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Anglų balsas apie Rytų Europą 
Vakarai turėtų paskelbti savo siekimų deklaraciją arba 

sustabdyti propagandą, jei nieko nemano daryti 
LONDONAS, gruod. 15. — Europoje kartkartėmis pasi

girsta balsų, kuriais įspėjama perdaug nepasitikėti antikomunr-
stinės propagandos sėkmingumu, jei už tos propagandos nevei
kia reali pajėga. 

žvmus anglu laikraštis "The . . . , 
/iymus u»s 4 iaiAxin gal Sovietų pažiūrą, būtų be-

Economist" neseniai jsidėjo * /* £ * 
straipsni, kuris yra įdomus P r a s m * d a l v k a * rodžiais ska 
dėl #jame pareikštų ką tik api 

-. 

budintų samprotavimų ir tuo, 
kad jame tikriausiai atsispindi 
daugelio anglų dabartinė pa
žiūra į Sovietus ir į šalto
jo karo propagandinę takti
ką. 

tinti rezistenciją, jei neturima 
tikslo tą rez'stenciją vėliau pa 
remti ginklu. Laikraštis čia pa
stebi : 

"Tikriausiai, taip tvirtinda
mi, Sovietai turi kiek tiesos. 
Propoganda, kuri nesiekia žmo 

••Dekretus Vakarų diplomą-' "<* paskatinti veikti ir galvoti 
tylėjimas apie jų viltis ir I " * * tam tikrą operacijų pla-

s L i m u s R^tų EPuro£je vis l a - į a yra tik tumias kalbėjimas, 
biau krinta į akis", pradeda & labai galimas dalykas, kad, 
straipsnio autorius. „Jei Sovie- imant šiąja prasme, dalis Va
tai pareiškia, kad vokiečių rytų karų transliacijų J rytus yra be 
sienos esančios nustatytos vi-'didelės vertės. Bet didelis 
šiems laikams, tai Vakarų užsie-' skaičius sovietinių trukdymo 
nio reikalų ministeriai į tai ne- Į stočių ir kiti ženklai leidžia da 
duoda jokio efektyvaus atsa-įryti išvadą, kad kita tų trans-
kymo... Kai Aneurinas Beva-
nas ir jo draugai išdėsto, 
kad jiems jau nesinori kivir
čytis su Rytuose viešpatau
jančiais tironais, tai ne kam, 
o tremtyje gyvenančiam ispa
nų liberalui Salvador de Ma-
dariaga teko pareiga per "Man 
chester Guardian" skiltis sta
tyti klausimą, ar tam, kad 
anglai išlaikytų savo gyvenimo 
lygį, Ryti* europiečiai privalo 
išlaikyti savo mirties lygi?" 

"Vakaruose net vis labiau 
linkstama į tai, kad esąs 
užsienio politikos uždavinys 
kiek galint mažesnio masto ap 
siginklavimu ir didelio masto 
organizacija Kremlių laikyti 
taikingą. Tikroji politikos es
mė esanti išlaikyti status quo... 
Žinoma, yra gerų priežasčių 
ir oficialiam tylėjimui, ir vi
suotiniam nerūpestingumui. 
Žmonės nori taikos, o kaiku-
rie net taikos betkuria kaina. 
Tiesa, jie šiek tiek stengsis 
komunistų jėgą išlaikyti dabar 
tinėse sienose, bet jie jokiu bū
du nenorės ką nors pradėti, 
kad Sovietai būtų sugrąžinti 
į 1939 m. sienas. Jie iš prin
cipo nėra linkę svarstyti, kaip 
ir kur tatai reikėtų daryti, 
jei iš viso tai būtų galima pa
daryti. Kadangi šitas politikų 
nusistatymas laikomas vyrau
jančiu, tai ir diplomatai tyli. 
Jei jie pareikštų, kad Europa 
tol negalės džiaugtis tikru sau 
gumų, kol Sovietų pajėgos nė
ra atitrauktos už savo tikrų 
sienų, tai juos apšauktų karo 
kurstytojais. Jei jie, priešin
gai, pareikštų, kad Vakarų po
litika neturi jokio plano savo 
draugams Rytų Europoje iš
laisvinti, tai jie būtų apkal
tinami nesilaiką karo metu 
duotų pažadų ir Stalino atžvil
giu vedą nuraminimo politiką. 
Tad šiuo momentu yra leng
viau nieko nepareikšti". 

Toliau tas anglų laikraštis 
rašo: "Kremliui toks neryžtin
gas tylėjimas tačiau atrodo 
lyg tamsių machinacijų slėpi
mas. Iš Londono ir Paryžiaus, 
iš sausumos ir plaukiojančių 
"Amerikos Balso" stočių, iŠ 
Muencheno LE siųstuvo ir iš 
mažiau svarbių stočių, kaip Ma 
drido ir Bielgrado, be to, iš va 
dinamų nelegalių siųstuvų kas 

liacijų dalis Sovietams vis 
dėlto yra gana pavojinga. Tai 
liečia pvz. "Laisvosios Euro
pos" siųstuvą su jo centrine 
Muenchene, kuris nepriklauso 
jokiai oficialiai kontrolei ir 
kuris gali išdėstyti ir emigran
tų reikalavimus, ir tariamus 
amerikiečių užsienio reikalų 
ministerijos teigimus... Taigi 
vargu ar galima abejoti, kad 
Rytų Europoje apskritai vyrau 
ja įsitikinimas, jog numatomu 
laiku iš Vakarų prasidės—kaip 
Rytų Europos valdantieji tei
gia — agresijos karas, arba — 
kaip galvoja pavergtieji — iš
laisvinimo akcija". 

Laikraščio nuomone, Vaka
rai turį visišką teisę Sovie
tams neduoti ramybės ir prie
šintis kominformui jo paties 
ginklais. Tačiau "yra pavojin
ga, kai Rytų Europos klausi
mais šalia neofic;alinės pasy
vios rezistencijos rėmimo eina 
lygiagrečiai oficialinė praktiš
kos neveikios politika. Milionai 
žmonių būtų suklaidinti, be to, 
būtų paneigti deklaruoti Atlan
to santvarkos siekiai ir Mas
kvoje sužadintas klaidingas 
susirūpinimas, jei — nors ir 
per neapsižiūrėjimą — būtų 
stiprinamas įsitikinimas, kad 
Vakarai ruošiasi žygiuoti į ka
rą Lenkijai, Čekoslovakijai ir 
kitoms Rytų Europos valsty
bėms išvaduoti". 

Anglų laikraštis toliau pažy
mi kaikuriuos skirtumus tarp 
anglų ir amerikiečių politikos 
Rytų Europos atžvilgiu. Esą 
duomenų, kad vis labiau links
tama peržengti paprastos "at-
rėmimo politikos" ribas. Grupe 
Oksfordo docentų neseniai išlei 
dusi knygą, kurioje pasisako
ma už aktyvesnį Sovietų atrė-
mimą ("Britain and the Cold 
War", The Oxford Radical Aa-
sociation, VVestminster Press). 
Vakarams vis labiau sustiprė
jus, toks padėties išsivystymas 
esąs suprantamas, bet tai ne
privalą įvykti paslapčia ir vog
čiomis. "Juk nėra nieko negar
bingo pasiryžti Europoje iš at-
rėmimo būsenos pereiti prie po
litinio, ūkinio ir socialinio prieš-
puolio. 

Vakarų tautoms, savaime 
aišku, esą negalima faktiškai 
ar nors ir tik tariamai sutikti 

Vieni 
PARYŽIUS, gruodž. 15. — 

Prancūzų senatas įpareigojo vy
riausybę akylai daboti, kad Vo
kietijoje nacizmas neprisikeltų. 
Tokią rezoliuciją nubalsuoti se
natorius paskatino šie įvykiai: 
vokiečiai pradėjo reikalauti Saa-
re lygių teisių, Alfredui Krupp 
grąžinta nuosavybė, vienoje vo
kiečių karčiamoje ginčo metu 
apstumdytas prancūzų kareivis, 
okupacinės valstybės sutarė grą 
žinti Vokietijai nacių koncentra 
cijos stovyklų archyvus taikos 
sutarčiai įsigaliojus, viename bu 
vusių karių susirinkime kalbėjo 
gen. Ramcke, kuris kaip karo 
nusikaltėlis yra atlikęs bausmę 
prancūzų kalėjime. 

Užsienio reikalų ministerijos 
atstovas pranešė senatoriams, 
kad dėl šių ir panašių dalykų 
Anglija ir JAV buvo prašytos 
pareikšti Vokietijos vyriausybei 
protestą kartu su Prancūzija, ta
čiau jos tai atsisakė padaryti — 
tada Prancūzija pati viena pro
testą įteikė. 

Minkštas įspėjimas 
NEW YORK, gruodž. 15. — 

JT politinė komisija baigė svars
tyti Azijos - arabų valstybių 
skundą Tuniso reikalu ir atmetė 
tų pačių valstybių įteiktą rezo
liuciją, kuri siūlė pasmerkti 
Prancūziją už savivaldos neda
vimą ir įsakyti derėtis su Tuniso 
atstovais JT komisijai padedant. 

Vietoj šios rezoliucijos priim
tas Lotynų Amerikos atstovų 
patiektas paraginimas, kad Pran 
cūzija ir Tunisas susitartų ge
ruoju. Priede pareikšta viltis, 
kad Prancūzija tinkamu laiku 
suteiks Tunisu! pilną nepriklau-
o n m v h p 

Šiandien svarstys tų pačių 
valstybių įteiktą panašų skundą 
Maroko reikalu. Reikia laukti ir 
panašaus nutarimo. Prancūzija 
boikotuoja abiejų skundų svars 
tymą. 

Trys krizes 
PARYŽIUS, gruodž. 13. — 

Prancūzijos vyriausybė sunkiai 
grumiasi su 3 krizėm: krizė š. 

Eisenhower vakar grįžo namo 
Turįs vilties, kad Korėjos karas galės būti sutrumpintas 

NEVV YORK, gruodž. 15. — Prezidentas - elektas Eisenhowe-
ris vakar grįžo į New Yorką ir šią savaitę, sakoma, matysis su 
gen. MacArthuru, kuris pasisakė turįs planą Korėjos karui baigti. 

Turis kažkokį planą ir Ameri- A n t r a > f r o n t o aprūpinimas rel 
kos Ugjono vadas, kuris nese- k a i k 

niai važinėjo po Pacifiko erdvę • 
ir kuris vakar pranešė, kad šią Ypatingas pagyrimo žodis bu-
savaitę aplankysiąs Eisenhowe- vo skirtas Korėjoje kovojančiai 
rį ir tą planą jam išdestysiąs. i kariuomenei. 

Darbo ministrai. — Trumano darbo sekretorius Maurice Tobin 
(kairėje) kalbasi su Eisenhowerio darbo sekretoriumi Martin 
Durkin apie pareigų perdavimą, Durkin yra demokratas ir jo 
paskyrimas labai nepatiko sen. Taftui. (INS) 

9 R 

Raudonasis Kryžius — 

Ragina keisti ligonius belaisvius 
GENEVA, gruodž. 15. — Raudonojo Kryžiaus draugijų vyk

domoji taryba paragino abi Korėjoje kariaujančias šalis tuojau 
paleisti sergančius ir sužeistus karo belaisvius. 

Taryba šiuo metu posėdžiauja 
Šveicarijoje ir pasiūlymą paleis
ti sergančius ir sužeistus nelau
kiant karo paliaubų patiekė An
glijos atstovas. Sovietų Rusijos 
atstovas, Kinijai remiant, įteikė 
rezoliuciją, raginančią tuojau 
nutraukti Korėjos karą ir paleis
ti visus belaisvius. Jis, girdi, ži-

Kur bolševikas, 
ten savSutų šnipas 

NEW YORK, gruodž. 15. —i 
Augštas JT sekretariato parei
gūnas iš Rusijos nebegalės su
grįžti į New Yorką, nes Čia užsi
ėmė šnipinėjimu. 

Tas sovietų pilietis yra tūlas 
Skvorcovas, kuris dirbo JT sek-
retariate kito sovietų piliečio 
ZinČenko žinioje, šis pastarasis 
yra vienas iš JT generalinio sek
retoriaus pavaduotojų, besirūpi-

Afrikoje, krizė Indokinijos fron- nąs Saugumo Tarybos reikalais, 
te, krizė parlamente sudarant Abudu šiuo metu yra išvykę į 
naują biudžetą. Vyriausybė nori Rusiją atostogų. Skvorcovas yra 
pravesti naujus ir pertvarkyti atleistas, o apie Zinčenko sugrį-
senus mokesčius, bet komunistų, žimą nieko nežinoma. Greičiau-
socialistų ir dalies gaulistų opo- šiai nė šis nebandys grįžti, nes1 

zicija (kiekviena tų grupių lau 
kia vyriausybės nuvirtimo) tą 
reikalą tvarkantį įstatymą vis 
pakiša po stalu. I r vyriausybės 
partijom jis nėra malonus. Bet 
premjeras ir saviškius privertė 
apsipręsti, pastatydamas pasi
tikėjimo klausimą. Tuo tarpu 
pralindo tik 9 balsų dauguma. 

neabejotinai žinojo ką darė jo 
dešinioji ranka. Spėjama, kad 
Skvorcovas perėmė Gubičevo pa
reigas, kai šis buvo nutvertas su 
Kaplanaite besikeičiant slaptais 
dokumentais ir nuteistas 15 me
tų kalėti. Vėliau bausmė buvo 
suspenduota ir Gubičevas iš
tremtas į Rusiją. 

JAV vertusios persų Mossadegh 
Valstybes departamentas apie tai nieko nežinąs 
TEHERAN, gruodž. 15. •— Vienas iš Mossadegh, leitenantų 

teigia, kad JAV vyriausybė nemėgsta Mossadegho ir buvo pridė
jusi savo ranką prie jo pašalinimo pereitą vasarą. 

Jei tikėti Persijos laikraščių 

valandą leidžiama kritikos ir su tuo, kad Sovietų pajėgos Ry 
įspėjimų srovė Sovietų Sąjun- tų Europą nuolatos panaudoja 
gos ir jos satelitų adresu". So
vietams čia, girdi, turėtų būti 
neįtikima, kad viso to aktyvu
mo tikslas nėra karas a r bent 
pUietinis karas Sovietų Sąjun
gos vakariniais pasieniais. Pa-

kaip operacijų bazę. Bet taip 
pat Vakarams nesą įmanoma 
pasiūlyti komunistines vyriau
sybes tuoj pat pavaryti ir pa
keisti emigrantais. "Tačiau btt-
tu prasminga, kad Vakarų vai-1 politikos kylančias išvadas. 

pranešimam, tokias žinias sklei
džias tautinio fronto partijos 
generalinis sekretorius ir naftos 
bendrovės valdytojas Hussein 
Maki, neseniai lankęsis Ameri
koje paskolos gavimo reikalais. 

Būdamas Texas jis patyręs, 
kad JAV naftos bendrovių inži
nieriai buvo parengti tuojau 
vykti į Abadaną (Persijos naf-

" ' i " i 

stybės tinkamu laiku paskelbtų 
deklaraciją apie savo sieki
mus". Straipsnio autorius to
liau pasiduoda vilčiai, kad, rea
listiškai išsiaiškinus savo sie
kimus, būsią galima pasiekti 
rytų — vakarų aktyvumo šal
tajame kare pusiausvyros, (r 
viešoji nuomonė labiau supra-
sianti ir paremsianti "praplės
to atrėmimo" politiką bei iš tos 

tos valyklų vieta), kai tik kara
lius pašalins Mossadegh ir jo vie 
tą užims Qavam. 

Valstybės departamento įsa
kyta, JAV ambasada Teherane 
tas žinias ar gandus paneigė, bet 
manoma, kad tai nesukliudys 
Maki tuos kaltinimus vėl pakar
toti, kai jis darys pranešimą par 
lamentui apie savo kelionę Ame 
rikon. 

nąs, kad Korėjos karas niekad 
nesibaigsiąs, jei sąjungininkai 
nesutiks repatriuoti visus belais-1 
vius. 

Pažymėtina, kad tokį pat pa
raginimą taryba buvo nubalsa
vusi ir pereitais metais, jis bu
vo įteiktas Kinijai ir Š. Korėjai 
per paliaubų derybų delegacijas, 
bet komunistų buvo atmestas. 

Raud. Kryžiaus vykdomajai 
tarybai taipgi pranešta, kad 
dviejų metų pastangos išgauti iš 
už geležinės uždangos ten per 
civilinį karą išvežtus graikų vai
kus baigėsi nepasisekimu. Ne
bežinoma net ką toliau daryti ir 
negalima suprasti, kodėl komu
nistai jų nenori grąžinti. 

Maroke teroras? 
RABAT, gruodž. 15. — Pran

cūzų atstovai Maroke skelbia, 
kad pagauti arabų nacionalistų 
vadų įsakymai savo kovos gru
pėms išvystyti beatodairinį te
rorą — nužudyti šiom dienom 
kuo daugiausiai karių, policinin
kų ir civilių. Dėl šios priežasties 
prancūzų budrumas vėl sustip
rintas: grąžintas draudimas nak 
timis vaikščioti, saugojami di
džiųjų miestų arabų gyvenami 
kvartalai. 

Vokiečiai rūpinasi 
Egipto kariuomene 
KAIRAS, gruodž. 15. — Su-

sipykus su anglais, Egipto ka
riuomenės apmokymas ir karo 
pramonės organizavimas atiteko 
vokiečiams. Geriau tariant, Egip 
to kariuomenės apmokymas ir 
modernizavimas prasidėjo po su
sikibimo su Anglija dėl Suezo ir 
Sudano. 

Teigiama, kad vokiečių spe
cialistų, daugumoje buvusių 
maršalo Rommelio karininkų, 
esama prie kiekvieno Egipto da 

Prezidentui - elektui į La Gu-
ardia aerodromą atvykus, spau
dai buvo išdalintas dar Hava
juose suredaguotas pareiškimas, 
kuriame sakoma, jog kelionė Ko 
rėjon ir ją sekę pasitarimai su 
Korėjos karo vadais ir būsimai
siais bendradarbiais bus naudin
ga ne tik Korėjos karui iki galo 
išvesti, bet ir taikai organizuoti 
bei apskritai kovai su komunis
tais vesti. 

Kaip jau daug kartų yra sa
kęs, gen. Eisenhoweris vykęs Ko 
rėjon pamatyti, pasiklausyti ir 
pasimokyti ir grįžęs su viltimi, 
kad karą galima sutrumpinti. Jis 
t a kryptimi ir dirbsiąs. 

Patyręs jis labai daug, bet ne
galįs dabar nieko svarbesnio pa
sakyti, nes vienų dalykų nega
lima sakyti saugumo sumeti
mais, o apie kitus dalykus kal
bėsiąs tik tada, kada perimsiąs 
prezidento pareigas. 

Nenori vaikščioti 
suktu keliu 

NEW YORK, gruodž. 15. — 
Lotynų Amerikos valstybės pa
siūlė primti JT nariais devynias 
sovietų vetuotas nekomunistines 
valstybes (Suomiją, Italiją, Por
tugaliją, Airiją, Jordaną, Aus
triją, Ceiloną, Nepalą ir Lybi ją) 
ir sudaryti komisiją, kuris iš
dirbtų naują procedūrą nariams 
primti. Trečia rezoliucija siūlo 
dabar nutarti, kad veto neveikia 
narius primant. 

JAV delegacija pareiškė rem
sianti tik komisijos sudarymą, 
o kitų dviejų rezoliucijų nerems, 
nes jaučia, kad tai būtų nerim
tas JT chartos apėjimas. 

• Anglija greit paprašysianti, 
kad į sovietų bloką būtų leista 
eksportuoti daugiau prekių. 

Japonijos - Italijos preky' 
Dabar galįs tik pasakyti, kad ho8 s u t a r t i s bus pasirašyta Šią 

P. Korėjos kariuomenę galima s a v a i t e . Kiekvienas kraštas par-
žymiai padidinti ir tai bus daro- d u o s k i t a m p r e k i ų u ž 1 3 m i l d o L 
ma. Tuo keliu jau gerai ir toli v e r t £ s . 
nueita. 

Kinija pažadėjo 
japonam belaisvius 

TOKIO, gruodž. 15. — Raudo
noji Kinija per radiją pranešė, 
kad galinti grąžinti 30,000 japo
nų belaisvių, jei Japonija pasi
rūpintų jų parsivežimu. Japoni
jos vyriausybė, žinoma, nuste
busi tokiu reikalo pasisukimu 
gerojon pusėn ir skuba per Indi
jos ambasadorių Peipinge tvar
kyti tų belaisvių pervežimą. 

Japonijos užsienio reikalų mi
nisterija turi savo žinioje 59,000 
belaisvių pavardžių, o kiti šalti
niai mano, kad Kinijoje turėtų 
dar būti apie 70,000 japonų be
laisvių. Kodėl ne visi, o tik 30,-
000 pasiūlyta grąžinti, lieka pas
laptis. 

Dėl to Kinijos netikėto pasiū- Gruodžio 15 d.: šv. Faustinas. 
rymo yra daug spėliojimų. Vieni Senovės: Varpis ir Lygė. 
mano, kad tie belaisviai jau yra I Gruodžio 16 d.: šv. Euzebijus. 
tiek tvirti komunistai, kad galės Senovės: Vygaudas ir Alvinė. 

Antonin Gregor, Čekoslova
kijos užsienio prekybos mi-
nisteris, po Slanskio pakorimo 
atleistas iš pareigų. (INS) 

Kalendorius 

Oras Ohicagoje daug rūpesčių Japonijos vyriau
sybei padaryti, o kiti linkę ma
nyti, kad tai yra bandymas ge- Dalinai apsiniaukus, kiek šil-
rinti santykius su Japonija su čiau. Temperatūra apie 30 laips-
viltimi ją atplėšti nuo Ameri- nių. 
kos. i Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:21. 

buvo Persijos premjeru tik 3 die 
nas, nes Mossadegh šalininkai, 
tylomis susitarę su komunistais, 
suorganizavo sostinėje kruvinas I * £ » ' T 0 8 ' ' f ' ? 0 į 
riaušes ir privertė Qavam pasi
traukti. Dabar jo turtas konfis-
kuo tas ' i r greičiausiai bus & £ & £ £ * ] £ " * k a d j ų U u 

teisiamas, nes tik tuo tikslu bu 
vo išvaikytas augščiausias teis 
mas, kad naujas sąstatas būtų 
paklusnus valdančiųjų įrankis. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Korėjos fronte tebesikaujama už dvi Nori kalvas centro 

ruožo vakariniame gale. Mažoji Nori kalva atsiimta iš kinų, o di
džioji Nori vakar dar buvo priešo valdoma, bet sąjungininkų stip
riai apšaudoma. 

— Jungtinio štabo viršininkas gen. Bradley, kuris lydėjo gen. 
Eisenhowerį į Korėją ir po to turėjo su juo ir kitais karo vadais 
Pacifiko erdvėje ilgų pasitarimų, šeštadienį davė pranešimą prez. 
Trumanui. 

— Po sen. Tafto pikto pareiškimo dėl demokrato Durkin pa-limo, bet jie dėvi civilius rūbus ^ „ . ^ ^ * * \ K . . , , , . , . *T . i iri x • F i ' 8 " ; y n m o w*roo sekretoriumi, dauguma respublikonų senatorių 
bijo rinkti sen. Taftą savo vadu senate — juo greičiausiai būsiąs 
N. Hampshire sen. Bridges. 

— Karo aviacijos departamentas pranešė, kad per ateinan
čius pusantrų metų tikisi gauti iš fabrikų po maždaug 800 lėktuvų 
per mėnesį. 

— Sov. Rusija laiko Austrijoje apie 50,000 kareivių, aprūpin
tų tankais ir sprausminiais lėktuvais. 

— Pramonės atstovų negavus atlyginimų stabilizavimo komi
sijai, prezidentas Trumanas pavedė'atlyginimų stabilizavimo pa
reigas eiti ūkio stabilizatoriui Roger Putnam. šis savo įgaliojimus 
perduos keturiems komisijos visuomenės atstovams. Likę komisi
jos nariai veiks tik kaip patarėjai. 

— JAV aviacijos sekretorius Finletter šeštadienį pareiškė, 
kad Mandžiūrijos bombardavimas būtų klaidingos vietos bombar
davimas ir bereikalingas jėgų eikvojimas. 

— JT politinė komisija nutarė svarstyti ir Austrijos klausi
mą — kaip priversti Rusiją vykdyti savo karo metu duotą pažadą, 
kad bus atstatyta Austrijos nepriklausomybė. 

to armijos štabas neslepia jų 
buvimo, bet nereklamuoja jų 
darbų. 

Vokiečių misijos šefas yra tū
las dr. Voss. Jis pats pasakė 

Qavam, kaip prisimename, iš- vienam prie jo prisikasusiam žur 
.ZTttZZi*.* ?JZ«4^17U*M^ tttfttatttl, kad jo misijos žmonės 

padeda statyti fabrikus, atlieka 
tyrinėjimų darbus ir apmoko 

aviacijos pajėgas. Nė štabas nė 
Voss nesako, kiek yra vokiečių 

kiama daugiau. 
• Nuo Neto Yorko iki Ver-

monto siautė didžiulė sniego pū
ga. 2uvo 10 žmonių. 

N 
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Pirmadienis, gruodžio 15, 1952 
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Žinios iš okup. Lietuvos 
Pavergtoje Lietuvoje moky

tojai yra Maskvos ponų skriau
džiami. Tai pavaizduoja keli 
vaizdeliai. 

— Alsėdžių septynmetės mo
kyklos mokytoja5 dar negavo 
1951 - 52 m.m. priklausantį ku
rą. Mokytojai gyvenantieji pri
vačiuose butuose nėra gavę 
butpinigių. Šiuo reikalu nesirū
pina nei mokyklos vadovybe, 
nei rajono liaudies švietimo sky 
rius. 

— Švenčionėlių rajono Rieš-
kutenų septynmetes mokyklos 
mokytojai nusiskundžia, kad 
neaprūpinami kuru. 

— JiražiŲ vidurines mokyk
los taip pat nusiskundžiama, 
kad mokytojams dar ligi šiol 
neišmokėti butpinigiai. 

— Eišiškių rajono Pamerkiu 
septynmetes mokyklos mokyto
jai nurodė, kad negavo butpi
nigių da r už 1 9 5 0 - 5 1 mokslo 
metus. Dar šių metų balandžio 
mėnesį kreipėsi šiuo klausimu 
į Vilniaus srities liaudies švie
timo skyrių. Rugsėjo mėnesį 
buvo gau tas a tsakymas, kad 
Pamerkiu septynmetės mokyk
los mokytojams už 1950 - 51 
mokslo metus butpinigiai išmo
kėti. Minėtos mokyklos moky
tojai pakartot inai pranešė, kad 
jie butpinigių dar negavo nei 
už 1950 - 51 mokslo metus, nei • 
už 1951 - 52 mokslo metus. Jie ' 
taip pa t negavo ir kuro. 

— Troškūnų rajono Viešintų 
vidurines mokyklos mokytojai 
skundėsi, kad negauna kuro. Į 
užklausimą rajono vykdoma
sis komitetas pranešė, kad už 
1951 - 52 mokslo metus kurą 
pilnai gavo, tuo ta rpu tai ne
at i t inka tikrovės. 

— Kriukų... vidurinėje mo
kykloje y ra 20 mokytojų, iš 
kurių dalis nuomoja sau butus 
ir moka augš tas nuomas. Ko
lūkio valdyba tur i savo žinioje 
keletą neužimtų gyvenamųjų 
namų, tačiau mokytojams su
teikti juos atsisako. Kriukių vi
durinės mokyklos mokytojai ne 
buvo aprūpinti ir kuru. Pa t i 
mokykla negavo viso jai reikia
mo malkų kiekio. Blogai buvo 
aprūpinami kuru praeitais 

mokslo metais ir Kuršėnų rajo
no Žibų septynmetės mokyklos 
mokytojai. 

— Į Druskininkų rajoną 
1951 • 52 mokslo metais buvo 
atsiųsti 7 nauji mokytojai. At
vykę mokytojai butų klausimu 
kreipėsi į rajono ir miesto vyk
domuosius komitetus. Tačiau 
teigiamo a tsakymo negavo, 
nors prie didesnių pastngų ga
lima būtų mokytojų prašymus 
patenkinti . Miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas Krochi-/ 
nas patar ia mokytojams, netu
rintiems butų... apleisti Druski
ninkus ir išvažiuoti. 

Šios žinios apie mokyklas pa
vergtoje Lietuvoje paimtos iš 
bolševikiškos „Tiesos" 1952 m. 
spalio 30 d. 

— Kipras Pe t rauskas ope
roje. Teko sužinoti, kad spalio 
11 d. K. Pe t rauskas dainavo 
„Romeo ir Juli jos" operoje. 

— Turgai sekmadienį. Žiež
marių turgų direkcija pakeitė 
tu rgus Žiežmariuose iš ketvir
tadienių j sekmadienius. 

— eJ. Balsys,, Klaipėdos žve
jybos tralerio kapitonas, nusi
skundė tarybinėje spaudoje, 
jog Klaipėdos žvejų laivyne la
bai daug t rūkumų — tai nėra 
paslaptis. Daugelyje laivų šlu
buoja darbo drausmė.Remontas 
ir mechaninis aptarnavimas 
esąs labai blogas. 

— Prof. V. Baronas yra Vil
niaus Valstybinio Universiteto 
Medicinos fakulteto, akušerijos 
ir ginekologijos katedros vedė
ju. 

— Kauno Jaunojo Žiūrovo 
Teat ras spalio mėn. pabaigoje 
gastroliavo Vilniuoe, kur pas ta 
to veikalus „Ropė" ir „.Didysis 
Eret ikas" . 

— K. Černiauskus prižada, 
jog Klaipėda taps gražiausiu 
„mūsų" didžiosios šalies uosta
miesčiu. Pažadas — palieka pa
prastai pažadu. 

— Rusai Marijampolėje. Ci
vilių rusų Marijampolėje ir jos 
apylinkėse esą daug. Ypatin
gai pačiame mieste jų knibždė
te knibžda. Gatvėje girdisi iš
imtinai tik rusų kalba. Jie tu

ri tarnybas , dirba krautuvėse, 
kaip pardavėjai ir vedėjai. Pa
prastų darbininkų tarpo j.] la
bai maža. Apsirengę jie yra pa
gal paskutiniausias Maskvos 
madas. 

chorą į pamaldas. P a s bolševi- < gunkinas. Lietuvos žmonės ne-
kus kiekvienas laikomas „spe-1 kenčia kolūkių, o kas gi gali 
kuliantu", jei jis myli tikrąją , juos mėgti, kai ten privati ini-
laisvę. 

— Baudžiavai nesiseka. Nau
jas mūsų „tautiet is" Cugunki-

ciatyva užmušama. Iš to pos-

— Ramygalos bolševikai ver-1 nas bolševikiškoje „Tiesoje 
kia, kad ats irado „spekulian- . skundžiasi, kad Švenčionėlių ra 
tų"... Bolševikiškos „Tiesos" :

; jono eilėje kolūkių pažeidžiami 
Nr. 257 pasakojama, kaip Ra
mygalos kolūkis „Artojas" įsi
gijęs sunkvežimį, kuriuo, Jtaip 
„Tiesa" būtų norėjusi tikėtis, 
turėjusi būti teikiama parama, 
atl iekant paruošas, pr i s ta tant 
statybines medžiagas ir t. t. Ta
čiau kolūkio pirmininkas Zi-
manavičius nutaręs „pelninges-
niems reikalams" sunkvežimį 
panaudoti. Pasak „Tiesos", p a 
sidengdamas ekskursijomis, ko
lūkio pirmininkas ir sunkveži
mis didesnę laiko dalį pralei
džiąs kelionėje, važinėdamas 
„spekuliantų bei įvairių dyki
nėtojų reikalais". 

Pirmieji tokie „spekuliantai", 
kuriuos kolūkio pirmininkas Zi-
mavičius vežė, buvęs bažnyti- j 
nis choras, kurį jis pr is tatęs i 
Zarasus į bažnytines apeigas. 
Galima įsivaizduoti, kokia aud-

! ra kilo vandens stiklinėje po 
šitokio kolūkio sunkvežimio nu
vertinimo — vežti bažnytin] 

įstatai. „Kretonių", „Dotinčių", 

Straipsnyje „Kolūkinės santvar 
kos jėga", „Tiesa" Kr . 257 gi
riasi kolūkių santvarkoje lai
mėtais dideliais derliais. O to

melio matyti , kaip Lietuvos > liau rašoma: „Būna todėl at-
ūkininkai nors netiesioginiai ko sitikimų, kad kaikurie kolūkiai 
voja bent ^už dalelę laisyės, o 1 neparuošia laiku dirvų, vėlai sė 
Cugunkinai kovoja už galutinį i ia iv, be to, pakrikai, sėjama 
jų pavergimą. Darbas savame I mažuose sklypuose". Nežiūrint 
žemės sklypelyje laikomas nu-! „gausios žemės ūkio technikos" 

Černiakovskio vardo kolūkiuo- sikaltimu, kuomet tikrosios bau 
se žemės ūkio artelėk įstatai 
laužomi neteisėtai didinant so
dybinius sklypus. „Kretonių" 
kolūkyje pvz. 59 kiemų sodybi
niai sklypai viršija nus ta ty tas 
normas. Tokiu būdu čia išgrob
s ty ta nemaža kolūkių žemių 
„Didelis sodybinis sklypan ati
t raukia kolūkiečius nuo darbo 
žemės ūkio artelėse, ir jie visą 
savo dėmesį skiria asmeniniam 
ūkiui", — verkia ponas Cu-

PAJIEŠKOJIMAS 

Pajieškau mirusios pussese
rės dukrelės Editos Lunaites 
(Lunia) . Jei kas žino kur ji 
randasi, labai prašau mn pra
nešti. E r n a Puidokienė, 7746 
VVhipple St., Detroit 13, Mich. 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

džiavos laikais nebuvo. 

tik 
Kolūkių kul tūra „kyla", 

žemė blogai paruošiama. 

ir icytų mokslo žinių, atrodo, 
k a d k o l ū k i u o s e ž e m d i r b y s t e n e 

tik kad nekyla, bet žlugdoma. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrinu akis; pritaiko akinius, 

keikia stiklu* Ir rSmus. 
4701 8. Damen Ave., Chicago, Dl 

saukite — YA 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto iki 4; tn-eiad. ir sekmad 

tik susitarus 

# 
: ^ 

pays f or a High Fidelity 
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PADĖKA 
Malonėkite priimti mūsų 

nuoširdų ačiū už tamstų gerb. 
visuomenes atsilankymą j pir
mą surengtą pobūvį, šv . Kazi
miero Lietuvių Kolegijai, Ro
moje, kuris įvyko sekmadienį, 
gruodžio mėn. 7 d., 1952, Nek. 
Pros. Pan. Šven. parap . svet. 
Brighton Parke . 

Ačiū širdingai kolegijos įstei
gėjui, prelatui A. Briškai, už 
prielankumą, gerą širdį bei lei
dimą svetainėj laikyti viršmi-
netą parengimą, taipogi už gar
sinimą bažnyčioje, kviečiant 
gerb. svetelius a tvykt i ir kuk
liai paremti šį pobūvį, ačiū tai
pogi parapijos kunigams, ypa
tingai kun. J. Stankevičiui už 
vakaro vadovavimą, kun. P . 
Gedvilui už pateikimą gražios 
filmos apie kolegijos rūmų ir 
s ta tybos parodymą, įvairių pui
kių vaizdų Romos miesto arki-
tektūros ir amžino miesto pui
kių bažnyčių. 

Ačiū mūsų nenuilstančioms 
moterims, būtent už malonų 
pasidarbavimą plat inant bilie 
tus dėl šio parengimo ir priė
mimą svetainėje mūsų svetelių, 
B. P . Cicienams, J. Čepulienei, 
M. Pauktienei, T. Norbuttenei, 
M. Navickienei, J. Petkūnienei, 
J. Pukelienei, M. Blundžienei, 
S. Mickūnienei, A. Skrebutie-
nei, E. Samienei, A. Snauskie-

Dėkojame Nek. Pros. Pan. 

Sven. parap. komitetui, para-
1 pijos mokyklos mokiniams, bei 
susetems mokytojoms už pri
siųstą duosnią auką ir malonų 

! patarnavimą. 

Ačiū dienraščiui "Draugui" 
i už garsinimą spaudoje, bei S. 
Barčus ir Margučio radio va
landų leidėjams už pakvietimą 

1 oro bangomis, visų svečių bei 
i atjaučiančių geradarių — at
vykti į šią pramogėlę. 

Dėkojame už malonius svei
kinimus, prisiųstus (telegra
ma) nuo J o Eksel. Vyskupo V. 
Brizgio, kuris apgailestavo, 
idant aplinkybės neleido asme
niškai dalyvauti šiame pobūvy, 
bet pareiškė savo dėkingumą 
taipogi ir pageidavimą, idant 
malonu būtų, kad Amerikoje — 
Chicagos mieste, įvykęs pi rmas 
šis parengimas išsivystytų į 
Kolegijai remti "rėmėjų sky
rius 

KVIEČIAME 
* 

TAUPYTI 
PINIGUS 
fiiojo Bendrovėje, kur 
jūHij kaimynai taupo 
pelningai ir Baugiai 
nuo 1922 metų. 

Pradėkite naujus 1953 metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus . . . 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• N E Š G E R £ P K L N 4 ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASS'N. 
1447 So , 4 9 t h Court . T e t TO\vnhal l 3 - 8 1 3 1 , Cicero, 111. 

J U O Z A S G R I B A U S K A S , V e d ė j a s 
T U R T A S S I E K I A $5 ,800 ,000 .00 

^ 

^ : = # 

The Most Advanced Televhion Set 
Ever Builf... NEYV FOR 1953 

!> 

Dėkingos esame visiems ir 
visoms, kurie atsi lankė ir bent 
kokiu būdu prisidėjo prie ftio 
vakaro pavykimo, ačiū už gau
sias aukas, kur svetainėje bei 
pavienių asmenų buvo sur inkta 
$586.50. Be abejo, ta i bus džiu
gi Kalėdų dovanėlė gyvenan
tiems kunigams Šv. Kazimiero 
Kolegijoje Romoje. 

Dėkingos Jums esame, 

RENGIMO KOMISIJA 

Krone Pivariuuienč, pirm. Ik 

NEW PHILCOTV 
AS LOW AS 

Including Federal Tax 
and Warranty 

You'U be surprised, on bur LOW 
T E R M S , how easy i t is t o o w a 
thia Philco 2127. W i t h 216 s q v 
inch pieture, U H F - V H F Built-Irf 
A e r i a l , a n d n e w d e v e l o p m e n t l 
it's the 8onsation of the T V world. 

Now • . • Trade In Your 
Small Screen Set l 

Vi% ofiso H K 4-««»tt, rev. PU. (U7S3:? 

DR. ANTANAS ALEKNA 
( A L E K N A V I Č I U S ) 

G Y D ^ O O J A S I R C H I R U R G A S 
1957 W . Gart i e ld B l v d . 

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

išskyrus ketvlrtad. Ir Bekmad. 

~~ DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

C656 So. Halsted Street 
Kampas Murquette Kd. Ir Halsted St. 

Vai.: 7 —V kasdieną, šeštad. 3—5, 
Tel : Ofiso WE. 6 - 2 8 U 
Namų WA. 5-2990 / 

Tel. ofiso PU 6-3838. rez. R K. 7-9199 

DR, A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETŪVI8 GYDYTOJAS) 
2500 \Vest 63rd Street 

VA L. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai.» Trnčip.d. Ir šešt. uždaryta 

Tel. į^Bėlffllf 7-786* 

GRovehlll 6-1695 

DRi ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą, išskyrus trečiadienius 
2422 Wcst Marąuette Rd. 

Tel. ofiso CL. 4-0263, rez. VA. 7.038h 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA I R ( i i I UI IK. f 

1645 Ko. Ahhland Ave. (kamb. 211) 
Vai 1^-3 ir 6:30-8:80 p. p. 

Treč. ir šešt. 1-4 p. p. 
Rez. 4420 So. Ta I man Ave. 

Tol. ofiso YA. 7-0654, res MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

>KISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 y. v 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vaujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso UI. Itr.lluiH-i- 6-4410 

Ilezid. iiu-f. GKovehlU 6-0617 
Vaandoa: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutari) 

DR. STR1K0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. P l i . 6-1030 

Jei neatstllsps vlršminet' telefonai, 
Šaukite Mliluuy 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
5 0 0 2 W e s t 16 th S t r e e t 

Vai.; kasdien 6-8 p.p.. šešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0ese Rez.: KO 2-2387 
Jei neatsiliepia Saukit Central 6-2294 

Tel. ofiso H E . 4-2123, rez. IMI. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgln5s ligos 
6255 South VVestcrn Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečlad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Ofiso tr buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak Šeštadieniais 10—2 v 

T 

Budriko krautuve at idarą kasdieną ir vakara is iki 9:30 v. 

Sekmadieniais nuo 10 valandos ry to iki 5 vai. vakaro iki 
i 

Kalėdų. 

Lietuviškos a tvirutes po 5*' ir po ĮQc 

JOS. F. 
3241 S. sted St., Chicago 8. Illinois 

2-9542 Ir CAlumDt 5-7237 
• 

P a s Budi iką gazo Ir elektros bilos užmokamo* be Jokių ekstra 

mokesčių. American Expre*!s Money Orders 

Budriko radio valandos kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 iki 

7 vai. vakaro iŠ WHFO radio stoties, 1460 ktlooyeles 
J 

• » — — y — f 

Tročiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 

i;«/hI. 3211 W. Oflth PLACJE 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir Sešt. pagal nutarties 

Ofisas ir rezidencija — YArds 7-S626 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiku, nervu gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas Ir chirurgai 
4038 So. Archer Av«. 

(prie Californla Ave.. Siaury t. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:30 p. m. 

Šeštad. 1—6 ,p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-1187 

I DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid.: 10888 So. Wubu.sh Ave. 

t'ei. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4 0 5 5 A r c h e r A v e . 
Kampas Archer1 Ir Californla Ave. 

V A U : 2—4 ir 6—9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wcst 85th Street 
(kampas l la ls led ir 36-ta gatve) 

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

1 šeštadieniais l—4 vai. 
Įlos. »247 S. KMT.KALD AVIO. 

Tol. ofiso F l 3-0tttt0, buto CO 1-UlOu 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broathvay 
M i ; I , I ; O S I . i*AKii. I L I J . 

(Dr. W. V. Norak ofiso) 
Vai. 6:30-0 vai. vak., išskyrus Bekm. 

Ofiso GHovehill 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
. (JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 West Marquette Rd. 

VAL. 2—4 pi p. ir nuo 7̂ —9 v. vak. 
Treoiad. ir šeštad. pa#al sutarti 

"ŠTeibkife "Drauge" 
, - , i i. i . • • » • • 

! Platinkite "Draugą" 

ir 4—6 v. v, 
l lu i ih IH'il Ko. I IMI i Ct. 

TeUfoOM UKllance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
TreCiad. pagal sutartj 

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 3 5 S o . 4 9 t h Ct. , Cicero 

Kasdien 1—4 v. Ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir %—5 v. v. 

Kutus 1004 So. 49th Ave, 
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, gaukite KRdzte 3-2S6S 

J)R. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6567, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINH 
(KVlKČTNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

TiTOONlUS IMU IMA: Kasdien nuo 2 
'vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarlm.*). 
Tel. Ofls. LA 1-4310; RM. CH 7-8315 

Ti-1. ofiso Gll . 6-6399, PU. 6-4782 

i DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kan'ipas 63 ir Arteslan) 

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

Dv. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 7Lst Street 
(prie Californla Ave.) 

IdOONUTS PRIIMA; kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečlad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. OHo. 6- '321, 
JA! n.>«lHlll^piB vinr-onues fi-S9«>0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,8216 West 24Ui Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

> telefonu 
TARDfl 7 Q77« 

Telefonas DAnubc 6-1125 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Motery Ligos 
3267 S. Halsted St. 

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

T ei. ofiso •Vl\. <Mi41«, rez. HE. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marquette Kd. 
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PK. 6-0059 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ue/kl. 6000 S. Artesiaa Ave. 

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OIjymplo 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

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

VAL.; pirm., treC., seSt. S—X p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prlomlmo valandos pagal susitarimą 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
Truputj } rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas Gltovekill 6-67S6 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
r«|pfmuui OKovfftitlI 6-K643 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2ft metų patyrimas 

aPP TeL YArds .7-1828 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Ofisas ir akinių d irb imo 
756 YVYst 35th Street 

VAU nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
člad. nuo 10—12; šeštad. 10—8 p. p. 

<»f!no tfdftfonas VlrfclntH 7-188* 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdloli nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. i lk susitarus 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad.. ketvlrtad., 
prnktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
• rečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12: 1:80 lkl 3 vai. po pioii; 
CAnal 6-0.123 Platt Bldg. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Pt-icmlmo valandos pagal sutartj. 
Trečiadieniais uždaryta 

*» 6842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 

i . ... 
• • 
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D R A U G A S 
THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND 

Wt> 8. Omkley Ave., Chlcatfo 8, 111. TW. Vlrginl* 7-AMO; 7-9MI; 7-8S43 
faintered aa Second-Class Matter March 31, 1» 16. at Chlcago, Illlnot* 

TTnder the Act of March I, 1I7». 

Member of the Catholic Press Aaa'n 
Publiatied dally, *xcept Hundays, 

by t be 
Lithuanlan Catholii Press Soclety 
PRENl MKKATA: Metame 
ChicayoJ ir CiceroJ $9.00 
Kttur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

xSUBSCKlPTION RATE8 
IHAH) per year outside of Chlcago 
$9.00 per year ln Chicago A Cicero 
$8.00 per year in Canada 
t<'oreifcn $11.00 per year. 
* metų t min.. 1 min 

$6.00 $$.76 $1.16 
$4.60 $$.60 $1.00 
$6.60 11.00 $l.tb 

Redakcija straipsnius taiso savo nuotiOra. tesunaudotų straipsniu n» 
taugo, juos gražina tik is anksto susitarus. Redakcija u* skelblrag turini 
ueatsako. Skelbimų kainos pasiunčiamos gavus praAyn.%. 

suprastas visuomeninis auklėjimas turėtų būti vienas iš pa
grindinių jos jos uždavinių. Tik tas visuomeninis idealas, kuri 
krupošėiomis ir labai brangiai kainavusiomis pastangomis iš
ugdė krikščionija per porą tūkstančių metų, gali garantuoti lie
tuvių tautai vietą pasaulyje. 

Sis kelias yr ątruputj ilgas, bet tikras ir saugas. Bandyti 
sukaitalioti vertybes ir remti savo pretenzijas pasaulyje lietu
viškumu, organiškai neatremtų visos žmonijos idealais, būtoj 
pavojingas dalykas. Tai būtų tas pat, ką elektrotechnikai savo 
kalboje vadina ''trumpa sujungimu", Lš kurio vietoj tvarkingo 
elektros energijos išlydžio, išeina tik sprogimas. Tą pačią min
tį labai vykusiai išreiškė atidarymo iškilmėse Olis, skatindama'? 
lietu v j hegroti savo smuiko vienam tyruose. 

PRAEITIES MOMENTAS BENDRUOMENĖJE 
Kita mintis, į kurią mes norėtume atkreipti PLB dėmesį 

JAV*, tai yra reikalas gerai įvertinti išeinamąsias jėgas, kurios 
išlaiko liet. bendruomenę pasaulyje. 

Nėra paprastesnio ir tvirtesnio pagrindo kokios visuomenės 
išsilaikymui, kaip nors gyventi toliau taip, kaip buvo jau gy
venta. Reikia turėti drąsos pripažinti, kad inercijos jėga ir vi-

POILSIO JVtFTl) 

Pasaulio Lietuviij Bendruomene Amerikoje 
STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS CHICAOaiE 

o i n u ^ . ^ ^ t̂r̂ otvio aii&miirA nropitn I suomeniniame gyvenime vaidina labai žymų vaidmenį. Ją nu-
J. Bendruomenes Chicagos apygarda sušaukė praeitą OJ . . - . u ~ » > 
:\ ™ , I L ~ . w,^. • *; J M I ^ vpiuin« nraHUa trauku* ir nesugebėjus įvesti ko geresnio, butų ne bendruomenės 

P. L 
sekmadienį susirinkimą, kuris turi ženklinti jos veiklos pradžią. " ~ * . , 
Išklausius keleto sveikinimo kalbų, buvo pristatyta valdyba, ku- 1 * ! ^ b e t J08 A v i m a s 
r i buvo sudaryta jau anksčiau užinteresuotų visuomeninių veiks
nių susitarimu. Po oficialiosios dalies buvo Iz. Motiekaitienės 
koncertas. 

Bendruomenės likimas glūdi tęstinumo išlaikyme, žinoma, 
į jį reikia įvesti naujų formų ir naujų srovių, tačiau ir visi šie 
naujumai turės visuomenę išlaikančios prasmės tik tuo atveju, 
jei ir jie pasens, t. y. jei įeis į visuomeninius papročius. 

įvairūs visuomenės reformatoriai tiek laimėjo savo pastan-
čiau jų tarpe matėsi įvairių grupių įtakingieji asmenys, kurių Įgomis, kiek jie sugebėjo atsiremti visuomeniniais praeities duo-
ne vienas yra suvaidinęs teigiamą vaidmenį mūsų tautos pa- menimis. Tie, kurie pasitikėjo vien savo naujumais, anksčiau 

Susirinkimo dalyvių skaičius :nors nebuvo labai didelis, ta-
* x i _ i t _ _ i _ i . . ~ : . . 14_Ul~«»tA-l4 namnv>\ra I r i i r ln ' 

i, *%, .•>. i i — 

stangose susiorganizuoti. Susirinkime vienbalsiai ir labai gerai 
buvo įvertinta ankstsnė JAV lietuvių veikla. Tai pabrėžė ne 
tik šimutis, bet ir Vilkaitis. Buvo jaučiama, kad visų dalyvių 
galvose kilo vienas klausimas: kas bus su L. Bendruomene. Ar 
pavyks jai susiorganizuoti? Ar šiiiet. visuomenės organizavi
mo forma yra gera? Ypač kilo prieš akis jaunimo klausimas: 
ar pasiseks jį suorganizuoti lietuvių tautos rėmuose bent tiek, 
kiek tai pasisekė padaryti senesniajai kartai? 

KAS YRA PLB? 
Norint susigaudyti PLB veikols baruose, reikia bandyti iš

siaiškinti, kas ji yra. Kai mes sakome, kad PLB yra organizacija, 
tai vargiai išreiškiame visą jos prigimtį. Daugumas kalbėtojų, 
kiekvienas savaip, šią tiesą buvo pastebėję ir savo kalbose at
kreipę dėmesį į tai, kad liet. bendruomenė Amerikoje egzistuoja 
jau 100 metų. Ir dėl to vargiai galima laikyti dabarty liet. bend
ruomenės pradžia. Taip pvz. kalbėjo inž. Rudis. Ir tai, kas liet. 
visuomenėje vyksta dabar, yra ne kas kita, kaip jieškojimas tin
kamesnės organizacinės formos jai sutelkti visame pasaulyje. 
Uždavinys tai yra, be abejo, toks svarbus ir didelis, kad jis 
yra vertas didelių žmonių ir didelių pastangų. Jo reikšmė mū
sų tautai gali prilygti net tam lietuvių susiorganizavimui, kuris 
Lietuvoje reiškė nepriklausomybę. 

Lietuviškosios Bendruomenės organizatoriai turi reikalą su 
gyva lietuviška visuomene, begyvenančia ir besireiškiančia pa
saulyje, šis faktas yra jų išeities taškas. Jis yra ir jjų stipry
bė, bet kartu ir jų kliūtis. Visa ta ilga ir varginga procedūra, 
kuri užtruko, iki buvo galima prieiti prie šiokių tokių pradžijų, 
liudija ne tik mūsų partikulariškumus ir visuomeninio susipra
timo trūkumą, bet ir tai, kad čia turima reikalo jau su gyvu visuo 
meniniu organizmu. Gali jis mums patikti ar nepatikti, bet' jis 
yra. Nereikėtų su nieku tartis ir pyktis, jei nieko nebūtų. 

"OI LAUKIAU, LAUKIAU ŠVENTOS DIENELES" 

ar vėliau tapo nušluoti, o iš to, kas pas juos buvo gero, pati vi 
suomenę įsijungė kaiką į savo sintezę. 

Pažymėtina, kad patys sėkmingieji Vakarų kultūros sąjū
džiai orientavosi ne tiek į ateitį, kiek į praeitį. Net jeigu ta pra
eitis buvo mirusi, jie prikėlė ją iš kapų. Taip pvz. labai sėk
mingai darė romantizmas ir humanizmas. Net ir lietuvių taut. 
atgimimas nėra išimtis. Vincas Kudirka į Lietuvos himną įra
šė šiuos žodžius, kurie visuomenę turbūt labiau veikė negu kitt 
žodžiai: "iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia". 

Be kokio nors kontakto su praeitimi nėra įmanoma jokia 
organiška visuomenė. JAV dabar mes turime dvejopos praeities 
žmonių. Organizuojant PLB labai sėkmingos reikšmės galėtų 
turėti atsikreipimas į tą šimtametę praeitį, kurią turi JAV liet. 
išeivija. Ta senoji bažnyčių statytojų karta galėtų būti tas ry
šys, kuris jungtų senuosius ir naujuosius. Ir vieni, ir kiti juose 
galėtų rasti daug artimų dalykų. V. Bgd. 

Išrinktasis prezidentas gen. 
Eisenhoweris poilsio metu žai 
džia golfą Kaneohe golfo lau
ke, Honoluloje, grįžtant iŠ 
Korėjos. ( INS) 

ker tiesiai ir pareikštų: "Džiau
giuos, kad laimėjai rinkimus, 
bet aš noriu greičiau namo'*. 
Bet jau toks corp. James C. 
Hoyle, vyras daugiau prama
tąs, yra kitos lujomonėg: "Aš 
paklausčiau Eisenhowerį, ar jis 

"Laikas žygiuoti pirmyn" 
Tuos žodžius pasakytų Korė

ją lankiusiam Eisenhoweriui 
pfc. Bob Neiwemm. Jo ir kitų 
karių pareikštas mintis perduo 
da korespondentas VViUiam C. 
Barnard tiesiai iš pirmųjų fron-

galvoja, kad tai yra geras da 
lykas tos kovos vietoje? Man I tažas „Muzejus-sodyba Abram 

Maskvos radijas 
„Izvestijos" skelbia šitokią 

Maskvos radijo programą lap
kričio 12 d. 9 v. 30 min. Jono 
Drda pasakojimas „Per keletą 
metų", 11 v. 40 min. G. Novo-
grudskio pasakojimas vaikams 
„šviesa gelmėse", 12 v. 20 min. 
Gorkio konservatorijos studen
tų koncertas, 13 v. 15 translia
cija koncerto iš Talino, 14 vai. 
Leningrado filharmonijos orkes 
tro koncertas, 16 v. 30 min. K. 
Mergenas — „Narys Tau šlai
tuose", 17 v. 25 m. A. Ivičio 
pasakojimas moksleiviams apie 
elektrą, 18 v. radijo žurnalas 
darbo rezervams, 20 v. 30 min. 
lengvosios pramonės darbinin
kams,. 21 v. 30 min. praneši
mas sovietų komiteto taikai gin 
U, 21 v. 45 min. radijo repor-

Ta visuomenė yra tvirtesnė, kurią jungia ir stiprina kasdie
nis darbas. Tačiau pasaulio lietuvių visuomenė yra ne tokio po
būdžio, kad ją jungtų kasdienos darbas. Jos nariai gyvena ir 
dirba labai skirtingose aplinkybėse. Dėl to nėra ko tikėtis, kad . n ą s u s i l a u k s vizituojančio išrink 
kasdieninė rutina ją stiprintų. Ji remiasi ne tiek mūsų kasdie- t o j o Prezidento> Jau turėjo su 

to linijų. Pasirodo, kad kariai, 
vos tik sužinoję, kad kurią die-

nepatinka toji idėja žaisti žmo-
f niu gyvybėmis. Aš manau, kad 
mes galime ir esame pajėgūs 
žygiuoti iki Mandžiūrijos sie
nos. Gi dabar mes sėdime vie
toje, esame liudininkais žūstan
čių draugų, kurių vieton atga-

ninio darbo rutina, kiek sekmadienio susirinkimo rutina. 
Izabelė Motiekaitienė Chicagos PLB koncertą pradėjo dai-
"Oi laukiau, laukiau šventos dienelės", ši daina, gal net 

atsitiktinai parinkta, simboliškai išreiškia ir pagrindinę PLB 
veiklos aplinkybę. Sekmadienio liuoslaikis ir kultūrinė veikla 
yra būdingi šios bendruomenės bruožai. 

Nėra abejonės, kad visuomenė, kuri remiasi sekmadienio 
liuoslaikiu neturi tokių tvirtų natūralių pradžių, kokias turi vi
suomenė, kuri yra jungiama visos kasdienos. Nuo šio pradinio 
ryšio tvirtumo labai daug priklauso visuomenės tvirtybė. Ka! 
žmonės jaučiasi vieni kitiems reikalingi, tai paprastai jų visuo
menė yra tvirtesnė. Šis ryšys yra pats pirmasis ir elementari
nis visuomenės ryšys. Tačiau jis nėra pats svarbiausias. Taip 
kaip erotinė meilė, nors turi labai didelės reikšmės šeimos su
kūrimui, tačiau ne ji, bet dvasinė meilė yra jos nesuardomumo 
pagrindas. Taip ir lietuviška bendruomenė pasaulyje, nors turi 
labai ribotą išeinamąjį tašką, gali išsivystyti labai laimigu, 
visuomeniniu susigrupavimu, kuris turės didelės reikšmės visai 
lietuvių tautai, o per ją ir visai žmonijai. 

PLB IR ŽMONIŲ VIENYBĖ 

Kai kam gali atrodyti, kad toks lietuvių susigrupavimas 
yra pasaulio vienybės skaldymas, ar skaldymas vienybės toje 
valstybėje, kurioje kokia tauta organizuojasi. Tai gali būti, jei
gu toks susigrupavimas būtų nelojaliai nusiteikęs tos valstybės 
ar žmonijos atžvilgiu. Tačiau tokį nelojalumą negalima prileis
ti, reikia jį įrodyti. Jeigu pvz. žmogus rūpinasi išugdyti savo 
asmenybę ar įsigyti augšto mokslo, tai vien dėl to negali jį įtar
ti, kad jis tai daro egoizmo vedinas, kad jis nori išsiskirti iš ki
tų ir tuo būdu būti mažiau visuomeniškas. 

Panašus reiškinys yra ir su tauta. Jei ji kultyvuoja savo 
visuomeninį gyvenimą, tai tuo pačiu dar ji neduoda pagrindo 
įtarti, kad ji yra ne lojali kitų tautų atžvilgiu. Žmonijai ne
būtų joks laimėjimas, jei kuri tauta apleistų savo sugebėjimus, 
prarastų savo sąmonę ir kaip tokia išnyktų. Juo labiau tai ne
būtų laimėjimas Bažnyčiai. Dievas nori "Visus žmones išgany
ti*, kaip rašo ap. Povilas Timotiejui (1 Tim. 2,4). Nebūtų tai 
laimėjimas nei JAV, nes leisdamos laisvai tautybėms reikštis 
jos tuo pačiu savo gyvenimą pratutrtina. 

TEISINGAS VISUOMENINIS IDEALAS 
Ko mes galime palinkėti besiorganizuojančiai PLB Jungti

nėse Amerikos Valstybėse? Žinoma, mūsų linkėjimas negali bū
ti kitoks, kaip tas, kad ši organizacija pačią bendruomenę su
stiprintų ir surastų jai laimingų reiškimosi formų. Teisingai 

darę planus ne tik kaip jį pa
sitiks, bet ir ką atsakys klausi
nėjami bei patys ruošė klausi
mus. Taigi, jau minėtasis Nei-
vemm toliau dar žadėjo pasaky
ti, kad ne tik laikas žygiuoti 
pirmyn, bet ir priešą vyti lauk 
iš kur jis atėjęs. "Mes nieko 
gero nedarome nuolat stovėda
mi vietoje. Jei taip mes būsim 
'įšalę' vietoje, tai, ko gero, ir 
mano vaikai dar ras mane 
čia!" — susirūpinęs apie savo 
vaikiu ateitį pareiškė tas karys. 

Žurnalistas dar statė klausi
mą: "Jei tau teks kalbėtis su 
Ike, ką tu jam pasakysi?" — 
visai eilei kareivių, kurių atsa
kymai ganėtinai įdomūs įžvelg
ti fronto linijų nuotaikas. Daug 
atsakymų buvo: "Aš pasakysiu 
jam, kad aš noriu greičiau vyk
ti namo". Bet netrūko ir būdin
gesnių posakių. Corp. Edward 
L. Norris: "Aš priminsiu jam, 
kad reikia greičiau vykdyti nu
matytus karių pakeitimus. Aš 
pats jau esu Korėjoje ištisus 
13 mėn. ir jau būtų laikas šias 
Kalėdų šventes džiaugtis šei
moje". Gi pvt. Don Gralinsky 
prašytų: "Prašau sutvarkyk vi-
sus dalykus taip ,kad greičiau 
galėtume keliauti namo. Vis-
vien, mes čia vietoie stovime, 
pirmyn neiname". Visai jau ka 
riškai nusiteikęs pfc. Warren 
M. Orso sakys: "Reikia kartą 
panaudoti prieš komunistus vis
ką, ką mes čia turime. Reikia 
pradėti juos stumti atgal". 
Staff sergt. Thomas R. Thac-

b*na naujus. Kas iš tokios ko
vos?" Aviatorius Melvin C. 
Murphy, iš Chicagos, dar šau
niau pareikštų: "Aš būtinai pa
sakyčiau, kad jau laikas pra
dėti karą įprastu amerikiniu bū 
du — triuškinti priešą visomis 
galimomis ir turimomis priemo
nėmis. Jei tu stovi vietoje, reiš
kia niekur nejudi. Aš tą paži
nau žaisdamas futbolą, bet aš 
nemėgstu būti stumdomas vie
toje, aplink". 

Ir daugiau būta panašių pasi
sakymų, kurie ,aišku, yra ver
tingi. Asmeniškai patirtos ka
rių nuomonės kartais gali tu
rėti reikšmės ir svarbiems spren 
dimams, kurie, ar vienoki ar kl-
toki, jau būtini Korėjos karo 
erdvėje. Tūpčiojimas vietoje 
vargu ar pateisina žuvusiųjų ir 
žūstančiųjų kraujo aukas. 

A-is 

Skundžiasi atsilikimu 
„Pravdos" (Nr. 318, lapkr. 

13 d.) korespondentas A. Zen-
čenko, rašydamas iš vietovės 
Groznyj, skundžiasi, kad pas 
juos sistematiškai neišpildomos 
valstybinės normos, neįvykdo
mi skirtieji planai, ypač esą blo 
gai su žibalo pramone. 

Taipgi esą blogai su staty
bininkais: menkai vykstą kaip 
pramonės, taip ir gyvenamųjų 
namų statyba. Daug kur iš-
eikvojamos lėšos ir medžiagos, 
ypač tai esą pastebima treste 
Nr. 12. Per pranešimus parei
gūnai išgiria visos SSSR laimė
jimus, bet tyli apie trūkumus 
pas save. 

cevo", 23 v. koncertas, pagal 
radijo klausytojų sustatytą pro 
gramą. ^ 

Trūkumai Taškente 
„Pravda" Nr. 318 (lapkr. 13 

d.) nusiskundžia, kad Tašken
te per lėtai tėra statomi gyve
namieji namai, mokyklos, van
dentiekis ir kanalizacija. Parti
nėse organizacijose reikiamai 
nesąs pastatytas kadrų auklėji
mas, leidžiama įsivyrauti libe
ralizmui valstybinės ir partinės 
drausmės atžvilgiu. Paskutiniu 
metu susekti rimti išeikvojimai 
ir trūkumai mesds ir pieno pra
monėje, kelių ir statybos tvar
kyme. 

Esą, tas pats ir kultūrinia
me gyvenime: pastarųjų metų 
bėgyje rašytojai nesukūrė nei 
vieno kiek žymesnio prozos ar 
dramos veikalo. Laikraštis nu
siskundžia, jog esą žymūs bur
žuazinio nacionalizmo pasireiš
kimai. 

Gydymas nuo atomo 
spindulių 

Chicagos Prekybininkų susi
rinkime, įvykusiame Sherman 
viešbutyje, dr. L. Jacobson pa
demonstravo dvi peles, kurios 
buvo veikiamos atominiais spin 
dūliais. Viena iš jų buvo labai 
sunykusi, o kita atrodė gerai. 
Tai sveikesniajai buvo {leista 
gyvulių kaulų smegenų, ir pa
sirodė, kad tai gelbsti. 

Kraujas — Kalėdų dovana 
ChicagietS Santa Bruno, gy

venanti 3005 W. 54 Str., svar
biausią savo Kalėdų dovaną ski 
ria Korėjoje esantiems ka
riams: ji duos savo kraują Rau 
dona jam Kryžiui; pasiryžusi ir 
savo draugių būrį nusivesti į 
kraujo ėmimo punktą su ta pa
čia dovana. 

S A M D I N E 
HERMAN SUDERMANN 
Vertė Vytautas Volertas 

(Tęsinys) 

Po to sekė naujos ir baisios baimės dienos. Jos dar daugiau 
slėgė, kaip ankstyvesni įvykiai. Marikė pabėgdavo nuo darbo ir 
pasislėpdavo daržinėje raugių iš pėdų rinkti, klaidžiodavo kaime, 
ar nepamatys kur pro tvorą kyšant pelyno, o kojos buvo iššutusios 
nuo verdančio vandens. Naktimis meldėsi, parpuolusi ant kelių, 
tačiau dieną vistiek rodė malonias akis. Tuo visus apgaudinėjo, 
tik ne uošvę. 

Ji vieną dieną apkabino ją ranka ir tarė: 
— Mano balandėle, jau greitai bus Šešios savaitės, kai tu esi 

pas musf ir tave gerai ištyriau. Jei sakau, kad savo Juriui nieko 
geresnio už tave nelinkiu, supranti, kaip apie tave galvoju. Bet 
mums, moterims, vyrai dažnai iškrečia tokių baisių šposų, jog 
ištinka net nelaimės, ir nežinome, kaip. Jeigu tau taip yra nutikę, 
susiimk ir bandyk pataisyti, kas dar galima, čia apgavystė ne
svarbu. Reikia tik vaikiną mylėti, jei jį apgauni. 

Marikė negalėjo suprasti, ką šie motinos žodžiai reiškia, ta
čiau jie paveikė gerai. Ji liovėsi klūpoti ant žemės, o tik galvojo, 
kaip vėl su Juriu susiartinti. Tai nebuvo lengva, nes niekad vaka
rais nėjo sodan ir niekad nesistengė išeiti su ja pasivaikščioti. 

Sekantį sekmadienį, pradėjus temti, ji išgirdo Jurį sakant 
tėvui: 

— Jau seniai nebuvau pamary. Reikia valties ir pastogės pa
sižiūrėti. 

Jeigu viskas tarp jų būtų buvę, kaip pirma, jis būtų taręs jai: 
„Eime kartu", ir, paėmęs už rankos, būtų išėjęs pro vartus. Bet, 
vietoje to, apšliaužė apie daržinę, išlindo per tvorą ir bailiai žvilg
terėjo atgal, ar niekas nepamatė. 

Marikė pasakė sau: „Aš padarysiu!" ir nuėjo jam iš paskos. 
Tačiau laikėsi nuo jo atokiai, kad net ir labai geros akys nepaste
bėtų, nes kitaip jis būtų kitu keliu grįžęs. 

Paėjusi apie ketvirtį valandos, atsisėdo ant griovio krašto ir 
laukė. Tamsa apkrito žemę, o aplink griežė žiogeliai. 

Staiga pradėjo gėdytis, kad jį seka su blogomis mintimis. 
Jeigu tai iš didelės ir tikros meilės atsitiktų, ji visai nesisielotų, 
bet dabar, kai vargas spaudė, jautėsi esanti nusikaltėle. Tuo pačiu 
matė, kad jį dar labiau ir skaidriau myli. Bet niekas jai būtų ne
tikėjęs, nes ir pati tuo nenorėjo tikėti. 

P r a ė j o g e r o k a i l a iko , ko l i š g i r d o a r t i n a n t i s j o ž i n g s n i u s . D a r 
ir dabar būtų nubėgusi, bet taip stipriai drebėjo, kad neturėjo 
jėgų atsikelti. Jis sustojo prieš ją ir užklausė: 

- - Kas čia? 
— Kur tu vaikštai ? — pasakė ji. 
Juris atpažino ir tarė: 
— Tau, žinoma, niekas nieko nedarys, bet neįprasta, kad 

mergaitė viena sekmadienio vakarais po pievas bėgiotų. 
Jinai atsakė: 
— Ką gi darysiu? Draugės neturiu, o kas turėtų manimi rū

pintis, tasai nežiūri. 
— Ar mane turi galvoje? — paklausė. 
— Ne, Jozupą, — atsakė ji. 
Tada Juris atsisėdo prie jos ir tarė: 

(Bus daugiau) 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Šutau i H 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoj 
Įstaigoje. BRIGHT0N SAVIHGS & L0AN moka 3% 

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

BR1GHT0N SAVINGS and 10AN ASS'N. 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VAIiANDOS: 

Plrmad., antrad.. penktad ir SeSt. j Trečiad. 9 ryto iki 12 v. d. 
9:00 ryto iki 4:30 p. p. Ketvirtad. 9 ryto iki 8 vak. 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
5451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 Ir 79 

KELIONES! 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS JffS% 
Parūpiname Mietus, viešbučius Ir sutvarkome visus su kelione suristos 
dalykus. TURIME IMETUVIŲ SKYRIŲ. Pildome afldevttus. Keliones 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokėsite brangiau ir Išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei | geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tat atliksite vienoje vietoje —» PAS MTS. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA KERUS DIVIDENDUS! 
Kiekvienas smogiui turfitn atllekm>n>. nuo i'i'>ryfHkM pMMH 
«.HII)»VH llHN HMVnilv 
r i i u p y i ? roil i lM !!«m>) \t\\ I H I I I Ų m.»11 M 1»11 }n l j '» j l in i i t i n t n m , Į»ot>> 
m o b i l i u , H14»N1U;.>OII<INI V C N I I I \ I I I I N , )M \Uhi \ m n u f h l i M h m s ) o l U n b u r n * 
H K N l u t i MiiNtfniijn"< ( l i n l ^ n »'i< >.»t»r}>»v* KHIIĮ » -<«il' U i M U u l i i y m n l * 
t ' u u I M j W u > » \ i i •• Ii »tnh u 

T • d e r a i SAVINGS 
A H P k. O A N » SI % O C V A T I O M 

JTO? V* t««mofc C ! < t>»»tra t . A 
*».)HW * i.AlAMAU"S*.A\ rv-* • '!««* Vt ****** 7JT74T 

»«*+»*» b*»*«r*«> •« $K».non k>v r % I t C, 

M U TU Al. 
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Belgijai vel gresia sosto krize 
J. Gs. 

Belgams pradėjo nesisekti ma, kad j i s ' t a i padaręs savo ab 
su karaliais, o karaliai j iems dikavusio tėvo įtakoje, kuris 
reikalingi, nes be jų Belgija ant Anglijos yra piktas. Šituo 
gali suskilti į dvi dalis — va- • Baudoin'o elgesiu pasipiktino 
loninę (prancūziškąją) ir f l a - ' ne vien anglai, bet ir patys bei 
minę (germaniškąją). Vokie- gai, kurie (žinoma, ne visi re
čių okupacija ir propaganda agavo antimonarctystiškomis 
žymiai sustiprino germaniškąjį demonstracijomis). Karalius 
flamų susipratimą. jaučia savo nepopuliarumą, 

Kai karalius Leopoldas 1951, t raukiasi iš viešojo gyvenimo, 
m. liepos mėnesį, socialistų neslepia savo plano atsis taty-
spaudžiamas, atsistatydino sa- dinti ir įstoti į vienuolyną. Nuo 
vo sūnaus Baudoin'o naudai, ta- kurio laiko jaunas monarchą, 
da monarchistai manė, kad ka pradėjo skai tyt i religines kny-
raliaus problema esanti išsprę- gas ir ištisomis valandomis me
s ta pozityvia prasme, bet išėjo dituoti, mąstyt i religinėmis te-
taip, jog jaunas karalius kelia niomis. Taigi iš visų negausių 
rūpestį ne tik formaliems mo- Europos karalių dabart inis Bei 
narchis tams, bet ir belgų vi- gijos karalius politiniu požiū-
suomenei. Karalius Baudoin, riu yra tragingiausia asmeny-
neįsigijo populiarumo, nors kai j b ė - Galimas daiktas, jog Bau-
kuriais atžvilgiais savo būdu doin nueis Lietuvos kunigaikš-
yra panašus į savo senelį, ka- čio šv. Kazimiero pėdomis ir 
ralių Albertą, kuris buvo bei- laimės šventojo vainiką, bet jo 
g ų g e r b i a m a s i r m y l i m a s , b e t a t s i s t a t y d i n i m a s r e i k š t ų n a u j ą 

TRYS AUGšTI VYRAI talikai dėl savo apsileidimo ga
li užleisti kraš to valdymą ko
munistams, arba kitoms prieš 
katalikus nusistačiusioms gru
pėms ar asmenims. 

KALĖDOMS IR KNYGA 
labai tinkama dovana vaikams 

AUKSO KIRVIS — gražiausios ir 
įdomiausios lietuviškos pasakos. 
Knygoj apie 30 paveikslų, 224 psl. 

Kaina $2.50. 

Trys augšti vyrai, lydėję išrinktą prezidentą Eisenhovverį į Ko
rėją, nusifotografavo Honolule. Iš kaires į dešinę: Gen. Omar 
Bradley, Jungtinių štabų vadas, Charles E. VVilson, numatytas 
krašto apsaugos ministeriu, adm. A. W. Radford, Pacifiko lai
vyno vadas. . . (INS) 

Belgijos sosto krizę. Jo pasili
kimas soste krizę gilintų. Bel-

Balsuoti yra moralinė 
pareiga 

Klausimas, a r demokratijoje 
visiems piliečiams yra morali
nė pareiga dalyvauti balsavi
muose .sukelia vis didesnio su-

gų monarchistai dabar mato • s i d o m ė j m l o k a t a H k ų m o r a l i s t l ) s a v imc teisę, tur i moralinę pa 

tacija: "The Morai Obligation 
parašytą kuri. Titus 

jis atsirado ne savo senelio 
Alberto, o savo tėvo, karaliaus 
Leopoldo, šešėlyje, gi Leopol
das paskutinio karo metu pra- vienintelę išeitį kunigaikščio ! į ^ t o i e . " Visai neseniai net 
rado savo tautos pasitikėjimą Karolio asmenyje, kuriam butų j J A y p a s i r o d ž i u s i k a t a l i k ų 

per tai, kad kapituliavo Hitle- sostas a tdaras , jei Baudom js- u n i v e r g i t e t o t U ( ) r e i k a m d i s e r . 
nui , o nepasi traukė į Angliją, I totų \ vienuolyną. Belgijoje 
kaip kad Olandijos ir Norvegi- monarchistų yra visose part i
jos karaliai, ir iš ten netęsė jose, be komunistų, nes belgai ^ 
karo su Hitleriu. | karaliaus asmenį laiko savo j ^ ' k a r d i n o l a g j E B 

Būdamas 3 metų, Baudom valstybės vienybės simboliu a p . G p . f f l n i a u m 8 m e t a i s g a v Q 

netenka savo senelio, kuris žu- | saugančiu Belgiją nuo skilimo 
vo ekskursijoje netoli Namur J dvi dalis. Kaip Anglijos ka-
Būdamas 5 metų netenka mo- , r ū n a apsaugo Britų tautų ben-
tinos. Jo tėvas pergyveno au- ; druomenę nuo iširimo, taip 
tomobilio katastrofą, kuri nei- \ Belgijos karūna laikoma ce-
giamai paveikė jo charakter į : į ™ n t u , jungiančiu valonus ir 
j is pasidarė aitrus, keistas, at- į f l a m u s i v i e n * valstybinį kū-
kaklus. Nuo to laiko prasidėjo n $-
jo kova su savo motina ir bro- ' 
liu Karoliu. Baudoin'o auklėji-
ma* buvo toks, j o g j is viaą s a l t " J ° k a r o U ' s , , s ' n B 

laiką gyveno savo tėvo b a 5 . | karš tojo ka ro U-nkų laukti , ra-
mėje; mat, tėvas taikė j am 

kęs: "Kada r imti reikalai y ra 
pavojuje, nepasinaudoti balsa
vimo teise gali būti sunki apsi
leidimo nuodėmė". 

Tuo būdu dabar jau bendrai 
sutinkama, kad piliečiai turį bal 

of Voting 

jau 
pastoraliniame laiške yra dek
laravęs: "Mano pareiga yra pa
sakyti jums, kad katalikų pilie
čių y ra pareiga pasinaudoti bal 
sav'mo teise". Visai neseniai ir 
popiežius Pijus XII y ra pareis-

reigą šia teise pasinaudoti. 
Svarbiausas pagrindas šitos 
prievolės y r a tas, kad katali
kams privalu rūpintis visuome
nine gerove ir kad jiems tur i 
rūpėti tai, kad rengija Ir mora
lės principai būtų taikomi vie
šame gyvenime. Šitos pareigos 
atlikimas yra privalomas tuo ! 
atveju, kada rinkimai gali nu- j 
lemti vienokių a r kitokių žmo- j 
nių atėjimą į valdančiuosius or- ' 
ganus. Pavyzdžiui, kada susi- [ 
daro r imto pavojaus ,kada ka- i 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
nuorganizuotai „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto 
\ų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
T kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. v 

Direktorius. 
• 

K u n. V. Ilagdanavlchr*, M K). 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetina 
*384 So. Oakley A\e„ Chicago, III. 

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

PASKAITA TVARKARAŠTIS 
Gruodžio l'l d. 6 v. 30 mln. eg

zaminai. Pirmąja eRzamlng komisiją, 
.sudaro: B. Babrauikas, Dr. J. Pruna-
ki.s ir kun. J. Vaisnys, S. J. Antrąją 
Offisamlnų komisiją sudaro: Dr. A. 
Baltinis, I >r. O. I.abainiuakaitC ir rcd. 
L. filnuitls. 

Gruodžio 18 (i. Ii V. 30 mln. Al
binas Valentinas skaito tema: hu
moristinis rašinys. 

Gruodžio 23 d. C v. 30 mln. Insti
tuto darbų užbaigimas, pažymėjimu 
išdalinimas ir premijų {telkimas re
portažo konkurso laimėtojams. Pa
žymėjimus Išduos LrOyolos universi
tetas ir juos Jteika universiteto vice
prezidentas. 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

RAŠOM. MASINfcLfcS 
gaunamos K<tiau8iomia sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
1170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTVMUS 
ir įvairia daiktų perkraustymus 
Taip pat persiunčiame j užsieni 

pakietelius jvalraus maisto 
2554 SO. HALSTEI) STREET 

Tel. DAnubo 6-3245 

Jr 

"geležinės drausmės" principą. 
"Geležinė drausmė" padarė 
vaiką uždarą, neprieinamą. Jo 
tėvas nenorėjo, kad vaikas j j 
mylėtų, o norėjo, kad valkas 
jo bijotų, tad ta rp tėvo ii' sū
naus jokio sentimento nebuvo, 
bet jo buvo t a rp karalaičio ir 
jo pamotės. Tėvo įsakymu, sc-
sto įpėdinis turėjo būti moko
mas taip, kad į jo galvą būtų 
prikišta kuo daugiausia žinių 
iš įvairių mokslo šakų, tad ka
ralaičio vaikystė ėjo gan pilku, 
monotonišku keliu. Nuo sun
kaus mokymosi ir kietos draus 
mės karalai t is rasdavo poilsio 
valandėlę muzikoje. 

Kai jis užėmė sostą keletą 
kartų buvo mėginta j j vesdin-
ti, bet visos kombinacijos nuė
jo niekais, nes jaunas Kara
lius a tmetė visas kandidates; 
paskutinė kandidatė buvo Sa-
baudo kunigaikštytė Marga
rita. 

Karaliui t r ūks t a orientacijos 
politinėse nuotaikose ir sava
rankiškumo sprendimuose, to
dėl j is ciaro daug netaktų ir 
tuo nuolat mažina savo populia 
rūmą tautoje . Didžiausiu ne
tak tu laikomas jo a ts isakymas ! 
dalyvauti Anglijos karaliaus 
Jurgio VI laidotuvėse. Spėja-

Mr.MacCeiling says 
f..mx> SPEAKING OF 
TBAMVVORK- • • AMERICAN^ 
HAVE HELPEP RČHTINFLATK 

* Y BOYING MORE THAN 
%58 BILUON IN 
U.Q. SAVINAS 

šo šveicarų laikraštis YVelt-
vvoche 988 numerio vedamaja
me, a t sakydamas į klausimą, 
ko dabar, po Sovietų kompar
tijos kongreso, tektų laukti. 

PATS GERIAUSIAS 
LAIKAS DABAR 

Nusipirkti GKR& 
vartotą automobilį 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2345.00 

1951 BUIGK Riviera, 
Dvnaflow $2245.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 

$1595.00 
1951 CHEVROLET 

2 door 

trs Pffmidne w $e 77/R/rry 
j 1 

• 1 

1951 FORD V-8 
2 door $1545.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow $1595.00 

1949 BUICK 4 door 
Dynallow $1395.00 

1949 BUICK 4 door $1295.00 

1949 PONTIAC "6" 
Club Coupe $1145.00 

1949 DODGE 4 door $895.00 

1948 BUICK 4 door $1045.00 

1948 BUICK 2 door . . $995.00 
1948 CHEVROLET 

Club Coupe $795.00 
1948 OLDSMOBILE 

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

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

Club Coupe $595.00 
1946 MERCURY 

Club Coupe $545.00 
Turime taip pat didelį 

pasirinkimą naujų BUICK 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAfayette 3-2022 

— • 

1 

Kinktinčs mūsų žmonių patsakos 

Gaunama Draugo Administracijoj 
ir pas knygininkus. 

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

Chicago 8, 111. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ f\l ŠIII 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

S T A S Y S L T T W I N A S , Prez . 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
fie&tadtcntais iki 3 vai. vakaro 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

^ ~^^n<i.. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
I.ONGINES, WITTNAUER, BULOVĄ 
ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

Žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO VAL.: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais 10-2:30 ir 4-8 v. v. 
-4 

Mucų Specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Inc. 

CTDVARDAfe J. U O S . Sav 

4068 Archer flveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

NUO UiSlfciiiNftJUSIV 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRA ODOS LIGŲ! 

Tfe, kurie kenčia nuo SENU AT
VIRU ir SKAUUŽIU ŽAIZDŲ, Jie 
ii-'gall ramiai s6d6ti Ir naktimis mle-
K'sli, nes J; už.dsenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
nicžijtma Ir skaudėjimą senų at-
vinj ir skaudančių žaizdų, uždCklte' 
DKGUI..O Olntmont. Jo g y d o m o s 
ypatybfis palengvins Jūsų skaudėji
me ir galftaite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite J) taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Ji« taipgi pabalina nio.žP-
tlina ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pabalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyMmą tarp-
pirWlų. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džiilstančios ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų Išviršinių 
odos ilgų. L.EOUL.O 
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfttamų 1 r 
nležlnčių kojų. L.egu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
11.26 Ir «3.50. Pirki
te vaistinėse Chicago, 
Ir apylinkėse Ir Mil-
VVJIuk«.-e, a r b a a t -
siųskite money orde-
,j j — 

LEGUIX>, Department D 
5618 \V. IMlclv St., Chicago 81, III 

Ml Iherrv 5-3694 

Jei turit** i»arduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkio skelbimų 
skyriuje. Skelbimą âii1<» perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

- V '. • « U Ą f W T % I ii šu 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS to^^: 

# 

'V.>.-A-J0ttJIV 

;:i*w AM*.' 
' t -

i v. *y • 

VA ™ j , V 

fa 1 

UURA Bib vv,/ 

•65w ! 
n—snsr 

: • 

M- PARK IANE 
21 įewo/« 

* V \ «xpantf'on band 
E x i, 

Cigarettc 
Lighter 

S3.95 

• 

Silvcr 
Sot $29.00 

JIIS .1 B I M I K , INC. 
4 5241 So. Halsted Street, Chicago 8, III., 

KRAUTUVfi ATIDARĄ i iAS VAKARĄ 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
baldus, usldytuviis, pečius, skalbiamas maftlnas, lovas, matracus, 

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

Mes Pagaminamo Baldus ii 
Pagal JŪSŲ Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
I/ieluvii) KrautuvS 

W. ROOSEVEI.T RD., Tel. 8 E S-47U 

^ 

L ^ 

t»tlriHia pirmadienio Ir ketvirtadienio vakf ratą tkl 8:R<i 
Atdara sekmadieniais nn 11 Iki 4:80 vai popiet 

df 
•**mmmim mm »»!•»• 

"'* " « " ' • " • •T iT i • n . Jp 

,h 

,?i 

#> £± 

Gaukit 4u įttniM oMarblus kt^Tnet 
l) *i ik rinki t taupymui apsaugą 
TurėkU pMUCH kai r e ikk 

eniw\U m V • F T U * * kie4 MrlU, 
mmrUm 

ii w r. hCrv*. 
f 4 \: 

\ V «• i i ' 

*<:. m' \ » 

1 t ! f: 

•t, v 1M»,-< 

0 
AND LOAN SH)CIATION 

1S0P SO. HALSTED vSTREET CHICAGO S. UULJN01S 
j Telefonas: HAymarkei 1-2028 

Talandor Plrmtdicniais, mtradientaii ir petiktadiet>ltlg nuo * ryta 
iki 4 v«landai vakaro. Ketvirtadieniai* nuo • ryte iki 8 va). va!.*ro. 
Trečiacfieai t . >. • i Itryt ^ ' r l l i t i H M I ral ryto iki S vai. p. a. 

. 
-

/ 
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VARGO MOKYKLA ANGLIJOJE 
J. KUZJVIONIS, Didž. Britanija 

Antroji mokinių laida Anglijoje lietuvių skaičius 
gerokai sumažėjo. Tačiau tie, 
kurie čia dar tebegyvena, nėra 
praradę nei energijos, nei gerų 
norų. 

Gyvenimo sąlygos, tiesa, nė
ra lengvos, nors darbo klausi
mas yra nesunkus. Ypač sun 

Lapkričio 30 d. ši mokykla 
išleido antrąją savo mokinių 
laidą, šešis mokinius. Jie laike 
baigiamuosius tikybos, lietuvių 
k a l b o s ir l i t e r a t ū r o s , L i e t u v o s 
istorijos ir geografijos egzami
nus ir įrodė, kad turi bent mi-

MODERNUS BŪDAS INVESTUOTI 
IR TAUPYTI PINIGUS 

Europietis paprastai mažai Į paskolų lakštus, įrodžiusių sa-
težino apie akcijas ir paskolų I vo tvirtumą per dešimtmečius. t a r p amer7k^cn7~T936 

ku didesnėms šeimoms, kurios j nimahnių žinių, 
augina daugiau vaikų, Vienas | Šiais metais mokyklą baigė 
tėvas su savo nedideliu uždar- j šie jaunuoliai. Ant. Bavarskis, 
biu vos bepajėgia surišti galus! Henr. Dičpetris, D. Dičpetrytė, 
ir šiaip taip išmaitinti vaikus, i E. N. Janulevičiūtė, I. Povilai-
Jokios organizacijos jam į tai-; tyt* ir Alf. Tačelauskas. Visi 

lakštus, apie akcijų biržą ir 
pinigų investavimą. Akcijų ope
racijos jo supratimu yra kaž
kas paslaptingo, neaiškaus. 
J u n g t i n ė s e V a l s t y b ė s e p a d ė t i s 
y r a s k i r t i n g a . Čia d a u g y b e 
"paprastų žmonių" investuoja 
savo pinigus į akcijas, paskolų 

Taip darydami fondai atpalai
duoja savo klijcnlus nuo nema
lonių siurpryzu 

Investavimo fondai turi skir
tingas struktūras ir tikslus. 
P a i m k i m p a v y z d i n 
Founders Fund. šitas fondas 

giausias ir didžiausių įplaukų 
akcijas ir išjungti rizikos gali
mybes. Fondai paprastai moka 
5—gy0> Naujasis investavimo 
būdas nepaprastai populiarus 

m. fon
dai atstovavo $420 mil. inves
tavimus, 1940 m. — $1,100 mil., 
1949 m. — $2,200 mil., o šian
dien jau $3,700 mil. 

P l a t e s n i ų i n f o r m a c i j ų apie 
The-, i n v e s t a v i m o f o n d u s j ū s g a l i t e 

V 

Rauti iš KING MERRITT & 
gali būti įdomus mažiesiems co . , Inc., 203 Union Trust 

Building, 740 — 15th Street, 

ką neateina. \ie yra 13—15 metų amžiaus 
Šių vaikų mokytojais buvo: 

lakštus ir investavimo kompa- investatoriams, kurie neturi di-
nijas arba bendruosius ofndus j dėsnio kapitalo investavimo \ N . W.,~WASHINGTON D. C 
(Mutual Funds), nes jie nepa 
sitenkina mažais bankų nuo 

Tačiau kur tik galima, s t e n - j V T a s e c k a S ) v . Ignaitis, o pa-
giamasi vaikams duoti minima č io j-e p a b a i g o j e _ j . j a kubka. 
linių žinių apie jų gimtąjį kraš- Kadangi J. Jakubka netrukus 
tą ir kalbą. 

Vargo mokyklos keliai 
išvažiuoja į JAV, šios klasės 
darbas buvo pabaigtas kiek 

, anksčiau, nes sunkoka su nau-
Vieifc tokia vargo mokykla | j a i s m o k y t o j a i s . 

nuo 1949 metų veikia Bradfor-j M o k y t j J a k u b k o s įgieistu-
de, kur dabar gyvena apie 200; v 5 s b u v o s u r u o š t o s s u a n t r o -
lietuvių. 

šimčiais (1—2.5%). Statistika 
rodo, jog reikia gauti mažiau
siai 3.5%, kad jūsų sutaupos 
išsilaikytų lyginant su kylan-
čiom kainom ir krintančia do
lerio perkamąja galia. 

Per 10 m., nuo 1941 m., dole-y 
ris prarado apie pusę savo per
kamosios galios, tai reiškia, 

planą. Invsetatorius čia savo 
įnašus įmoka kas mėnesį regu
liariai. Jis turi teisę pats pasi
rinkti programos dydį, tik ne
mažiau $10 į mėnesį. Sistema-
tinis planas gali būti atbaigia
mas per 150 įmokėjimų. Pagal 
šį planą dividentai investato-
riui neišmokami, bet automa-

kad šiandieninis doleris turi tik, t i š k a i Padedami prie kapitalo 

pradžiai. Founders fondas vei-, visos inorma.cijos nemokamai, 
kia pagal sisteminį įmokėjimų JŪS galit rašyti lietuviškai. 

(Skeli-.) 

50 et. 1941 m. dolerio vertės. 
Taigi, jeigu, sakysim, kas nors 
1941 m. turėjo banke $10,000, 
šiandien, apytikriai skaičiuo
jant, jis turėtų $12,000 (ban
kui mokant 2 % ) . Bet prisime-
nant, kad dolerio vertė dabar 

šios laidos iškilmėmis ir, daly-
Neturi ji nei nuosavų patai-1 vaujant apie 60 lietuvių, įvyko 

pų, nei reikalingų mokslo prie-; lapkričio 30 d. Šv. Patriko są
monių, nei pakankamos mate-j lejc. 
rialinės pagalbos, nei atitinka-. 
mo skaičiaus pasiaukojusių mo T e v V dėkingumas 
kytojų.^ J. Jakubka buvo žmogus, ku- |vra tik 50 et., faktinai mūsų 

Mokykla veikia šeštadieniais j ris nešė didesnę dalį mokyklos | prieteliaus pinigai būtų lygūs 
seselių pasionisčių klube, už ku( naštos. Nesigailėjo nei laiko,! t*k $6,000. 
rį apmoka vietos bažnytinis ko-; nei sveikatos, nei išlaidų. Lan-Į gaiįa nejudomos nuosavybės, 
mitetas iš bažnyčioje surinktų1 ke atskiras šeimas, ragino t e - į v į e n a s įg elastingiausių inves-
aukų. Tas apmokėjimas yra , vus ir vaikus ir pats kiekvieną, tavimo būdų, pinigu kritimo ei-
menkas ir tik elių gerų šir- į šeštadienį dirbo mokykloje. i gojy y r a investavimas į akcijas 

Iškilmingo akto metu va i - | i r p a skolų lakštus (stock and 
kams, baigusiems mokyklą, p a - ) b o n d s ) < P e r t ą p a t j l a i k ą > p e r 

žymėjimus įteikė kun. J. K u z - I k u r j d o l e r i o v e r t 5 n u k r i t o 5 2 % 
mickis, dėkodamas mokyt. J . | i r p r agyVenimo išlaidos pakilo 
Jakubkai už pasiaukojimą i r j 7 7 % | vidurkis 30 akcijų iš vi-
darbą. Paskum vaikai, dekoda- | s ų A m e r i k o 8 p r a monės sričių 

pakilo 9 3 % (Standard and 

džių pagalba mokykla gali 
veikti. 

Mokykloje nuo pat pradžios 
dirbo vietos kapelionas ir J. Ja
kubka. Jiems talkininkavo V. 
Taseckas, St. Juozapavičius 

, , ,r , - . ^ i mi jam už darbą, Įteikė dova-
(dabar gyvena Kanadoje), O. (

 J 

Peleckienė, V. Ignaitis, J. Va- ^' 
ranavičius. Su mažiausiais pa- . . • £ J : J a k u b k _ * atsisyei- v i d u r i n ė tų akcijų vertė ne tik 
, , ,. UJ v- , „i kino eile visuomenes veikėjų, 

deda dirbti tos pačios mokyk- l r n . . . _ , 
. . . . . . . , e4. Tevų vardu atsisveikino J. Ja-

los auklėtinis, baigęs anglų St., * • i i « TI- nulevicius, Lietuvių Sąjungos j v , ĄAftf Bedc's vid. mokyklą, S. Kaz- . ' H * J . & Įnrasoko 16% 
lauskas. Pastaruoju metu akty- 4 J ".,„"?*_D "**' n e o ^ a m z u o ; ; sos akcijos tiek pakilo, bet ne 

Porr System). Tai rodo, kad 
vidurinė tų akcijų vertė ne tiP 
išsilaikė su kylančio pragyve
nimo išlaidų linija, bet netgi ją 

Be abejo, ne vi-

kuris tuo būdu daug greičiau 
auga. Pavyzdžiui investatorius, 
kuris 1941 m. pradėjo įnašus 
po $20 kas mėnesį po 150 įmo
kėjimų buvo įnešęs $3,000. Jei
gu šianiden jis norėtų likviduo
ti savo investavimą, jis gautų 
$6,861. Taigi jo įnašai daugiau 
negu padvigubėjo. Reikia pasa
kyti, kad investatorius savo 
programą gali sulikviduoti bet 
kada, tačiau programa yra tai 
sukonstruota^ kad didžiausios 
naudos ji neša tik ją užbaigus. 

Antroji fondų grupė jūsų 
kapitalą investuoja pajamoms 
ir augimui. Visi ofndai dividen-
tui moka kas 3 mėnesiai, po to 
kai jie gauna iš atstovaujamų
jų kompanijų. Atsižvelgiant į 
platų dalyvavimą ofndų admi
nistravimui išsiverčiamą su 
mažu mokesčiu. Vidutiniai 
imant i/į% nuo visų gautųjų 
dividentų. 

Šiandien yra apie 150 įvairių 
investavimo ofndų. Jų idėjos ir 

S 0 P H I E BARČUS 
IS YVOI<:S Stoties — flangą lauO 

PIRMAI). Iki l'KNKTAI). 
H: 4* i Iv i 9:»0 vul. ryta 

SrftTAD. 8:»0 iki 0::«> ryte 
IJETUVTSK08 VAKAIU'fiKOS 

Ii tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA * 
7121 SO. KOCK\VKLIi ST. 

(hieago 20, iii. lIKtnlock 4-241.1 

m^ 
MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Vali 'išaites ir 

Grigaliūnaites-Lazauskicnes 

3130 So. Halsted St. 
Tel. ('Aluinei 5-9339 

Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 

viai talkininkauja skautų glo- J"» v i s u ~ s . " A. Molis, s i ū | d t - r a t o W k u r i f ) S b Q t ų tikslai gali skirtis, bet pagrin-
bėjas J. Bružinskas, lydamas steigti vaikų bič iul ių , ž e m j a u p r a g y v e n l m o i H a i d „ ,į. diniai principai - tie patys: 

nijos. Kyla klausimas, kaip ne-
soecialistas £r-\li žinoti kokias 

draugiją, bažn. komiteto ir kat 
Mokyklą lanko apie 30 vai- bendruomenės — kapelionas. 

kų, kurie suvažiuoja iš plačios p a t s J. Jakubka padėkojo už, 
r i - 12- ..,,«.>„ A„*An ™«Lrx> i- i--- - i, I akcijas pasirinkti savo pinigų 

apylinkes. Knygas duoda moky gerus linkėjimus, uz talką, pa- ' . J .' . F b 

kla. Tėvams bereikia nupirkti ragino tėvus ir toliau rūpintis i i n v e s t a v i m u l -
tik rašymo priemones. Jokio savo vaikų taut. auklėjimu, o! Atsakymo i šį klausimą (ne
specialaus mokesčio nėra, o mo pats žadėjo ir JAV būdamas | s i a u k a i p 2 0 m U" a m e n k , c č l X J 
kytojai dirba iš idealizmo - nepamiršti vietos šeimų ir vai- ieškojo per 25 m. Atsakymą 
be atlyginimo. kų. jie rado investavimo fonduose. 

Investuojant pinigus j vienos 
p r kelių kompaniiu akcijas vi
sad?, yra tam tikros rizikos. 
Kompanija, kurią investatorius 
pasirinko, gali turėti gamybi
nių sunkumų, gali sustoti gami-
nii». pardavimas, gali sustoti 
darbas dėl darbininkų streiko, 
taigi vietoj laukto pelno gali 
būti nuostolis. Tokiu atveju 
gali nukristi net akcijų vertė 
ir negali būti kalbos apie divi-
dentus. Bendrieji investavimo 
fandai tokią riziką sumažina 
iki minimumo. Fondų vadyvy-
bčs savo investatorių pinigus 
investuoja ne ji vienos ar kelių 
kompanijų akcijas, bet į 40-150 
aukščiausios kokybės akcijų ir 

TELEVIZIJOS, KAIMO IR 

FONOGRAFAI j 
G E R A N U O L A I D A 

Garantija — Išsimokėjimai 

AP'ARATŲ S U T A I S Y M A S 

dlrbtuvfise Ir namuose atliekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotus. 

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

pirkti fondui geriausias, sau-

"PERGALE JŪROJE" 
Jau buvo minėta apie prasi- iš originalių 60,000,000 pėdų 

dėjusią naują televizijos prog- ilg o filmų. Filmą paruošiant 
rimų seriją vardu "Victory a t prisidėjo net 10 atskirų vatety-

Tai atitinkamai įdomi ir ;bių. Britų BBC taip pat pra-
panaši i "Crusade in Europe" dėjo to filmo televizavimą savo 

rijas, tik šiuo kartu daugiau salose. Amerikinė' televizijos 
dėmesio skiriant jūrų karo lai- auditorija visu dėmesiu seka 
Vyno operacijoms II-jo pasauli- tikrai dėmesio vertus buv. ka-
nio karo metu. 26 sekmadie-,ro epizodus. 
nius per NBC televiziją, bend- . 
raujant ir Amerikos karo lai-
vyimi, bu matomi šie tikrai 
neeilinės gamybos filmai. 

Serija prasideda 1939 m. rug 
sėjo mėn., kada vokiečių nar-
lai'vai pradėjo intensyvų sąjun
gininkų prekybos iaivų psrse-
kioj rną Atlanta. Kaikurios fil^ 
mo dalys yra paimtos iš karo 
grobio, t. y. japonų ir vokiečių 
kariuomenės archyvų ir yra au-
ientiškos priešo nuotraukos, ku 
rių dauguma išvis tik pirmą 
kartą terodomos viešumai. Fil
mas lydimas Richard Rodgers 
muzkos, o kalbėtoji).; I / o 
n i n I (1 ra ves. 

Viso filmo paruošimas truko 
net 2 U metų. Tai 61,815 pėdų 
ilgio kūrinys, kuris buvo su
rinktas, iškirptas, sutrumpintas 

KUR1ANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine f'hlreig*. 

Aii'ins kronnlmi* Ir oppt.rallnlul ap-
ftildyrnui. Punktualiai putarnavima* 

Tel. LAra>etl« 3-0S9H 
Vakarais HEmlock 4-6264 

Churehilia, Didž. Britani
jos premjeras, pranašauja so
vietų galą, lygindamas jį su 
Činhiskano ordos likimu. 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
tmonča pasakoja, ior buvo laikai kada u i doleri galima bvra 

f|iau kaip šiandien! Todėl mumi tikrai malonu pa-
eįmanoma padvigubinti, Šiomis 

kainomis, kurios buvo M«nau reraia lailuvia". Užaikita iiandifn pa* 

pirkti daug daužau 
aukoti ftusos bal» us, kurių Vainas neįmanoma 
kainomis, kur 
Ir į t i k i n s i t e ' 

OfKflĄ 
•OFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sofa-Lova Mieprn<hn«i 

Sukonstruota iš sunk.njM RpyrurAliu 
ant puikaus d*.rbo rėmų rVrinkta U 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jus turėsite daug d&v^ metų 
džiaugsmo ir patogumo nupirks, vieną 
Ii pavaizduotų pavyzdžių. Sofoa-lavos 
su aukštesnėmis atramomis. 

Abiejų kaino* TV> $ O f | -
NereikU įmokėti W«# 

IJETUVIS STANLEY KIM10T8, VTOMAS 

'•\>\L'i FURNITURE & 
APPLIANCES 

2318 ROOSIYELT ROAD nu
w

0
b^,SkUve. 

Atdara kasdien B iki ti, piriuad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki • 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
* 

Mea kviečiame lietuviu* pasidėti »avo taupoiuiis iiiniKu* j Chicago ^avingit and lx>an Aasociation, kuri yia propureionaliai viena U 
itnarkiausiai augančių taupymo (suigų visoj Chicagot. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
\gcncy of ihr United States Government. 

nblcago Savings suvir* 28 metai kaip taugiai ir pelningai teikia visiems teisingą Ir mandagu patarnavimą. Ji ii anksto nrprižada, he» 
'i«ada ilmoka »ukita dividendą. 

MOSU TURTAS SIEKIA A R U DEŠIMTIES MILIJONŲ fX)LERIU i$lO,OOUtOOO.OU; 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
>2^4 South Western A v c . Chicago 

J » H N PAKKL, Pres lden t 
Phone GRovehil i 6-7575 

' 

I i T i H V / l r L \ K i ' i I T ii vaidndoi: PirmadiMHAis nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 

J i i I U V I j | \ / \ XS I / \ H l / \ P« pi«"tu. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uidarvta visa dieną, Šeštadieni*** 
ou« 9 ryto iki 2 po piety 

— — ^ 

' 

KALEDy DOVANAS 
Galite pirkti nu pasitikėjimu iš Budriko krautuves, 3241 S. 
Halsted St. <^tid ara kožną vakarą iki 9:30 P. M. Atidarą 
ir nedeidieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vakare iki Kalėdų. 

Kiną p įriti ven torui u* išpardavimas. Sutaupysite nuo 20% 
iki 40% procento. Jūsy kreditas yra geras, galite pradėti 
mokėti kitą metą be jokių nuošimčių ir be užprašymo. 

IECTRIC MACHINE 
ŝ fiSw* 

Siuvamos elektrikines mašinos po $ 8 9 . 5 0 
Skalbiamos mašinos po $ 6 9 5 0 i r a u ^ -
Prosinamos mašinos mangliai po $ 8 9 * 5 0 
Rašomos mašinėles — Royal, po . . . $ 6 9 - 5 0 
Spinet mažiučiai pianai po $ 3 9 5 - 0 0 

^Ąk:M®W}W^W'»''' >••'' .' "•;•••-"• ^ , , , , „ . . 

Televizijos setai po $ - | 2 0 - ^ 0 i r a u k S * 
Manicure set, kaip ant paveikslo, už 9 8 c 
Minkštos paduškaites po 9 8 ( 

Smoking Stands po $ 1 . 2 5 i r a u k * ' 
24 šmotų Stanless Silver Setas už $ 4 * 9 5 
Iželes po $ " | .50 P° $ 3 - 0 0 i r P° $ 5 - 0 0 
V a i k a m s vež imėl ia i p o $ 3 . 5 0 i r a u k š -

Daugelio visokių vaikams žaislų kainos numažintos 
Klektrikiniai šaldytuvai po $ - | Ą.Q.00 
Elektrikiniai dulkių valytuvai po $ 2 9 - 0 0 
Klektrikiniai blankeiai po $ 2 9 - ^ 
Gražios ant stalo lempos po $ 5 - 0 0 
Lempos — aslines, po J ^ | /\ SO 

Dinette Setai $3950^ $59.50 '" $89-50 

« . * 

2 šmotu Parlor Setai po. 

$98.50 
3 šmotų miegamojo . . 

kambario setai $ 9 8 . 5 0 
7 šmotų Diuing Koom Setai po J «| Ji K flfl 

Naujieji radijas pagauna Europos stotis 
Lietuviškos spalvuotos kalėdines atvirutes po 5c ir 10c. 

Imant daugiau — pigiau 

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

Tol. VIotory 2-9542 Ir CAIumct 5-7287 

Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarų, nuo 6:00 
iki 7 vai. vakare ig WHKC radio atotiea, 1460 kilocycleg. 

^ J 
' 

- - • - • .. -. . . 
I 

S 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAGO. CLONOIS 
an 

Pirmadienis, gruodžio 15, 1952 

MIŠKININKAS - ALYTAUS GERADARIS 
K. SČESNUtEVičIUS, Jr. 

Kukliai gyvendamas i* nepelningo «o- v*). Anksčiau tenai imontl statėsi ark-
dininko darbo vienoje Illinois valstijos liūs ir pačiame miesto centre visados buvo 
faunoje, ant Mississippi kranto, sutinka Jis kampelis užterJtas ir k*lf smarvę. Ly-
savo 65-jį gimtadienį (gruodžio mėn. 18 giai p. Rukuiios nuopelnas yra suvalki-
d.) Žymus Lietuvos miškininkas, viauorne- niame Alytuje parko sutvarkymas. Anks-
ninkas bei kultūrininkas, Antanas Rūkui- čiau tai buvo skurdžia puSų, iglių mi*ke-
ža. Autoriui, kaip alytiškiui, itin malonu lis, pilnas popierių, skardinių ir sąšlavų, 
prisiminti i} energingą miškų srities žino* | | tikryjy buvo malonu jj lankyti, kai 
vą ir visuomenė* veikėją, kuris Alytuje, jis p. Rukuiios buvo sutvarkytas, rodos ne 
ramiam tuomet parubežio mieste, paliko, tas pats miškas. Naujojo miesto gatvės 
žymiy savo darbo pėdsaky. Į pasipuošė medžiais, kurie prieš Lietuvą 

Paprastai gyvenime taip esti, kad pre* 1944 metais apleidžiant davė malony pa-
tendenty j visuomenės ir ūkio vadovauja- vėsį ir pagražino gyventviete. 
mas vietas būna užtektinai, betgi pats gy- j Rūsy ir vokiečiy laikais kataliky ka-
venimas išskiria ir pastato tik nedaugelį, pitiėse buvo mažai tvarkos. Antra vertus. 
Tokiu jvairiy gyvenimo sričiy aktyviu jos buvo perpildytos ir reikėjo jieškoti 
neeiliniu dalyviu buvo ir ponas Rukuiža. kity ploty. To paties p. Rukuižos pas-
Stipraus charakterio, teisingas, darbštus, tangomis ir rūpesčiu vilniškės pusės kata-
kietas sau — jis galėjo ir reikalavo tvar- liky kapinės buvo aptvertos ir aptvarky-
kos iš kity, ir kur jis pasireikšdavo — tos, o suvalkinės pusės kataliky bažnyčiai 
palikdavo neišdildomus kultūrintojo pėd-' buvo išrūpintas greta senos bažnyčios, miš 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
"DRAUGAS" AGENCV 
55 E. Washington St. 

Tel. DEarboni St. 
2834 So. Oakley Ave. 

1H VIrginia 7-6640-7-6641 

sakus 
Kadaise gyvas Alytaus miestas, šio šimt 

ke, didelis plotas naujai bažnyčiai pasta
tyti. Lygiai tos pat Alytaus pusės na u-

mečio pradžioje buvo apleistas provinci- joms kapinėms buvo paskirtas prie ulonų 
jos miestelis. Jo centras tada buvo Vii- kareiviniu aikštės keliy akeriy miško plo
niam pusėje, kur buvo mūrinė bažnyčia, tas. 
valdžios ištaigos ir turgus. 1 9 0 3 - 0 5 me- f ., . _ . , . . . . . . „ „ . „ . „ • . , 

AI J i .«• ... v*.^~» Didis jnašas | kulturiiy gyvenimą 
tais Alyty sujungus plentais su Variną, r— r * »/ 
Gardinu, Seinais ir Suvalkais, pratęsus | Didelis įnašas į Alytaus ekonominį ir 
geležinkelį iš Varėnos į Suvalkus per Aly- kultūrinį suklestėjimą buvo padarytas p. 
ty, miestelis pagyvėjo, juo labiau, kad \ Rukuižos, išrūpinant panemunėje apie 
jame imta statyti didelį skaičiy kareivi- 150 akeriy miško ploto — vasarvietėms 
nių, kur buvo vėliau apgyvendinta gan jrengti. Šis plotas, tarp geležinkelio ir 
stipri rūsy kariuomenės įgula. Kareivi- Alytaus miesto, buvo padalintas į sklypus 
niu, tilty, keliy, tvirtovės (Alytuje būta ;r išrištas lengvomis mokėjimo sąlygomis 
III eilės tvirtovės) statybai į Alyty be n o rintiems ten vasarnamius pastatyti. Gi 
kariuomenės, suplaukė daugelis žmoniy ir mjJk0 plotas už geležinkelio iki Kaniūkų 
iki pirmojo karo pradžios Alytus galėjo p i P n t 0 , buvo paskirtas Alytaus parkui, 
didžiuotis savo rūšies „aukso amžiumi". Tokiai padėčiai esant, Alytus už keliy nor 
Nuo tada Alytaus gyvenimo centras ėmė n ialauj gyvenimo mėty turėjo patapti žy-
nusvirti į Suvalkinę puse. Parėjo tatai m j u vasarviečiy miestu, kur svečiai iš di-
nuo pravesto geležinkelio, kurio stotis bu
vo Suvalky pusėje. Turint galvoje kariuo 
menę, valdininkiją ir pirklius, Alytus ta
da Duvo rusiškai - žydiškuoju miestu. 

PROGOS OPPRTUNITIES 

I-mojo pasaulinio karo metu 

1914 metais prasidėjęs I pasaulinis ka-

desniy Lietuvos miesty galėjo sėkmingai 
gydyti savo sveikatą ir ilsėtis. Puikus ge
ležinkelio ir autobusy susisiekimas prie 
to garantavo Alytui puikią ateitį. 

Prof. Rukuižos pastangomis, buv. Aly
taus majoratinio dvaro laukuose, ant Ne-
muo kranto, atsirado vienas iš didesniu 

ra» nuūžė apylinkę, stipriai nukentėjo vii- Lietuvos daigyny ir medelyny (14 akeriy 
niškė Alytaus pusė. Alytus virto negyvy ploto), kur greta papuošimui auginamos 
kareiviniy miestu ir 1918 metais, vokie- medžiagos buvo turtingas vaismedžiy sky-
čiarns apleidžiant Lietuvą, gaila buvo į jį rius. Sio medelyno garsas buvo platus ir 
žiūrėti. Išnaikinti apylinkės šilai žibėjo iš visos Lietuvos plaukė tenai gausūs už-
savo didžiulėmis retmėmis, kareivinės juo- sakymai, o Alytaus apylinkė ėmė dabin
davo didelėmis išimty dury ir langy dė- tis gražiais medeliais ir vaisiu sodais, 
mėmis. Miestas skurdo, juo labiau, kad, Mirtiną smūgį vilniškei Alytaus pusei 
tuoj po pirmo karo pabaigos prasidėjo savo laiku sudavė Alytaus miesto ponai, 
lietuviy - lenky karai, kurio pasėkoje at- perkeldami iš ten turgus į suvalkinę pu-
sirado negyvas rūbelius — t. v.'demark- sę. Tuo buvo vilniškės pusės gyvenimo 
linija. Alytus virto tyliu, nusmukusiu už- klausimas išspręstas ir kiekvienam tos pu-
kampiu. I *čs miesto mylėtojui buvo malonu matyti, 

Ii vistik į nepriklausomo gyvenimo ga-1 kaip dėka p. Rukuižos pastangų kilo ne 
la, Alytus buvo judrus malonus ir švarus vien suvalkinė, bet ir vilninė Alytaus pu-
kurortu (resorty) miestas. Miestelį iki to sė. Šios p. Rukuižos pastarosios atžvilgiu 
lygio pakelti pasidarbavo visa eilė asme- veikla buvo itin vertinama, 
nu, ju neeilinę vietą reikėty skirti šiy 1933 metais Merkinėje buvo ruošiama 
metu solenizantui, moksl. mišk. p. A. Ru 
kuižai. 

RKGFNT'ft iv 1IIM t IR KIMMP.MV 
VALYKLA 

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

41.18 \V. Montrose Ave. 
arba saukite- KlUlnro 5 - » 8 l ! 

RCBV VALYKLA 
su 3 kamb. užpakaly, pilnai apstaty
ti. Nuoma $(>r». Garu apAlld. O M U 
nuomos .sutartis, Ideali vieta siuvėjui. 
Apleidžia miestą, nori skubiai par
duoti, nebrangiai, M.760. 

.IISV'J N. Honore. 
Lincoln 9*2197 

Valykla Ir siuvykla jskultunt dldelj Į 
Hotfman „pres'a''; gerai einąs bla-
nls; geras J rengimas; prieinama nuo
ma; gera sutartis; pulki proga slu-
vfyui: ideališka porai; parduoda 'už 
%1,'toO skubiam pardavimui - ap
leidžia miestą. 

SftlO 80. Ualla<v SI. 
liAfnyettc t - l 0 8 8 

RKKTOKANAfl 
Oeral olnąs biznis labai judrioje a-
pyllnkSJe. IMlnal jrengtas, moderniš
kai. Kartu ir . ,burbėme pit". Ideali 
vieta specialybėms. Žema nuoma, 
gera sutartis. Nebrangiai. $2,500. Dėl 
kity interesu nori skubiai parduoti. 

0218 S. F.VHUM 
KKnuood 6-0705 

Meslnfi pietvakariu biznio rajone; 2 
vyry krautuvė; daro dldelj klekj biz
nio; visi moderniški įrengimai; že
ma nuoma; garu apšild.; gera sutar
tis; turi parduoti — priežastis Ilga. 
Pamatykite įvertinimui. 

5838 So. Keilzle Ave. 
II1 ui Imk I ::<•,»;; 

HELP WANTED VYRAI 
t0*m * «» ^ • 

H"».tlM»N KNVGOK 

AK JAU TURITE 

SAN MICHELE KNYGOS 
n rJALj? 

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

SIEGAN BAKERV 
2208 East 71 Street 

MIdway 3-0500 
Reikia darbininkų 

BENDARAM FABRIKO 
DARBUI 

Dieninės ir naktinės pamainos. 
Patyrimas nebūtinas 

Geras pradinis atlyginimas 
Gausūs priedai darbininkams 
Kreiptis i Personnel Office 
CONTINENTAL CAN CO. 

3815 H. Ashland Ave, 
• - 1 u i - - • • - - — - . 

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

• WIKE DRAWERvS 
• HELPERS 

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

Kreiptis 4680 W. 53rd S t 

TOOL& 
DIE MAKERS 

CRAFT 
MANUFACTURING 

COMPANY 
3949 W. Schubert Ave. 

JHTELP AVANTEI) — VYRAI 

M A N 

Si knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

taip vadinama „Senovfts diena", kurioje 
norčta parodyti plačiajai Lietuvos vi-

1927 metais, likvidavus 2em*s Ūkio suomenei trakinių dzūkų senovės menas,' v a i z d i n g u m u ir a t v i r u m u s u p a ž i n 
Akademijoje miJkų skyrių, Alytuje buvo papročiai - kultūra. Pradžios mokyklų pa- d ina J u s 8U t o k i o m i s į ž y m y b ė m i s , 
įsteigta vidurinioji miškų mokykla. Jos stangomis, vadovaujant tai iškilmei komi- ka ip n o v e l i s t a s M a u p a s a n t , gydy-
direktoriumi buvo paskirtas minėtas so- teto, kurio tarpe būta ir p. A. Rukuižos, 

REAL ESTATE 

ir p. A 
lenizantas. Mokyklai vieta buvo parinkta buvo suruoštas iš tikrųjų didingas reginys 
labai vykusiai, nes Alytaus srityje buvo Senovės drabužiuose žygiavo senutės dzū-
atstovaujami visu tipu miškai, jų tarpe kės tautiniuose, dailininku fantazijos ne
garsūs Lietuvos ąžuolynai, Punios šilas, sugalvotuose, drabužiuose. Jos giedojo se-
Mokiniams ir mokytojams čia buvo proga noviškas dainas (dzūkai dainomis vadina 
gerai pažinti savus mišku*. Erdviose, nors sakytąsias eiles, visą kas išreiškiama dai-
aplcistose, kareivinėse buvo pakankamai na, šių dienų prasme, dzūkai vadina gies-
vietos jsitaisyti mokiniams, mokytojams ir mėmis, ne dainomis. Klaidinga vadinti 
įsteigti reikiamus kabinetus bei įrengimus. Dzūkiją Dainavos kraštu dėl to, kad jie 
Nykus prieš tai, o naktį gudus pereiti, yra giesmingi. Dzūkuose esama nemažai 
Saratovo kareivinių rajonas, atsikėlus čia Dainavos dvarų ir kaimų, bet jų vardų 
mokyklai, įgavo dvasios, pagyvėjo — pa- kilmė yra visai kita, negu jiems dabar su-
grolėjo. Seni išdžiūvę topoliai ir krūmai teikiama). Atvykę tą dieną j Merkinę iš 
liko pašalinti, senos gyvatvorės pakirptos, visos Lietuvos kilę dailininkai, teatralai, 
atnaujintos, pasodinta naujų. Visais pa- rašytojai savo akimis pamatė tą didelį lo
kaliais atsirado pasodintų jaunų medelių byną, kurį tat dienai iškėlė į šviesą senės 

tai darbščių Alytaus miškų mokyklos ir seniai — dzūkai. Šioji iškilmė buvo 
rankų darbas. Tarpe rajono ir plento pradžia studijuoti ir nagrinėti liaudies 
buvę smėlynų plotai virto daigynais ir menas. Ne vienas menininkas pasisėmė 
medelynais, sužibėjo naujai atremontuo- sau temų savo kūriniams. Vėliau tas ju
tos kareivinių patalpos. Buvo įsteigta spe- dėjimas išsirutuliojo, kaip platus susido-
t iali Mokomoji urėdija, kurios urėdu bu- mėjimas etnografiniais, regionaliniais klau 
vo tas pats p. A. Rukuiža. Jo darbštumas simais. Tad p. Rukuižai tenka garbė bū-
ima spinduliuoti ne vien aplink mokyklą, ti pionieriumi šioje srityje bendrai ir dzū-
bet toli į Dzūkijos miškus. kų liaudies kūrybos iškėlimo aikštėn — 

Prie mokyklos atsirado specialus vai- specialiai. Visa ši gausi ir brangi etno-
sinių medžių motinmedžių sodas (vedėjas, grafinė medžiaga iš Merkinės buvo per-
veliau, prof. J. Rauktys), kuriame buvo kelta į vilniškės pusės Alytaus Jezno ir 
auginama medžiaga raizgams — atseit 1 Lietuvos Kariuomenės Pulko gatvės san 
apylinkes sodų laukinukams įskiepyti ša- kryžoje esamą seną karčiamos patalpą 
kūtės. Atremontuota liko buvusios rusų (buvę Chešeso namai), ši karčiama bu-
latkais Alytaus miškų urėdijos sėklų džio- vo liudininke senų ir garsių Alytaus die-
vykla. Kad pailiustruotų, kaip ji dirbo — nų, kada čia rinkosi dar Smolensko sei-
užtenka paminėti, kad specialios didelės mai (pabėgusiųjų iš rusų okupacijos ba-
šapos - klojimo neužtekdavo kartais kon- jorų), būta rotušės, burmistro ir buvo ka-
koriežiams ir sėklai sutalpinti. Apylinkė* ralių ekonomijų miestas. 1934 metais ten 
miškai gavo užtikrintai gerą sėklą, jų pra- įsikūrė pirmas Dzūkijos kultūros muzė-
retėjusiems medynams atnaujinti. jus. Jo tiesioginiu vedėju buvo p. Rukui-

Viename kareivinių rajono trobesių ža. P. Rukuiža dėl savo nuopelnų Lietu-
komplekse atsirado moderni terpentino vos etnografijos mokslui žinomas ne tik 
darykla (vedėjas Dr. St. Kripas). Ji pil- Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Saulių na-

tojai Charcot, Pasteur, Jus nuve
da i žemes drebėjimo snnaikinitą 
Messiną ir gražiąją Capri, Juma 
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" 
2334 So. Oakley Ave. 

Gerai pastatytas senesnis namas 
WlUmette. Mažas butas 2-me augfite 
arba gal ima naudotis kaip 3 mleg;. 
kamb. namą. KarStu oru apSild., 
kampinis sklypas 6 4 x 8 7 ; žemi mo
kesčiai, nebrangiai apfilidomas. Kaip 
tik geras atremontavlmul dėl pasi
pelnymo. Saukite savininką — 

GReenfoaf 5-4874 

Merrill apylinkėj — 73rd; „Sun Par-
lor" 8 butų; 5 kamb. kiekvienas 
su uždarom verandom užpakalyje. 
4 autom, mūrinis garažas; koklių vo
nios; moderniška kanalizacija; garais 
— stokerlu ap&ild.; 1 butas tuftelas. 

Middle age preferred General 
Maintenance work. — Permanent 

5 day — 40 hour week 
Good working conditions. 

PILSEN PARK BREWING C0 
3049 W. 26th Street 

BI. 7-9502 

Ar domitPs nuolatiniu darbu. Svario
jo dirbtuvėje kur darbininkai yra 
Įvertinami? 

MUMS RRIKIA: 

• TOOL MAKERS 

• TOOL ROOM M ACHINISTS 
Geras atlyginimas geriems vyrams. 
GausAs priedai. Priimsime gabius 
D.P. Reikia suprasti ir kalbPti ang-
liSkal. Kreiptis — 

Facs Products, Inc. 
2A&0 South \Vabaah Ave. 

SWITCHMEN 
Needed by 

SANTA FE RAILWAY 

Experienced 18—50 years 
Inexperienced 18—35 years 
Apply 

3611 West 38th St. 
(38th & Central Park) 
Train Master's Office 

Mr. Frank Ward 

B O Y S 
16-19 years of age 

FUIX TIME 
LIGHT FACTORY WORK 

GOOD WORKING 
CONDITIONS 

WILSON- JONĖS CO. 
3300 Franklin Blvd. 

(500 North — 3300 West) 

Chicaso 8. 111. 
TKE -m*?--

ARIiINGTON N I K I U S 
.Savininkas parduoda gražų naują, 
modernų mūrinj „ranoh" stil iaus na
mą. Atdaras apžiūrėjimui. Didele 
1 0 x 1 4 kokline virtuve, kokline vo
nia, 2 mleg. kamb. Automatiškai a-
liejum apšildomas. „Utility room". 
Sklypas 6 2 x 2 0 6 . Gražiai apsodintas. 
$16.800. 

1101 W. Wing Street 
OLearbrook 8-4644 

nai aprūpindavo Lietuvos paklausą ter
pentino ir kalifonijos. Tas jgalino visoje 
Lietuvoje isVystyti ausytą puiies sakų 

my statyba — irgi jo nuopelnas. 
Daug miškininkų ir visuomenes veikėjų 

mat? Alytus, bet nei vienas iš jų nepaliko 
produkciją ir duoti uždarbio ne vienam miestui tokių vertingų pėdsakų, kaip šių 

metų solenisrantas. Nenuilstamu savo dar
bu, savo krašto meile vadovaudamasis, jis 
parodė, kiek reikšmingas yra visų žinybų 

Šimtui Lietuvos piliečių 

Miesto išpuošimas 

Alytaus miesto Tarybos nariu p. A. Ru- ^ r n u s bendradarb.avimas, norint atsiekti 
kuižai būnant, išnyko vilniškio Alytaus ki^vienoje srityje norimo tikslo, kultiiri-
geda - dvokiantis upelis, kuris skrodė n a n t kraSV»- Ypatinga. Alytaus miesto pa-
šią miesto dalį. Jis liko įspraustai j pože ^ į į į j f ff*_f!l*J!*.JCri!? 
minj kanalą ir nuvestas j Nemuną. Jo 

V KPK A L KIŠKIT K PROGOS: 
Patarnavimas nemokamai 

"DRAUGAS' — goriausias lietuvių 
dienraštis, metams tik 9 dol., pusm 
$4.50. 

"K. K. LAIVAS" — labai |domus 
religines ir tautines minties savait
raštis, metams tik 2 dol. 

"THE MARIAN" — mSnesinit 
puošnus anglų kalboje išeinąs žurna
las, metams 2 dol. 

Šluos Ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratą, kiekvieną sekmadieni "Mū
šos" spaudos kioske prie Sv. Kry-
žtaus bažnyčios Town ot Lake lietu
vių kolonijoje, dlų laikraščių atsto
vas išduos jums pakvitavimus. 

UPtown 8-1700 

SVvTTCHMEN 
Needed by 

ILLINOIS NORTHERN 
RAILWAY CO. 

Experienced up to 
50 years of age 

Apply 

MR. KELLY 
2610 S. Western Ave. 

Pardavimui: Dvi krautuves, karStu 
vand. apšild., i butai — vienas 6 
kamb., antras 3 kamb., 2 autom, ga
ražas, vlrft $200 J m6n. pajamų. Kai
na $17,000. 

2436 S. Oajdey Ave. 
Parduoda dSl silpnos sveikatos. 

3459 W. 73rd Place dabar yra tik 
užbaigiama kampinis 4 kamb., 2 
miegam. Mūrinis "ranch"; spaustu 
oru aliejum apšild. Kainai $12,760. 

Atdara apžiūrėjimui bet kada. 
HEmlock 4-9222 

sketbtt* -IIKAPJOE" apsimoka, 
am Jis yra plačiausia' skaitoma* 

tttuvlų dienraštis, o skelbime. 
xsJna yra prieinama visiems. 

CALUMET P A R K E naujas 4 H 
kamb. 2 miegam, mūrinis namas su 
Mbreezeway" ir prijungtu 1 V6 autom, 
garažu. 2 natūralūs židiniai. Spaustu 
oru aliejum apšild.; Ištisas rūsys; 
kaina $18,600. Pietvakariuose ant 
kampo 125-tos Ir Ada. Atdara ap
žiūrėjimui nuo 10 vai. ryto iki 6 v. 
po pietų šeštadieniais ir sekmadie
niais. HEmlock 4-9222. 

LIETUVIU 

vieton atsirado platus bulvaras su kerpa 
miškininkas - visuomenininkas. Savo dar
bais jis pastatė sau ir d/ukų Širdyse ne-

žoles gazonais, keliomis eilėmis ap- ^dildomą — amžiną paminklą mos 
sodintais dekoratyviniais medžiais, ku
riuos pasodino p. Rukuižos vadovaujami 
miškų mokyklos mokiniai. Lygiai p. Ru 
kuižos pastangomis Jezno gatvė jgavo kul
tūrinę išvaizdą. Neišvažiuojamas smėlynas 
sausros metu ir pasklidęs purvas toje vie
toje lietingame ore virto puikiu vieške
liu, kuriuo galėjo kursuoti sunkūs krovi
nių ir keleivių automobiliai. O anksčiau 
čia lengvi vienkinkiai dzūkų vežimėliai 
klimpdavo. 

Energingas ir darbštus p. Rukuifa tin
kamai išnaudojo savo padėtį Alytaus mies 
to taryboje, kad Alytų kiek galima pa
gražinti — suteikti jam, taip kiekvienam 
Lietuvos miestui reikalingus Žalesų plotus 
— plaučius. Suvalkinėje Alytaus pusėje 
jo pastangomis atsirado parkelis t. v. 
„trikampyje". Ta vieta yra pakitėjus nuo/ 
tilto ties pirmu skersgatviu (Dugnų gat- i 

Garbė jam. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS ER 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi | namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—I» v. vsk. 
M. RIMKUS, 41 l t 8o. Franclsoo. 

Telef. Y A 7-1099 

"2iu-ėkite, u i tūkstančio metų lietu
viško įtnijaus kūrinys!" 

Dr. J. Balys, "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis, "Darbininke* 
Paleidžiame šią eilių knygą "ii kaimo 

į kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Piano Vaičaičio žodžiais. Tas mūsų kai-
mas šiandien pasidarė visas platus pa
saulis. 

A. Vaičiulaitis, Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvaizdų. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So. Oa^fly Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 
Užsakytos knygos siunčiamos paštu 

'• 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
i)niiij»(t |»Tn«iHnM.liii. • vrisiioiiid. iiiiiki n \% 

ORDKR FILLERS 

Perm. Day and night shift 

$1.85Va starting rate and night 
bonus. Group ins. & Hospitali-
zation. Mušt speak and read 
English. Apply in person. 

OSCAR MAYER & CO. 
1241 No. Sedgwick S t 

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

J. T. RYERSON & SON 
SIŪLO JUMS 

Nuolatini darbą, Svarią dirbtuvę^ dar
bininkų {vertinimą. 

MUMS REIKALINGA 
• STEEL WAREHOUSE 

HELPERS 
Nereikalingas patyrimas. Mes išmo
kysime sąžiningus darbininkus. 

• SHEET SUKAK MEN 
Naktinis darbas 10% premlum 

Pilna darbininkų priedų programa, 
{skaitant „bonus" planą. Proga da
ryti pažangą nuolatiniams vyrams. 
Ateiviai kviečiami. Turi supranti ang
liškai. 

• 

ATEIKITE — 

2602 West 16th St. 
SEMI — TKAILER BODY 

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

LA 3-7840 
TRAILMOBILE INC 

3301 S. Justine 

HELP WANTED — MOTERY8 

<*'la yra nuolatinis darbas gabiai 
8TENO.— TELEFONO CENTRINES 

OPERATORIAI 
Patyrusį, bet priimsime Ir gabia pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, 
{vairios pareigos. 6 dienas savalt^Jo; 
gausas priedai. Ateikite 

COOPER CAP.TON CORP. 
4343 So. Ashland Avrt. 

FR. 6-1400 

Ar Jfis esate susidomėję nuolatiniu 
darbu, maloniom apylinkėm, darbi
ninkų {vertinimu? Mes turime keletą, 
vletij 

KTENOfJRAFlftaS 
Patyrusioms, bet priimsime ir ga

bias pradednm'ias darbą; malonios 
durbo sąlygos, {vairios pareigos. Pro
ga vartoti savo gabumus. f> dienas 
savaitėj. Clausfis priedai. Ateikite 
šiandien ir pakalbėkite apie savo 
ateit) su />j A j g 

r,ODF.n INCINERATOR 
407 So. Dearbom St. 

( i l K I S 
.18 to 30 years of age 

Learn Interesting 

BINDERY WORK 
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 1 0 ^ to 1 5 ^ 
Good transportation 
Cafeteria in Plant 

Apply 

R. R. DONNELLEY 
& SONS, CO. 

2123 Caluract Avenue 
Turime nuolatini darbą gabiai 

STENO - TYPIST 
Malonios darbo sąlygos, {vairios pa
reigos. Imsime budrią naujai prade
dančią dirbti. Maža raštine, drau
giška atmosfera. 

GAMBLG • 8KOGMO, INO. 
348 N. Olinton 

DEarboni 2-M52 

PRANEftMMAS 

H. R. M. CABINET 
Naujai atidaryta Brighton Par
ko apylinkėje lietuviška baldų 
dirbtuve. Taippat parduodame J-
vairių kumodų rankenas ir lempas. 

2424 WEST 47th STREET 
Tel. — VIrginia 7-0974. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

SKELBKITfiS "DRAUGE"! 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JI KITIEMS. 

HELP WANTKD — MOTERYS 

Ar domitčfl nuolatlinlu darbu? 

GATEWAY 
TRANSPORTATION CO. 

TURI KELETĄ VIETŲ 

MAAININKftM-TYPISTS 
Mnlonlos darbo sąlygos, {vairios pa
reigom. Imsimo budria** naujai pra
dedančias dirbti. Dirbkite arti na
mų, sutaupykite kelionėn laiką Ir IA-
laidas. KrHptiB asmenlftkal ar te
lefonu pas Mr. Sulllivan — 

2023 S. Morgao 

Ar Jfin iofikot pastovaus darbo su pui 
kiomls sąlygomis, ir darbininko {ver
tinimu. Mums reikia 2-Ju sugebančių 

T Y M 8 T 8 — GENERAL CI.ERK8 
Patyrusių, bet bus priimamos ir ga
bios pradedančios, {vairios pareigos, 
g a u s priedai — 6 dienos savaitėje. 
Skambinkite ar pamatyklt Mr. Klein 

TH0MAS & BETTS C0. 
411 SO. SANGAMON 

Telef. MO 6-4780 
. • * • 

Turime nuolatlnj darbą gabiai 
I.I-.M-: KAI i CLKRR - TYPIRT 

Malonios darbo sąlygos, Įvairios pa
reigos, ims ime budrią naujai pra
dedančią dirbti. Kriptls — 

P R E D C. KRAMER CO. 
I2K H. Paulina St. 

TYPISTS 

Experienced for order dept 
will teach 

IBM 
and general details. Perm. — 
40 hours. Medium size manu-
facturer. 

Near Madison & Western 
Phone: 

MOnroe 6-6710 

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

STKNOGRAPHER 

Virš 25 m. amž. 
„Accuracy essential" 

Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos. Proga naudoti jūsų Iniciaty
vą. 6 dienų sav. —• 9 Iki 6 — 
Atlyginimas pagal gabumą. Gausūs 
priedui. Hkambinkito susitarimui. 

CHKLSKA FAN & KLONIU 
CO., INC. 

427 W. Erie S t 

Superior 7-3560 

Pakeiskite Jdaų laisvą laiką j pinigus 

BENDRAM RASTINĖS 
DARBUI TARNAUTOJOS — 

NUOLATINIS 

MOTINOS 
Kaip išleidžiat vaikučius J mokyklą 
ar Jūs noi-eturnSte dirbti daliną lai
ką? 9 ryto Iki 2 po pietų. 5 dienos. 
Nereikalingas patyrimas; Išmokysime 
Jus; pageidaujame tas gyvenančias 
pietvakariuose; puiki proga užsidirbti 
extra pinigų. Ateikite ir pamatykite 
Mr. Seymonr Holleb arba Mr. Rubln. 

HOLLEB & CO. 
3223 So. Westcrti 

ISNUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. GalimybS naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. Halsted St. 

Išnuom. 3 kamb. su baldais Marquette 
Park'c. Rūsyje; suaugusiems asmeninu. 

Saukite: 
HEmlock 4-0290 

HELP WANTED — FEMALE 

Ar domitžs nuolatinju darbu su užtikrinta ateitim? 

HOME INSURANCE CO. 
TURI KELETĄ VIETŲ DEL 

• TYPISTS 
• FILE CLERKS 

• STENOGRAPHERS 

Pageidaujame patyrusių, bet imsime budrias naujai pradedan
čias dirbti. Malonios darbo sąlygos, įvairios pareigos. 5 dienų 
savaitė. 7 vai. dieną, 8:45 iki 4:45. Moderni rastinfi. Puiki „Wo-
m e n ' s l ounge" , ir v a l g y k l a . G a u s ū s pr iedai d a r b i n i n k a m s . P r o g a 
naudoti jūsų iniciatyvą. Kreiptis asmeniškai arba saukite Mr. 
Enfield ir pasitarkite apie jūsų ateitį pat — 

HOME INSURANCE CO. 
17S W. Jackson Blvd. ffArrhon 74)680 

tf 
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• 
Jau pats laikas pagalvoti apie ateinančias šventes ir apie 

savo artimuosius 

Lietuviu Prekybos Namuose jau dabar Jus galite apžiūrėti ir 
užsisakyti įvairiausiu praktiškų Kalėdoms dovanu, o mokCtl 

už tas dovanas tik sekančiais metais 

SPEED 

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

MAMAI IR DUKRELEI PUIKIAUSIA DOVANA 

Taip, dvi skalbiamos mašinos už nuostabiai žemą kainą 
tiktai sį dv. Kalėdų menes) 

A -"tfe 

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 mamytės 
skalbiamoje mašinoje. Ištikru-
jų, tai tikra skalbiama mašina, 
varoma kišeninės baterijos. 
Ateikite mama ir dukrele ir 
pamatykite kaip skalbia abidvi 
mašinos. 

$89-00 

{ 

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

$129.00 vertes puiki kabinetine prosinimo mašina sutaupys 
daug sunkaus darbo ir brangaus laiko, tiktai už $39-50 

$229.00 šaldytuvai įvairių firmų ir dydžių tiktai už $ | 89-00 
$24.00 vertes ant grindų pastatomos lempos už . . $ | g.50 
Už $149.00 parduodami 3 dalių mieg. kamb baldai, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Už $8.50 parduodami 9x12 Linoleum, įvairių 
spalvų, pas mus $4-50 

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

Už $179.00 parduodami 7 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus [ 29-00 

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

MŪHIJ prekyboje lūs rusite tai, ko .Iiis nonai JieSkolote, prieinu motu I* 
be i..i.ni ii/»i|>i-.).tiiiii kautomis, VIHIUIM lengvuia lšutokftlmaiH. 

Neleiskite aavo Miinkial uždirbto pinigo voltui, non snukiai atitaiso
ma padaryta klaida. I'a.s mus JŪH pirksite augi toi kokybės prekos 
už žeiueMiie-M kaimui negu b<>t kur kitur Chlcagoje. 

PREKYBA ATIDARYTA: Kasdien nuo 9 vai. r^to iki 9:90 v. v. 
Sekmadieniais nuo II. vai. ryto iki 5 vai. vakaro 

HekiundienlalH nuo 11 vai. ryto iki f> vai. vakaro. 
S. kmadieniats neskaitomo pardavimo taksi], sutaupysite. 

FURNITURE CENTER, INC. 
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

22 24-26 So. Halsted St. Tel. Victory 24226 j 

f LIETUVIU PREKYBOS NAMAll 
MŪSŲ KOLONIJOSE • 

' 

Elizabeth, N. J. Atsiradus nepatogumų, mene 
sinius susirinkimus nutarta da
ryti ne kiekvieno mėnesio antrą 
antradienį, kaip buvo iki diol, 
bet kiekv.eno mėnesio antrą 
pirmadieni toje pat vietoje (Auš 
ros Vartų parapijos mokykloje) 

Vyčių veikla 
Gruodžio 7 d. parapijos sve

tainėje įvyko Nevv Jersey ir 
Nevv Yorko apskričių L. Vyčių 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo 50 atstovų ir daug svečių, ir tuo pat laiku. % 

Atstovai buvo iš Great NccR,! Prieššventinius parengimus 
Pateraon, Bayonne, Newark,^jau padarė Brighton Parko ir 
Harrison, Nevv York, Brooklyn, |Marquette Parko rėmėjai. Pir-
Philadelphia ir Linden kuopų. muoju, kaip ir visada, rūpinosi 

Centro Valdybą atstovavo pir 
mininkas L. Vasilauskas, Ona 
Klem ir Ona Mitchell. 

Suvažiavimą atidarė Eliza-
betho 52 kuopos pirmininkas K. 
Ožkutis, kuris visų pirma pa
kvietė vietos kleboną kun. J. 
Simonaitį, seną garbės vytį, su
kalbėti invokaciją. Po invokaci 
jos tarė sveikinimo ir linkėjimų 
žodį ir perdavė suvažiavimo po
sėdį vadovauti apskrities pirmi
ninkui, Nevv Yorko kuopos ak
tyviam vyčiui L&rry Janonis. 

Buvęs centro valdybos pirmi
ninkas Juozas Bulevičius pra
nešė apie rengiamą a. a. Myko
lo Norkūno atminčiai pagerbti 
L. Vyčių koncertą, kurio prog
ramą atliks mūsų tautinio pasi
didžiavimo reprezentantai, Met
ropolitan operos solistai: Ona 
Kaskas, amerikiečių žymiausias 
kontraltas, Metropolitan ope
ros konkurse laimėjusi prieš 
700 konkurentų, ir naujai ky
lanti meno pajėga Algirdas Bra 
zis, kuris taip pat jau antrą se
zoną dainuoja Metropolitan ope 
roję su dideliu pasisekimu. Kon 
certas rengiamas 1953 m. sau
sio 18 d. 3 vai p. p. Academy of 

i Music salėje, Brooklyne. 

Suvažiavimas nutarė ruošti 
Lietuvos Nepriklausomybės — 
Vasario 16 d. — minėjimą. Mi
nėjimo vietą̂ , lai ką. parinkti bei 
programą sudaryti pavesta Lie
tuvos Reikalų Komisijai. 

Ponia O. Ulėm pranešė, kad 
sekantį šokių parengimą numa
toma daryti 1953 m. vasario 14 
d. Jackson Auditorium, Harri-
sone. 

Great Neck, N. Y. kuopa, ap
skrities valdybos vaidu, kovo 
1 d. rengia iškilmingą šv. Kazi
miero metinį minėjimą 10:30 
vai. pritaikintomis pamaldomis, 
pritaikintu pamokslu, bendra 
komunija, o po to pusryčiai. Po 
pietų gi įvyks apskrities suva
žiavimo posėdis. 

Posėdis baigtas Vyčių him
nu, o po to sekė nuotaikingos 
vaišės, kurias paruošė ir patie
kė p. p. O. Baronas, Marija Mo-
tiečius, Antanina Križonis ir 
Pegy Merritt. 

Pirmininkas Janonis prane
šė, kad š. m. gruodžio 12 d. 
Kearny įv̂ yko L. Vyčių susirin
kimas, kuriame buvo patiektas 
vyčių L. Vasiktusko, J. Bulevi-
Siaus, Onos Klem ir' J. Matu-
Mnsko konkretus planas steigti 
apskrities naują senjorų grupę. 

A. R. 

Chicagoje 
Nauja Gildos valdyba 

Paskutinis šių metų Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos su
sirinkimas buvo paskirtas valdy 
bai rinkti ir 1953 m. seimo rei
kalams aptarti. 

Susirinkimas buvo labai gy
vas ir pilnas gero ūpo, nors ir 
reikėjo skirtis su ilgamete pir
mininke p. Veronika Gečiene, 
kuri dėl sveikatos pirmininkės 
pareigų atsisakė, pasižadėdama 
padėti, kada tik galėdama. Nau 
ja pirmininke išrinkta M. Aitu-
tienė, 2203 VV. Cermak Rd. Ki
ti valdybos nariai šiap pareigas 
pasiskirstė: J. Kerulis. — vice
pirmininkas, B. Vaišnorienė •— 
sekretorė, O. Labanauskaitė — 
finansų sekretorė, Marcelė Na
vickienė — iždininkė. 

V. Gečienė su savo pagelbinin 
kais, o antruoju — B. Vaišno
rienė, Dubinskienė ir daug kitų. 

•t 

Čiucžeju klubas 
Chicagos katalikų jaunimo 

sporto organizacija CYO gruo
džio 20 d. pradeda ̂ čiuožimo se
zoną. Klubas yra stiprus, lai
mėjęs eilę pirmenybių JAV-se 
ir vienas jo narys padare nau
ją 10,000 metrų čiuožimo rekor 
dą amerikiečių olimpiniuose žai 
dimuose. 

Į klubą priimami nauji na
riai. Kreiptis j CYO atletikos 
direktorių J. VValsh, 31 E. Con-
gress St.; telefonas VVAbash 
2-1114. 

Vaikams ir ligoniams 
Levvis Tovvers, kur Katalikių 

Moterų Klubas turi savo būsti
nę, gražiai išpuošta. Klubas rcn 
giasi pavaišinti ir apdovanoti 
200 neturtingų vaikų. Klubo na 
rės taipgi paruošė apie 600 pa
ketėlių, kuriuos išdalins miesto 
džiovininkų sanatorijos ligo
niams. 

Naujas simfonijos 
dirigentas 

Vieton iki šiol buvusio Chi
cagos simfonijos orkestro, diri
gento R. Kubeliko, nauju pa
rinktas Fritz Reiner. Naujasis 
dirigentas yra gimęs Budapešte 
1888 m., buvo vienas iš vado
vaujančių dirigentų Metropoli
tan operos Nevv Yorke. 

Išsilaužė 8 šonkaulius 
A. Neff, 88 m. amžiaus, gy

venęs 8910 Eggleston avc., sa
vo kieme krisdamas išsilaužė 
aštuonius šonkaulius. Kurį lai
ką pasirgęs, mirė Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. 

Sistemingas ateistinis 
mokymas 

Taip vadinamos "Vaikų 
Draugų Sąjungos" išlaikomose 
mokyklose Lenkijoje šiais me

tais mokosi 18,000 mokinių.) 
Praeitais metais jų buvo 5,000 J 
mažiau. Vien tik Varšuvoje Są- \ 
junga tvarko 37 įvairias mo-' 
kyklas, kuriose sistem ngai yra 
teikiamas ateistinis auklėjimas. 
Sekmadienius stengiamasi taip 
užimti, kad vaikams neliktų 
laiko išklausyti šv. Mišių. Mo
kinių skaičiaus bedieviškose 
mokyklose augimas tokioje ka
talikiškoje tautoje, kaip Lenki
ja, gali būti išaiškinamas tik 
nepaprastu spaudimu iš komu
nistinės valdžios ir iš partijos 
pusės. 

DĖMESIO 
Šokantieji PL BindruomcnCn KU-

buvimal Jvyksta fl. m. gruodžio men. 
20 d. G vai. vak. ir 21 d. 4 vai. vak. 
toj pačioj Lietuvių Auditorijos (3133 
H. HalHted St.) didžiojoj «alSJ. ftį 
kartą suskrla mOsų mažieji vaiku
čiai HU savo tėveliais ir svečiais. Vai
ku tėvai labai prafiomi kuo skaitlin
giausiai susirinkti, talkinti Ir suvesti 
visus vaikučius, kad Jie neužmirštų 
t«>l>esa lietuviukai Ir tokiais mūsų 
džiaugsmui visada išliktų. 

PLB Chicagos Apytf. Valdyba 

A. A. 

MARY M0RWICE 
(DAUNYJE) 

Gyv. 4 S 71 N. Wa.shtena\v A ve. 
Tol. RAvensNVOOd 8-7 240 

Mlro gruodžio 13 d. 1952 m. 
3 vai. ryto. sulaukus 57 motų 
amž. Oinius Lietuvoje; kilo i$ 
Šiaulių apskr., l'uplles parap., 
Beržų km. Amerikoje išgyvono 

Pasiliko Uld^Uujuo nuliūdimo 
dtlkti Florejoec. &*Uas Stanley 
C. Milės, sesuo Atfncs l>nunys. 
brolis Kazimieras Daunys, kiti 
gimines, draugai Mr pažįstami. 

Kilnus pašarvotas . Nlelsen 
koplyčioje, 3301 W- Kullerton 
Av»>. Laidotuves ĮVyks antrad., 
gruodžio Ui d.', iŠ kopyčlos 2 
vai. popiet bus nulyeta } kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviffriamo visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti ftlosfl laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, žouUis. Se
suo, Brolis i | kiti gimines. 

S 

t 
nus Ąlf 
anūkai: 

Jurgis Alyauskas 
Gyveno 6155 S. Artesian A ve. 

Rllre gruodžio 13 d. 1952 m. 
5:10 vai. ryto, sulaukęs puses 
amžiaus. Gimęs Liotuvoje; kilo 
iš Kauno apskr., Seredžiaus 
parap., Hustikonų km. 

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
žmona Ona (šllterluke), duktė 
Adelė, žentas Bob Gorman, sū-

Jfonse, marti Joanna, du 
Elaino ir Alfonse. Du 

broliai — Pranciškus ir Anta
nas ir jų šeimos, du švogeriai: 
Vilimas ir Jurgis šlitorlal. jų 
Belmofl ir kiti gimlnčs, drau
gai ir pažįstami. ' 

Priklauso ("bieagos Lietuvių 
Draugijai. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
ir Kvans koplyčioje, 684 5 So. 
\\ ėstom Avo,, 
, Laidotuves' {vyks '. antradienį, 
gruodžio 16 d., iš koplyčios § 
vai. ryto bus atlydėtas J Gimi
mo Paneles švenč. parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionles sielų. Po 
pamaldų bus nurydetas į Šv. 
Kazimioro kilpines. 

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

Nuliūdę: fcmoiia, Duktė, Sū
nūs, Marti, žentus, Anūkai ir 
kiti gimines. 

Laidotuvių direktoriai Ma
žeika ir Evans. Tel. RHpublto 
7-8600. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

P A D Ė K A 

A. A. 
FRANCES CIESGNA3 

kuri įniro lapkr. 27 d.. 1952 
m. ir tapo palaidota gruod. 1, 
o dabar Ilsis šv. Kazimiero ka-
pinčso amžinai nutilus Ir ne
gulėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė Jai ' paskutini pa
tarnavimų ir palydėjo Jų J tų 
neišvongiamų amžinybes vietų. 

Mes, atmindami Ir apgailė
dami tų jos prasisalinimų 18 
mūsų tarpo, dėkojame mūsų 
<l\;isiškam tGvui Kun. kleb. M-
Kvailiui, Kun. P. Lukošiui Ir 
kitiem kunigams, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už Jos 
Sielų. 

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams ir taipgi gėlių aukoto
jams. 

Dėkojame graboriui L. Pil
kauskui, kuris savo goru Ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo Jų J amžinastj, o 
mums palengvino perkošti nu
liūdimų ir rūpesčius." 

Dėkojame grabnešiams Ir vi
siems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, 
ypač draugei p-niai Sinkevi
čienei Ir jos pagelblnlnkėms 
dėl surengimo sugrįžtuvlų. 

K> tau, France*, lai Dievas 
suteikia amžinų atilsį. 

Nuliūdę lieka: vyras, pn*-
brolis, gimines twi pažįstami. 

Platinkite "Draugą" 

I 

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

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO' ILL 

GRovehilI 6-0142 
\ HEmlock 4-2644 

T0wnhall 3 2100 

Jolin ¥. Eudeikte 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS M0DEKNIO8 KOPLYČIOS 

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

Telefonas BIshop 7-9719 

HENRY BUINYS 
(Buinovičius)) 

(}yv. 50H8 17tli Ave., Ko-
nosha, Wise. 

JVIJrė gruod. J 8 d., 19541 m., 
sulaukės 49 metų amžiaus. 

(.JimO Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona l.lūda, podukros Mrs. 
Harsevieius ir Jolyta Kaveekas, 
visi gyvena Kcnosha. Wisc. 

Kūnas pašarvotas Miseliler 
Kuneral Home, ?0S 67tli Ave., 
Kenosha; Wlse. Rožauči"* 1>U8 

kalbamas antrad., 'S-ta valandą 
vakavę. Laidotuves įvyks K u o 
džio 17 d. IS koplyčios 10-tą 
vai. ryto t>un atlydCtas J šv. 
Petro parap. bažnyčia, kurioje 
j vyk H K«'d ulinsoH pamalUos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į St. Georgo kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame VIHUH 
gimines, draugus Ir paŽJstamus 
dalyvauti slose kudotuveso. 

Nuliūdę: >,mona, ir i>oduikros. 
Lald. dirokt. Mtsehleiy Keno-

Hh%i VViMe. 

AIA 
IGNACAS KERUS 

Gyv. 28 23 W. B a n y AVe., 
tel. KBystone 9-2147. 

Mirė gruod. 14 d.. n>52 m.. 
2 vai. ryte, sulaukės 82 m. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo is Šei
niu, apskr., Veisėju parapijos, 
Marčių kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 50 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 2 sūnūs — Vincus, marti 
Florenee ir Juozas, marti Ge
novaite; 2 dukterys — Anta
nina Ko/.lovvski, žentas Vla

das ir Juozoflna Kospenda, 
žentas lOdvardas; 8 anūkai; se
suo (gyv. Ponnsylvania) Ir daug 
kilų giminių ir draugu. 

l 'riklausė prie šv. Vardo dr-
Jos •-- ŠV. Mykolo parap. 

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 2 vai. popiet koplyčioje, 

,1850 No. Wood St. Laidotu
ves jvyks trečlad., gruod. 17 
Alena. 1« koplyčios 8::* o vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. 'My
kolo parap. bažnyčią, kur io je 
jvyks gedulingos pamaldos už 
volionlo sielą. Po pamaldų 
Ims nulydėtas į Šv. Kav.immro 
kapines. 
- Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus "Ir pažjstanius 
dalyvauti šiose latAotuvtae. 

Nuliūdo: SūnŪM) Maieios, Duk- \ 
lerys, /.etilai. Anūkai, Sesuo 
ir kiti gimine*. 

I.aid. direkt. S. Laeliavvieii, 
tel. Vlrginla 7-GG72. 

AM11ULANOK DIKNA IR NAKTl 
* • 

•-.•.*fc.ki:\uįV-

LIODĖSIO VALANDOJ 
štukit* 

ri 
įą: 

'S i% M A Ž E I K A « EVAN 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Condiiloned koplyčia 'C}^{ 

m* 
BEpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta V''r i 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime > < S 
koplyčią arčiau jūsų namu. f .«*! 

•jumm > • .• < ^ » — i „ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavi-
maa y r a teikiamas 
diena ir n a k t į . Rei
kale šaukite 
mus. 

* » - > • - — - — — — — • • - - — - •"• • • ' h • - • • • • • 

Mes turime koplyčia* 
liOMtdando diilyse 1 r 
v i s o s e Chlcagop tr 
tuojaus patar-
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. Vlr^inia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. » PUllman 5-1270 

PETRAS P. SURSKIS 
659 VVe«t I8th STREET 

„ _ ^ — ^ . • • • • I • , . ! • • . • • . • • • - , — — 

Tel. SEeley 3-5711 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET v 710 VV. 18th STREET 

Telephone YArda 7-1911 

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

• ~ - ~ • i 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. I.niJAMCA AVK. 

— . . . . i , , . . . — . 

Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 6. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1188—1139 

• « • • • ! . . • • n • . • » • • , - ,ttm • ' ' • - * - — • 

JULIUS LIULEVIČJUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-3572 

LEOMARDAS A. EŽERSKIS 
[616 HĖĖto 46th STREET 

III m M IMiMSlT 11' ..•*>,>*•, ^ * y •.. '*'.'•• • » * * ' 

Tel. YArds 7-0781 



• 
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DJENRAfriiS DHAOOAS, OftlCAdO, fLUNOlS Pirmadienis, gruodžio 15, 1952 

/ mu 
X I>r. Kazimierus Vaičius, 

š. m. spalio mėti. sėkmingai iš
laikė Illinois State Board me
dicinos daktaro egzaminus ir 
gavo leidimą verstis gydytojo 
praktika. 

Dr. Vaičius yra pavyzdys ne 
vienam mūsų tremtiniui gydy
tojui, benustojančiam vilties j -
sigyti pilnas gydytojo teises 
šiame krašte. Dr. Vaičius med. 
studijas pradėjo dar Lietuvoje, 
bet, dėl karo, buvo priverstas 
pertraukti. Kaip tremtinys, at
sidūręs Vokietijoje, vėl tęsė stu 
dijas vargingiausiose sąlygose. 
Muencheno Universitete egza
minus išlaikė su gerais pažy
miais. Diplomą gavo jau bū
damas pakelyje j JAV (per-
einamoj Emigracinėj . stovyk
loj). Amerikon atvykęs vilties 
nenustojo, nors su anglų kalba 
sunkumų tikrai turėjo. Atlikęs 
vienų metų interno praktiką St. 
Johns Long Island ligoninėje, 
dirbo rezidentu Yonkers Prof. 
ligoninėje, New Yorke. 

Dabar dr. Vaičius dirba Jack 
sonviile, 111. Valstybinėje Ligo
ninėje kaipo etatinis gydyto 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Dr. Vytautas Oryhinas 
pastarojoje egzaminų sesijoje 
Chicagoje išlaikė gydytojams 
skirtus egzaminus ir gavo gy
dytojo praktikos teisę Illinois 

— Moterų vakaras. Clasgovo 
Moterų Draugija lapkričio 23 
d. surengė jaukų šeimyninį va
karą, kuris subūrė gražų būrelį 
lietuvių prie vaišėmis apkrautų 
stalų. Tą pobūvj aplankė abu 
savi lietuviai ir kun. J. Stepo-

valstybčje. Dr. V. Grybinas ir ^ ^ p o a | . b a t g ,g 8 clasgovo 
toliau pasiliks gyventi East St. QhQW v a c l ovaujamas p; Sera-
Louis, III., ir dirbs drauge su 
amerikiečiu gydytoju. Dr. Gry
binas 2 metus dirbo Alexian 

finaitės, padainavo kelias dai
neles. Po to kalbėjo svečiai ku-

• nigai, kurio pasidžiaugė vietos 
Brothers ligoninėje, St. Lou.s, H e t u v i ų t a u t i S k u m u i r 8 a V o pa-
Mo., yra populiarus ir visų my
limas, gražiai kalba anglų kal
ba. 

VOKIETIJOJ 
— „RytŲ ir Vakarų Prūsijos 

sritys pažymėtos Lietuvos var
du". Vokiečių laikraštyje „Ost-
VVest-Kurier" Nr. 43 įdėtos vie
no skaitytojo laiškas, kuriame 
nusiskundžiama, kad „Vokiečių 
gyvulių globos draugijos" išleis 
tame kalendoriuje (41 pusi.) 
atspausdintas žemėlapis, rodąs 
paukščių lėkimo kryptis, kur 
Rytų ir Vakarų Prūsijos sritys 
esančios pažymėtos „Lietuvos" 
vardu. Kalendoriaus „Tier-
schutzkalender 1953" leidėjas 
yra „Dt. Tierschutzbund" 
Frankfurt'M. Willemerstr. 24. 

RKfKAMNfll KRAUJO AUKOTOJAI 

Girdi, tasai kalendorius patek-
! . . . x. , . x. lauskų pirmgimę dukrelę 

siąa i tūkstančių vokiečių mo- * * Krikšto tėvais 

pročių saugojimu. Toliau gra
žiai padainavo porą naujoviškų 
dainelių „Aušros" draugijos 
pirm. p. Gudaitis. Savo gražų 
balsą solo daina parode ir sve
čias kun. J. Steponaitis. Ca\r \ 
visus palinksmino J. PlatKaus- » 
kas ir J. Juškevičius, suvaidin- \ 
darni juokingą vaizdeli ir pui- , 
kiai pagroję lūpinėmis armoni
kėlėmis. Pažymėtina, kad Mo
terų Draugija visą pelną už va
karą paskyrė kun. J. Bružiko, 
SJ. statomai lietuvių bažnyčiai i 

ftio* lioul.i.s yra tuščios, kurios laukia kraujo aukotojų. Kraujas 
reikalingas Ko r? toje sužeistiems JAV kariams. Kas gali paau
koti kraują — tesikreipia i Chicagos Raudonojo Kryžiaus centrą, 
II (t S. iMiehigan ave., Chicago, III. Kraujo aukotojai tesikreipia 

Opera televizijoje 
Chicagos TeleneSvs teatras, 

esantis 165 N. State Str., ket
virtadienio nakčia vieton savo 
eilinės programos, transliavo 
Carmen operą, statomą Met
ropolitan Operos kompanijos. 
Biletai buvo po $6. Atsilankė a-
pie 550 žmonių. Ta opera buvo 
transliuojama per televiziją 27-
se miestuose. 

Kainos 
Chicagoje sviesto kainos lai

kosi maždaug vienodai. Per 
dieną jo gaunama iki 695,409 
svarų. Geresnės rūšies sviesto 
kaina 67 et. Kiaušinių gauna
ma 8,789 dėžės, geriausios rū 

auj< 
telefonu W A baslį 2-7850. 

CHICAGOS ŽINIOS 

Areštavo pašte 
Kalėdų sezonui Chicagos pas 

tas pasamdė 18,000 ne u jų. dar
bininkų. Pašto vadovybė pra
dėjo gauti skundų, kad kaiku-
rie laiškai prapuola. Pravestas 
tyrinėjimas parodė, jog kaiku-
rie naujai priimtieji savo pra
šymuose jieškodami darbo nu
slėpė, kad jie už nusikaltimus 
buvo patekę į policijos rankas. 
Aštuoni tokie areštuoti. 

Žaislų už 400,000,000 
Apskaičiuojama, kad šių Ka

lėdų sezonui JAV pramoninin
kai pagamins įvairiausių žaislų 
už 375-400 milionų dolerių. Di
džiausias žaislų gamybos cent-

šies jų kaina 54.5 centai už tu- Į r a s y r a N e w Yorkas, po to eina 
žiną. Taukų 100 svarų kainuo- Į Chicaga 
ja $7.25. Tos kainos — urmo 

Kraujas ir karia 
Chicagos Raudonasis Kryžius 

° u ' k «s lT T.T XTi^ | kreipiasi i visus miesto gyven-
Urugvajuje. Visiems už daly- f j °f 

• j - i 4 rr^m n ina tojus, kad gausiau duotų krau-
vavimą padėkojo Moterų D-jos J ' » j .. 
nirm O Pikšrienė JO s u ž e i s t l » u k a r n * gelbėjimui. 
1 Chicagai Krašto Apsaugos De-

— Pakrikštyta mergaite. • partamentas yra skyręs surink Bradforde lietuvis kapelionas 
lapkričio 29 d. pakrikštijo Alf. 
ir Danutės (Josiukaitės) Ar-

Dimja n».Hu « " < " " - • ' j žemėlapis 
jas. Su juo kartu gyvena ir jo J * šeima — žmona ir dukrelė Vio
leta. 

X Juozas Žemaitis, seniai ser 
gąs plaučiais, daugiau kaip me
tai guli Central Alberta Sana
torijoje, Calgary, Alberta, Ca-
nada. Jis rašo, kad jau beveik 

neturi pakliūti \ rankas vokie 
čių mokiniams", baigia savo pa 
tiraų savaitraštis, 
stabas minimasis vokiečių trem 

DID. BRITANIJOJ 
.— J ieško Vinco Lobikio. 

nebeturėjęs vilties pasveikti, į Bradforde jau ilgas laikas gy-
bet dabar po sunkios operacijos vena Juozas Lobikis, kuris An-
(jam išimta didesnė plaučių da • glijoje gyvena apie 40 metų. 
lis) jaučiasi šiek dek geriau. Jis aktyviai dalyvauja lietuvių 
Kadangi sanatorijoje, ir tarp veikloje, būdamas DBLS vieti-
svetimų, labai prailgsta dienos, nio skyriaus garbės nariu, do-
tai vienintelis džiaugsmas gau- ™«i gimtuoju kraštu ir nepra 
ti lietuvišką laikrašti. 

X Pusiau uždaros rekolekci
jos ateitininkėms sendraugėms 
ir studentėms Tėvų Jėzuitų na
muose, 5541 So. Paulina st., 
Chicagoje, 111., prasideda gruo
džio 19 d. 7 vai. vak. ir baigiasi 
gruodžio 21 d. 12 vai. Norinčios 
dalyvauti, prašomos kreiptis į 
T. J. Borevičlų, S. J., laišku ar 
telefonu HEmlock 4-1677. 

X Stud. Zigmas Toliušis pa
šauktas į JAV kariuomenę. Jis 
studijavo Chicagoje ekonomi
nius mokslus. Zigmas yra sū
nus Toliušienės, našlės dr. J. 
Toliušio, kuris praeitojo karo 
metu okupantų Lietuvoje buvo 
nušautas. Toliušienė gyvena 
Chicagoje. 

X S t Penčyla, aktyvus 
Brighton Parko lietuvis ir vi
suomenės veikėjas, neseniai per 
ėmė iš Edv. ir P. Dambrauskų 
didelę maisto produktų krautu
vę, esančią 4501 S. Talman 
Ave. Biznis jam vyksta gana 
sėkmingai. 

X Prof. K. Pakštas maloniai 
sutiko dalyvauti Studentų Atei 
tininkų Sąjungos studijų dieno
se Chicagoje gruodžio 29, 30 ir 
31 d. 

X Emll Lesll, Albany, Ore-
gon, reiškia padėką už Kalėdi
nius atvirukus ir sveikina vi
sus „Draugo" darbininkus ir jų 
vadovus Kalėdų švenčių proga. 

X Ona StankienS, Chicago, 
UI., „Draugo" Administracijai 
rašo: „Kalėdų atvirukai gražūs 
ir „Draugo" štabui linkiu links
mų švenčių". 

X Kan. V. Zakarauskas, 
„Muzikos Žinių" redaktorius, 
Kunigi) Vienybes paskirtas A. 
L. R. K. Vargonininkų Sąjun
gos dvasios vadu. 

X Kazys Lincevičius, Kan-
kakee, 111., rašo, kad Kalėdų at-
virutės yra gražios. 

leidžia nė vienos progos, jei tik 
gali dalyvauti lietuvių iškilmė
se ar parengimuose. J. Lobikio 
brolis Vincent Lobikis senokai 
gyvena JAV. Jo žiniomis, pas
kutinė V. L. gyvenamoji vieta 
buvusi Cleveland, Ohio (8826 
Yale Ave.). Jei kas žinotų, kur ', Tėvynę dieną. Tvirtai tikiu, 
dabar gyvena pajiekomasis, la- kad Tamstos vadovaujamoji 
bai prašomas pranešti: Mr. J. DBL Sąjunga ir visa Britanijos 
Lobikis, 43, Victoria St., Brad- L. Bendruomenė yra Vliko rė-
ford, Yorks, England. I mėja ir uoli talkininkė". 

Aidą - Juliją. Krikšto tėvais bu
vo Pr. Barauskas ir V. Čepienė. 

— Platinami gražūs kalendo
riai. Anglijos lietuvių tarpe pla 
tinami gražūs sieniniai nuplė
šiami kalendoriai, .atspausdinti 
JAV („draugo" spaustuvėje). 
Jų kaina 3/6. Kalendoriai žmo
nių labai mėgiami ir visi juos 
noriai perka. 

— Vliko pirmininkas DBLS. 
Atsakydamas į DBLS visuoti
nio suvažiavimo sveikinimą, 
Vliko pirmininkas prel. M. Kru 
pavičius atsiuntė DBLS C. Val
dybos pirm. M. Bajorinui padė
ką, kurioje sakoma: „Tamstą, 
mielas Pirmininke, ir visą Są
jungą užtikrinu, kad Vliko yra 
dedamos visos pastangos su
trumpinti tremties dienas ir 
paskubinti grįžimo į laisvąją 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Niekas netiki komunizmo 

pastovumu 
Pripetės pelkės sausinamos 

tam, kad būtų galima pagerinti 
susisiekimą tarp Baltijos jūros 
ir Juodosios, be to, Ukrainos 
kasyklas sujungti su Čekoslo
vakijos ir Lenkijos pramoni
niais centrais Silezijoje ir Bo
hemijoje. Laimingai pasprukęs 
iš lenkų policijos nagų ir atvy
kęs į Londoną buv. lenkų par
lamento narys J. Werneris pa
reiškė, kad „komunizmo pasto
vumu Lenkijoj netiki niekas — 
net komunistų partijos nariai, 
ir slaptosios policijos pareigu-

ViSinskio ir Gromyko kalbos 
Maskvos laikraščiuose ilgiau 

šiomis skiltimis spausdinamos 
Višinskio ir Gromykos kalbos, 
pasakytos J. T. sesijoje. Matyt, 
Maskva jų propagandinį vaid
menį labai vertina. • 

ti 15,000 kraujo pančių per mė 
nesį, tuo gi tarpu paskutiniu 
laikotarpiu tegaunama beveik 
tik pusė. O kraujas labai svar
bus sužeistųjų gyvybėms gel
bėti. Dėka gerai suorganizuotų 
kraujo transfūzijų ir kitų me
diciniškų gelbėjimo priemonių, 
sužeistųjų mirtingumas yra žy
miai sumažėjęs. Jei I Pasauli
nio karo metu iš 1,000 sužeis
tų mirdavo 80—110, o II Pa
saulinio karo metu — 45, tai 
Korėjos kare iš 1,000 sužeistų 
temiršta 26. Raudonasis Kry
žius prašo visų sveikų žmonių, 
turinčių tarp 21 ir 60 metų, 
duoti kraujo kariams gelbėti. 
Raudonojo Kryžiaus būstinė 
yra 529 S. Wabash ave.; gali
ma iš anksto susitarti skambi
nant telefonu WAbash 2-7850. 
JAV 

Atabrinas ir odos ligos 
Chicagoje įvyko Amerikiečių 

Dermatologų Akademijos suva
žiavimas. Nauju jos pirmininku 
išrinktas prof. dr. M. Ebert. 
Pasitarimų metu trys Mayo 
Brolių klinikos gydytojai pra
nešė, kad nedidelė, 10 centų 
vertės kasdien duodama ata-
brino gerai veikia prieš odą nai 
kinančią ligą — lupums ery-
thematosus. Tai buvo atrasta 
II Pasaulinio karo metu. 

Moksleiviai apie „deitus 
Mt. Carmel Augštojoje Mo

kykloje, 6410 Dante ave., sek
madienių popietėmis 2 vi. 30 
min. susirenka iš viso miesto 
gausiai moksleivių, kurie auklė
t o j ; priežiūroje patys svarsto 

Skelbiamas boikotas so- J i e m s aktualius klausimus apie 
namų gyvenimą, pinigų klausi 

u nai 

Išvyko i misijas 
Ispanų Pasauliečių Misijų 

Draugiįa šiomis dienomis išsiun 
tė į Kolumbijos misijas 7 gai
lestingąsias seseris. Tikimasi, 
kad netolimoje ateityje draugi
ja galės pasiųsti keletą misi
joms parengtų gydytojų. 

Maskvos te lev iz i ja 
Iš pranešimų sovietų laikraš

čiuose matyti, kad dar labai 
silpnai veikia televizija Mask
voje: tepradeda veikti tik 8 v. 
vakaro, mėgsta duoti spektak
lius iš vietinių teatrų. 

vietinei draugijai Vokietijoje. 
Švabuose ir apskritai Pietų Vo
kietijoje pastaruoju laiku pra
dėjo uoliai veikti „Vokiečių So
vietų draugiškumo draugija". 
Toji užsimaskavusi komunisti
nių agentų ir jų suvedžiotojų 
draugija buvo numačiusi Bade
no Wuerttembergo krašte su
ruošti „Vokiečių Sovietų drau
giškumo mėnesį". Įvairios or
ganizacijos, kaip CDU, Demo
kratinė Unija, buvusių karo bew 

laisvių organizacija ir tremti
nių organizacijos pareiškė vie
šą protestą, kad tai bolševikinei 
organizacijai leidžiama veikti 
viešai. 

— Galutine Oderio Nelssefe 
siena, Reuterio pranešimu, nu
statyta Lenkijos ir Sovietų Vo
kietijos sutartimi, kuri dabar 
ratifikuota Varšuvoje. Savaime 
aišku, tas „galutinumas" galios 
tik tol, kol sovietai bus rytų 
Vokietijoje ir kol komunistai 
valdys Lenkiją. 

mus, mokymąsi namuose, apie 
veikimą šalia pamokų, „deitus" 
ir kt. Kalėdų atostogų metu tie 
pasitarimai bus pertraukti, bet 
nuo sausio 11 d. vėl prasidės. 

• 

Didelis muzikinis 
pastatymas 

De Paul universiteto muzikos 
fakultetas gruodžio 16 d. 5 vai. 
30 min. vakare stato di aminę 
oratoriją „Joana d'Ark". Uni
versiteto orkestras, papildytas 
Chicagos simfonijos orkestro 
kaikuriais nariais, bus vadovau 
jamas Stasevičiaus. Iš viso da
lyvaus 175 aktoriai, daininin
kai ir muzikai. 

Rekordinis miesto 
biudžetas 

Chicagos miesto Taryba, po
sėdžiavusi 13 valandų, visą nak
tį, pagaliau priėmė rekordinio 
didumo 1953 m. biudžetą, sie
kiantį $376 milionus dolerių. 
Eilei miesto pareigūnų pakeltos 
algos. Pvz. viešųjų darbų komi-
sionieriui pirma buvo mokama 
$15,000, dabar bus mokama 
$18,000 metams. 

Senis — „gembliuotojas" 
Policijai buvo pranešta, kad 

vienas senis neteisėtai užsiima 
azartiniais lošimais, jveldamas 
žmones j „gembliavimą" ryšium 
su arklių lenktynėmis. Pasiro
do, kad tai buvo 84 metų J. 
Friedman, kurs tuo azartiniu 
verslu užsiėmė pačioje Chica
gos miesto rotušėje. Jį policija 
patraukė teismo atsakomybėn. 

192 krepšininkų 
penketukai 

Gruodžio 14 d. Chicagos ka
talikų jaunimo CYO krepšinin
kai pradeda varžybas 15-je 
miesto salių. Iš viso CYO turi 
192 krepšininkų komandas Chi
cagoje. 

Policijos akademija 
Svarstoma prie Chicagos uni

versiteto įsteigti policijos akade 
miją, kuri miestui duotą gerai 
paruoštų policijos pareigūnų. 

prekybos. . 

$1,000 jei padės sugauti 
piktadarį 

„The Chicago Tribūne" pa
skyrė $1,000 premiją tam, kurs 
patieks informacijų, kuriomis 
remiantis bus galima areštuoti 
ir įrodyti, kad tai tas asmuo, 
kurs nuskriaudė Chicagoje aną 
11 metų mergaitę, vėliau ją pei
liu sužeisdamas. 

Bendruomenes fondas 
Daug įvairių Chicagos gyven 

tojų bendruomenės reikalų ap
rūpina Community Pund. Šie
met jis surinko $8,376,066. 1$ 
jų $5,669,233 aukojo didžiosios 
firmos. 

Laimėjo darbininkai 
Continental Can kompanijos 

darbininkai baigė aštuonias sa
vaites užsitęsusį streiką. Nauja 
sutartimi jų atlyginimas padi
dintas $22 per mėnesį. 

Turės liudyti 
Miesto Tarybai pritarus iš

siuntinėta įsakymai 200 asme
nų, kad jie patiektų savo pa
reiškimus įvairių nusikaltimų 
klausimais. Liudymas privalo
mas (sub poena). 

Suvaikščiojo 80.000 mylių 
Chicagos laiškanešys Charles 

Davis, jau 45 metus išnešiojąs 
laiškus, apskaičiuoja, kad šių 
metų pabaigoje jis jau bus su
vaikščiojęs 80,000 mylių. 

Viešbutis ir narkotikai 
Graymont viešbutyje iš viso 

yra suareštuota 119 asmenų, 
nusikaltusių nelegalia narkoti
kų prekyba. Teisme iškelta by
la dėl to viešbučio uždaryme. 

JAV iždas 
Amerikietiška Chicagos spau 

da praneša, kad gruodžio 11 d. 
JAV aukso atsargos siekė $22,-
381,620,000. Visa Amerikos sko 
la siekė $259,395,454,000. 

ERDVI IB PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ė 

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

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

ffl 

Dienraščio "DRAUGO" Bendradarbiu Klubas 
R u o i i a 

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

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

• Kas atsitiko? Kodėl Rams
tą nesirupini Kalėdų dovano
mis? O juk pats laikas užeiti 
pas J. Karvelį ir pasitarti su 
juo. Jo adresas: 3249S. Halsted 
St., Chicago 8, III Tel. DA 6-
1136. v 

. . , . , . » 'I S 

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

'Atvyksta garsusis Br. Budriūno Kvartetas iš Detroit, Mich., 
išpildys vakaro koncertinę dalį. 

Po koncerto bus Šokiai K. Silluno orkestrui griežiant. 
Įžanga tik $1.50. 
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