats stebuklas įvyko Bolse
noje 1263 metais, kun. Petrui 
Pragiečiui laikant šv. Mišias. 
Po konsekracijos iš laužiamos 
ostijos ištriško kraujas. Susi
jaudinęs kunigas norėjo visą 
paslėpti sulankstydamas kor
poralą. Kraujas persigerti per 
visus sulankstymus ir apliejo 
altorių. Taip ir šiandien mato
ma kraujo dėmė kiekviename 
sulenkime. Patyręs apie įvykį 
popiežius Urbonas IV pasiuntė 
vyskupą Jokūbą reikalą iŠaiš-

Sios puikios pirštinės apsau
gos rankas nuo Šalčio 

ir konkliavų rūmai, vis tai po- j kinti. Šis korporalą pargabeno 
i . piežių palikimas Viterbui. Po | į Orvieto, kur tuomet gyveno 

to kai popiežiai išsikėlė į Avio-1 popiežius. Manoma, jog stebuk-

klauso: Vykd. Tarybos Pirmi
ninkui p. Zaikauskui, Konsului 
Dr. Daužvardžiui, ALT'os pirm. 
L. Šimučiui, vicepirm. A. Oliui, 
Inž. A. Rudžiui, Miesto Teisėjui, 
A. Wells'ui, I)r. P. Grigaičiui, 
"Sandaros" atstovei p. Grybie
nei, prof. M. Mackevičiui, LOK'o 
atstovui p; Vilkaičiui, kun. Va- lm 
lančiui gyvu žodžiu ar raštu mus tm 
pasveikinusiems, ponioms Iz. j Įn 
Motekaitienei, N. Gugienei ir j E 
.Gudauskienei, ponams Kučiū- j g™ 
nui ir Pakštui už lietuvišką ačiū > jm 
atlikusiems programą, ponioms 
L. Vanagaitienei ir S. Barčus, 
"Draugo" ir "Naujienų" redak
cijoms už pagarsinimus be atly
ginimo, Lietuvių Auditorijos 
šeimininkams — už salę ir pa
tarnavimus be atlyginimo, Jūros 
Skautų Draugovei ir visiems-
oms už gausų atsilankymą į in
auguracijos aktą ir gyvą prita
rimą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės idėjai. ' 

Vaikų Kalėdinei eglutei reng
ti suaukota 56 doleriai — auko
jusiems labai dėkojame. 

Šie puikūs šalikai ne tik 
šilti bet ir madnūs 

- Vilnoniai žieminiai paltai, madniai 
pasiūti, nuo $59-50 

i Jam patiks šie puikiai pasiūti 
marškiniai, spalvoti ir balti 

Nušvis jo veidas džiaugsmu kai 
išvys Kalėdų rytą visas jam 
nupirktas vyriškas dovanas. 

Džiaugiamės galėdami siūlyti 
šiuos gražius kaklaraiščius. 
Kalėdų dovanojimui. Tai vė
liausios 1953 metų mados ir 
spalvos. 

/ 

Nepraleiskite progos pamatyti garsiuosius brolių Motuzų Lietuvos fii 
mus, kurie bus rodomi š. m. gruodžio 20 dienę, 7 valandą vakaro, 

Holly wood salėje, 2417 W. 43rd Street , 
. j I I i 

Sherman's, Inc. 
Gražūs vilnoiai chalatai, pa- $ 
sirinkimas iš 4 vientisų spal- ftj 
vų. Dviejų spalvų apsiuvimai 
ir juosta. 

4648-50 South Ashland Avenue - - - prie 47th Street 
E» 
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Rodoma daug politines išminties* 
>• 

DAR I>ftL DURKINO PASKYRIMO 
Po rinkimų gen. Eisenhovveri© autoritetas ir pcpularumas 

dar labiau išaugo. Prie to nemažai prisidėjo ir vėliausieji prez. 
Trumano įsišokimai ir netaktai, puolant Eisenhotverį dėl jo ke
lionės į Korėją ir įtariant ją darant išimtinai partiniais išskai
čiavimais. 

Kai sen. Taftas ir jo vadovaujama dešinesniųjų respubli
konų grupė padarė piktą priekaištą dėl paskyrimo demokrato 
Durkino darbo sekretoriumi, plačioji visuomenė, inimant ir res
publikonus į tai dėmesio nekreipė. I šį ir kitus naujai išrinkto 
prezidento žygius šitaip pažiūrėta: jei jis vyko į Korėjos karo 
frontą, jis gerai padarė. Jei jis paskyrė demokratų partijos 
žmogų ir darbininkų unijų veikėją į vyriausybes kabinetą, taip 
pat nebe pagrindo šitaip pasielgė. Ir .atrodo, gen. Eisenhowe-
rio politiniai patarėjai yra patenkinti, kad sen. Tafto užsipuldi
nėjimai padaryti tuo metu, kuomet naujojo prezidento popu-
iarumas yra pakilęs iki pačių augštumų. Manoma, kad tai la
biau pakenkė pačiairi Taftui, negu Eisenhoweriui. Net patys 
artimaiusieji Tafto draugai pripažįsta, kad Eisenhowerio pa
barimui buvo parinktas labai blogas laikas. 

GERAI APGALVOTAS ŽYGIS 
Savo laiku jau buvo rašyta, kad demokrato ir Amerikos 

Darbo Federacijos vado Durkino parinkimas darbo sekretoriu
mi buvo labai išmintingas Eisenhowerio žygis. Daugumas poli
tikų pripažįsta ,kąd tai gerai apgalvotas ir strategiškas poli
tinis aktas. Organizuotiems darbininkams tai davė pajusti, kad 
Eisenhowerio vyriausybė jiems bus drauginga. Šiaip jau pi
liečiams, nesusirišusiems su betkuria politine partija, davė su
prasti, kad naujoji vyriausybė nebus griežtai ant vienos res
publikonų partijos kurpalio užtempta, kad ji nebus grynai par
tinė. Taigi, ir tuo požvilgiu bus išpildytas priešrinkiminis pa
žadas — kviesti žmones į kabinetą ne tiek dėl partinių afiliaci-

jų, kiek dėl jų kvalifikacijų. 
Kaikurie Ike draugai pasidarė net tokiais optimistais, ku

rie mano, kad Šiuo kartu pavyks pavilioti organizuotuosius 
darbininkus respublikonams. Ligšiol jie labiau su demokratais 
buvo susirišę. Jei ir ne visai taip bus, bet visdėlto Eisenhoweris 
rimtai eina prie to ,kad jo vyriausybė ir respublikonų partija 
užmegztų ir palaikytų artimus ir nuoširdžius santykius su dar
bininkais. 

YRA IR DAUGIAU PLIUSŲ 
Kaip atrodo, dabar susidaro geri galimumai susitarti ir 

pataisyti vadinamąjį Taft — Hartley aktą, liečianti streikus 
ir kaikuriuos kitus darbininkų reikalus. Net ir patsai Durkinas 
mano, kad to bus galima pasiekti. Manoma, kad ir unijų vy
riausieji vadai sutiks atsisakyti tos idėjos, kad tą aktą visai 
atšauktų. Suprantama, jie tai darys dideliu atsargumu. Jie 
žiūrės, kad nebūttų pažeisti visi tie darbininkų laimėjimai, pa
siekti prie demokratų administracijos. 

Durkino pakvietimas į vyriausybę turi ir daugiau pliusų. 
Pirmoj vietoj, jis yra žinomas kaip labai rimtas, doras ir tei
singas vyras. Darbininkų tarpe turi tikrai gerą vardą. Jiems 
jis yra didelis autoritetas. Be to, Durkinas yra praktikuojantis 
katalikas. Gen. Eisenhoweris tuo parodė, kad ir religiniu at
žvilgiu jisai nėra šališkas, kaip dažnai pasitaiko augštesnijų 
Amerikos nekatalikų politikų tarpe. Ir čia jis parodė daug ge
ros valios ir didelio takto. 

RIMTAS PASIRUOŠIMAS 
Jei kalbėti apie pasiruošimus valstybės vadovavimo dar

bams, tenka ir tai pasakyti, kad nedaug tėra buvę išrinktųjų 
prezidentų Jungtinių Valstybių istorijoje, kurie su taip dideliu 
ir, atrodo, labai nuoširdžiu rūpestingumu ruoštųsi pareigoms, 
kurias kraštas jam uždėjo. Ruošiasi ne tik patsai būsimasis ni?tą» melavusį po priesaika" 

Kurpių dirželis 
KUN. K. STEPONAVIČIUS 
Jei neužriši kurpių dirželio, 

jos nusmuks tau einant keliu. 
Ar mūsų gyvenimą ir elgesį 

taip pat turi rišti dirželis, kurį 
mes vadiname doros įstatymu? 
Į šį klausimą kaikuiros moky
tos galvos atsako ne. Girdi, ne
są doros įstatymų. Kiekvienas 
esąs laisvas elgtis, kaip jis iš
mano ,arba kaip jam naudin
giau, arba pagal tai, kokius rei
kalavimus Jam pastato gyvena
masis momentas, kultūra, arba 
kaip valstybės galvos jam pa
diktuoja ,arba, pagaliau, kaip 
žmonės susitaria. Todėl nesą 
pastovių doros įstatymų ir žmo
gui nereikią jokių varžančių 
dirželių. Kas juos skelbia, tas 
mulkina kitus, o kas jų laikosi, 
tas atsilikęs nuo kultūros ir gy
venimo pažangos. 

Tačiau tie patys gudročiai, 
"pažangieji", pripažįsta fizinius 
gamtos įstatymus, pagal ku
riuos saulė teka ir leidžiasi, pa
gal kuriuos pamišėlis, iššokęs iš 
trečiojo namo augšto, ne į orą 
kyla, bet krinta žemyn, pagal 
kuriuos veikia visos mašinos, 
ir ant kurių stovi visi mokslai. 
Jie tam gamtos įstatymui net 
tokių išimčių neprileidžia, ku-
rius tikintieji vadina stebuklais. 

Gamtai jie pripažįsta griež
čiausius įstatymus, o žmogui 
jokių, ar beveik jokių. Tuoml 
jie žmogaus asmenišką gyveni
mą ir elgesį pastato lyg ana
pus gamtos ,tarsi žmogus nebū
tų gamtos dalelė. Girdėdami 
tai ,mūsų kaimiečiai pasakytų: 
"Iš didelio rašto jie išėjo iš 
krašto". 

Elkimės pagarbiai, ne kaimie 
tiškai su tituluotomis galvomis. 
Eikime į jų mokyklą pasimoky
ti. Atydžiai klausykimės jų lais 
vo elgesio paskaitų. Jos tokios 
įdomios, daug žadančios — ir 
laisvę, ir laimę, ir geresnį gyve
nimą. Rodos, nėra nieko ma
lonesnio, kaip gyventi "anapus 
gėrio ir blogio", atseit, be jokių 
raištelių. 

Po paskaitos išeiname iš mo
kyklos į gyvenimą, apsvaiginti 
asmeninės laisvės,-* nežinančios 
jokių varžtų. Viskas mums 
leista. Mielasis profesorius at
rišo mūsų raiščius, kurie ilgus 
laikus buvo suvaržę mūsų judė
jimo laisvę. Ačiū jam! 

Pavalgę gerus pietus, imame 
skaityti dienos laikraščius. Pir
muosiuose puslapiuose mes akai 
tome: "Teismas nubaudė komu-

Prezidentas, bet ir jo sudaromas vyriausybės kabinetas, ir visi 
pakviestieji patarėjai. 

Iš viso to tenka spėti, kad susilauksime stiprios ir veiklios 
vyriausybės, nuo kurios labai daug pareis šio krašto visoke
riopa gerovė ir visų laisvę mylinčių ir jos siekiančių pasaulio 
tautų ateitis. 

Vis dar pataikauja 
Jungtinės Tautos jieško kandidato generalinio sekretoriaus 

vietai užimti, nes dabartinis sekretorius Trigve Lie ,kaip Žino
ma, yra atsisakęs. Yra kalbama apie šių vyrų kandidatūras: 
Carlos Romulo, filipiniečio; Nasrollah Enetezam, iraniečio ir 
Lester Pearson, kanadiečio. Jie visi yra geri, patyrę vyrai. Ta
čiau labai keista, kad vis dar bandoma pataikauti Kremliui, no
rint gauti jo pritarimą parenkant kandidatą. Nejaugi dar ne
žinoma, kad Maskva nesutiks pritarti nė vienam kandidatui, 
kuris nebus komunistas ar bendrakeleivis. 

Kadangi Maskva visą laiką trukdo JT organizacijos darbą, 
todėl su jos nuomone ar nusistatymu visai nereiktų skaitytis. 

• • • » • • • • • • • • I Į I U I Į I • • • • . • » ! • — • • » , 

Ar šiaip, ar taip galvosime, vistiek turėsime pripažinti, kad 
geriausia mūsų artimiesiems Kalėdų dovana yra lietuviškas laik
raštis, ar gera lietuviška knyga. Turėkime tai galvoje, kai pla
nuosime kam ir kokias dovanas pirkti. 

Sovietų futbolo ("soccer") rinktinė, kuri sporto olimpiados 
(Suomijoje) metu pralaimėjo jugoslavams (3:1), likviduota, o 
7 jos nariai areštuoti. Matot, ir sporte ar atletikoj pralaimėji
mai Sovietų Rusijoj laikomi nusikaltimu. 

(žinoma, gelbėdamas savo kailį 
ir tarnybą). "Policija jieško 
(areštuoti) banko vagių". "Vy
ras nubaustas mirties bausme 
už mergaitės išprievartavimą ir 
nužudymą". "Jieškomi tėvai, 
nusikaltimus įvykdžiusių vai
kų" ir t t , ir tt. 

Kaip čia yra, klausiame sa
vęs. Gal laikraščių redaktoriai 
nebuvo atėję į profesoriaus pa
skaitas? Gal gyvenimas turi 
savo įstatymus ir neklauso mū
sų mokslininko nuomonės?... Ir 
tada vėl sugrįžtame prie mūsų 
senelių, ne profesoriškų, bet 
gaspadoriškų pamokymų: "Lie
žuvis visk ąpakenčia, bet gyve
nimas neviską". Gyvenimo prak 
tika sugriauna mokslišką teo-
riją, jei jį nėra atremta į patį 
gyvenimą. 

Iš tokių moksliškų paskaitų 
belieka tik kartus prisiminimas. 
Gaila sugaišto laiko prie bepras 
miškų išvedžiojimų. Ne tik gam 
ta laikosi geležinių ir nekinta
mų įstatymų, bet ir gyvenimas. 

Iki šiol jau daug skaitėme 
įvairių iškeltų faktų, įgytų pa
tyrimų iš pirmųjų dviejų atomi
nių bombų sprogimų Japonijo
je, prieš pat II-jo karo pabaigą. 
Bet tie visi pasakojimai, galima 
etakyti, tebuvę daugiau labora
torinio, sauso stiliaus, neilius
truoti. Bet tik dabar, pasibai
gus oficialiai Japonijos okupa
cijai ir neveikiant amerikiečių 
cenzūrai, spauda paskelbė visą 
eilę originalių nuotraukų iš tų 
atmintinųjų dienų, kada nelai
minguose Nagasaki ir Hiroąhi-
ma miestuose tikrai dangus mai
šėsi su žeme. 

Įspėja n t is ska mbu t is 
civilizacijai 

Ir tikrai, negali ramiu žvilgs
niu sekti tuos šiurpą iššaukian
čius vaizdus, negali sulaikyti 
padidėjusio susijaudinusios šir
dies plakimo... 

Tai nuotraukos, kurios pri
verčia rimtai susimąstyti kiek
vieną, kuris dar nėra praradęs 
paprasčiausio žmogiškumo jaus
mo. Tai nuotraukos, kurios yra 
vaizdžiausiu kaltintoju išsigi
musio žmogaus geniališkumo. 
Tai nuotraukos, kurios turėtų 
būti pakankamu įspėjimu bet 
kuriai pasaulio taikos drumstė
jų stovyklai. 

Tai konkretūs vaizdai to viso 
neapsakomo ir neaprašomo vi
suotinio sunaikinimo, kuris gali 
siekti naujojo karo sukėlėjus. 
Tai, pagaliau, įspėjimas, pasku
tinis skambutis, visai žmonišką-
jai civilizacijai... 

Ilgokas laiko tarpas, slapsty
mas ir kt. priežastys daugelį 
negatyvų ar jau gatavų nuo
traukų sunaikino, kitos pametė 
ryškumą, bet ir iš likusiųjų 
žvelgia į mus neužmirštamosios 
dienos... 

Štai, nuotrauka daryta vos 
10 min. po sprogimo Hiroshimo-
je, rodo gatvėje būrį tikrų 
vaikščiojančių lavonų, šaligat
viai padengti kraujo sluogsniu, 
nelaimingieji apdraskytais dra
bužiais, kraujuojančiomis žaiz
domis, nežmonišką skausmą su
keliančiais nudegimais, susime
tę krūvelėn, bejėgiai, pasimetę, 
sumišę, išgąsdinti... dangus juo
das nuo gaisrų dūmų, suodžių ir 
bombos sukelto debesio... toliau, 
sunkiai sužeistas, bet pareigin
gas policistas, registruoja nu
kentėjusius, padeda sužeistie
siems; mažas vaikutis, apdegęs, 
aptvarstytu veidu, taip pat su
žeistos motinos gabenamas į 
saugesnę vietą... ant stalo ma
žyčio kūdikio kūnas, teisingiau 
stingstantis lavonas, apdegęs, 
veido išraiška vargiai prime
nanti žmoniškąją būtybę, pas
kutinės skausmo konvulsijoje... 
nespėjo pažinti gyvenimo, ne
spėjo išmokti galvoti ar kalbėti, 
bet jau spėjo sutikti kankinio 
mirtį. 

Apdegusiu veidu motina 
Iš kito vaizdo, žvelgia apde

gusių veidu motina, kuri ne
žvelgdama į savo padėtį, maiti
na krūtimi naujagimį, kurio 
veidelis apdegęs, rankutės su
draskytos... motinos ir vaiko gy
venimo minutės suskaitytos. Vi
siškas sunaikinimas, viskas iš
griauta, vos vienas medis ir tai 
apdraskytomis šakomis, vos be
stovįs, yra vienišu liudininku 
kitame Vaizde. Sugriauti, išdegę 
kvartalai, buv, namų sienojai, 

stulpai pasibaisėtinai kyšo iš 
griuvėsių, o likę gyvi, dar bando 
raustis griuvėsiuose j ieškodami 
artimųjų lavonų, bet didžiuma 
vargiai rado kada... skudurais 
apsidengęs mažametis, taipogi 
apdegusiu veideliu, laiko ranko
je indelį su ryžiais, gi jo tėvai? 
Griovys prie geležinkelio, ske
veldros, vagonų dalys, suraityti 
bėgiai, visa maišosi su tragiškai 
komiškomis žuvusiųjų pozomis 
žmonių kūnų dalimis. Po šio 
tikrai pasibaisėtino vaizdo, ki
tame matome suklupusius buv. 
koplyčios patalpoje išlikusius 
gyvus pranciškonus, kurie mal
dauja galybių Viešpatį pasigai
lėjimo... 

Vėl žvelgia į mus keli moterų 
lavonai, viena jų, tarsi pagalvę, 
pasikišusi po galva sužeistą 
ranką, miestą amžinu miegu, ki
tos neuždarytos akys tarsi 
klausia giliu nustebimu, kas čia 
buvę, kas atsitiko? Rankos 
žaizdų padengtos, lygiai kaip ir 
kitos kūno dalys, ilsisi ir ji am-
žiams... Tarp tų dviejų mirusių
jų, keliasi dar viena mergina, ji 
dar gyva, kažkas padavė bute
lį su vandeniu jos troškuliui pa
tenkinti, geria jį paskutinį kar
tą... lygiai, kaip ir šalia jos 
sėdįs ž*mėje pagyvenęs vyriš
kis... dar kelios akimirkos ir jie 
visi žvelgė .amžinybėn... 
Baisių vaizdų neįstengė pagauti 

foto aparatas 
Fotografų teigimu, pačios 

žiauriausios scenos, taip ir liko 
neužfiksuotos, nes jos buvo tiek 
nežmoniškos, tiek siaubą suke
liančios, kad daugel atveju 
pirštai neprisiversdavo pas
pausti foto aparato mygtuką. 

Japonų žiniomis, tas oro puo
limas pareikalavo 260,000 žu
vusiųjų, 163,263 sužeistųjų ir 
dingusių, 3,267 akrai miesto plo
to buvo visai sunaikinti, 63,431 
namai išgriauti. "Staigiai ir ne
tikėtai, virš miesto pasirodė ne
paprastai didelė šviesa... instink 
tyviai visi žmonės uždengė pirš
tais ausis, užmerkė akis, sukrito 
kur kas stovėjo... didžiausias 
bet kada girdėtas sprogimas 
sudrebino erdvę, atrodė, lyg vi
sas pasaulis suskilo į šukes, 
karštis buvo daug tūkstančių 
kartų didesnis už saulės šilumą, 
plieniniai telefono stulpai nu
linko lyg laibosios švendrės, 
nuo 10 iki 2 vai. po pietų, visas 
miestas skendėjo liepsnoje. Su
žeistieji maldavo vandens, deja. 
niekur jo nebuvo..." — tai vaiz
di ištrauka iš knygos "Atom 
Bomb No. 1", kuri mini Hiroshi-
mos įvykį. 

S A M D I N E 
HERMAN SUDtefctoANN 

-
V.ertė Vytautas Volertas 

aj&idE«gfti^^ 
(Tęsinys) 

-— Dėl pinigų, tai nieko. Jis man dovanojo. Tik įtarimas, tik 
gėda, nes šveicaras kalbės dabai-: „Padvėsus rupūžė buvo čia prie* 
mane". O gal dar ką ir blogiau. 

Mama išbarė ją, kad dėl tokių niekų rūpinasi, tačiau širdyje 
džiaugėsi, kad Dievo malonė jos Juriui dovanoja tokią teisingą 
žmoną. Todėl tarė: 

— Rytoj aš važiuosiu s*i pienu ir, kai tavo poną Westphal 
pamatysiu, pasakysiu tikrą teisybę, kad garbingai mergaitei var
dą suteršė. Taip, taip, aš tai padarysiu i? «iei trupučio nesibijo
siu. 

Kai ji tai ištarė, Marikė pradžioje labai nusigando, bet vėliau 
tik truputį nusišypsojo, kaip nusišypsomą iš vaikų kalbos, nes 
pono Westphal akyse nei vyras, nei moteris su priekaištais nesi
rodė. Prie jo prisiartindavo tik su prašymu lūpose. Ne be pa
grindo aplinkiniai jį plačiai vadino „Viešpačiu". Vokiškai reiškia 
„Karalius ir valdovas". Mielą Dievulį irgi taip vadina. 

Sekantį rytą Marikė atrodė beveik kaip visuomet. Pabučiavo 
motinai į rankovę ir Juriui padavė ranką. Kodėl jis vakar pasi
slėpė, neklausė. Iš viso, nieko neklausinėjo, o tik ramiai nuėjo 
dirbti. 

Dienos bėgo. Rugius suvežė sausus, taip pat ir žirnius ir avi
žas. Tai buvo Dievo palaiminti metai, kokių esti maža. Nei dirsių, 
nei kaitrų, nei žiemos nušaldyta, nei išbyrėta. 

— Kai šis vaikas pas mus apsigyveno, laumės mums geros, 
— kalbėjo motina. 

O tėvas tarė: 
— Kad tik... — ir toliau nutylėjo. 
Tarp Jurio ir Marikės niekad jau taip nebuvo, kaip pirma. 

Viens kitam buvo malonūs ir kalbėjosi, kiek tuo momentu reikėjo, 
bet vieniems kartu pabuvoti — ir vienas nesistengė, taip pat ir 
antras. Tačiau abu savaip sielojosi. 

Kai Marikė manydavo, kad nieks nemato, baugiu ir klausia
mu žvilgsniu žiūrėdavo į jį, o jis eidavo jai iš paskos, lyg vagis, 
ir bijodavo prisiliesti. Net ir apie būsimas vestuves daugiau nebu
vo kalbos, tik motina kartą užsiminė apie kraitį ir teiravosi, ką 
jai iš namų duos. 

Jozupas ateidavo diena iš dienos. Kai tik artėdavo vakaras, 
jis būdavo jau čia. Abu draugai sėdėdavo prie tvartų ir rūkydavo 
arba kramtydavo neprinokusius obuolius. 

Kartą, kai Marikė varė namo karves, Jozupas iš kažkur išni
ro prie jos ir pradėjo pokalbį. 

— Ar jau padovanojai uošviams mergautinės drobės ir ar 
įdėjai jon rūtos Šakelę? — tarė jis. 

— Kam to reikia? — klausė ji. — Aš čia esu tik samdinė, ir 
daugiau niekas. 

— Jau kartą man sakei, —- atkirto. — Būtų laikas pasidaryti 
malonesne, nes aš turėsiu tavo vestuvėse svečius kviesti. 

— Aš nežinau apie jokias vestuves, — atsakė ji. Į\^ 
Jis garsiai nusijuokė. 
— Bet mums jos seniai rūpi. 
Kelias buvo siauras, todėl ji turėjo klausytis šlykščios kalbof, 

o kai norėjo prieštarauti, staiga prikibo mintis: 
— O gal apie mane daugiau žino, negu iš tikrųjų yra? Kitaip 

nebūtų toks akiplėša. 
Ji tiek bijojo, kad nuleido galvą ir davė jam kalbėti, ką jiįį 

nori. Juriui taip pat nieko nesakė, nors širdyje geidė, kad Jozupą 
su botagu iš kiemo išvytų. 

(Bus daugiau) 

ANNA PAUKER SERGA 
Iš anapus geležinės uždan- ir šiuo metu "gydoma" vienoje 

gos atėjo žinios, kad dar nese-1 sanatorijoje netoli Jaltos, Kry-
niai buvusi įtakingiausia ir ga-' me. Nėra abejojimo, jog ji ten 

. - , - ilingiausia Rumunijos komuni- bus nugydyta ir palaidota gar-
Nagasaki mieste, maždaug 1,- • f . 5 _. _ . ' . . e + o 600 pėdų aplink nuo bombos su- stė Anna Pauker pateko į Sta-

sprogdinimo vietos (ground ze- " £ * ^ f « UŽ t a i ' * * * 
ro), neliko visiškai nieko gyvo. t u r ėJ° d ldel* *imW indėl* g v e i" 
73,884 gyventojai buvo suplė- c a r i 3 0 S b a n k e» 2. Rumunų polit 

Ir mūsų asmeninis elgesys tu
ri būti tvarkomas tų natūra
liųjų įstatymų. Tik teorijoje 
galima išeiti, kaip mokė "Niet-
sche, "į anapus gėrio ir blogio". 
Gyvenime gi reikia pasilikti prie 
tų įstatymų, kuriuos Dievas Jra 
šė į gamtos knygas ir paskel
bė žmonėms ant Sinajaus kalno. 

Jonas Krikštytojas lieka tei
singas, prisipažindamas: "Nesu 
vertas atrišti Jo kurpių dirže
lio". 

syti į gabalus, sudeginti, 74.904 
sužeisti ar dingę be Žinios. Tei
giama, kad tie, kurie žuvo iš 
kart, nejuto jokio skausmo, ne
simatė jokios kančios ženklų jų 

biure toleravo pasyvų pasiprie
šinimą Maskvos potvarkiams 
su Luca priešakyje ir 3 savo 
tėvą senuką, žydų rabiną, iš-

šiosios Jaltos žemėje. Tas fak
tas, kad ji savo vyrą įdavė 
Stalino policijai, kaipo "troc-
kistą" ir jis yra nužudytas, 
šiandien Stalinui neturi jokios 
reikšmės, nes jos kaltinimo 
motyvai rodo, kad ji pagaliau 

leido į Izraelio valstybę ir su- b u v 0 stalinizmu apsivylusi ir 
veiduose, jie daugiau priminė' si rašinėjo su juo. Anna Pau- Staliną norėjo'išduoti taip, kaip 
bereikšmės išraiškos vitrinų ker susirgo nervų pakrikimu išdavė savo vyrą. 
manikenus" — tai žodžiai iš _ ,—mm , — 
knygos "Atom Bombed Nagasa-' n 
ki 

Reporteris Jun Higashi rašo. 
kad blankioje šviesoje, tuoj po 
sprogimo, beeidamas jis užlipo 
ant kažkokio tamsaus daikto ir 
atšoko išgąsdintas balso: — 
Gelbėk mane, gelbėk mane. 

Šias eilutes ir norisi baigti to 
nežinomojo japono žodžiais: 
gelbėkit! Pasaulį, gelbėkis nuo 
naujo atominio karo grėsmės ir 
visų jo padarinių! Atominės 
energijos naujieji patyrimai te
tarnauja visos žmonijos reika
lams, pasaulio gerovės pakili
mui. Gal tai supras ir išgirs ir 
tie, nuo kurių vienų ir pareina 
III-jo visuotinio karo kibirkš
ties įskėlimas. A-is 

:V 

NEREIKIA BŪTI MILIONIERIUM 

SKELBKITfiS "DRAUGE" 

norint investuoti savo, kad ir kuklias, sutaupąs į pelninga' 
akcijas ir investavimo fondus. Jūsų investuotas kapitalą' 
jums atneš papildomų įplaukų. 
KING MERRITT & CO., Inc. atstovauja per 100 įvairių ben 
drų investavimo fondų (Mutual Investment Funds). Kai ku 
riuose iš jų jūs galite investuoti įnešdami tik po $10 per 
mėnesį. 
Pamažu jūs galite susikrauti kapitalą, kuriuo užsitikrinsite 
apsirūpinimą savo senatvei, savo vaikų išmokslinimui arba 
grįžimui į savo gimtąjį kraštą. Jūs galite mums rašyti ir lie
tuviškai, nes pas mus yra vienas jūsų tautietis. Informacijas 
ir informacinę literatūrą teikiame nemokamai. 

KING MERRITT & CO., Inc. 
203 UNION TRUST BUILMND 

740 — 15th Street, N. W. WASHINGTON 5, D. C. 
Tv) S ' I T . K I . I M ; :mr, 

-—u—. V- ĉ; Jsa.' 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, l_I_NOIS Šeštadienis, gruodžio 13, 1952 

žinios 
oston, Mass. 

Vaiku vaidinimas 

rengiamas gruodžio 21 d. para
pijos salėje. Rengia seselės Ka
lėdų švenčių proga. 

Sausio 4 d. vaikų vaidinimą 
rengia šeštadieninė mokykla. 
Vaidins "Ragnytė našlaitėlė". 

Kun. A. Kontautas, 
So. Bostono lietuvių parapijos 
vikaras paskirtas Vyčių Cent
ro dvasios vadu. 

BĄLF rengiasi seimui 

Ilgą laiką BALF seimui reng
tis čia talkininkavo J. Valaitis. 
Tačiau jam išvykus dėl nežino
mų priežasčių, patys vietos vei
kėjai stengiasi užpildyti spragą 
ir vykdyti pasirengimo darbus. 
Gruodžio 5 d. įvyko BALF vie-
inio skyriaus valdybos ir ko
misijų posėdis, o gruodžio 10 
d. — visuotinis narių susirinki
mas. 

BALF ir bendruomenės valdybų 
narių posėdis gruodžio 12 d. 8 

vaitės daugiausia naujųjų atei- C o l u m b u S , O h l O 
vių dukrelės. Sodalicijos inten
cija buvo atlaikytos šv. Mišios, 
motinėlės Immaculatos užpra
šytos. Visos sodalietės, jau bu

vai, vak. L. Piliečių Dr-jos pa- vusios ir naujosios, priėmė šv. 
talpose. Komuniją. Priėmimo apei-

Taip pat daroma žygių suda
ryti Kult. Fondą ir įsteigti skai
tyklą. 

Valdyba 1953 metams išrink
ta : adv. J. Grigalius — pirm., 
P. Žičkus ir A. Čaplikas — vi-
cepirm., K. Mockus — sekret., 
A. Matjoška — kasin., V. Iz-
bickas — inform. ved., J. Gim
butas — finansų sekret., J. Kas 
mauskas, J. Tumia, J. Januškis, 
A. Juknevičius — nariai. 

Rašytojų Klubas Bostone 
veikia jau trečiuosius metus. 
Pirmuosius dvejis vadovavo F. 
Kirša, o dabar — B. Brazdžio
nis. Klubo veikloje dalyvauja 
ne tik rašytojai, bet ir kultū
rininkai bei visuomenininkai. 
Susirinkimai daromi kas mėne
sį pirmą šeštadienį ir juose nag 
rinėjami įvairūs klausimai. Taip 

goms vadovavo prel. L. Mende-
lis. 

Tremtiniai tariasi 

Gruodžio 7 d. Lietuvi^ salėje 
buvo Tremtinių Draugijos susi
rinkimas. Susirinkusiųjų buvo 
palyginti nedaug, tačiau darbo | 

atlikta nemaža. 
Draugijos pirminnkas A. Le- n ė ' P e t r a s Šlekys. Ona Keish 

onas savo pranešime apžvelgė $ 2 * J u o z a s P^ešiūnas $1. 
visą draugijos veikimą. Vice
pirmininkas C. Surdokas smul
kiai išnagrinėjo mėginimus or-

Uetuviai Balful paskyrė $130 
Sio miesto ir apylinkės lietu

viai Balfui paaukojo $139. Po 
$10 aukojo: Birutė Saldukienė, 
kun. Voldemaras Cukuras, An
tanas Jasevičius, Aleksandras 
Fetingas, Pranas Visockis, Al
fonsas Vedeikis, PovilaB Da
gys, Jurgis Sakas, Clem Pocius 
ir kun. Vaclovas Suminąs. 

Po $5 — Jonas Cenkus, Liuci 
ja Mockutė, Otto Tribul, Anna 
Gergaliūnas, Veronika Mačie-

ganizuoti Lietuvių Bendruome
nės Apylinkę Baltimorės mies
te. Jis siūlė ir projektą, kuriuo 
keliu eiti į tos apylinkės orga
nizavimą. Šiam projektui susi
rinkimas vienbalsiai pritarė. 
Tuo pačiu užsimojimu susirinki
mas paliko tuos pačius % atsto
vus (M. Brazauską, A. Leoną ir 

BALF seimas, kaip žinome, | £ f ™ a d a b Ū n a l i t e r a t ū r i n ė d a " C. Surdoka) atstovauti šią drau 
įvyks sausio 9 — 10 dd. Hotel 
Statler patalpose. 

Bostono lietuviai inžinieriai, 
kurių čia esama apie 40, drau-
gumas turi savo specialybei ar
timesnius darbus. Savo organi
zacijoj ir vietiniame kultūrinia
me bei visuomeniniame gyveni
me inžinieriai įdeda svarų įna
šą. Kasmet Vasario 16 proga 
jie atiduoda Lietuvos laisvės 
kovai auką po kelis šimtus do
lerių kolektyviai suaukotų pini
gų. Dažnai daro susirinkimus 
ir svarsto savo specialybės ir 

Paskutin s susirinkimas bu
vo gruodžio 6 d. Jame viešnia 
rašytoja buvo N. Mazalaitė, at
vykusi su vyru iš Brooklyno. 
Ji skaitė gavo prozos kūrinį 
"Virvė". B. Brazdžionis dėko
damas pavadino ją lietuviška 
Selma Lagerloeff. S t Santva
ras papasakojo savo įdomių at
siminimų apie K. Binkį ir trum
pai priminė šio žymaus poeto 
gyvenimą bei darbus. 

Adv. S. Šalnienė papasakojo 
labai svarbių žinių apie socia-

Aukas BALF centrui persiun 
tė dr. Ant. Jasevičius. 

Nors lietuvių kolonija maža, 
bet BALF veikloj lietuviai pa
sižymi. 

• 
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— Anglijos katalikų laimėji
mai. Anglijos karalienė Elzbie
ta parlamento atidarymo kal
boje paminėjo ir Didž. Brita
nijos katalikų reikalaujamą, pri 
vačių mokyklų teises liečiantį, 
įstatymo pakeitimą, kuris tu
rėtų būti priimtas artimiausiu 
laiku. Tokiu būdu ilga šio kraš
to katalikų kova dėl savų mo
kyklų pagaliau baigės laimėji
mu. 

kitus aktualius klausimus. Šiuo linio draudimo tvarką Ameriko 
metu jų valdybą sudaro: inž. 
V. Izbickas — pirm., inž. J. Gim 
butas — vicepirm., inž. J. Va
siliauskas — sekretorius. 

šeštadieninė mokykla 

Bostone veikia jau ketvirtuosius 
mokslo metus. Kas šeštadienį 
daromos penkios normalios pa-

je. Kitas, susirinkimas bus sau 
sio 3 d. Svečiu numatomas J. 
Jankus. 

ALRKF N. Anglijos apskr. 
susirinkimas 

įvyko gruodžio 7 d. Dalyvavo 
keliasdešimt Federacijos veikė
jų iš įvairių vietovių. Padaryti 
pranešimai ir aktualiai apsvars-

mokos parapyos mokyklos pa-, t y t į a t e i n a n č i ų met}) v e i k l o 8 

talpose. Veikia visos prad'O^iijmumaį 
mokyklos ir gimnazijos klasės. ^ L g k a t ė 
Kasmet įder inama po laidą a b . l s k a i t ą i e k o m u n b m ą , j o l ė . 
tunentų. Riuo metu mokosi peri*. t J . s„ *i u-^ i 
„ „ . . . ,. , , v. itimosi priežastis ir budus ko-
150 mokinių ir dirba dešimt . . 

, I Veli SU JUO. 

mokytojų. [ 
"Draikas" atskirais "Draugo" adm^istracijo* 

atstovai kun. V. Parulis ir A. 
Daugirdas buvo atvykę į Bosto
ną "Draugo" platinimo reika
lais. Jie aplankė eilę asmenų ir 

giją Baltimorės Lietuvių Orga
nizacijų Taryboje. 

Iždininkas A. Radžius prane
šė apie draugijos kasos stovį, 
ir Kontrolės Komisijos aktą per 
skaitė, K. Dūlys. 

Ateinantiems metams išrink
ti į valdybą: A. Leonas, C. Sur
dokas, K. Dūlys, inž. Svotelis 
ir M. Karaša; į Kontrolės Ko
misiją: A. Radžius, E. Arma-
navičienė ir Bakanauekas; į 
Tautinį Knygyną palikti buvu
sieji atstovai: M. Šimkus, A. 
Radžius ir M. Brazauskas. 

Susirinkimo pirmininku buvo 
A. Radžius .sekretorium — Auš CHICKEN-in-a Basket 
r o t a . P . K . Prancūziškai keptos bulves ir <t« 1 C f j 

kopūstai. Speciali kaina . . . . l P * W w 

S Q U A R E D A N C E 
Kiekvieną Pcnktad. ir Šcštad. vakarą 

Atvykite kartu su draugais 
HIGGINS ROAD 

1 mylia j vakarus nuo State Road 
Tel. CLearbrook 3-9862 

ELK GROVE INN 
Po nauja vadovybe 

VVARREN 
SPRINGER 

GERAS MAISTAS 
IR GĖRIMAI 

ŠOKIAI 

numeriais gaunamas pirkti Ivaš 
kų baldų krautuvėje, Colonial 
Spa, 357 Brodway ir Vakauzų 
maisto krautuvėje, kampas 3rd 
ir I St. So. Boston. 

JAV LB apylinkė 
pradeda savo normalų darbą. 
Narių jau įsirašė per 200 ir 
tuoj pradedamas narių įsirašy
mo vajus. Taip pat daroma žy
gių atkviesti į Bostoną Čiurlio
nio ansamblį iš Cleveland Ir tam 

sekmadienį kun. Parulis per vi
sas šv. Mišias sakė pamokslus 
spaudos temomis. Jis ragino 
užssakyti ne tik "Draugą", bet 
ir kitus tėvų marijonų leidžia
mus leidinius - "Kristaus Ka
raliaus Laivą" ir "The Marian". 
Tradicinis "Mardi Gras" balius 
rengiamas Hotel Statler patal-

tikslui kviečiamas visų ALT, pose vasario 6 d. 

BALTIMORĖS ŽINIOS 
Šv. Kalėdų sveikinimai ir 

pranešimai 

Šiomis dienomis visi šv. Alfon 
so parapiečiai gavo prel. L. 
Mendelio laišką su ateinančių 
šv. Kalėdų sveikinimais ir pra
nešimais. Prelatas, sveikinda
mas parapiečius savo paties \i 
savo kunigų padėjėjų — P. pam 
brausko, P. Patlabos ir J. An-
toševskio vardu, kviečia visus 
melptis, kad "visi žmonės sku
bėtų atiduoti Dievui garbę, lai
kydami Jo įsakymus, nes kitaip 
nebus karo nuteriotam ir nuo
dėme sergančiam pasauliui grą-
žinta taika . 

Pre l L. Mendelįs taip pat pra 
neša, kad ateinančiais metais 
sukaks 25 metai jo kunigystės, 
ir apie tą jubilėjų rašo: "Ju-
bilėjaub iškilmės prasidės para
pinės mokyklos vaikučių teatru 
sausio U d. Iškilmingas padė
kų* šv. Mišias aUutčaųtuu sau* 

sio 18 d. Nuo sausio 15 ligi 23 
d. 25-rios šv. Mišios bus auko
jamos kasdien per 9 dienas Ro
moje, kur aš buvau įšventintas 
kunigu 1928 m. sausio 15 d. Tos 
sv. Mišios bus atnašaujamos už 
Jūsų roikalus... Tai yra mano 
padėkos dovana Dievui ir Jums 
už malones, man suteiktas per 
25 metų laikotarpį mano kuni
gavimo ir darbuotės šv. Alfonso 
bažnyčioje". 

Baigdamas savo sveikinimus 
ir pranešimus, Prelatas prime
na, kad visas trejas šv. Mišias 
Kalėdų dieną aukos "savo my
limųjų brolių ir sesių lietuvių 
intencijomis". 
Jaunesniųjų Nodaliačiu iškilmė 

Nekalto Prasidėjimo dieną į 
Nekalto Prasidėjimo Sodaliciją 
iškilmingai buvo priimta 19 nau 
jų narių. Visos šios mergaitės 

Eleanor A. Alekna 
" B R O K E R " 

Apdraud imai - Visokių Rūšių 

REAL ESTATE 
1512 W. Wabansia 
Bus. Phone WAbash 2-0173 

Residencijos 
A R m i t a g e 6-8294 

PAKVIETIMAS PAVIEŠĖTI 
PAS METRIKUS 

Ruoškitės aplankyti jūsų val
gių būstinę, kur galėsite para
gauti gardžiausių valgių. Bus 
lietuviškai papuoštas stalas — 
su kiaulės galva ir visais tautiš
kais patiekalais. Taipogi čia ra
site skilandį, arbatinę, medžio
klinę, palendvicą, rūkytų kum
pių įvairių pono S. Vosyliaus 
gamintų dešrų. Trejų rūšių sū
rių. Trejas devynerias, krupni
kui prieskonių. Bruknių, agras
tų, visokių marmaladų ir sun
kų. Bulvinio krakmolo, želetino. 
Sližikų, aguonų, silkių. Impor
tuotų baravykų ir vietinių gry
bų. Saldainių, riešutų. Kaimiš
kos grietinės ir sviesto. Duonų, 
barankų ir lašiniečių ir visokių 
skaniausių valgių. Ir patarna
vimas maloniausias šioj pusėj 
dangaus. 

Būkite mūsų svečiai! 

Stanis lovas ir Mari jona 
Metr ikai 

ir dukros J u d i t a ir Loru tc 

FARM FOOD K R A U T U V E 
1804 VVJiST 47th STREET -

Tcl. YArds 7-8393 

Mos aptarnaujamo vestuvėms, 
bankii I.m. , ir t. t. 

C A P E C 0 D I N N 
COCKTA1L LOUNGE 

Užkandžiai 
STEAK ir 
VIŠTIENA 

PIETOS 

Atsiveskite savo 
teima ir puikiai 
praleiskite laiką. 

Privatus kambarys vestuvėms,, 
baliams, t̂  t. 

139th ir AVENNUE O 
Hegevvisch, Illinois 

JACK KURNIK, Prop. 
Atdara kasdiena išskyrus pirmadienį 

• 

DĖMESIO NUOSAVYBIŲ 
SAVI:;::"^.AMS 

Pini;;. \. esu nereikia 

Duokit inuim prrdiibti jūsų apšildymą. 
Pakruti tuos tarpus užimančius senais 
radiatoriais į naujus modernius "radiant 
Baseboards". Permainys jūsų katilus j 
kuro taupančius auto. užsidegančius. 
Mes pertaisom v»«ų rūšiy v'irintuvus, 
"bumers ir controls". Leiskit mums pa
keisti jūsų gazo įtaisymus. Prie žemiau
sios kainos-ncniokamai apskaičiavimai 36 
mėnesiams išsimokčti. Skambinkite ar 
siuskit paštu. 

Lincoln Hcating Company 
2233 Lawrencc Avenuc 
Chicago 25, Illinois 

Aš esu susidomčjąs: Oa/,u — Aliejum — 
Anglim — Karštu vandeniu — (Jaru — 
Aš norėčiau nemokamą apskaičiavimą. 

Prašau atsiųsti inžinėriui. 
Pavarde 
Adresas 
Telefonas 

LINCOLN HEATING 
2233 Lawrence Ave. Chicago 25, III. 

RAvetiswood 8-5968 

« * 

BILL K'S 
= ^ 

<s^ •*©$** 
Jei jnes 
patenkiname šim
tu* kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
įtenkinti ju*ų? Atvykite ir 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 So. Paulina St. 
Mr. A 'Mfs. VVm. li*icKttl, Savininkai 

NEPAMIRŠKITE 
BILL K'S 

Mideli* pasirinkimą* 
Importuoti* 

gčrlnuj 

m o k o s i s v . A l f o n s o p a r a p i j o s d u o k i t e r ^ g o l m u m a j u s į t i k t o ^ 

mokykloje; dvylika iš jų M*[\ ; , ; A g jV ^V^IĮJ į H*!!!.* 

iT • • • • ssr 

DIDIS IR NEPAPRASTAS PRIEŠKALĖDINIS IŠPARDAVIMAS 
Eina visu Įsisiūbavimu lietuviu populiarioje krautuvėje 

PROGRESS FURNITURE COMPANY 
4181-83 ARCHER AVENUE — prie Riehmond gatves 

Praktiškos ir naudingos Kalėdų dovanos siūlomos už mažiausias kainas visame 
Chicagos mieste. Keletas pavyzdžių: 

'l'-r. iik 

^ 

Naujamadiškas gražuti HeklyčioH setas 
padarys didžiausią džiaugsmą KalC-
doma ir daug metų vėliau. Specialios 
kainos .šiame išpardavime. Pasirinki
mas nuo $QQ<><> ir aukščiau. 

štai kita nepaprastai 
vertinga dovana d€l 
asmens, kuris rūko — 
smoking stand — čia 
rasite numažinta kai
na nuo f l . » 8 iki $15. 

^ 

Daugyhč gražiausia miegamą kambarią 
setą siūlomi nepaprastai sumažintom 
kainom l'rogrcss krautuvėje per Kal6-
dinj iftpardavimą. Kutaupymai iki 60% 
nuo IOA-&0 tt daugiau. 

i < 

Geras moderniškas refrigerato-
rius reikalingas kas dieną. Už-
sakykito slom" Kalėdom. Pasi
rinkimas šeimyniškos mleros 
už Kalčdu sumažintą kainą 
n u o % | Q C nu 

-

Gražiausi 5-kių dalią Chrome Break-
fast setai siūlomi už mažiau pusę kai
nos Kalėdų dovaną pirkimui. Paslrin-
klmaa nuo $Oft.f>" Ir aukščiau. 

Apdovanotas asmuo su moder
nišku virtuvės pečiu gerasis 
per d'-sfttkus metų. Užsakykite 
dabar už nepaprastai nužemin
tą kainą. Pasirinkimas nuo 
fOJ.Tf) Ir aukši'iau. 

š iom Kalčdoni duokite sa
vo šeimai Televizijos apa
ratą. Progrcas krautuve siū
lo g e r i a u s i ų išdlrbysčių 
1968 modelius už mažiau-

kuinas. Pasirinkimas 
169 ' 3 9 5 

HIHH 
JJUO 

Lelčm vežimėlių. -Pilnas pa
sirinkimą* spalvų ir dy
džių. Parduodami sumažin
tom kainom — nuo $ft.95 
Ir aukščiau. ™ 

\m niergaiėliT ar berniukų 
dėžUtftfl (ehests) dAi sudSJimo 
žaislų. dldelfis mleros, nuo 
(A.95 ir aukščiau. 9 

1,61 i u namukui. Uibal praktiška 
dovana del mergatelą. Čia rasite 
labai platų pasirinkimą visokių 
stilių Ir dydžių. Pamatykite 
kainos nuo $0- 9 f > lM * ( 4 ' r>o itinkinys visokių staliuką ir 

kėdžių, sc^tų, medinių ir nuvta-
linių — nuo $Q.96 Ir aukš. 

Ua.šynmi lentos — labai praktiš
ka dovana jaunuoliams. kurie 
pradeda lankyti mOkyklą. Kaina 
po $1.96 ir aukš. 

Jei dar neturite radio. 
ar turite ]>asenus| — da
bar yra proga jsigyti už 
speeialo kalną nuo 
^$|g.6o iki $j|.oo Vaikams žaisti vežimėliai, vi

sokių dydžių, dabar siūlomi 
UŽ speeiale kainą, nuo $1.95 
ir aukščiau. 

Visokių rūšių apmuštų 
supamų krPsliukų. Pasi
rinkimas nuo *Q '•>•> ir 
aukščiau. 

(Jražus ir tvirtai padaryti tri
račiai, visokių dydžių. Pasirin
kimas nuo $Tf.i<5 ir aukščiau. 

riogii'.ss krautuvėje dabar 
rasite gražiij papuošalų Ka-
Ičdų eglutei, loiųpučjų setij 'i nuo $1.95 ir aukščiau. 

Knygoiu spinteles, tinka
mos d^l Jaunų mokinių 
it užaugusių. (Jerai pa
du rylos |r nubaigtos. Kai 
na nuo $2Q.50 ir aukš. 

simltis kitų panašių vertybių tinkamiausių dovanų rasito skubiai atsilankę į šią krautuvę. 
Maži rankpinigiai rezervuos parinkta daiktą del Kalėdų pristatymo. Krautuve atdara va
karais ir sekmadieniais iki 5 vai. po pietų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

URNITURE 

4181-83 ARCHER Ave. 
PBIK HICHMOND ST. 

Telefoną*; LĄFAYETTK 3-3171 

CHICAGO, ILLINOIS 

s i 
Eidami pasiimki Le gazg ir elektros sąskaitas, galite .užsimokėti be ekstra mokesčio. Taipgi 

galite išpirkti money ordąrujs ir užmokėti kitas bilas. Cia yra saugu ir patogu 
, - . « . , — — " « " • " » • • • — » 

• ' . " . . . 
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Šeštadienis, gruodžio 13, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 
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= 

Chicagos Lietuviu Vaiku Teatras 
1952 m. gruod. men. 14 d. (sekmad.) 3 vai. p. p. lašt Chicago, Ind. 

Šv. Pranciškaus Parapijos Salėje 3905 Fir Street 
Stato V. FRANKIENES keturių veiksmu pasaka — 

L "Karalaite Teisute 99 

Pastatymas — Vilniaus "Vaidilos" Teatro aktoriaus . . . . ANTANO ROKO 

Vaidinimo tokiai ir muzika . . . . . ALDONOS VALEliAITtS ir LIUCIJOS 
CRIOALIONAITES - LAZAUSKIENĖS Modernaus šokio Studijos 

Šoklus muzika palydi . MANGIRDAS MOTEKAITIS 
Dekoracijos ir kostiumai dali. prof. ADOMO VARNO 

Spektaklio pradžia 3 vai. popiet punktualiai. 
Įėjimas tik su kvietimais. Kvietimai gaunami vaidinimo dieną nuo 2-ros valandos prie įėjimo. 

i 

VAIKŲ TEATRO VADOVYBĖ 
tf 

— —— 

Racine, Wis. 
Parapijos bazaras 

Šv. Kazimiero parapijos me
tinis bazaras lapkričio 9 — 23 
dd. pavyko gana gerai. Bazaro 
komitetui sutartinai darbuojan
tis, pelno gauta $1,130.43. 

Kun. E. Budreckis, MIC nuo-

Chicago, 111. 
Gyd. Korp! "Fraternitas Litu-

anica" ir Korp! "Patria" 
suvažiavimas 

S. m. lapkričio 30 d. įvyko 
gydytojų Korp! "Fraternitas Li 
tuanica" ir moterų gyd. Korp! 
"Patria" 44-sis metinis suvažia-

ATVYKSTA Iš ARGENTINOS CHICAGON 

širdžiai dėkoja visiems bet kuo vimas Hollywood Inn salėje, 
prisidėjusiems prie sėkmingo 
bazaro bei parapijos vakarienės 
pravedimo. 

Kariuomenei* šventė 

Tėv. Mylėtojų D-jos pastan
gomis lapkričio 22 buvo su
rengtas Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas. 

Paskaitą skaitė svečias kpt. 
B. Keturakis, meninę progra
mos dalį atliko muz. J. Grims-

Chicagoje. Suvažiavimas pra 
dėtas pamaldomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje, kurių metu kun. J. 
Vaišnys, SJ, pasakė pritaikintą 
suvažiavimui pamokslą. Po Pa
maldų buvo aplankytos Šv. Ka
zimiero kapinės, kur yra palai
dotas korporacijos narys dr. 
Ūsas. 

Vakare įvyko korporacijos j 
posėdis ir pobūvis. Išklausęs 
pranešimų, suvažiavimas išrin 

kio vadovaujamas lietuvių cho-,ko naują valdybą: prof. dr. K. 
ras. Deklamavo R. Palaitytė ir i Oželis pirminnkas, dr. A. 
A. Mateika. I. Tamulėnienė ir Garunkštis — sekretorius, dr. 
S. Petrušaitienė, akompanuo- iM. Mickus — iždininkas, 
jant R. Šraderienei, padainavo j Korp! "Patria" išsirinko sau 
keletą duetų. j valdybą: dr. Mačiuikienė — pir-

Vakaro pelnas buvo skiria- mininkė, dr. Jurkūnienė — sek
mas karo invalidams. 

Lietuviu Chorui 2 metai 
Racino Lietuvių Choras, ku

riam nuo jo įsikūrimo dienos 
vadovauja muz. J. Grimskis, šei 
myniniu pobūviu atšventė savo 
dviejų metų veiklos sukaktį. Ta 

retorė, dr. Didžiulienė ižil. 

Lietuviai tremtiniai gydytojai! 
Mūsų seniesiems profeso

riams: porf. K. Buinevičiui, 
prof. J. Bagdonui ir neteku
siems sveikatos gydytojam! Ka 

D E B I U T A S O P E R O J E 
A. KUČIGNA3, Chicago, Illinois 

Lietuvoje buvo tradicija, jog i dienybe ir, pagaliau, tikėdami, 

Gastrolių reikalais rūpinasi 
ir teatrą lydi Mokytojų Sąjun
gos pirm. J. Tamulevičius ir 
mokytojas Dundulis. 

O. Zailskienė 
kasmet Kauno Konservatorija 
suruošdavo geresniųjų dainavi
mo mokinių operos spektaklį. 
Kartais toks operos spektaklis 
įvykdavo pačios konservatorijos 
salėje su fortepionu vietoje or
kestro, o iškilmingesnėmis pro
gomis Kauno Operos *Teatre, tai 
kininkaujant operos orkestrui 
ir chorui. Programoje mokinių 
operiniuose pasirodymuose daž
niausiai matydavome atskirus 
operų veiksmus: kokią sceną iš 
Traviatos, Oniegino, Fausto ir 
pn. Publikos gi aniems moki
nių pasirodymams niekuomet 
nestigdavo: be jaunųjų debiutan 
tų draugų *bei giminių, teatran 
paprastai sueidavo nemažas bū 

Andrius Kuprevičius, pianistas-virtuozas, atvyksta specialiai iš 
Argentinos dalyvauti koncerte gruodžio 23 d., Chicagoj 

ledų švenčių proga sušelpti at-
proga chorą sveikino visa eilė siuntė aukų šie gydytojai: dr. 
vietos draugijų atstovų. Lin- A . Grigaitis $3, dr. K. Gudaitis 
kėjimai — atgaivinti tautinių 
šokių bei vaidintoju grupes ir 
ilgus metus gyvuoti! 

Gruodžio 7 d. Milwaukčs Kul. y i s u s k o , - o m c 
tūros Klubo kviečiamas, choras ; J 

Lietuvių stygų kvartetas 
B. PAKŠTAS Chicago, III. 

S. m. gruodžio 14 d. 4 vai. harmonijos orkestruose. Kvar-
p. p. Lietuvių Stygų Kvartetas tėte groja pirmu smuižu ir yra 

$10, dr. A. Stankevičius $10, dr. »-*«„*.. AnHitnriir^ ».n̂ &ia «a AA V * • •, 
r'i mmX%t u^n lietuvių Auditorijoje ruošia sa- didel.s tyrosios'muzikos puose-

vo kamerinės Vmizikos koncer-1 lėto jas ir nenuilstantis entuzias 
Fl. Tallat - Kelpša $10. 

Aukotojams nuoširdžiai dėko tą. Šiuo metu, galbūt, tai vie- tas. 
nintelis tremty š.os rūšies stip 

pasiskubinti su aukomis, kurios 
sudarys tikrai daug džiaugsmo kartu su klubu dalyvavo Tarp

tautiniam Festivalyje ^ a u - Surinktas au-
tarn kitų 331 ! 

I T r o a nr»»' l l 

jog šiokiais ar kitokiais savo 
sugebėjimais ir kitiems kiek 
nors džiaugsmo galės suteikti. 
Jeigu ateinantį sekmadienį, ger 
baimieji ,tarpe jų išgirsite vie
ną kitą talentą, kurio ateitim, 
manysit, verta susirūpinti, mū
sų darbas, sakysim tada, buvo 
net ir naudingas. 

Vaikų Teatras vyksta į 
Indiana Harbor, Ind. 

Chicagos Vaikų Teatras, lap
kričio 16 ir 23 dd. gastroliavęs 
Cicero ir Roselande, gruodžio 
14 d. vyksta į Indianą Harbor. 
Bus statoma V. Frankienės 4 
v. pasaka "Karalaitė Teisutė", 

rys operos meno mėgėjų, suin- Vaidina Chicagos lietuvių vai-
teresuotų Lietuvos Operos at- k a* i r jaunimas. Režisuoja An-
žalynu. Šie mokinių operiniai t a n a s R u k a s - Kostiumų eskizai 

1 pasirodymai, atseit, turėdavo i r dekoracijos dail. Adomo Var-
naudos ne tik mūsų operos te- n o - g o k i u s Paruošė Aldonos Va 
atrui ,bet ir patiems daininin- ^išaitės ir L. Lazauskienės Mo 
kams: juk tik scenoje daininin- bernaus Šokio Studija. Pianu 
kas gauna pilnai įsijausti į mu- š o k i u s P a l y d i M- Motekaitis. 
ziką, vaidindamas visiškai su-. š v i e s a s reguliuoja St. Gasiūnas. 
taptum vaizduojamu personažu. I Ciceroje Vaikų Teatras buvo 

Štai dabar Chicagoje, tarpe sutiktas labai šiltai ir gausiai 
kitų koncertų, parengimų, tarpe apdovanotas. Roselande daly-
banketų ir piknikų, a i šiemet v a v o d a u S sen™ Amerikos ne
norėčiau atkreipti visuomenės t u v i l * i r s e a e l i l* kazimierie 
dėmesį į jaunųjų, tremty ar emi 
gracijoje. išaugusių dainininkų 
debiutą "operoje". Sakau "ope
roje" — kabutėse, nesgi netu
rime čia nei savojo teatro, kur 

čių. Seselės teatro vadovybei 
išreiškė savo pasigėrėjimą Vai
kų Teatro gražiu auklėjimo 
darbu. 

Gražios dekoracijos, besikei-
riau besireiškiantis muzikinis I . M y k o l a s Petruševičius antra j l ė t u m e p r : s i g l a u s t i , neturime | Anč ios šviesos, "Žiemos" ir 

Kas paliko? 
Pakuojant Balfui suaukotus 

rūbus Bridgeporte (3322 So. 
Halsted St.*) viename pundelyje 
gruodžio 5 d. vakare rasta už
rašų knygelė su Juozo Venciaus 
tremtinio pasu — Alien Regist-
ration Receipt Card Nr.7238-
943. 

Paso savininkas prašomas jį 
atsiimti pas radėją Igną Sera
piną 3225 So. Union A ve., Chi
cago 16, IH. Tel. VI 2-7888. 

Cicero, 111. 
Drabužiai išvežti 

J. Naujokaičio sunkvežimis 
praeitą sekmadienį išvežė dra
bužius ir kitus daiktus, kuriuos 
suaukojo ciceriečiai Balfui į pa
skirtą vietą. Buvo surinkta 5 
tonos įvairių daiktų. 

Balfo 14 skyrius reiškia pa
dėką aukotojams. 

Kepykla 
F. Miliausko kepykla, 1425 S. 

49th A ve., vėl veikia. Didžiulis 
pečius sutaisytas. Juoda ir bal
ta duona vėl plaukia iš kepyklos. 

Naujas pirmininką* 
Mykolas Jakubauskas, popu-

larus sūrių pardavėjas, išrink
tas Sv. Antano Draugijos pir
mininku. 

kee Auditorijoje 
tautų, inscenizuodami Sekminių 
šventę. 

Balfo susirinkimas 
Gruodžio 13 d. 7 vai. vakar* 

parapijoj svetainėje vietos Bal
fo skyrius šaukia susirinkimą, 
kuriame bus pasiskirstoma Va
sario 16 Gimnazijos Vokietijoje 
šelpiamais mokiniais. 

vienetas. 
Ta proga, norėdamas arčiau 

1<as norime pasiųsti dar prieš supažindinti visuomenę su šio 
besiartinančia^ šventes. Kad ir 'mūsų kvarteto dalyviais bei jų 
mažiausia auka bus sutikta su darba.s, aplankiau juos pačiame 
gilia padėka. jų darbo įkarštyje. 

Be to, prašome galimai sku- Į Styginis kvartetas yra kame 

sis kvarteto smuikininkas, gi 
mė Amerikoje ir muzikos moks
lą gavo Chicagoje. Nors M. 
Petruševičius gimęs Amerikoj, 
bet suamerikbnėti dar nespėjo. 
Gražiai kalba lietuviškai ir su 

nei finansinių išteklių iškaštin 
gam operos menui puoselėti, nei 
šiaip jau palankių darbui są
lygų. Bet tai visiems juk gerai 
žinoma ir neverta aiškinimo. 
Šiomis eilutėmis tačiau štai ką 

Snaigių" šokis, karalaitės Tei
sutės lietuviško stiliaus sostas, 
vikrioji ragana su juoduoju ka
tinu, drąsusis kiškutis, lokiu-
kai, nykštukai, gėlyčių malda, 
pamotė su dukra, geroji našlaitė 

dideliu užsidegimu bendradar- n o r ė č į a u p a t i k s l i n t i . j a u n i e j i j Danutė, visų jų gera vaidyba ir 
biau pranešti savo adresus, kad I rmės muzikos instrumentalistų b i a u j a s u h c t u v l a i s m u z l k a i s - 1 mūsų dainininkai, kurie k a r t u j S r a ž u s pasakos turinys palieka 

ansamblis, susidedąs iš I smui- Selina Rosen, pati jauniausia'su savo bičiuliais amerikiečiais v i s i e m s neužmirštamą įspūdį. visiems galėtume išsiuntinė
ti pranešimus 

Pinigus ir adresus prašome 
siųsti Savišalpos Valdybos na-

ko, II smuiko, violončelės ir vio kvarteto dalyvė, groja violon-

Visi asmenys, aukoję mokinių ,riui dr. Eduardui Tallat - Kelp-
išlaikymui, o taip pat visi, ku-įšai, 2109 So. Harding Avc, Chi 
riems rūpi lietuvių šalpos rei-, cago 23, UI. 
kalai, kviečiami susirinkime ma- Dr. A. Garmus, 

Valdybos narys 

los (alto). 
Stygų kvartetai rašomi sona

tos formos ir yra kamerinės 
muzikos pagrindas. . 

Kvartetas stato didelius rei
kalavimus tiek kūrėjui, tiek at 

ateinantį sekmadienį pasirodys 
operinėse scenose, šiuo savo de-

PRANEŠIMAS 

cele. Mokosi pas žymiausią mo 
terį violončeliste Garbusovą. biutu toli gražu nepretenduoja 
Grojo įvairiuose simfoniniuose į profesionalus operų daininin-
orkestruose ir kameriniuose an- Į kus, į Metropolitan žvaigždes. 
ambliuose. i Ne! Jie įstojo mūsų operos gru-

Vytautas Jančys, smuikinin- pėn vien dėl meilės prie operos 
likėjui, taip pat ir klausytojui, kas, kvartete groja viola. Ka- meno, dėl noro praturtinti me-

Beveik visi kompozitoriai, ku- meriniuose ansambliuose groja-; niniais išgyvenimais savo kas 
rie rašė didžiąsias muzikos for-! jau apje 12 metų. Vienas iš 

loniai dalyvauti. 
Bus meninė dalis. 

Kortų popietė 
Cruodžio 14 d 3 vai po pie- Pasaulio Lietuvių Bendruo- mas ,yra parašę ir stygų kvar , jauniausių kompozitorių. Su di 

tų šv Kaz miero parapijos sve- : m c ' l 6 s Chicagos Apygardos Vai- tetus. dcle meile groja stygų kvartete. 
tainėie ivvks Altorių Puošimo d * b a r c n R , a d l d / J U , c K a l c d i n C j Žymieji stygų kvartetų kom-! Kaip kūrėjas pirmenybę ati-

vaikų šventę, š. m 
mėn. 20 d. 6 vai. vak. ir 21 d. 4jix0ven, Mendeissohn, Schubert, keletą simfonijų, stygų trio, ket 

'Sehuman, Dvorzak, Smetana, yirtatones miniatiūras trims 
imu kams, sonetą smuikui su 
..lepionu ir eilę smulkesnių da programą išpildys Išraiškos1. ... ' . , , • , . . , , .. .i iZ i • i i ' ir eilė kitų. •vkų stygų kvartetui ir kitų. 

Šokio Studija, kuriai vadovauja 
A l d o n a V a l e i š a i t ė ir L i u c i j a La-

Draugijos prieškalėdinė bunco — * " T ' į T " V " . f ^ ^ pozitoriai: Haydn, Mozart, Beet duoda simfonijai. Yra parašęs 
L w r t „ niniMo ° 6 * hoven, Mendeissohn, Schubert, kele 

v S ^ l K S " kivačiami at- ^ ^ 1 ^ 1 S i 5 7 S ^ ^ Sehuman, Dvorzak, Smetana, yirt Vist racinečiai ktveaami at A u ( i i t o r 0 3133 S. Halsted S t . L J . „ , D .. ' 
^iionu^fi pelnau Hkiriaman DS- «r -• »• ix u -i / Ortcg, Tschaikowsky, Borodin, smi 
silankyti. rėmas sKiriamas pa y , g a s l o s didžiules vaikų sven-' * __. , .,, ' į . , .. . 
^„^f; Ka^nxr îa nrt^vinpin ŠVMI *• - i i T- xi iBartok, Hindcmith, Stravmsky tori 
puošti oaznycią artėjančių sven įeK programa išpildys Išraiškos1 .. ' , ' * ,, . 

D Ė M E S I O 

Naudinga Knyga 
Šeimininkėms 

zauskienė. 

puošti 
Čių metu. 

Lie tuv iu Ki ie iklopedija 
Pranešama norintiems užsisa 

kyti išeisiančią Lietuvių Encik
lopediją, kad tai galima allktl jįįak5«l 
per 
Birch St., tel. 4-1228. 

Per tą patį asmenį galima 

Iš lietuvių pažymėtini Čiurlio 
n s, Karnavičius, Jakubėnas 

Vytautas Jančys yra išmoks
lintas ir dideilų gabumų muzi-

Studijos mokinės ir mokiniai,laidelis. | k a s T ^ ivxėių būti atkreiptas 
išpildys šokių siuitą "Kalėdų; Kmicerte girdėsime HaydnoWUvlfikMios kultūros vairuo-

pediją, Kaa tai gaumd aimu Į N a k t i s > » i r parodys gražią pa-] kvartetą 49 Nr., Gabriel F a u - | t o i d ė m c s v a 
»r platmtoją S. Budrį, 1018 ; s a k . « S n i e g u o l c i r Septyni Nyk-: re Apres un Reve, J. H. Fioc I „ 

štukai 
Po programos visi vaikučiai 

co • Alegro, Edvvurd Grieg — 
kvartetą op. 27, J. Naujalio 

pratęsti "Draugo" prenumera-1 bus apdovanoti kalėdinėmis do- Svajonę, M. K. Čiurlionio 
tą ateinantiems metams. H. B. vanėlrmis, kurias išdalins Kalė- Q^ ^ G H Nocturna ir Pre! 

|dų Senelis, specialiai prižadėjęs 
atvykti į Čikagą šias dvi dienas. Maskvos teatruose 

Kaip skelbia SSSR dienraš
čiai, šiuo metu Maskvos teat
ruose statomi šie veikalai: Ai
da, Rigoletto, Anna Karenina, 
Idealus vyras, Pelninga vieta, 

Vaikučių tėvai, maloniai pra< 
šomi ateiti Kalėdų Seneliui į pa-

•eliuda. 

Lietuvių Styginį Kvartetą at
stovauja: Alfonsas Paukšty* 

įsikūrė prieš metus 
laiko ir jau turėjo apie 10 trum 
pesnių pasirodymų. 

Kamerinė muzika reikalauja 
labai ilgo ir kruopštaus pasi
ruošimo ir didelės tam darbut 
.meilės. Todėl meč, savo gau 

DIDELE NAUJIENA 
SENIEMS IR NAUJIEMS 

ATEIVIAMS!!! 
Jau išėjo laukiamas, linksmas, 

įvairus, turiningas 
PELĖDOS KALENDORIUS 

1953 METŲ. 
Jame telpa daug šaržų, iliustraci
jų, juokų ir Stalino raudonasis 
kampelis. 128 psl. kaina tik $1.20. 

Geriausio* Kalėdinė* dovanos: 
HAUFO PASAKOS I ir II dalis, 
210 psl. kaina $2.75. ANDERSO
NO PASAKOS, 210 psl. kaina $2. 
A. Vilainis, ŽEMAIČIŲ 2EMBJE, 
132 psl. kaina $1.50. Išėjo jau 9 
numeris Pelėdos, o Kalėdinis išei
na šio mėn. 20 d. 

Užsiprenumeravę Pelėdą 1953 
metams ir prisiimt? $4.00 gaus 
Pelėdos Kalendorių dovanai. 

Adresuokite: 
P E L ft D A, 

3158 So. Halsted S t 
Chicago 8, III. 

žurnalistikos Institutas 
GMJBOJAMAS 

L0YOLO6 UNIVERSITETO, 
suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
'r kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuviu kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdan*vl6!iis, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. 1. A. Zvettn* 
£334 So. Oakley A\e., Chleago, OI. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Gruodžio 16 d. 6 v. 30 mln. eg

zaminai. Tirmųją egzaminu, komisijų 
sudaro: H. Babrauskas, Dr. J. Prun»-
klft tr kun. J. ValšnyB, S. J. Antrąja, 
rggumlnų komisiją sudaro: Dr. A-
Baltinis. Dr. O. Labanauskaitė tr rcd. 
L. SimutlB. 

Gruodžio 18 d. 6 v. 80 mtn. Al
binas Valentinas skaito tema: hu
moristinis rašinys. 

Gruodžio 2'i d. 6 v. 30 mln. Insti
tuto dariu; užbaigimas, pažymėjimų 
išdalinimas ir premijų-įteikimas re
portažo konkurso laimėtojams. Pa-
žymčjimuH Išduos Loyolos universi
tetas ir juos jtetks universiteto vice
prezidentas. 
«SMRf-.i 

Smuiku groja nuo I I M V * - ^ i l a n k rau; p a k e l s i m e j . 
Kalba suvesti vaikučius, nurody- Imu studijavo Kauno Konser-1 ^ ^ T 1 ) a f l k . l t i n s l m e u g . 
t i jg vardua ir pavarde (p. Ma-
lioriui VIctory 2-6172) ir pasa
kyti ar vaikučiai buvo geri ir 

Revizorius, Vasaa Žcleznova, kokių dovanų nusipelnė. O vai 
Anoj pusėj, Heistrieni verda ko 
še, Gyvasis portretas, Perikola, 
šuo ant šieno, Vaniušiuo vailtai. 

«. - • 

kučiai prašykite savo tėvelių, 
kad jie jus, jei būsite geri, į šią 
didžiule Kalėdų šventę nuveetų. 

• 

vatorjoje pas prof. VI. Motie-
kailį ir Vokietijoje pas Dresjc-
no Filharmonijos koncertmeiste 
rį prof. R. Schroeder. 

dyti ir tobulinti dar su didesniu 
užsidegimu pirmąjį lietuvių sty 
gų kvartetą tremtyje, o visi 
klausytojai, kaip atpildą, gaus 

Lietuvoj A. Paukštys grojo (tikrai tyro džiaugsmo valandė-
Kauno radiofono > Vilniaus Fii lę. 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 
ParuolS >. 

H. MAOnnVTB , DAUGrRDIKNF 

151 pusi. Kaina S2.00 
Užsakymus siųskite tuojaus: 

"DRAUGAS", 
2384 S. Oakley Ava. 

Chicago 8, UI. 

Senovės liet. pilį, puikiai nupieštus paveikslus, gražią lietuvišką 
sodybą ir įvairius rankdarbius jūs pamatysite atsilankę į: 

CHICAGOS SKAUTIŠKO JAUSIMO 

K O N K U R S Ą - P A R O D Ą 
Ten pat turėsite progos išgirsti: mūsų jaunosios kartos skai
tomus savos kūrybos rašinėlius, pasakas, deklamacijas ir muzi
ką bei solo dainas. Konkurse dalyvauja visos Chicagos skau-
tai-ės. Konkursas - paroda įvyks 

Š, m. Gruodžio mėn. 14 d., - 3 vai. 
DARIAUS GIRĖNO Salėje, 4416-20 S. Western Ave. 

Maloniai kviečiame atsilankyti visą Chicagos visuomenę. 
Br igh ton P a r k o Skauty-čių 
Draugin inka i ir Tėvų Komi te tas 

— • ^ I K 

• 
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ir nuomones 

UETUVOS TEISMU 
I CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

Dienraščio „Draugas" Redaktoriui. ' neduoda pagrindo teigti, kad Lietuvos 
Maloniai prašome paskelbti Tamstos re«- teiimai dirbo okupanto interesams, paau-

daguojamame dienraštyje i\ mūšy pareik kodami *avo kraito ir jo gyventoju gero-
kimą: Vf. Svarbu yra tai, kaip Lietuvos teismai 

Spaudoje kilusiuose tarpusavio ginčuo- raikesi okupanto atžvilgiu, ar jie jam pa
se tarp p. V. Rastenio ir p. P. Stravinsko taikavo ar Jiurejo savo kraAto ir jo gy
li vienos Šalies (čia nenorima pasakyti, ventoju geroves. 
kad p. V. RastenU ir p. P. Stravinskas Nebuvo žinomas n? vienas faktas, kad 
veikė iJ vien) ir asmeny, pasiraiiuaiy kuris nors Lietuvon teismas išspręstu bent 
„Kerp*" ir „Teisininkas" ii antros šalie* vien* bylą Jiūredaams okupanto intere-
buvo neigiamai paliesta Lietuvos teismu sy. Priešingai, žinomi faktai, kad Lietu-
darbuotė vokiečiu okupacijos laikotarpy- vos teismai nepaisė" okupacinės valdžios 
je: būtent 

Prikišimas asmeniui, kad jis vokieČiy 
okupacijos metu buvo Lietuvos teismo tei
sėju ir iš to darant išvadą, jog tuo pačiu 
jis tarnavo okupanto interesams, nenu
rodant to asmens konkrečiy veiksmy, ku
rie liudyty pataikavimą okupantui, palie
čia visus tuo laiku buvusius Lietuvos teis
my darbuotojus. 

Turėdama tatai Kalvoj Lietuvos Teisi-
ninky Draugijos Užsienyje Centro Valdy
ba, nesikišdama j suminėty asmeny tar
pusavio ginčus, dėl Lietuvos teismy dar
buotės vokieČiy okupacijos laikotarpyje 
pareiškia: 

VokieČiy okupacijos metu Lietuvos teis 
ntai vadovavosi Lietuvos jstatymais. Spren 
dimua pradžioje skelbė Lietuvos Respubli
kos vardu. Vėliau vokieČiy okupacinė 
valdžia patvarkė, kad sprendimai butu 
skelbiami įstatymo vardu. Po to kaikurie 
teismai sprendimus pradėjo skelbti įsta
tymo vardu, kiti gi vis dar skelbė Lietu
vos Respublikos vardu ir tik po ilgesnio 
laiko pradėjo skelbti įstatymo vardu. 

Byloms dėl nusikaltimy bei nusižengi
mų prieš okupacinės valdžios potvarkius, 
vokieČiy okupacinės valdžios buvo įsteig
tos Kaune vokiškasis teismas, kurio dar
buotojais buvo išimtinai vokiečiai. 

Savaime suprantama, okupacinė valdžia 
stengėsi išplėsti savo įtaką j okupuoto I 
krašto įstaigų veikimo sritis. Bet tatai dar' 

spaudimo. Raip pavyzdį paimsime bau 
džiamasias bylas dėl naminės degtinės da
rymo. Šitose bylose vokiečiy okupacinė 
valdžia pakartotinai reikalavo skirti įsta
tymo numatytas augščiausias bausmes ir 
grasino imsintis priemoniy prieš teismus, 
jeigu jos reikalavimas nebus vykdomas. 
Bet teismai reikalavimo nepaisė ir baus
mes skyrė kaip paprastai. Tada okupaci
nė valdžia suminėtas bylas išėmė iš Lie
tuvos teismy kompetencijos ir perdavė 
vokiškajam teismui. Šitaip elgdamiesi Lie
tuvos teismy darbuotojai statė į pavojų 
savo laisvę ir rizikavo būti išvežti Vokie
tijon į koncentracijos stovyklas. 

Be to, nemaža Lietuvos teismų darbuo
tojų dalyvavo rezistenciniam judėjime. 
Buvo vokiečių okupacinės valdžios suimtų 
ir išvežtų Vokietijon į koncentracijos sto
vyklas. Kauno Apygardos Teismo teisė
jas Kurklietis, adv. Petras Kerpė ir pro
kuroro pad. Grigas vokiečių koncentraci
jos stovyklose ir mirė nuo bado. 

Suminėti faktai vaizdžiai parodo Lie
tuvos teismų darbuotojų laikyseną vokie
čių okupacinės valdžios atžvilgiu ir pasa
ko, kad jie tvirtai laikėsi Lietuvos įstaty-
my ir jos gyventojy linkmės. Kas teigia 
kitaip, tas sako netiesą. 

R. Skipitis, 
LTDU Centro Valdybos Pirmininkas 
P. Kavaliūnas, 
LTDU Centro Vald. Sekretorius 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. YVashington St. 

Tel. DEarborn St. 
2834 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrglnia 7-6640~7-$641 

HELP WANTED — VVBAI (HELP WANTED — VVRA1 

„Pasaulio Lietuviu Žinynas" jau pasirodė 
Tai didelio formato (6x9 coliy) 366 

puslapiy knyga, kurioje apstu medžiagos 
įvairiausiais klausimais. Pirmiausia akin 
krinta graži knygos išvaizda, geras popie-
ris ir patogus suplanavimas. 

Knygos pradžioje įdėtas jos smulkus 
turinys, o Rale — išsamus indeksas, kas 
ją padaro labai patogia naudotis kai sku
biai reikia susirasti kurios nors lietinių 
įstaigos, organizacijos ar laikraščio apra
šymą ar adresą. Indekse taip pat sura
šyti įvairiy valstybiy miestai, kuriuos tik 
yra kad ir mažiausia lietuvių kolonija ir 
nurodyti puslapiai, kur apie juos jieškoti 
aprašymų ir reikalingų organizacijų l»ei 
įstaigų adresų. Kad ir į toliausią pasaulio 
užkampį nublokštas lietuvis Žinyno pagal
ba lengvai susiras jam reikalingą lietuvių 
koloniją, įstaigą, parapiją, laikraštį ar 
organizaciją. Lietuviai kultūrininkai: dai
lininkai, teatro darbuotojai, muzikai, dai 

čių skaičių. Taipgi yra apsčiai innforma-
cijų ir apie kitų religijų lietuvius bei jų 
religines bendruomenes ne tik J. A. 
Valstybėse, bet ir kitose pasaulio dalyse. 

Iš bendrųjų skyrių akin krinta platus 
skyrius apie JAV-bių mokyklų sistemą, 
įvairias profesijas ir kokio išsimokslinimo 
reikalaujama iš norinčių į jas pakliūti, ir 
net kiek toje ar kitoje profesijoje uždirba
ma. Taipgi platokam skyriuje apžvelina-
mi JAV-bių imigracijos įstatymai, su ku
riais tenka susidurti daugeliui Tėvynės 
netekusių lietuvių. 

Knygoje pastebėta visa eilė naudingų 
lenteliy: palyginimai angliškosios, ameri
koniškosios ir metrinės maty, saiky ir svo-
riy sistemos, Lietuvoje vartoty savy, o 
taipgi rūsy bei lenky maty sistemos, įvai
riy šaliy imigracinės kvotos į JAV-bes, | Valgykla pilnai įrengta, geras 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

REUKNT'S K I U M l / ™ KtLIMfcLIV 
VALYKLA 

Nori susisiekti su vyru kuris turi 
patyrimą su veneciškom užuolai
domis, gardynals Ir užvalkalai*. Pul
ki (.i..;-..i t inkamam asmeniui. 

415S \V. Montrose Ave. 
arba saukite- UI Įdare ft-3811 

A I T O BObV SHOP 
PHnal įrengta dirbtuvė Ir medžiagos. 
(torai einas biznis, {atgyvenęs. Priei
nama nuoma, gera sutartis. Nepa
prasta proga, t inkamam asmeniui. 
Nebrangiai. $2.250. Nori skubiai par
duoti d»M kitų Interesų. 

3146 \V. tinko SI. 
N P vada ft-0394 

III--S»I» p — — t A ttmmm— • • •———m • u i 

RCBV VALYKLA 
su :< kainb. užpakaly, pilnai apstaty
ti. Nuoma $06. Garu apslld. Gera 
nuomos sutartis, Ideull vieta siuvėjui. 
Apleidžia miestą, nori skubiai par
duoti, nebrangiai. $1,760, 

a 152 S. l lonore. 
I .Ino.III 9-2107 

Valykla ir siuvykla {skaitant dldel{ 
Hoffman „ p r e s V : gerai einųs biz
nis; geras {rengimas; prieinama nuo
ma; gera sutartis; pulki proga siu
vėjui; ideali.ška porai; parduoda Ui 
$1,200 skubiam pardavimui — ap
leidžia miestą. 

3510 So. \Vullacv St. 
IiAfayctte 3-1023 

RESTORANAS 
Gerai einas biznis labai Judrioje a-
pyllnkėje. Pilnai j rengtas, moderniš
kai. Kartu Ir „barbeeue plt". Ideali 
vieta specialybėms. žema nuoma, 
gera sutartis. Nebrangiai, $2.600. Dėl 
klty Interesų nori skubiai parduoti. 

0248 S. Evans 
RPnvvood 0-0705 

Mėsinė pietvakarių biznio rajone: 2 
vyrų krautuve; daro didelj klek{ biz
nio; vist moderniški įrengimai; že
ma nuoma; guru apslld.; gera sutar
tis; turi parduoti — priežastis liga. 
Pamatykite {vertinimui. 

5838 So. K o l / l e Ave. 
HKmlock 4-3003 

« i « mm m mmmmmm m— ^ ^m»» m im m>~ m m m ~m 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo, svarios dirbtuvės — darbi
ninkų įvertinimo? Mums reika
linga. 
• SUKAK OPERATORS 
• PRESS OPERATORS 
• SPOT WELDER8 
• FOLDERS 
Kompanija užmoka ligoninę, apdrau
dę, pensijos planas. Tremtiniai kvie
čiami. Turi kalbfHi Ir suprasti ang
l i škai Ateikite: 

ADVERTISING METAL 
DISPLAY CORP. 

MR. STICRMNG 

4620 W. 19th Cicero, UI. 
Saukite: Blshop 2-1242 

Arti Immi'ii ir Itlue Islaiul Ave. 
V A L G Y K L A 

Parduoda arba mainys 
1 V' • 

mokslo laipsnių, nuotolių, pasaulio valiu
tų, termometrų ir 1.1. 

nininkai, profesoriai, rašytojai ir žurnalis- Pajkubom peržvelgus sunku duoti iš-
tai surašyti alfabetine tvarka atskiruose samų knygos {vertinimą, bet bendrai ga-
s.ii.iMiuv, kartu nurodant ir jų adresus.• Įima pasakyti, kad joje ras sau naudingų 
Panašiai surašyti ir šiapus geležinės už
dangos gyvenantieji lietuviai kunigai. 

Iš Žinyno patiriame, kad J. A. Vals-

informaeijų ir adresų kiekvienas lietuvis 
Ji ypatingai turžtų būti naudinga lietu
viui kultūrininkui ir visuomenininkui. P. 

blfctlis 
vienam asmeniui. 5 kamb. butas už
pakaly, garu apšild., nuoma $75 1 
men. Nebrangiai. 

Tel. LAfayette 3-9852 

CAKE BAKER 
Nuolatinis darbas; geras at
lyginimas; darbas dienomis. 

SIEOAN BAKERY 
2208 Eant 71 Street 

Mlduay 3-0500 
K K 1 k A M N O A N 

DPONOH |ftVtt*IOTO.IAK I lt 
PARDAVIMAS 

Pardavinėti iv pristatyti duona. 0 > -
ras atlyginimas plius komisas — 
..commlsslon". 

K r e i p t i s — 

PIVARONAS 1IAKKRY 

4022 S. MiirsliflHil Ave. 

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

• VVI lt I: IW A WE!tS 
• HELPERS 

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

Kreiptis 4680 W. 53rd S t 

TOOL& 
DIE MAKERS 

\ 

tybėse yra 123 lietuvių Romos katalikų L. Žinyno kaina — $5.00. Gaunama 
parapijos, kurios visos aprašytos nurodant lietuvių knygynuose arba tiesiai iš redak-
jsteigimo datas, adresus, jų klebonus bei torraus: Mr. A. Simutis, 41 W. 82 St., 
kunigus ir daugelyje atvejų net parapijie-į Nevv York, N. Y. 

REAL ESTATE RFJU< ESTATE 

6 KAMBARIŲ MŪRINIS 
BUNGALOW 

Karštu vandeniu, stokeriu 
apšildomas. Insuliuotas. Ga
ražas. 

4716 S. Karlo v Avenue 

Atdara Sekmadieni nuo 1 iki 6 vai. vak. 

MODEL HOME 
3 Miegam. Namas 

PILNA KAINA $14,900 
MA2AS IMOKĖJIMAS 

5224 S. Normandy-6700 vak. 

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

Galite dabar užimti 

DUGGAN BROS. 
BUILDERS 

7627 S. Western Ave. 
VVAlbrook 5-7222 

Oeral pastatytas senesnis namas 
VVIUmette. Mažas butas 2-me augate 
arba gal ima naudotis kaip 3 mteg. 
kamb. namą. Kasstu oru apslld., 
kampinis sklypas 6 4 x 8 7 ; žemi mo
kesčiai, nebrangiai apšildomas. Kaip 
tik geras atremontavimui dSl pasi
pelnymo. Saukite savininką — 

GReenleaf 5-4874 

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

UPtown 8-1700 

BER\VYN-ST1CKNEY Apylinkėje 
savininkas parduoda 6 kamb. Oeor-
Klun stiliaus namą, trys mieg. kamb. 
1 % vonios. Oazu apltld. . .Recrea-
tion" kamb. rūsyje, 1H autom, ga
ražas, kombinuoti žieminiai langai, 
veneciškos užuolaidos,, langams SSt-
relės, platus sklypas, gražiai apso
dintas. $18,500. 

GUnderoon 4-1284 

ARIJNOTON HFJGHTS 
Savininkas parduoda gražų naują 
modernų mūrini „ranch" stiliaus na
mą.' Atdaras apžiūrėjimui. Didelė 
1 0 x 1 4 koklinė virtuvė, koklinė vo
nia. 2 mieg. kamb. Automatiškai a-
l ltjum apšildomas. ..Utlllty room". 
Sklypas 6 2 x 2 0 6 . Gražiui apsodintas. 
$16,800. 

i HM vv. \VIIIK Atrcet 
< l . « ; n » » i < M . k :t l l l l l 

PARDAVIMUI GKR1 NAMAI 

458 \\. 32nd St. 
Vienas kampinis SeStų butų mūrinis 
namas: antras namas Salia, medinis 
..cottage". Mūrinis garažas su 3 
kambariais virSuJ. Parduoda dėl mir
ties Šeimoj. Kreiptis pas savininką 
antrame augSte. 

Kaina $20,000; 88,000 grynais 

PIRKITE TIESIAI Iš 
SAVININKO! 

Didelė rezidencija prie kampo. 4 
mieg. k., ,,den", natūralus židinys. 
Geros kokybės konstrukcija; auto
matiškas aliejinis apšild.; žemi mo
kesčiai; didelis kampinis sklypas. 
Tuojau galima užimti. Savininkas 
verčiamas parduoti nebrangiai, nos 
ĮSvyksta 1S miesto J naują darbą. 
Skambinkite arba matykite savininką 
— tel. Cary 2101 arba atvykite — 
kumpas 

W. Main & Prairie S t 
Cary, 111. 

LJGA priverčia pardavimą. Pirkite 
stačiai nuo savininko! Greitas užė
mimas. Tikrai pinigų uždirbimo nuo
savybė. 

Poilsio rojus — apstatytas namas, 
ūkis, vasarnamis prie St. Joseph 
Rlver. arti Benton Harbor; talpnus 
10 kambarių namas, karStu vandeniu 
apšildomas Taip pat 8 kamb. name
lis. 4 kamb. namelis, valgomasis Ir 
Šokiams salė, daržinė, 12 akrų me-
džluotas parkas. Kaina $25,000; 
$10,000 Jmokėtt. Mr. Mead, U.S. No. 
31. R. No. 8. Benton Harbor, Mich. 
Tol. 5-4775. 

Savininkui būtinai reikia parduoti seniai 
įsteigtą, "year-around" — visus metus 
veikiantj "rezortą" prie Fox Chain of 
Lakęs. Svarbi priežastis pardavimui. 

Rašykite: 
"DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago 8, Illinois 

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 įrengimai. Įsteigtu prleS 
20 m. ,.Limlted county llcense". 25 
mylios \ pietvakarius nuo Chicagos. 

Tel. Lemont 669 

M i n i m o s KNYGOS 

Pardavimui: Dvi krautuvės. karStu 
vand. apSild., 2 butai — vienas 6 
kamb., antras 3 kamb., 2 autom, ga
ražas, vlrft $200 J mėn. pajamų. .Kai
na $17,000. 

8480 S. Oaldey Ave. 

Parduoda dėl silpnos sveikatos. 

AR JAU TURITE 
SAN MICHELE KNYGOS 

U DALI? 
Si knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus su tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai Charcot, Pasteur, Jus nuve
da i žemės drebėjimo sunaikinitą 
Messiną ir gražiąją Capri, Jums 
atskleidžia daug medicinos pasau
lio paslapčių, rūpestingai slepiamų 
nuo nereikalingų akių, kontrastus 
tarp vargšų ir turtingųjų, mato
mus iš gydytojo laukiamojo. 

Tai knyga, kurią neužtenka per
skaityti tik vieną kartą! 

Kaina 2.50 doL 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

„DRAUGAS" 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. UI. 
w n * W i m i'* '"••' 

+mmmm wmm mmmmmm a— 
NEPRALEISKITE PROGOS! 

Patarnavimą*) nemokamai 
"DRAUGAS — geriausias Uetuvlg 

dienraštis, metams tik 9 dol.. pusm 

"K. K. LArVAS" — labai Įdomu* 
religinės ir tautinės minties savalt 
rastis, metams tik 2 dol. 

"THE MARIAN" — mėnesinif 
puoSnus anglų kalboje teeinąs žurna
las, metams 2 dol. 

dluos ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratą kiekvieną sekm< dienj "Mū-
Sos" spaudos kioske prie ftv. Kry
žiaus bažnyčios Town ot Lake lietu
vių kolonijoje, šių lalkraJčių atsto
vas ISduos jums pakvitavimus. 

fRAFT 
MANUMCTURING 

COMPANY 
3949 W. Schubert ftve. 

ORDER FILLERS 

Perm. Day and night shift 

$1.35% starting rate and night 
bonus. Group ins. & Hospitali-
zation. Mušt speak and read 
English. Apply in person. 

MAYER & CO. 
1241 No. Sedgwick S t 

I f t N U O M l I O J A M A 

I Š N U O M O J A M I ataklr l m i e g a m i e j i 
k a m b a r i n i . O a l i m y b © n a u d o t i s b e n d 
ra v i r tuve . 

3261 S. Halsted S t . 

i šnuomojamas ap&tld. mieg. kam
barys prie mažos Šeimos. Karštas 
vanduo Ir vist patogumai. 

3150 S. Kmerald Ave. 

ISnuomojamas apšild. mieg. kamb. prie 
mažos Šeimos, tvarkingam asmeniui. Pu
sė bloko nuo VVestern Avenue, 

YArds 7-6434 
* 

IŠNUOMOJAMAI kambarys; šviesus, 
galima naudotis virtuve, Šaldytuvu; prie 
mažos Šeimos. Kreiptis: (3-čias aukStas) 

3961 South Campbell Avenue 

Išimom. 3 kamb. su baldais Marquette 
Park'c. Rūsyje; suaugusiems asmenims. 

Saukite: 
HEmlock 4-0230 

ISnuom. kamb. prie vieno suaugusio žmo
gaus. Centralinis apšild.; galima vartoti 
v*irtuvę; vedusiai porai arba pavieniui. 

4145 So. California Avenue 
LAfayette 3-1163 

Turime nuolatinj darbą gabiems 
vyrams dirbti 

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

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

M A N 
Middle age preferred General 
Maintenance work. — Permanent 

5 day — 40 hour week 
Good working conditions. 

PILSEN PARK BREWING C0 
3049 W. 26th Street 

BĮ. 7-9502 

Ar domltSs nuolatiniu darbu, ftvarlo 
Je dirbtuvėje kur darbininkai yra 
jvertlnami? 

MUMS RKIKIA: 

• TOOL MAKERS 

• TOOL ROOM MACHINISTS 
Geras atlyginimas jrerlems vyrams. 
Gausūs priedai. r i l imsi ine gabius 
D.P. Keikia suprasti ir kalbėti anK-
Uftkai. Kreiptis — 

Facs Products, Inc. 
2630 South \Vabnsh Ave. 

Ar Jfls Jloftkote nuolatinio darbo Ir 
darbininkų Jvortlnlnio? 

MES TURIME 

DVIEM MECHANIKAMS 
(Toni patyri imi s pageldau jamas) 

Geras atl.VKinlrnas geriems vyrams, 
tftausūs priedai. 

A t e i k i t e : 

ZWEIFEL MOTORS 
1181 Chlcnico Ave. 

KVANSTON. ILLINOIS 

Reikalingas 
ASSISTANT SHrTPlNG CLF.RK 

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

Reikia kalbčtl ir suprasti angliškai. 
5 dienų, 35 vai. savaite. 

Nuolatinis darbas. 

VflN SCHAACK PREMIUM 
CORP. 

310 VV. VVashlngton Street 

HELP WANTED — MOTERYS 

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

Stenografe-Mašininke 
Patyrusi, bet priimsime ir mokyta 
baigusių, mokyklų. Malonios darbo 
sųlygos, Jvalrios pareigos. & dienas 
sav. Gausūs priedai. Ateikite arba 
saukite asmeniškam pasikalbėjimui 

Mr. Brlggs 

GENERAL FINANCE CORP. 
2414 \V. 63rd 

III .mI...-k 4-0700 

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

• ASSEMBLERS 
• PRESS OPERATORS 
• SPOT VVELDERS 

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

ADVERTISING METAL 
DISPLAY CORP. 

4620 W. 19th Cicero. III. 
MR. STICKLING 

Ar jOs domttSs pastoviu darbu 
su saugia ateit imi? 

Mums reikia pajėgiančios 
STKN<XJRAPHER — TYP1ST 

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

CELANESE CORP. 0F 
AMERICA 

MERCHANDISE MART. 
Vtlliteltull 4-&305 

GIRLS 
18 to 30 years of age 

Learn Interesting 

BINDERY WORK 

HELP WANTRD -< MOTERYS 

Ar domitės nuolatliniu darbu? 

GATFAVAY 
TRANSPORTATION CO. 

TURI KELETĄ VIETŲ 

MAftININKftM-TYPISTS 
Mnlonlos darbo sąlygos, {vairios pa
reigos. Imsime budrias naujai pra
dedančios dirbti. Dirbkite arti na
rni), sutaupykite keliones laiką ir Iš
laidas. Kreiptis asmeniškai ar te
lefonu pas ,Mr. SuUlivan — 

2023 S. Morgan 

Ar Jfls ieškot pastovaus darbo su put 
kiomls sąlygomis, ir darbininko Jver-
tlnimu. Mums reikia 2-Ju sugebančių 

TYP18T* — GENERAL CLERK8 
Patyrusių, bet bus priimamos Ir ga
bios pradedančios. Jvalrios pareigos, 
gausi priedai — 6 dienos savaitėje. 
Skambinkite ar pamatyklt Mr. Klein 

TH0MAS & BETTS C0. 
411 SO. SANGAMON 

Telef. MO 6-4780 

Turime nuolatini darbą gabiai 
G KM ERAL Cl iERK - TYP18T 

Malonios darbo sąlygos, Jvalrios pa
reigos. Imsime budrią naujai pra
dedančią dirbti. Krlptls — 

F R E D C. K R A M E R OO. 
V2H 8. Panllim St. 

i> 

Marąuette Parke išnuomojamas 
didelis mieg. kamb., apstatytas 
gražiais baldais. Galima naudo
tis virtuve. 

7242 South Troy Street 
WAlbrook 5-7888 

i šnuomojami du apstatyti kamb. su 
privačia veranda. Naujai išvalyti. O. 
P. A. nustatyta nuomos kaina $13.00 
J savaite. 5K42 S. May st. 

Tel. WEntworth 6-8847 

NOKI PIRKTI 

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

Oakland 4-4078 

B O Y S 
16-19 years of age 

FULL TIME 
LIGHT FACTORY WORK 

GOOD WORKING 
CONDITIONS 

VVILSON - JONĖS CO. 
8300 Krankliu Blvd. 

(500 North — 3300 West) 

P R A D E K I T E : 

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

J. T. RYERSON & SON 
SIŪLO JUMS 

Nuolatinj darbą, Svarią dirbtuvę, dar
bininkų {vertinimą. 

MUMS REIKALINGA 
• STEEL WAREHOUSE 

HELPERS 
Nereikalingas patyrimas. Mes įSmo-
kysime sąžiningus darbininkus. 

• SHEET SHEAR MEN 
Naktinis darbas ' 1 0 % premium 

Pilna darbininkų priedų programa, 
jskaltant „bonus" planą. Proga da
ryti pažangą nuolatiniams vyrams. 
Ateiviai kviečiami. Turi suprasti ang-
I likai. 

> 

ATEIKITE — 

2602 West 16th St. 
SEMI — TRAILER BODY 

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

LA 8-7840 
TRAILMOBILE INC. 

3301 S. Justine 

Starting Rates 
8 a. m. to 4 p. m. shift 

Pays $1.06 to start 

4 p. m. to 12 midnight shift 
pays $1.17 to start 

12 midnight to 8 a. m. shift 
pays $1.22 to start 

time and one half for • 
Saturdays 

Weekly bonus can inerease 
earnings 10% to 15% 
Good transportation 

Cafeteria in Plant 

Apply 

R. R. DONNELLEY 
& SONS, CO. 

2123 Calumet Avenue 

TYPISTS 

Experienced for order dept 
will teach 

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

Near Madison & VVestern 

Phone: 
MOnroe 6-6710 

Turime nuolatini darbą gabiai 
STENO - TYFIST 

Malonios darbo sąlygos, jvalrios pa
reigos. Imsime budrią naujai prade
dančią dirbti. Maža rastine, drau
giška atmosfera. 

OAMBLĘ - SKOGMO, INO. 
348 N. Cltnton 

DEarborn 2-5452 

SKELBKITfiS "DRAUGE"! 

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

STENOGRAPHER 

Virš 25 m. amž. 

„Accuracy essential" 
Malonios darbo sąlygos, Jvalrios pa
reigos. Proga naudoti jūsų iniciaty
vą. 6 dienų sav. — 9 iki 5 — 
Atlyginimas pagal gabumą. Gausus, 
priedai. Skambinkit u susitarimui. 

CHELSEA KAN & BLOWER 
CO., INC. 

427 W. Erie S t 

Superior 7-8560 

Pakeiskite jūsų, laisvą laiką j pinigus 

BENDRAM RAŠTINĖS 
DARBUI TARNAUTOJOS — 

NUOLATINIS 

MOTINOS 
Kaip išleidžiat vaikučius 1 mokyklą 
ai* jūs norėlumSte dirbti daliną lai
ką? 9 ryto iki 2 po pietų. 5 dienos. 
Nereikalingai" patyrimas; išmokysime 
j u s ; p£LK<*ida.uJa.me t a s g y v e n a n č i u 
p i e t v a k a r i u o s e ; p u i k i p r o g a u ž s i d i r b t i 
extra pinigų. Ateikite ir pamatykite 
Mr. geymonr Holleh arba Mr. Rubln. 

HOLLEB & CO. 
3223 So. Western 

Nuolatinis darbas gabiai 
SEKRETOREI - BUHALTEREI 

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

SPECIAI/TY FOOD PACRING A 
1MPORTING OO. 

2100 So. (Morgan HA 1-1411 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JJ KITIEMS. 

HELP WANTED — FEMALE 

J= 
Ar domitSs nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

HOME INSURANCE CO. 
TURI KELETĄ VIETŲ DEL 

TYPISTS 
FILE CLERKS 

STENOORAPHERS 
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 rastinė. Puiki MWo-
men's lounge", ir valgykla. Gausus priedai darbininkams. Proga 
naudoti jūsų iniciatyvą. Kreiptis asmeniškai arba saukite Mr. 
Enfield ir pasitarkite apie jūsų ateitį pas — 

HOME INSURANCE CO. 
175 VV. Jackson Blvd. HArrison 7-063< 

—mm # 
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KANADOJE 
Kitchener - Water loo *!*."***?*. ft*** °T^ 

cijai. Susirinkimas pareiškė pa-Liet. Bendruomenės veikla 

Šios negausios lietuvių kolo
nijos Laikinoji LB Valdyba 
lapkričio 14 d. Paškonio name, 

Kitchenery, buvo sukvietusi L. 
B. susirinkimą. Nors susirin
kimas buvo kviestas pakarto
tinai, vienok susirinkusiųjų bu
vo negausu. Reikėtų būtį ak
tyvesniems ! 

Iš valdybos pranešimo paaiš
kėjo jos veikla. Daugiausia at
likta šalpos darbe. Buvo pra
vesta piniginė ir drabužių rink
liavos. Pinigais surinkta $156.-
50. Iš jų $100 paaukota kolo
nijos nariui ligoniui C. su šei
ma sušelpti; $27 pasiųsta tėvo 
Bernatonio vardu į Vokietiją 
seneliams sušelpti; $20 taip pat 
pasiųsta į Vokietiją Oldenburgo 
senelių prieglaudai Norkaus var 
du. Buvo užprašytos šv. Mi-

dėką buv. skyriaus valdybai ufc 
nuveiktą darbą. 

Susirinkimo buvo išrinkta 
nauja LB skyriaus valdyba, ku
rion įėjo bendruomenės nariai: 
Dafgis, Broga ir SaldŽiūnas. 
Naujai išrinktoji valdyba vėl 
pravedė prieškalėdinę rinklia
vą ir visi Čia susrinktieji pinigai 
$50 pasiųsti tėvo Bernatonio 
vardu daugiausiai pašalpos rei
kalingiems mūsų tautiečiams 
sušelpti. 

Šia proga tenka pastebėti, 
jog bendruomenės nariai nuo
širdžiai rėmė šalpos darbą. Vi
siems aukotojams valdyba reiš 
kia nuoširdžią padėką. 

Lapkričio 30 d. šv. Juozapo 
bažnyčioje, Kitche n e f y ? \ buvo 
atlaikytos lietuviškos pamaldos. 
Pamaldas atlaikė kun. Mikalaus 
kas. Po pamaldų jis aplankė 

LAIMĖJO PREMIJ& AUKOS LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 
Per Chicagoą Lietuviu Taryboą mpti-, įteiki Ljet. &oc-dem. 4 kuopa (i. m. »pa-

ne. konferenciją 1952 m. spalio 12 d. pri- lio 31 d.). Vieo eurinkta $1193. 
imt* aukų: 2) Nuo pavienių asmenų: $100 — Jo-

1) Nuo orRanimijų, dr-ja, klubų ir n a s E n d z i u l i « . $50 — A. J. Rudis; po $20 
p.j $80 — Lietuvių Tremtinių B-nes Ci-! *T A ' ^Pin'ka*, k"n. P- Kamliua; po 
ceroj, $50 — Lietuvių Auditorija Ch , * 1 0 — ku"- J-Albii, A. VaiČaitU, inž. S. 
$41 — Ch. L. Kęstučio Piliečių klubas, RadzcviČ»us, A. Saldukas, A. JuSčius, J. 
$30.05 L. Studentų D-ja Ch.; po $25 — Mataitis, A. Laurinaiit*, Dr. P. Grigai-
L. Moterų kultūros klubas, Rockfordr,1 t,s« E l c n a Sirvinskas; po $5 — K. Svager, 
Ch. L. Suvalkiečių D-ja, Am. L. Piliečių Pr< S t o n č ius , S. Jakubauskas, V. Dambro, 
Klubas, Žemaičių Kultūros klubas L. Ka-1 h S i m u t i s» K- Liaudanskis, K. Kazlaus-
rių „Ramove" S-ga, District Savings and! kas» Į' P a c e v i č i «« , P. Millcrienč, kons. 
Loan Ass'n, Sv. Antano Bažnyčios Cice-i Dr> P- Daužvardii, J. Paukštys, Dr. P. 
ro, Ch. L. Draugijos, L. Chambcr of Atkoč»ūna», G. Stašaitis, F. Sereičikaa, T: 
Commerce, III., L. Teisininkų Užsienyje M ,81 , n a s» Tallat-Kclpšai, P. Martinkaitis, 
Ch. sk., L. Valst. Liaud. S-gos, Ch. L. & G e n i 8» J- B a l č i u n a»» J- Sadauskas, J. 
Vyrų choro, Ch. Savings and Loan Ass'n, YounK» v - Noreika, I. Kazlauskas, K. L. 
Ch. Moterų D-jos; po $20 — Biržčnų t™*™1* P- senutis, K. Burba, A. P. 
klubas, Amalgamated Clothing VVorkers Krl*č,una«» P- Milaševičius, V. Mašiotas, 
of Lith. Loc. Nr. 69, Midland Savings S> Z o IP i r V- *t"lp»na»; I*> $3 — J 

•f* 

šios už mūsų žuvusiuosius. Su-.visus čia gyvenančius lietuvius 
rinktieji rūbai pasiųsti Toron-1 ir padalijo paplotėlių. D. 

Anthony S. White, Portland, 
Ore., laiškaneSys, laimėjo pre
miją už staldengtę New Yor-
ke. (INS) 

Artėjai šv. Kalėdos ir Korėjos fronte! 
Lapkričio mėnesio 28 dieną kampelyje ir sekti neteisybę, 

lietus be pertraukos pradėjo ly
ti, tačiau gruodžio mėiL pirmą-

nes ne šiaurės korėjiečiai ir net 
kiniečiai nebūtų sukėlę žudynes 

ją naktį betų pakeitė dideli ga-1 Korėjoje, jeigu ne Sovietų Ru^ 
balai sniego ir per vieną naktį sija! Štai keli faktai! Kiek-
užpustė sniegu kalnus, miškus | vieną dieną gal igirdėti per mū-
ir kelius ,kad net tankams sun
ku surasti kelią, kuriuo galėtų 
pravažiuoti. Pasijuto tikra žie
ma, kai nuo Mandžiūrijos pa
pūtė žvarbus Sibiro vėjas. Sar
gyboje stovintiems vėl sukėlė 
rūpesčio, nes tai pradžia šalčių. 

Vakar mūsų patruliai atsiga
beno "gerą grobį": sovietišką 
automobilį, kulkosvaidį ir kele
tą šautuvų, kurie pateko į jų 
rankas po ilgų kautynių. 

Visi ginklai turi rusiškus įra
šus, net ant tekinių žymės su 
pjautuvu ir žvaigžde. Mums 
perdaug įdomumo nesukėlė, nes 
ginklai labai seni, greičiausiai 
dar pirmojo karo gaminiai. Tai 
ir vėl geras įrodymas kam ir 
kieno ginklais Korėjoje kariau
jama. Dažnai tenka stebėtis ir 
girdėti karius kalbant: "Why 
we are fighting here? We mušt 
fight Joe Stalin!.. Mums esant 
ir sutinkant antrąsias šv. Ka
lėdas Korėjos fronte yra labai 
skaudu matyti mūsų mirštan
čius draugus šiame pasaulio 

sų siųstuvus ir radijo priimtu
vus rusiškai kalbant įvairiausio 
mis kariškomis temomis. Kiek
vieną dieną vienur ar kitur Ko
rėjoje paimami rusiški ginklai! 
Kiekvienas amerikietis karys, 
kuris matė mirštantį savo drau
gą kovos lauke, laukia, kada 
ateis laikas atkeršyti tikrajam 
jo žudikui! 

Šv. Kalėdos artėja vėl bunke
ryje, kaip fr praėjusiais metais. 
Teks išklausyti šv. Mišias, pri
imti šv. Komuniją, vidurnaktį 
laukti atvykstant kapeliono Pie 
menėlių Mišioms. Ir Jūs visi, 
esantieji taip toli, tūkstančiai 
mylių nuo mūsų apsnigtų bun
kerio sienų, būsite keletai mi
nučių tarpe mūsų! 

Prisiminkite Korėjoje žūstan
čius karius, nes gal iš tūkstan
čių ir Jūsų artimasis?.. Pasi-
melskite už juos ,nes jie šąla ir 
miršta dėl Jūsų ir dėl Jūsų vai
kų ateities! 

Leonas Baltrušaitis 
1952 m. gruodžio 2 d. 

įspūdžiai saulėtoje Floridoje 
Mes pamatėm Floridą. Ten 

praleidom 10 dienų, minint savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jau laikraščiuose bu
vo rašyta, kad lapkričio 23 d. 
minėjome šį savo gyvenimo is
torinį įvykį, kurį pradėjom baž
nyčioje, tęsėm namuose savo 
šeimos ir artimųjų būrelyje prie 
stalo, valgant sukaktuvinius pie 
tus ir gaunant gražius linkėji
mus. Kitą dieną išvykom į Mia 
mi Beach, Floridą. Sustojom 
Sands puikiame viešbutyje, prie 
jūros kranto. Iš Chicagos išvy
kome žieminiais drabužiais ap
sirengę, o ten radom žmones 
vaikščiojančius vienmarškiniai 
apsirengusius. Atlanto pakraš
tyje gražu, ten mus saulė įde
gino. Miami Beach įspūdinga 

lių namus prie jūros krantų. 
Ten matėsi Fleetwood viešbu
tis, vienas iš pirmųjų pastatų, 
ten yra stipriausios radijo sto
tys, operuojamos Jessc Kay. 

Jie gražiai gyvena. Ten pasi
kalbėję ir pasisvečiavę, paskui 
kartu su ponais Kutchins aplan 
kėm ponus Kessels, buv. chica-
giečius, kurie mus svetingai pri 
ėmė. 

Taip pat negalime nepaminė
ti ponios Novicki iš Melrose 
Park, kuri gyvena taipgi Miami 
Beach savo puošniame name. 
Ten kartu su ja gyvena dukra 
Anita Karans, buvusi Chicagos 
solistė. Anita mus 
svetingumu ir padainavo kelias 
dainas mums, 25 metų vedybi
nio gyvenimo proga. 

Grįžom į Chicagą, čia radom 
sveikinimų, prisiųstų laiškais ir 
telegramomis nuo gaminių, drau 
gų, įstaigų ir organizacijų. Vi
siems tariame ačiū ir taipogi 
sakome ačiū šeimos nariams, 
kurie tvarkė biznį atostogų me
tu. Mr. & Mrs. Wm. J. Kareiva 

and Loan Ass'n; po $15 — LRK Labda 
riu S-gos, Rockfordo L. Kultūros D-jos, 
SLA 134 Motery kuopos, Lietuvių Fron
tas, Dariaus-Girtmo Postas; po $10 — 
Sv. Baltramiejaus, Juozapo ir Antano 
D-jos VVaukegan, 111., Mažosios L. lietu
vių D-jos, Mažosios L. Bičiulių D-jos, 
Joniškiečiu Labd. ir Kult. klubas, L. 
Tremtinių Town ap., Brighton Park Mo
terų klubas, „Sandaros" 25 kuopa, SLA 
63 kuopa, L. Dean. klubas 9 VVardas, L. 
Moterų D-ja „Apivieta", L. Meno An
samblis „Dainava", L. Nac. Dem. Klubas 
Ch., D-ja „Lietuvos Okininkas", L. Miš
kininkų S-gos išeivijoje, SLA 60 kuopa, 
L. Tautinių Korp! Sambūris, SLA 196 
kuopa, L. Citizens W. Ben Club of Ch.,' 
ALRKF Ch. apak.itis, Marąuette Parko 
Namų Savininkų, Ch. L. Rašytojų klu
bas, Teisybės Mylėtojų D-ja, SLA 208 
Moterų kuopa, Vilniaus Krašto L. S-ga, 
Studentų Ateitininkų D-ja, „Aušros Var
tų" ir „Lituanicos" tuntai, L. Tautinių 
Kapinių, TT Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius, Garfield Parko L. Pašalpos klu
bas, Kupiškėnų Kultūros D-ja, L. Tau
tinės S-gos Ch. sk., „Margutis", L. Tei
sininkų D-jos užsienyje Centro Valdyba, 
J. P. Varkala and Co.; $7 — ALRKS 
160 kuopa; po $5 — SLA 77 kuopa 
Rockford, 111., SLA 217 kuopa, L. Vyčių 
kuopa Nr. 36, L. Kareivių D-ja Cicero, 
Sv. Petronėlės D-ja, DLK „Birutės" Ka
rių Seimų Moterų D-ja, Labdarių 5 kuo
pa, L. Moterų Piliečių Lyga, Maldos 
Apaštalavimo Cicero sk., ALRKF 12 sk.Į 
Cicero, 111., Lietuvių Mokytojų S-ga, Šv. j 

SUŽavėjO Į Kazimiero Karalaičio (Marq. P.) D-ja, 
„Raudonosios Rožės" klubas Cicero, SLA 
301 kuopa, ALRKS 101 kuopa, J. Mi
liaus ir Kazlausko valgykla, L. Vyčių Sc-
niorų, Mcrning Star klubas, Brighton 
Park Labdarių 8 kuopa, L. Profesorių D-
ja, Krakiškių Draugiškas Klubas, Lith. 
Imprbvement and Polrtical Club of Cice
ro, ALRKS 33 kuopa, Akademikų Stud. 
Skautų Korp! „Vytis'* Ch. sk., Am. Rau
donojo Kryžiaus Lietuvių vienetas, North 
- VVest L. Moterų Klubas, Melrose Park 
ir Apskr. L. Tremtinių dr-ja. $25 auką 

Dimša, J. Janulaitis, J. Enčeris, M. Ber-
tulytė, Tilindis ir J. M. Šalkauskas. 

Kiti aukojo po $2, $1.50 ir $1. 
[vairių asmenų, nepažymėjusių .pavar

džių ir smulkiais, $57.01. Viso iš pavienių 
asmenų $685.76. Konferencijos proga 
Lietuvos laisvinimo reikalams surinkta 
$1,828.81. 

Aukotojams širdingai dėkoja 
Chicagos Licutvhj Taryba 

Marijos apsireiškimų Fatimnje 
1917 metais aprašymas. 
128 pusi. Kaina $1.00 

"lankymus su pinlgraUi siųskite: 

"DRAUGAS" 
ZS84 So. OakJey Ave., 

Chicago 8, UL 
t'*4u»Uvtp* »:nysro* siunčiamos paat 

V I 
deniai Kaip gyvena studentai? 

Tarptautinio jaunimo žurnalo 
vokiškoje laidoje "Jugend Eu-
ropas" (1952 m. Nr. 8) atspaus 
dintas vieno studentj laiškas, 
kuriame reiškiamas įsitikinimas, 
kad geležinė uždanga kada nors 
vienokiu ar kitokiu būdu kris ir 
kad Jungtinė Europa atnešianti 
europinių problemų išsprendi
mą. "Mūsų uždavinys yra Ry
tų Europos kraštų jaunimui pa
rodyti, kad ir jis priklauso prie ff 
Europos". Tik tokiu būdu su
sidarys iš jos eilių avangardas 
Rytų Europai. 

Tačiau jei ir toliau bus laiko
masi "dalinės Europos" politi
kos (paliekant Rytų Europos 
kraštus nuošaliai), tai Rytų Eu 
ropos tautų žmonėse, kurie dali 
nai dar tebevegetuoja stovyklo
se Vak. Vokietijoje, bus suža-

Lietuvių Auditorija, 3133 S. Halsted St. Tel. VI 2-6172 
Sekmadienį, Gruodžio Men. 14 Dieną 

Didžiojoje Salėje 

STYGŲ KVARTETO KONCERTAS 
P R O G R A M O J E — Haydno , Faure , F iocco , Griego, 

Nauja l io ir Čiurlionio kuriniai 
I Š P I L D O : A l f o n s a s P a u k š t y s ( s m u i k a s ) , 

Mykolas Pe trušev ič ius ( s m u i k a s ) , 
V y t a u t a s J a n č y s (violo) ir Sel ina Rosen (violončelė) 

Pradžia 4 vai . po pietų Įė j imas $1.00 

vadinama International Har-
wester Co. Minėtas turtuolis 
apvažiavo visą pasaulį, jieško-
damas vietos savo rūmams, bet 
pagaliau* surado, jog Florida 
yra viena iš geriausių vietų ir 
ten pastatė rūmus už $22,000,-
000. Deering daug žemės auko
jo Mercy ligoninei. 

Kitą dieną aplankėme Miami 
Universitetą ir kitas žymesnes 
vietas. Pasiekę Hollywood, ap-

vietovė. Ten gamta žavi ir pa- i lankėra ponią Aušrą ir jos duk-
statai moderniški. jterį Alice ir žentą VVilson. Taip 

pat buvom sustoję pas ponią 
Miesto grožis mus pavergė,. Smith, advokato Smith moti-

bet norėjom pamatyti daugiau j n ą ir uoSvę Ruddy Va Salle. 
įspūdingų vietų. Sėdom į laivą 
ir pradėjom plaukti nuo Indian 
Creek, kur salia y ia milionte-
rių vasarvietės ant salų. Ten 
yra Fred Snite (Iron Lung |sinti. Paskui aplankėme ponus 
Boy) , Sammy Kay, Kresgc, R. ! L . Kutchins, buvusius Green 
J. Reynolds, Albert Pick^ir ki-|Mill kepyklos savininkus*, o da
tų vasarvietės. Atplaukėm į]bar yra Holsum Bread Co. s a 
įlanką, kur radom kitų turtuo- vininkai. 

Pagaliau atplaukėm prie Deer 
ing nuosavybes. Deering buvo dinamas abejingumas. Per men 
sūnus turtuolių, kurie valdė įkas domėjimasis Rytų Europos 
Deering Reaper Co., kuri dabar jaunimu matyt pvz. ir DP stu

dentų atveju. Turbūt nesą nie
kur pasaulyje labiau vargstati-

LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIA ŠVENČIU DOVANA 

Ką tik išėjo ANICETO SIMUČIO paruoštas 

P A S A U L I O LIETUVIŲ Ž I N Y N A S 
Tai stambi ir pilna naudingų informacijų knyga, kurią gavęs 
džiaugsis kiekvienas. Reikalaukite lietuvių knygynuose arba 
tieBiai iš redaktoriaus su užsakymu pasiųsdami penkis dolerius: 

^ 

l Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Street, New York 24, N. Y. 
• a I I —— • # 

čiu studentų, kaip DP studen
tai. Klaidingai esą manoma, 
kad tarptautinės organizacijos 
juos remia. O iš tų, kuriems 
pavyko emigruoti, irgi tik ma
žam nuošimčiui pavykę užjūryje 
tęsti savo studijas. 

Žymus DP studentų nuošim
tis dėl blogų gyvenimo ir studi
jų sąlygų susirgęs tbc. 

. , . , . , , . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

A. 0 

Mrs. Smith turi puikų 4 apar
tamentų namą prie jūros kran
to, labai gražiai gyvena. Bu
vom maloniai priimti ir paval-

Taresi parlamentarai 
Apie 100 Ispanijos parlamen

to atstovų katalikų, priklausan 
čių įvairioms partijoms, buvo 
susirinkę pasvarstyti tuoe už
davinius, kuriuos katalikams 
stato šiandieninė tarptautinį 
padėtis. 

— Sen. John Sparkmait, pra
laimėjęs vietą i JAV vicepre

zidentus, lankosi Irane. 

F R A N K MEDELINSKIS 
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą brolį ir dėdę. Netekome savo 
mylimo gruod. 23 d. 1951. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį. Mes, atmindami jo liūdną pasi
traukimą iš mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias 
(su egzekvijomis) gruod. 15 d. Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, 7:45 vai. ryto. / 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldos ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Frank sielą. 

Nuliūdę: Sesuo Kazimiera Pocienė ir sesers sūnūs V ik-, 
toras Pocius su £m<xna Rhea ir Bruno Poetus su žmona 
Betty Mat ir ju šeimos. 

ww TmHvr*wft".w ™«' •m mmimm^ 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
9 

"jau pats laikas pagalvoti apie ateinančias ftventes ir apie 
savo artimuosius 

Lietuvių Prekybos Namuose jau dabar Jūs galite apžiūrėti ir 
užsisakyti Įvairiausių praktiškų Kalėdoms dovanų, o mokėti 

už tas dovanas tik sekančiais metais 

SPEED I d m\ QUCEM 
I® 

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

MAMAI IR DUKRELEI PUIKIAUSIA DOVANA 

WH F0R 
0NLY 

Taip, dvi skalbiamos masinos už nuostabiai žemą kainą 
tiktai ši šv. Kalėdy mėnesi 

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

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

Tik palyginkite raūsu be užsiprašymo kainas ir JOs įsitikinsite 
kur jums geriausia pirkti 

$129.00 vertės puiki kabinetine prosinimo mašina sutaupys 
daug sunkaus darbo ir brangaus laiko, tiktai už $$9-50 

$229.00 šaldytuvai įvairių firmų ir dydžių tiktai už $ | jg.OO 
$24.00 vertės ant grindų pastatomos lempos už . . f j J.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 patrauklų stilių, šį mėnesį par
duodami tiktai už $499-00 

Už $49.00 parduodami rašomi stalai, walnut ir 
mahogony, pas mus tik $39-00 

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 ši mėn $49.00 

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

Už $49.00 parduodami 1 kamb. gesiniai šildymui 
pečiai uz v 2 3 

Už $199.00 parduodami 2 dalių nylon frize svečių 
kambario baldai, įvairių spalvų bei stilių, pas 
mus tiktai už $|4i0.OO 

Už $8.50 parduodami 9 x 1 2 Linoleum, įvairių 
spalvų, pas mus $^.ou 

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

Už $179.00 parduodami 7 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus $ 129-00 

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

Mflsu ptrkylK>je Jos rusite tat, ko Jūs senai .HeskoJotr, prieinamomis 
IM iokiu tižsipruštinti kainomis, viskas lengvais IsmokeHimaiH. 

NcIclHkKo 8H.vo sunkiai uždirbto pinigo voltui, noa gunklaj atitaiso
mu pudaryta klaida, l'an IIIUH «IUH pirkaite atujęstOB kokybfcH prekea 
už žnmflHncB kaiuuH nogu bot kur kitur Chicagojc. 

PREKYBA ATIDARYTA: Kasdien nuo 0 vai. ryto iki 9:80 v. v. 
Sekmadieniais nuo U vai. ryto iki 5 vai. vakaro 

SeknmdlcnlalH nuo 1! vai. rytf iki. G va4. vakaro. 
KekmadieiiUttH neskaitomo, pardavimo taksu, sutaupysite. 

FIRN1TURE (INTER, INC. 
Įmonės vedėjas JUSTAS L1EPON1S ' 

3222 24-26 So. Halsted St. Tel. Victory 2-4226 
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IŠ ARTI IR TOLI 

DIENRAM1S fclUUGAS, Č»I(5AG0, tLLflROia 
s 

SeStadienis, gmodlLo 13, 1952 

X Chicagos AngSt, Lituanis
tikos mokykloje šį Šeštadieni 
pamokų nebus. Po atostogų pa
mokos prasidės sausio 10 d. 

X Kan. J. Končius, Balfo 
pirm., dalyvaus gruodžio 13 d. 
Balfo parengime Lietuvių Au
ditorijoje. 

< Kun. V. Parulis, MIC, „Lai 
vo" redaktorius, ir A. Daugir
das grįžo iš rytinių valstybių, 
kur pastaruoju metu buvo nu
vyko spaudos reikalais. 

X Antanas Baleekaitis, Kast 
Chicago, Ind., mums rašo: „Šir
dingiausiai dėkoju už kalėdi
nius atvirukus. Jie gražūs ir 
skoningai nupiešti". 

X Anna Gussen, Lincoln, 111., 
mums rašo, kad Kalėdiniai at
virukai meniškai atspausdinti 
ir „Draugo" štabui linki links
mų Kalėdų. 

X Gen. K. Musteikis vietoj 
Kalėdinių sveikinimų Vokietijo
je pasilikusiems tremtiniams 
šelpti per Chicagos Balfo Aps
kritį paaukojo $10.00. 

X Vytautas Bindokas pa
aukojo $15.00 vietoj Kalėdinių 
sveikinimų per Chicagos Balfo 
Apskritį Vokietijoje pasiliku
siems tremtiniams šelpti. 

X Petre" Juškiene, Detroit, 
Mich., „Draugo" Administraci
jai atsiuntė $1.00 už Kalėdinius 
atvirukus ir ji sako, kad jie 
gražūs. 

X Didžioji Chicagos lietuvių 
auditorija, įrengta naujuose 
Marijos Augšt. Mokyklos rū
muose atidaroma ši sekmadie
nį, gruodžio 14 d., 8 v. v. reli
gines muzikos koncertu. 

X Petras Kilmitz, 5648 So. 
Paulina St., savo namuose sun
kiai susižeidė šoną. Antrą sa
vaitę gvdosi namie, yra prie
žiūroje dr. F. Kwin. 

X T8vu Marijonu Bendradar 
blu vakarienes metu. lapkričio 
16 d., šv. Jureio parapijos sa-
lė\ie, TT. Marijonų Bendradar
bių 19 skvr. (ftv Antano pa-
rapiios, Cicero, TU.) paaukojo 
$50.00, o per klaidą buvo pa
skelbta $25.00. 

X Adolfas Garalavičius, 
Brighton Park, po sėkmingos 
operacijos sveiksta Chicago Me 
morial lteoninšie. A. Garalavi
čius yra TT. Marijonų Bendra
darbių 35 skyr. finansų rašti
ninkai Jo žmona Uršule taipgi 
daug dirba parapijos draugijo
se. 

X Augustas Saldukas, pre
zidentas Midland Savings and 
Loan Association banko, 4038 
Archer ave., del savo malonaus 
būdo yra spejes įsisrvti daug 
bičiulių savo asmeniškame gy
venime, o ir daug padėjęs pi
niginės pagalbos reikalingiems. 
Banke dirba sekretore p. Ona 
Saldukas ir iš tremties atvy
kusi p-15 Julija Norkute. 

A. J. VALSTYBĖSE 
Vytauto ir Julijos Rutelio-

niu sūnus Algimantas važiuo
ja į Floridą žaisti futbolą. Iš 
visų \Vashington, D. C, mo
kyklų 26 berniukai 12-13 metų 
amžiaus, buvo išrinkti žaisti 
Lakeland, PI. gruodžio 26-30 d. 
„all Stars footbal team to Com-
pete in the Santa Claus bowV. 
Pažymėtina, kad, iš išrinktųjų 
26 berniukų, Algimantas buvo 
išrinktas antruoju. Jo motina 
Julija Rutelioniene yra teniso 
čempionė VVashingtone. 

— Tfcvas B. Rutkauskas, ku-

SKtfSTA PREKINIS LAIVAS 

d. numeryje paskelbė Vidaus 
reikalų ministerio potvarkį dėl 
pasų ir registracijos. Potvarky
je paliečiamas ir lietuvių klau
simas. Ten pastebima, kad Vak. 
Vokietijos federalinė vyriausy
bė niekada nepripažino nei de 
facto, nei de jure Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupacijos, so
vietų įvykdytos 1940 m. Dėlto 
valdžios ištaigos turi skaitytis 
su šių šalių žmonėmis Vokie- j 
tijoje kaip su nepriklausomų | 
valstybių piliečiais, įsakmiai pa 
brėžiama potvarkyje. 

- - Vliko ir VT vardu pasevei-
kinti latviai. Latviu Tautos 

ris išbuvo du metus Dominikonų ^Ql^ c e n t r i n i s minėjimas Vo 
studijų name VVashington, D. k i e t i j o j e b u v o 8Uruoštas Lu-
C, perkeltas į Chicagos Domi- d w i g s b u r g e # 6 v e n t f i b u v o prftdfi 
nikonų provinciją, ir paskir- t& Myių s&vgybų k u o p o s p a . 

radu, per kurį buvo pagerbta 
Latvijos vėliava, taip pat su-

Prof. Romualdas Zaluba' giedotas Latvių tautos him-

>*#&<<'*' 

tas vikaru šv. Margaretos para 
pijon, Boyce, La. 

"• ̂ ^«*į*^^iįp^. 

dabar yra etatiniu profesoriu
mi Georgtown Universiteto, 
Washington, D. C. 

— Kun. Jonas Znotinas dir
ba šv. Petro parapijoje, VVa
shington, D. C. Ten jis veikia 
su skautais, yra seserų ir so-
dalieėių kapelionu. 

PRANCŪZIJOJ 
— Lietuviai pas latvius. Į 

Latvijos Neprikl. šventę Pary
žiuje iš lietuvių buvo nuvykę 
Lietuvos atstovas Dr. S. A. Bač 
kis, Lietuvos karo attache gen. 
št. pulk. J. Lanskoronskis, L. 
Š. Dr-jos pirmininkė O. Bačkie-
nė ir kt. 

VOKIETIJOJ 
— Svarbus vokiečių pareiški

mas Lietuvos klausimu. Iš Dues 
seldorf gauta žinia, jog Minis-
terium — Blat fuer Northeim 

nas ir malda. Oficialioji šventės 
dalis buvo suruošta miesto sa
lėje. Joje dalyvvo buv. Latvi
jos atstovas Lietuvoje ir didelis 
lietuvių bičiulis min. R. Liepinš, 
ats. gen. Skaistlauks, A. Šildė 
ir kt. jų centro Vokietijoje vei
kėjai, amerikiečių karininkai, 
viptos l burmistras, broliškųjų 
Pabaltijo tautų atstovai ir kt. 
IŠ lietuvių į šventę'buvo nuvy
kę Vykd. Tarybos pirm. K. Zai
kauskas, URT valdytojas dr. 
P. Karvelis ir kt. Be amerikie
čių karininkų, sveikinimo kal
bas pasakė taip pat Vliko ir 
Vykd. Tarybos vardu K. Zai
kauskas, estų — pulk. Jakob: 
šonas. 

Paskum buvo suruoštas įspū 
dingas koncertas. Latvių sargy 
bų daliniai turi puikų stygų or
kestrą ir chorą, kurie meniš
kai atliko šventės programą. 
Šventė paliko visiems gražų įs
pūdį. Tai buvo drauge ir visų 

i*. ;:! 

KAS, KĄ IR KUR 

Norvegijos prekinis laivas Fernstream skęsta San Francisco 
įlankoje (viršutinis paveikslas), kai jį sutrenkė kitas laivas. 
53 asmenys, įskaitant penkis vaikus, buvo išgelbėti. Juos paėmė 
gelbėjimo laiveliai (apatinis paveikslas). (INS) 

— YVestfallen š. m. spalio 30 baltų solidarumo šventė. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Supuvimas Kazakstane Tikrojo tikėjimo pavyzdys 

Tikru savo tikėjimo kanki
niu galėtų būti laikomas jau
nas kinas kunigas Su iš VVuhu 
vyskupijos. Jis buvo uždarytas 
j kalėjimą už tai, kad atsisa
kė prisidėti prie taip vadinamos 
„nepriklausomos Kinijos Baž
nyčios". Žiaurių tardymų metu 
j tardytojų klausimus jis neat
sakydavo nieko, o pradėdavo 
kalbėti Apaštalų tikėjimo išpa
žinimą Credo. Kalėjime išbu
vęs du metu, prieš mėnesį, kal
bėdamas Tikiu į Dievą, jis mirė 
nuo kankinimų, taip užbaigda
mas savo kančias. Komunistai, 
bijodami, kad žmonės nepradė
tų lankyti jo kaip kankinio ka
pą, jo kūną palaidojo už mies
to nežinomoj vietoj. 

• 

X B. Jameikienei Padėkos 
Dienoje televizijos programoje 
per WERN stotį daugiausia lai 
ko buvo skirta papasakoti apie 
Lietuvos okupaciją, bolševiki
nius žmonių išvežimus, šeimų 
išdraskymus ir krašto priespau 
dą. Ji taip pat pademonstravo 
lietuviškąjį kostiumą bei liau
dies dirbinius. 

X Aleksandras Lapkus ir 
All. Stanflauskas, „Draugo" 
•kaitytojai iš Cicero, neseniai 
gm6 žmon5m8 talkininkauti, at
likdami įvairius skardos dar
bus, dėdami rinas, perstatyda-
mi bei pertvarkydami alyvos ir 
duju pečius, ir centrinius na
mų šildymus. Kaip teko nugirs
ti, dėl malonaus būdo, prieina
mu sąlygų ir sąžiningo darbo 
atlikimo, abu kontraktoriai žmo 
nių mėgiami ir susiinteresavu-
sieji juos suranda adresu 1337 
So. Laramie, Cicero, telef. OL 
2-8492. 

X O. Gudauskienė papasako 
jo gruodžio 5 d, apie Lietuvą 
bei jos Kalėdinius papročius 
Benvyno Junior Civic League 
moterų susirinkime. Taip pat 
ji ta proga akompanavo A. 
Valeišaitei, kuri pašoko kelis 
lietuvių liaudies šokius. Susirin
kusios sužavėtos programa. 

X „Dainavo*" ansamblis atei 
nančiais 1953 metais kovo mėn. 
22 d. 8th Street teatre rengia 
koncertą, kuriame numato pa
statyti C. Sasnausko kantatą 
„Broliai" ir koncerto antroje 
dalyje muzikinį veikalą. 

Pati Maskvos „Pravda", Nr. 
316 (lapkr. 11 d.) skelbia, kad 
Kazakstano sostinės, Alma 
Atos, mechaniškojo fabriko di
rektorius Makedon jau nuo se
niau apgaudinėja vyriausybę ir 
partiją, ima kyšius, persekioja 
sąžiningus darbininkus. Ne kar
tą dėl to buvo skųstasi rajono 
komitetui, tas nekreipė dėme
sio į tuos signalus. 

Mokslinių Tyrimų Instituto 
vadovai Džangaliev ir Karivaev 
valstybiniais pinigais naudoja
si, kaip savais, trumpu laiku at 
leido nuo tarnybos 14. darbi
ninkų, kurie kai ką kritiško pa
sakė apie jų darbus. Apie tai 
esą žinoma Kazakstano komu
nistų partijos vadovybei, bet 
minėti žmonės tebepasilieka ir 
toliau savo postuose. 

Svarstė 
Šveicarijoj neseniai buvo su

sirinkęs posėdžio Tarptautinės 
Katalikų Vyru. Jaunimo Sąjun
gos Vykdomasis komitetas. Bu
vo svarstomos su Europos jau
nimo sąjūdžiu susijusios proble 
mos. Šiai sąjungai priklauso 
jaunimo organizacijos iš 35 Eu
ropos, Afrikos ir Amerikos val
stybių. 

Nukrypimai nuo linijos 
Gruzijoje 

Tiflise įvyko suvažiavimas 
Gruzijos kompartijos aktyvo. 
Kaip praneša „Pravda" Nr. 315 
iš lapkr. 10 d., suvažiavime kon 
statuota, kad neretai Gruzijos 
knygose, laikraščiuose, žurna
luose, mokslinių įstaigų veiki
me pastebimas ideologinis nu
krypimas, į 

Kolchozninkų skundai 
Suprantama, kaip sovietų sis 

temoje pavojinga kam nors pa
siskųsti prieš savo vyresnius. 
Visdėlto, kaip lapkr. 11 d. „Iz-
viestijų" Nr. 267 praneša Sver-
dlovsko apygardos komunistų 
part. sekretorius, jų apygardo
je iš 110 kolchozninkų gauta 
skundų, ir iš jų pareigūnai te-
patikrino tik 7.. Tas partijos 
sekretorius spaudoje skundžia
si, kad daugelyje vietų aprūpi
nimas maistu — permenkas. Ne 
daromos reikiamos pastangos 
aprūpinti būtais. Kolchozai ne
turi lėšų įvairių gaminių nu
sipirkti. Pramonėje nėra plano. 
Pvz. Serovo, mieste visos įmo
nės gamina kilimus , o pvz. kny 
gų lentynų -^ niekas negamina. 
Tenka baldus gabentis iš už 
tūkstančių kilometrų. Dėl kan-
celiarinių-biurokratinių pramo
nės organizavimo metodų trūks 

CHICAGOS ŽINIOS 
Knyga, $7,000 vertes 
Illinois Valstybinė Biblioteka 

gavo dovanų knygą apie Abra
omą Lincolną, seną leidinį, ku
ris specialistų vertinamas $7,-
000. 

Sveikatos Taryba 
Chicagos sveikatingumo Ta

ryba svarsto savo biudžetą, kurs 
1953 m. numatomas $15, 189,-
217. 

Balius akliesiems 

— Atsiliepkime ir kiti. Į pre
kybininko Jono Karvelio, prof. 
Balio Vitkaus ir mokyt. Juozo 
Senkaus kvietimą Kalėdų šven
čių proga paaukoti pasiliku
siems Austrijoje tautiečiams 
jau daug kas atsiliepė ir po ke
letą dolerių atsiuntė. Dar no
rinčius paaukoti maloniai pra
šome paskubėti, nes norime ko 
greičiau pinigus pasiųsti, kad 
dar prieš šventes gautų. 

Pinigus siųsti Jonui Karve
liui, 3249 S. Halsted St., Chica
go 8, 111. 

— „Snieguolė ir 7 nykštu
kai", trijų veiksmų pasaka ir 
šokių suita „Kalėdų Naktis" 
bus išpildyta A. Valeišaitės ir 
L. Lazauskienės vedamos Iš
raiškos šokio Studijos mokinių 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St., prieš pat Kalėdas 
—- šeštadienį, gruodžio 20 d., 6 
vai. p.p., ir sekmadienį, gruo
džio 21 d., 4 vai. p.p. Po me
ninės programos Kalėdų Sene
lis apdalins visus atsilankiusius 
vaikučius kalėdinėmis dovanė
lėmis. 

— Domas Velička nagrinės 
premijuotų literatūros veikalų 
kalbą Lietuvių Kalbos Draugi-

Reportažo konkurso 
rezultatai 

Žurnalistų Instituto klausyto 
jams buvo paskelbtas konkur
sas parašyti reportažą apie or
ganizacinį lietuvių gyvenimą. 
Konkurse dalyvavo 18 asmenų. 
Konkurso ,komisiją sudarė Tė
vas Bruno Markaitis, S. J., Don 
na Kaminskienė ir Bronius Kvi-

Katalikų įsteigtoji Aklųjų' klys. Jie savo posėdyje š. m. 
Globos Draugija Chicagoje, šv. 
Vardo katedros salėje, sekma
dienį po pietų ruošia vaišes ak
liesiems. 

Heirens pasiliks kalėjime 
Žmogžudys, kurs ypač žino

mas iš nužudymo 6 metų mer
gaitės Suzanne Degnan. kurios 

dodamas įstatymų leidžiama 
teise iš naujo kelti bylą, norėjo, 
kad jo bausmę sušvelnintų. Tei 
sėjas jo prašymą atmetė. Hei
rens dabar turi 23 metus am
žiaus. Jis buvo rastas kaltu už 
nužudymą trijų žmonių ir už 26 
kitus užpuolimus ir apiplėši
mus. 

'rftjt: 

ta plataus vartojimo būtiniau-
sh, daIykUl pripa^ta „Izviesti- 1*TJ\*^™°'J™™! 
jos". Tą „naujieną" vakarų pa
saulis jau seniai žinojo. 

Bolševikai kelia nerimą 
Anglijoje 

„Neue Zuericher Zeitung" 
skelbia, kad dėl Sovietų pasiun 
tinybės kai kurių tarnautojų 
vartojamų terorizuojančių prie
monių, kad tremtiniai iš D. Bri 
tanijos „grįžtų namo", anks
čiau buvo įspėti britų lordų rū
mai, o paskiausiai į tai atkrei
pė antrųjų rūmų dėmesį ir vie
nas socialistų atstovas. Jau ank 
sčiau lordas Readingas buvo 
vyriausybės vardu įspėjęs So
vietus, dabar Sovietų pasiunti-
kyta pranešti iš anksto kiekvie 
kyta prnešti iš anksto kiekvie
ną savo kelionę, jei būtų vyks
tama toliau kaip 25 mylios nuo 
Hyde Parko. Esą, keliauti į 
Bradfordą, kur, Reuterio žinio
mis, gyvena apie 6,000 lietuvių, 
latvių, ukrainiečių ir kt. pabė
gėlių, buvę Sovietams leista. Vo 
kiečių radijo SWR žiniomis, bri 
tai taip pat uždraudė Sovietų 
karinės misijos nariams lanky
tis britų zonoje į vakarus nuo 
Reino. 

Komunistų rankose 
Tikėjimo Kongregacijos va* 

dovybė oficialiai skelbia, kad pa 
gal turimas informacijas Korė
jos Apaštališkąjį delegatą 
Mons. Patrick Byrne galima lai 
kyti mirusiu komunistų kalėji
me. Jo vardas nėra įrašytas ko 
munistų paskelbtame civilių be 
laisvių sąraše, kuriame yra į-
rašyti kitų Š misionierių vardai. 
Iš viso į šiaurės korėjiečių ran
kas yra patekę apie 30 katali
kų misionierių. 

gruodžio 11 d. pripažino kon
kurso laimėtojais šiuos asme
nis: 

I-mą vietą laimėjo A. Karna-
vičius už reportažą „Sudrebės 
takai ir girios". 

II-rą vietą laimėjo O. Za-
ilskienė už reportažą „Vaikų 
teatras gastroliuoja". 

III-ją vietą laimėjo Z. Juš
kevičienė už reportažą „Lietu
vos kariuomenės šventė". 

Premijų mecenatas yra Drau 
go bendradarbių klubas. Pirmo
ji premija yra 25 dol., antroji 
— 15 dol., trečioji — 10 dol. 
Premijos bus įteiktos Instituto 
darbų užbaigoje, gruodžio 23 d. 

jos Chicagos skyriaus metinia
me susirinkime, kuris bus gruo
džio 21 d. 3 vai. p.p. Lietuvių 
Auditorijoje. 

—Explorer Post 2691 šį sek
madienį rinks kenuotą maistą 
neturtingoms šeimoms prie Sv. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
durų, 6820 S. Washtenaw ave. 
Jei kas norite paaukoti kenuo
tą maistą pašaukite George 
Petkus, 6828 So. Maplewood, 
Prospect 6-7726 po 6 vai. vak. 

— Ryt Marąuette Parke 
prie lietuvių bažnyčios bus pri
imama Tėvų Jėzuitų leidžiamų 
laikraščių — „Laiškų Lietu
viams" ir „Žvaigždės" prenume 
ratą. 

— Tėvų Marijonų Rėmėjų 35 
skyr. gruodžio 14 d. 3 vai. p.p. 
rengia „bingo party" A. Skra-
butienės name, 2439 W. 45 PI. 
Visi kviečiami į šį parengimą. 

Rėmėja 
— Brighton Park Labdarių 

S-gos 8 kuopos priešmetinis su 
sirinkimas šaukiamas gruodžio 
14 d. 1 vai. p.p. Šv. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos mokyklos kambaryje. 
Svarbus susirinkimas, nes bus 
renkama valdyba 1953 m. ir 
teks aptarti kiti reikalai. 

Valdyba 
— Pr. BičkienS, žinomoji so

listė įsigyio sau, vvrui ir tėve
liams kvietimus į Chicagos Lle 
tuvių Vaikų Teatro statomą V. 
Frankienės „Karalaites Teisu
tes" vaidinimą, kuris bus ši sek 
madienį (gruodžio 14 d.) 3 vai. 
po pietų Indiana Harbor, Ind., 
šv. Pranciškaus parapijos sa
lėje. 

— Auroros, III., lietuvių ži
niai. Tėvai Marijonai klausys 
lietuviu išpažinčių šeštadienį 
(gruodžio 13 d.) po pietų ir 
vakare šv. Juozano parapijos 
bažnyčioje. Dėl tikslesnių infor
macijų telefonuokite šv. Juoza
po parapijos klebonui. 

LIETUVOS IR KITU 
KRAŠTU PAŠTO ŽENKLAI 

ALBUMAI, KATALOGAI 
Lietuviški kalėdiniai atvirukai. Impor

tuoti vokiški ir vietiniai aukštos koky
bės žaislai, modeliai, vokiškos žirklės. 
Labai žemos kainos. Lietuviška prekyba, 
dipl. ekon. Ričardas Estka, 1635 VVest 
63rd St., Chicago 36, III., tel. GRovehill 
6-9202. 
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Dienraščio "DRAUGO" Bendradarbiu Klubas 
R u o S i a — 

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

S O K O L S A L Ė J E 
2345 S. Kedzie Ave. Chicago, Illinois 

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

'Atvyksta garsusis Br. Budriūno Kvartetas iš Detroit, Mich., 
išpildyti koncertinę dalį "Romano Premijos Vakaro.' t * 

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