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Amerikos ir Rusijos 
karo aviacija 

Nors ir kalbama kartais, kad 
sovietų lėktuvai Korėjoje yra ge
resni už amerikinius, visdėlto 
aviacijos ekspertai žino, kad so
vietai bene tik tuščia propagan
da būtų pralenkę amerikiečius. 

Tiesa, reikia sutikti, kad ru
sai gali pastatyti lėktuvų, kurie 
pajėgtų atskristi ant Amerikos 
miestų su atominių bombų kro
viniu ir sugrįžti, bet tai nereiš
kia, kad sovietų planuotojai jau 
pralenkė šio krašto planuotojus. 

Naujausieji lėktuvų modeliai, 
kuriuos dabar rusai stato, tiesa, 
jau turi smarkiai lenktus atgal 
sparnus ir varomi šešių spraus-
minių ar turbo-propelerinių mo
torų, bet Amerika jau nuo 1949 
m. naudoja šešių sprausminių 
motorų bombonešius (Boeing B-
47 Stratojets). Šimtus tokių lėk
tuvų jau pastatė Boeing fabri
kai ; neseniai aviacijos vadovybė 
užsakė dar 1,500 to tipo lėktuvų 
ir dar stato du naujus fabrikus 
kaip tik tų milžinų gamybai. 

Kai paskutinio karo B-29 skri
do maždaug 400 mylių greičiu, 
B-47 jau skaitomas geresnėje nei 
600 mylių klasėje. Bet ir tas B-
47 nėra paskutinis amerikinis 
modelis. Gamyboje jau yra Boe
ing B-52 aštuonių sprausminių 
motorų Stratofortress. Pirmieji 
to naujojo lėktuvo bandymai bu
vo sėkmingai atlikti šių metų 
pradžioje. Pirmoms atiduoti kai-
kurių jo dalių užsakymai, kas 
turėtų reikšti, jog jų gamyba 
jau vyksta pilnu tempu. B-47 ir 
B-52 lėktuvai laikomi pajėgiau
siais atominių bombų nešėjais. 
Abudu yra neparastai vertingas 
įnašas visai amerikinei strategi
nei aviacijai, kurios didžioji da
lia betkuriuo metu yra pasiruo
šusi nešti karo ugnį į pačią Ru
sijos gilumą. 

Bet ir žinomieji B-36 bei B-50 
tipo bombonešiai dar nėra tiek 
pasenę, kad nebetiktų naudoji
mui. Pirmasis turi 10 motorų, 
kurių 4 sprausminiai, gi antra
sis yra po karo patobulintas B-
29 modelis ir traukiamas ketu
rių propelerinių motorų. Augš-
čiau minėtieji B-52 ir B-47, aiš
ku, yra lėtesni už garsą. Bandy
mų metu jūros lygyje jie niekad 
neviršijo 760 mylių greitį. Ame
rikos karo aviacija dar nėra jais 
visiškai patenkinta. Dabar dir
bama prie brėžinių tokių lėktu
vų, kurie būtų greitesni už garsą 
ir to l i s k r i s t ų . 

Daug aviacijos ekspertų vis
dėlto mano, kad jau baigiasi 
žmogaus valdomų bombonešių 
gadynė. Vairuojamieji iš toli lėk 
tuvai ar skraidą sviediniai turės 
nešti atominę bombą priešo pu
sėn. Tokių vairuojamųjų ginklų 
projektai šiuo metu yra bene la
biausiai saugoma šio krašto ka
rinė paslaptis. Viešumai žinoma 
tik tiek, kad jau turima keletas 
grupių tokių ginklų ir kad jie 

Vakar susitiko Ike su MacArthuru 
Tai buvo pirmas susitikimas nuo 1946 m. 

NfcTVV YORK, gruodž. 18. — Su nepaprastu smalsumu lauktas 
prezidento - elekto Eisenhowerio ir prezidento Trumano nuo Korė
jos karo vedimo pašalinto gen. MacArthuro susitikimas įvyko va
kar New Yorke būsimo valstybės sekretoriaus Poster Dulles bute. 

šeimininkas svečius, kurių skaičius vakar dar nebuvo pra
neštas, pavaišino pietumis. 

Nors Eisenhoweris ir MacArthuras praeityje yra buvę artimi 
bendradarbiai, tačiau paskutinį kartą yra susitikę tik 1946 m., 
kada gen. Eisenhoweris, tada štabo viršininkas, buvo nuvykęs 
į Tolim. Rytus. Juodu tada matėsi ir tarėsi Japonijoje, kur Mac
Arthuras vykdė okupaciją Japoniją nugalėjusių sąjungininkų 
vardu. 

Vakarykštį susitikimą iššaukė gen. MacArthuro pareiškimas 
pramonininkų draugijos bankiete, kad jis turįs „tikrą ir aiškų" 
planą Korėjos karui baigti. Tą pareiškimą jis padarė Eisenhowe-
riui jau esant Korėjoje ir nusiskundė, kad niekas su juo tais reika
lais nekalba. Eisenhoweris iš Pacifiko pranešė MacArthurui, kad 
tą progą norįs jam suteikti ir pageidautų, kad jis savo idėjas iš 
dėstytų jam ir jo bendradarbiams. MacArthur sutiko ir tą uždą 
vinį vakar atliko. 

Ike nenorįs pyktis su Taftų 
Sen. Tadui, nutarta atiduoti senato lyderio vietą 

NEW YORK, gruodž. 18. — Arti Eisenhowerio stovį respubli
konų senatoriai teigia, kad jų vadu senate bus sen. Taftas. 

Prezidentas - elektas Eisen-
howeris nenorįs daugiau skau-
dintiiir pykinti sen. Tafto, kuris 
taip stipriai įsižeidė be jo žinios 
darbo sekretoriumi paskyrus de
mokratą, darbininkų unijos va
dą, Martin Durkin. 

Yra senas nerašytas įstaty
mas, kad prezidentas ar prezi
dentas - elektas, skirdami augš-

Netiketai iškilo ir 
Van Fleet planas 

NEW YORK, gruodž. 18. — 
Kai Ike ir Mac tarėsi New Yor
ke, iš tam tikrų vietų neabejoti
nai sąmoningai vakar buvo sklei
džiamos žinios apie tai, ką gen. 
Van Pleet patarė daryti Korėjo-

Lie gina seimininko teises 
Tik generalinis Sekretorius sprendžia apie valdininkų 
samdymą ir atleidimą. — Jei valdininkas nepatinka, 

skundėjas turi įrodyti kaltę. 
NEW YORK, gruodž. 18. — Savo tarnybą baigiąs JT genera

linis sekretorius Trygve Lie atkakliai gina nuomonę, kad jokia 
vyriausybė negali jam įsakyti kokį JT sekretoriato tarnautoją at
leisti ar ką samdyti, tik apie nepageidaujamą tarnautoją gali jam 
suteikti žiniųv pagal kurias jis spręs ar tarnautojas atleistinas. 

Tai buvo Trygve Lie atsaky- > - g 
mas į Indijos sugestija kad jis p e r s i j 0 i e n U S O V i n O 
sulaikytų valdininkų atleidimą 
tol, kol tuo klausimu iš esmės pa 
sisakys pačios Jungtinės Tautos. 

tuosius valdininkus, turi bent I je, kalbėdamas su Eisenhoweriu 
pranešti tiems senatoriams, ku- gen. Clark akivaizdoje. 
rių veiklą senate tas paskyrimas 
liečia. Eisenhoweris apie šitą pa
protį buvęs pamiršęs, bet pri
mintas pažadėjęs papročio nebe
laužyti. Įsižeidę ir kiti senatoriai 
ateičiai esą nuraminti. 

Pavardės neleidęs skelbti va
kar vienas respublikonų senato
rius pasakęs, kad senatorių pa
reigos senate jau esančios pa
skirstytos ir gautas Eisenhowe-
rio pritarimas. Tą reikalą su Ei-
senhoweriu aptarę du senatoriai 
pareiškė, kad Eisenhoweris nesi-
kiš į lyderio parinkimą, bet juo
du balsuosią už sen. Taftą. Tai 
esąs netiesioginis patvirtinimas, 
kad sen. Taftui nutarta atiduoti 
tą vietą be kovos. I 

Gen. Van Pleet pataręs pulti 
ir numesti komunistus iki siau
riausios š. Korėjos vietos. Nieko 
nedarymas Korėjoje kenkia JAV 
prestižui Azijoje ir pasaulyje. 
Tik žinių skleidėjai nesutaria 
tvirtindami, kokiomis jėgomis 
Van Fleet savo planą žadėjęs 
įvykdyti — dabar turimomis ar 
dar priedo reikalingas. Jei Eisen 
howeris sutiktų su jo pasiūlymu, 
jis dar liktų Korėjoje ir vado
vautų kovoms, jei nesutiktų, iš-

Kadaise Juodu draugavo. — Cia yra gen. Douglas MacArthur 
(kairėje) ir majoras Eisenhovver tais laikais, kada gen. Mac
Arthur buvo armijos štabo viršininku, o Eisenhower dirbo 
štabe. Vėliau $en. Mao-Arthur išvyko į Filipinus to krašto kari
kų jėgų organizuoti ir savo štabo viršininku pasiėmė majorą 
Eisenhower. Karui prasidėjus jų keliai išsiskyrė, bet abudu 
pasiekė karinės garbes viršūnės kaip vyriausi karo vadai. Šian
dien . Eisenhoweris įkopė į augščiausią savo krašto politinę 
vietą, o su karine vadovybe susipykęs gen. MacArthur pasiliko 
savo buvusio pavaldinio šešėlyje. (INS) 

Tito nutraukė ryšį su Vatikanu 
Nepatiko arkiv. Stepinač paskyrimas kardinolu 
BELGRADAS, gruodžio 18. — Jugoslavijos vyriausybė nu

traukė diplomatinius santykius su šventuoju Sostu ir įsakė Vati
kano atstovui apleisti Belgradą kiek galima anksčiau. 

Tito ir jo sėbrų pyktį sukėlė —-
Zagrebo arkivyskupo Aloyzo Ste M r r ž i n c n r r m r i i ^ u 
pinač paskyrimas kardinolu. l v i a z i n s Prancūzų 
Girdi, Vatikanas įžeidęs Jugo
slaviją, paskirdamas kardinolu 
„karo nusikaltėlį". 

Kol Tito dar buvo Maskvos 
eitų į atsargą tuojau po Naujų bemm a r k i y g t e p i n a č b u y o n u 
Metų. teistas kalėti 19 metų neva už 

Suomija atsistato 
savo • kariuomenę 

LONDON, gruodž. 18. — Suo
mių ištverme ir ryžtu stebisi vi
si, kas juos pažįsta ir nepažįsta. 
Ne mažesnė už ištvermę yra suo
mių drąsa. Štai, kai aplink Bal
tijos jūrą viešpatauja neaišku
mas ir nenoras apsispręsti, visai 
kas kita Suomijoje, kurios vie
nas šonas prisiglaudęs prie ją 
nuskriaudusios Sovietų Rusijos. 

Suomiai, taip greitai sumokė
ję prievarta užkrautas karo sko
las, dabar žengė antrą svarbų ir 
savarankišką žingsnį — pertvar-

Eisenhoweris jam atsakymo bendradarbiavimą su vokiečiais 
karo metu. Pasaulio opinijai 
spaudžiant ir Titui žūt būt no
rint gauti pagalbos iš vakarų ba 
dui užėjus ir Maskvai grasinant, 

nedavęs, nes turįs pažiūrėti, kaip 
tas planas derinasi su kitais pa
saulio reikalais. 

Istorija apie gen. Van Fleet 
pasiūlymus, sakoma, buvusi pa- arkv. Stepinač, iškalėjęs 5 me-
leista tuo tikslu, kad sumažintų tus, buvo pernai išleistas iš ka-

ko savo kariuomenę. Taikos su-bandymų metų yra persokei. _ v. . ... 
K KĄ/ v • *• u ' tartimi Suomijai leista turėti 
5,500 mylių greičio ribą. , J 

Tuo metu, kai JAV ir Rusijos * * r w , ? ' . u , a . į, 
k o n s t ruktoriai rungtyniauja Pf^varkomi iŠ naujo (pagrindi-
greitesnių ir tobulesnių lėktuvų. ™ v i e n e t * 8 b,US *>*£> įr n a " 
gamyboje, šio krašto kitos gyny-! * į S ? " ! S » 7™*!™t 
bos šakos nėra jau tiek toli pa
žengusios. Dar neturima tokių 
aparatų, kurie iš anksto praneš
tų artėjimą lėktuvų, skrendan
čių žemiau 5,000 pėdų augštyje. 
Tai reiškia, kad turimieji radaro 
įrengimai tegali „sugauti" tik 
augščiau skrendančius lėktuvus, 
bet pažeme skrenda priešo lėk
tuvai gali lengvai pralįsti per vi
są gynybos sistemą. Vienintelė 
kolkas žinoma apsauga nuo to
kių lėktuvų tegali būti tik spe
cialūs lėktuvų stebėtojai. Karo 
aviacija tokiam darbui steigia 
specialius stebėjimo postus, bet 
iš numatomų 13,638 dabar te
veikia tik 8,788, nes trūksta sa
vanorių jiems aptarnauti. 

įspūdį, jog gen. Eisenhowerio 
būsimi nutarimai bus padaryti 
gen. MacArthuro patarimų įta
koje. Gen. MacArthur savo pa
tarimus viešai pasiūlė ir Eisen-
howeriui nebuvo patogu susitiki
mo su juo išvengti. 

Ridqway vėl gynė 
karines statybas 

PARYŽIUS, gruodžio 18. — 
Gen. Ridgway ir jo štabo virši
ninkas vakar antrą kartą buvo 
atėję į Atlanto pakto ministrų 
tarybą prašyti patvirtinti tokią 
karinių statybų sąmatą 1953 m., 
kokią štabas yra patiekęs, nes 
be numatytų bazių jis negalįs 
tinkamai panaudoti net tų divi-

nustebo, sužinojusi, kad suomių| ^ į k u r i o j ! b u s t i k r a i Parengtos 
lakūnai jau išėjo apmokymą su I i y r ? _m- g a l e ' . 
naujais lėktuvais Anglijoje. Be' R l d g ™ y

u
š t a b a s /0

r
0
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to, pasimokius iš buvusių karų, £ m
f

s s t a t y b oms 428 mil. dol., 
visa eilė armijos vadovybės kom ^ 1

f l ^ J ? l ? ^ k T ? t f 8 p a 

petencijos pervesta suomių kraš S I U l c s s k i r t l t l k 2 3 5 «*• d o 1 ' 

Įėjimo ir uždarytas savo gimti
nės parapijos klebonijoje. Jam 
uždrausta iš ten kur nors išeiti, 
jį saugoja dieną ir naktį saugu
mo policijos agentai, jam nelei
džiama grįžti į Zagrebą arkivys
kupo pareigų eiti. Spaudoje ir 
Tito bei kitų pareigūnų kalbose 
jis vadinamas „buvusiu Zagrebo 
arkivyskupu". Dar vakar Tito 
pareiškė, kad arkv. Stepinač Za
grebo arkivyskupu niekad nega
lės būti. 

to apsaugos ministerijai. Tiesa, 
taikos sutartimi suomių kariuo
menė yra įpareigota kovoti rusų 
pusėje, bet čia suomiai turi sau 
palankią pastraipą — ... tik ta
da, jei Sov. Sąjunga būtų užpul
ta Vokietijos ar kito kurio kraš
to per Suomiją. O ką darys suo
mių kariuomenė, kai puls sovie
tai, aiškinti netenka. 

• Argentinos komunistai pri
tarė Perono antrajam penkme
čio planui. 

• Singapore miestas padova
nojo Anglijai 2 mil. dol. Taryba 
tuo nori pareikšti kolonijos dė
kingumą Anglijai už tai, kad ji 
padeda saugoti pasaulį nuo ko
munistų. 

• JAV socialistų partija nuta
rė ateityje nebestatyti kandida
tų federalinėms pareigoms (tu
rima galvoje prezidentūra), nes 
dabar dar nesą galimą socialisto 

zicija išmesta 
iš Venezuelos 

PANAMA, gruodž. 18. — Čia 
atvyko iš Venezuelos 7 opozici
nės respublikonų demokratų par 
tijos vadai ir paskelbė, kad jų 
partija konstituciniame seime iš 
104 vietų laimėjo iš tikrųjų 70 
vietų, bet pralaimėjusi kariškių 
grupė pavogusi jų balsus ir ant 
greitųjų vieną savo narį pasodi
nusi į prezidento vietą. 

Visi buvę areštuoti, bet po vie 
nos nakties arešto sudėti į lėktu
vą ir atvežti J Panamą po to, kai 
jų partija ir kita opozicija atsi
sakė dalyvauti konstitucinio sei
mo posėdžiuose. 

Pabėgėliai teigia, kad jų par
tija laimėjusi 70 atstovų, o kari
ninkų partija 17 ir tiek pat opo
zicinė socialinė krikščionių par 

pravesti. Partija betgi nesilikvi. tija. Dabar valdžią turį teigia, 
duoja. kad jie laimėjo 56 atstovus. 

naštas Indokinijoj 
PARYŽIUS, gruodž. 18. — 

Nato ministrų taryboje prancū
zai išsikovojo oficialų pripažini
mą, kad jos vedamas prieš ko
munistus karas Indokinijoje tar 
nauja Atlanto bendruomenės 
saugumui ir todėl visi atitinka
mai turi Prancūziją paremti ar
ba tiesioginiai Indokinijoje, ar
ba mažindami jos naštas Euro
poje. 

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras pareiškė, kad Prancū
zijos baimė dėl Vokietijos ap
ginklavimo žymiai sumažėtų, jei 
JAV ir Anglija stipriau dalyvau
tų Indokinijos kare ir būtų gali
ma tikėtis, kad artimoje ateity
je daugiau prancūzų kareivių 
bus galima skirti Europos fron
tui. 

Teisia gydytojus 
METZ, gruodž. 18. —- Prancū

zų karo teismas čia teisia grupę 
vokiečių gydytojų, kaltinamų 
karo metu darius bandymus su 
koncentracijos stovyklų kali
niais. Esą liudijimų, kad tie ka
liniai buvę tų bandymų mirtinos 
aukos. 

Vienas teisiamųjų daręs ban
dymus su šiltinės bacilomis, o 
kitas su nuodingomis dujomis. 
Abudu prisipažino tokius bandy
mus darę su žmonėmis, bet da
bar apgailestauja, tačiau nepri
sipažįsta, kad tais bandymais 
tyčia kalinius žudę. 

Dalis gydytojų teisiama už 
akių, nes gyvena britų zonoje ir 
britai atsisakė juos į teismą pri
statyti. 

Jei kaltintojams pasiseks kal
tę įrodyti, gydytojams gresia su 
šaudymas. 

Tai taipgi buvo atsisakymas tuo
jau atleisti 14 tarnautojų JAV 
piliečių, kuriuos valstybės depar
tamentas laiko nepageidauja
mais būti Jungtinių Tautų tar
nyboje. Trygve Lie pageidauja 
apie juos konkrečių faktų, kurių 
valstybės departamentas nepri-
statęs. 
~Kad ateityje į Jungt. Tautų 

sekretoriatą nebesulįstų Ameri
kos saugumui pavojingi jos pa
čios piliečiai, prez. Trumanas 
įsakė valstybės ir saugumo de
partamentams bei Civilinės Tar
nybos Komisijai surasti būdą 
kaip to išvengti. Ikšiol tokios 
faktų patikrinimo procedūros ne 
buvo, todėl visa eilė įtartino lo
jalumo piliečių įsikūrė šiltose 
JT sekretariato vietose. Kad 
JAV saugumui pavojingi pilie
čiai negali tarnauti JT sekreta-
riate, priėjo išvados trys tarptau 
tinės teisės žinovai teisininkai, 
kurių nuomonės tuo reikalu pa
prašė Trygve Lie. 

Acheson nelaimėjo 
Persijos reikalu 

PARY23US, gruodž. 18. — Iš 
patikimo šaltinio pranešta, kad 
D. Acheson ir britų užsienių mr» 
nistras Eden nepajėgė čia va-

j kar susitarti dėl derybų atnauji-
inimo su Persija naftos reikalu 
— paskutinis JAV bandymas, 
įsakmiai prez. Trumano įsaky
tas, baigęsis visišku nepasiseki
mu. Britų Edenas nesutikęs su 

telefono bendrovę 
TEHERANAS, gruodž. 18. — 

Persijos parlamento žemieji rū
mai nutarė perimti telefono tar
nybą valstybės žinion. Ikšiol tą 
reikalą tvarkė privati bendrovė, 
kurios akcininkams nutarta at
lyginti. 

Pažymėtina, kad Persijos par
lamentas pagal konstituciją su
sideda iš dviejų rūmų, tačiau 
šiuo metu veikia tik žemieji rū
mai ir tai nepilname sąstate — 
daugiau kaip trečdalis narių dar 
neišrinktas. Senatas yra paleis
tas ir niekas nežino kada jis bus 
renkamas ar skiriamas. 

Korėjoje daužo 
karo sandėlius 

SEOULAS, gruodž. 18. — Są
jungininkų aviacija vėl susitelkė 
ties priešo karinio turto naikini
mu jo fronto užnugaryje. 

Žvalgyba nustatė, kad Haeju 
pusiasalyje (vakaruose) priešas 
turi užmaskavęs didelius kari
nius sandėlius, kurie yra arčiau
siai Seoulo. Iš Okinavos bazių 
vakar buvo pasiųsti bombone
šiai tų sandėlių naikinti. Bom
bos palietė apie 100 pastatų ir 
sukėlė didelius gaisrus. Priešo 
lėktuvai sandėlių negynė, silpna 
buvusi ir priešlėktuvinė ugnis. 

» 

Kalendorius 
Gruodžio 18 d.: šv. Rufas. Se

novės : Gotvila ir Audrona. 

Oras Chicagoje 
Debesuotumas didės, kiek šal-

padėties įvertinimu ir negalėjęs čiau. Temperatūra apie 34 laips-
pritarti aukoms, kurių buvo iš.nius. 
britų paprašyta. Į Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos užsienių reikalų minis-' 

trai vakar paskelbė, kad pasirengę tuojau pradėti derėtis su Sov. 
Rusija dėl laisvų rinkimų Vokietijoje pravedimo. Tuo reikalu pas
kutinė vakariečių nota Maskvai yra įteikta rugsėjo mėn., bet atsa
kymo ikšiol nėra gavę. Tas pareiškimas buvo priminimas, kad 
atsakymas perdaug ilgai užtruko. 

— Sisenhotveirio būstinė skelbia, kad šiandien būsimasis pre
zidentas tarsis su respublikonų kongreso nariais dėl infliacijos 
tramdymo priemonių ir kitų reikalų. 

— Ne tik Sov. Rusija ir Kinija, bet ir š. Korėja vakar oficia
liai atmetė JT planą Korėjos karo belaisviams iškeisti. 

— Korėjos sausumos fronte vakar buvo palyginti ramu. Ki
nai rodė kiek judrumo tik Kumhvoa apylinkėse. Bet sąjungininkų 
aviacija 'labai stipriai griovė priešo užnugarį, ypač karinių me
džiagų sandėlius arčiau fronto linijų. 

— / raudonosios Kinijos sostinę jau atvyko naujasis Maskvos 
ambasadorius Paniuškinas, buvęs ambasadoriumi Washingtone. 
Mao Tse-tungas ta proga labai dėkojo Maskvai ui didelę pagalbą. 
Jo kalba atspausdinta Maskvos laikraščiuose. 

— Po MacArthuro ir Eisenhovoerio pasitarimo vakar tik buvo 
pareikšta, kad kalbėtasi ne tik apie Korėją, bet ir apie kitas pa
saulio problemas ryšium su taikos išlaikymu. 

• Pakarto nacių maršalo Goe-
ringo neperšaunamą limuziną nu 
pirko vienas anglas už 2,940 dol. 
Jis jį rodysiąs publikai ir rink
siąs pinigus labdaringiems tiks-

I lams. .-

Egipto premjeras gen. Naguib (pirmas kairėje) pulkininko Abdel 
Naser lydimas padarė vizitą nuo Wafd partijos vadovybės nu
šalintam bu v. premjerui EI Nahas (trečias iš kairės). Naujasis 
Egipto reformatorius jieško bendros kalbos ir su buvusiais krašto 
valdytojais. (iNS) 
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V E NIM O 
Medžiagą siusti šiuo adresu: VYT. KADŽIUS, 7031 So Arteslan 

Ave., Cliiea-o 29, 111. Telefonas RUpublic 7-0235 

S T U D I J Ų D I E N O S 
Studentai ateitininkai bebaig

dami šiuos metus ruošia stu
dijų dienas New Yorke ir Chi-
cagoje. 

NEVV YORKE studijų dienos 
įvyksta 1052 m. gruodžio mėn. 
26 — 28 dd. Programoje : g iuo 
džio 26 d.: Paskai ta "Organizuo 
to kataliku akatlem'nio sąjū
džio bendruomeninė prasmė". 
Diskusijos. Vakare linksmava-
kari i . Gruodžio mėn. 27 d.: Šv. 
Mišios, Šv. Komunija, agape. 
Paskai ta "Studentiškoji bend
ruomenė ir t au ta bei valstybė". 
Diskusijos. Po to dar dvi pa
skaitos: "Ateit ninkttkasis vi
suomeniškumas" ir "Ateitinin-
kiškoji bendruomenė ir univer
si tetas". Diskusijos. Vakare iš
važiavimas miestan. Gruodžio 
28 d.: Sv. Mišios ir Šv. Komu-
n'.ja. Paskai tos "Mistinis Kris
taus Kūnas ir ateitin'mkija" ir 
"Ateitininkų tikslai bei princi
pai ir studentiškoji bendruome
nė". Diskusijos. Meno ir lite
ra tūros vakaras. 

Prelegentais bus : prof. St. 
Yla, dr. J. Leimona?, dr. A. 
Šerkšnas, prof. Brazaitis ir dr. 
Girnius. 

Registracija. Norį studijų die 
nose New Yorke dalyvauti ko 
skubiausiai registruojasi raš tu 
pas Ireną Mikulskyte, 363 Ber-
riman St., Brooklyn 8, N. Y. 
Atvykę Nevv Yorkan registruo
jasi Angelų Karalienės parapi
jos salėje: 213 So. 4 St., Brook
lyn, N. Y., telefonas STagg 2-
2086. Registracijos pradži? 
gruodžio 26 d. Registracijos mo 
kestis $1. 

CHICAGOJE: 

SAS studijų dienos vyksta 
1952 m. gruodžio 28 31 dd. 
Programoje: gruodžio 28 d. su
važiavimas. Gruodžio 29 d. Šv. 
Mišios, Šv. Komunija, agape. 
Paskai ta "Mistinis Kristaus Kū 
nas ir ateitininkija". Šv. Kry
žiaus bažnyčios ir Herald Ame
rican lankymas ir paskai ta "Or
ganizuoto kataliku akademinio 
sąjūdžio bendruomeninė pras
mė". Dainų vakaras . Gruodžio 
30 d. Šv. Mišios, Šv. Komunija 
ir pasaiktos: "Ateitininkų t iks 
lai bei principai ir studentiškoji 
bendruomenė", "Studentiškoji 
bendruomenė ir t au ta bei vals
tybė", "Ateitininklškasis visuo
meniškumas". Linksmavakaris . 
Gruodžio 31 d. Šv. Mišios, Šv. 
Komunija, ir paskaita "Ateiti-
ninkiškoji bendruomenė ir uni
versi tetas" . Vakare ateitininkis 
kas Naujų Metų sutikimas. 

Prelegentai : tėv. Elijošius, 
SJ, prof. A. Darnusis, dr. A. 
Baltinis, prof. G. Galva, J. Ka
valiūnas, prof. K. Pakš tas . 

Registracija: • Norį dalyvauti 
studijų dienose ^Chicagoje ne
vėliau gruodžio 23 d. registruo
jasi pas Juozą Manelį, 6541 So. 
Talman Ave, Chicago, 111., tele
fonas WAlbrook 5-2604. Atvy
kę Chicagon registruojasi Tėvų 
Jėzuitų Namuose, 5541 So. Pau 
liną St., Chicago 36, 111., telefo
nas HEmlock 4-1677. Regist
racijos mokestis, įskaitant Nau
jų Metų sutikimą, $1. 

Visi SAS nariai yra kviečiami 
dalyvauti studijų dienose, a r 
tai New Yorke, ar Chicagoje. 
Nakvyoe ,ir maistu svečiai bus 
aprūpinti. Sekite "Darbininką" 
ir "Draugą", kur rasite pasku
tines informacijas. 

Studijų dienų mot to : Studen 
tų Ateitininkų Sąjunga kaip 
katalikiškoji lietuviškoji aka
deminė bendruomenė. 

Moksleivių ateitininkų 
kursai Chicagoje 

Ateitininkų tikslų pažinimui, 
įsisąmoninimui ir gyvenamo me 
to uždavinių supratimui MAS 

jCV ruošia gruodžio mėn. 29, 
30 ir 31 dd. moksleivių ateiti
ninkų kursus Chicagoj. Šiuose 
kursuose dalyvauti kviečiami vi 
si moksleiviai ateitininkai ir ne-
ateitininkai, kurie nori pažinti 

' ate.tininkų siekius. 

Kursų programa: pirmadienį 
(gruodžio 29 d.) 9 vai. Šv. Jur
gio bažnyčioj (3230 So. Lithu-
anica) pamaldos. Pusryčių me
tu pradžios mokykloj įvyksta 
kursų at idarymas. Paskai tos : 
Tautiškumas tremtyje, skaito 
mokyt. P. Bagdonas, Katalikiš
kumas kun. V. Rimšelis. 6; 
30 vai. vak. Aušros Vartų para
pijos mokykloj (2327 W. 23rd 
PI.) paskaita Kuopos valdybos 
darbas — A. VHiušis. Dienraš-

ičio "Draugo" spaustuvės lanky
mas ir supažindinimas su jo re
dagavimu. Bažnyčioje susikau
pimo valandėlė. 

Antradieni 9 vai. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj (4557 So. VVood) pa
maldos. Pusryčiai. Paska i tos : 
Ateitiinkiškas visuomeniškumas 

prof. B. Vitkus, Linksmo 
laikraščio redagavimas — stud. 
J. Manelis. 6:30 vai. Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioj (2745 W. 
44 St.) religinio susikaupimo 
vakaras ir išpažintis. Pamokslą 
sako kun. P. Gedvilą ir solo 
gieda St. Klimaitė. Po vakaro 
pamaldų Kalėdų eglučių lanky
mas. 

Trečiadienį 9 vai. Šv. Antano 
bažnyčioj (1515 So. 50th Ave., 
Cicero, 111.) pamaldos ir Šv. 
Komunija, Agapės metu kun. 
Ig. Albavičiaus 40 metų kuni
gystės sukaktuvių minėjimas. 
Paska i ta : Auklėjimas ir auklė-
jimusis dr. P. Maldeikis, Kur 
dų užbaigtuvės ir dalyvių va
karas . 

Kursų dalyviai registruojasi 
pas MAS CV sekretorę Raimun
dą širmulyte, 2558 W. 69th St., 
Chicago 29, 111., telefonas GRo-
vehill 6-7882, pranešdami savo 
pavardę ir adresą.. Iš kitų mies 
tų atvykusiems bus parūpintos 

] nakvynės ir išlaikymas kursų 
metu. 

Kursai vyks prel. B. Urbos, 
kun. J. Kuprevičiaus, MIC, 
kun. A. Linkaus, prel. A. Briš-
kos, kun. Ig. Albavičiaus ir Chi-
cagos Sendraugių Ateitininkų 
skyr aus globoje. Paramą kur
sams pažadėjo lietuviai prekybi 
ninkai Chicagoje: B. Pivaronas, 
Jv Kuzas, S. Metrikis, J. Pen-
čyla. St. Tumosienė, R. Micke
vičius. 

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos Centro Valdyba kursų 
globėjams, rėmėjams ir visiems 
kursų vedėjams, dalyviams ir 
.moksleiviams linki t ikra i lietu
viškos katalikiškos didžiosios 
Užgimimo šventės nuotaioa ir 
gyvų gimtų namų prisiminimų. 

MAS Centro Valdyba 
• " t • •' I" l " » .J. I i i tįlM 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

Federacijos Vado padėka 
š. m. rugsėjo 29 d. C l^e lan- kun. J. Borevičius, SJ, kun. dr 

de, Ohio prof. A. Darnusis Atei- K. Širvaitis; Spaudos bei veik-
tininkų Federacijos Vado parei los rėmėjai: prel. J. Balkflnas — 
gas perdavė naujai išrinktam Šalpos Fondo pirm., prel. P. Ju-
Federacijos Vadui prof. A. Su- ras, kun. V. Slavynas, kun. Va-
žiedėliui. Ta proga A. Darnu- lantiejus, kun. dr. L. Mendelis, 
šis, kuris Ateitininkų Federaci- kun. Paukštė, dr. Z. Danilevi-
jai vadovavo 6 metus, išreiškiančius ir St. Dargis; Ateitininku; 
padėką visiems ateitininkams Taryba bei ateitininkių atsto

ju, apie 11 vai. 5649 So. Pauli- 20 ir 21 dd. Tėvų Jėzuitų Na-
na"Str. (vienas blokas į pietus) muose, 5541 So. Paulina Str. 
įvyks susirinkimas su kun dr. Pradžia gruodžio 19 d. 7 vai. 
A. Baltinio p a s k a t a : "Literatu- vąk. Norinčios dalyvauti prašo-
ios kurinio idėjinis turinys", mos registruotis pas tėvą J. Bo 
Maioniįd kviečiami i r laukiami • revičių telefonu HEmlock 4 
visi ateitininkų fnono draugijos j 1677. 
"Šatri jos" nariai ir jų svečiai. 

Valdyba 

SUSIKAUPIMAS 
Adventiniu susikaupimas 

UŽSIENIO SKYKIUS 
Studentų Ateitininkų Sąjun 

gos Užsienio Skyrių sudaro: j 
Kęstutis KeDlinskas, Antanas 

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

keičia stiklus ir rCmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, III 

įaukite — YA. 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, sestad 
10 ryto iki 4; tr«'.čiad. ir Hekrnad 

t i k BUHltaruH 

ir tiems asmenims, kurie paro- vės: pirmininkė dr. V. Karve- r e k o i e k c j o s ateitininkėms sen- Sužiedėlis, Idilija Gudaitytė. Ry 
dė daug energijos dirbant idėji-' lienė, V. Kulbokienė, dr. Ni-
nį darbą. U 0 ^ Bražėnaitė, dr. A. Šidlaus-

1 kaitė, Birutė Šlepetytė - Vens-
"Iš gilaus dėkingumo ir pa - , ^ ^ U g n e l ė K a r v e l y t ė 

garbos viesiems-oms čia bent . J p d r p j ^ ^ _ , a t_ 
suminiu visus tuos, kurie a t e i - ; ^ ^ J A y . V y r h u w l 0 s T a r y . 
tininkiją atstovavo jų pareigų Valdybos nar ia i : prof. 
gi upėmis, visiems nuosndziai dė 
kodamas už bendradarbiavimą: 

draugėms, studentėms ir bend- mantas Ivaška ir Romas Lei-
•ramintėms įvyks gruodžio 19, monas. 

A. Maceina, prof. ' J. Meškaus 
kas, profesorius Zenonas Ivins-

Federacijos Generalinis hekre g ^ 
torius Vincas Natkeviąms. Vy-< -• Q d r 

VaUfybos B c i k a l u ^ V e ^ G l r n U £ s t M y B B a r z d u k a s , 

Paulė Balčiūnienė, Sim. Laniaus 
kas, D. Telyčėnaitė ir V. Roce-

Vyt. žvirzdys, Pr . Cinkus, Eu ro v i č i u a . M Ą W U e , „ R e ^ J a i r 

poje, J. Bauzmskas, Ad V i U u M . | A < t a l t a t o t r t < ! M a , redaktoriai : V. 
JAV; A. Bajormas, Alg• Anku I y . p ^ J u r k u g R 

davičius Kanadoje; Anglu Zo- A m b r o z a i t i s M P o c i u s ^ j . 

riausios 
dejas JAV Pranas Joga 
lelviu Ateit. S-gos Pirmininkai: 

KVIEČIAME 

TAUPYTI 

PINIGUS 

1 

^mm^m^M^ 

fiiojo Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
prlningai ir saugiai 
nuo 19 22 metų. 

nos Įgaliotinis Simas Laniaus 
kas, jo pagalbininkai: P. Bagdo 
nas, V. Prunskienė; Pirmosios 
Moksl. Ateit. S-gos Centro Vai 
dybos nariai : R. Šomkaitė, 
B. Bernotas, Antanas Ma
žiulis, J. Norkait is ir Z. Kun-
srvs; Stud. Atcifninku S-gos 
pirmininkai: dr. V. Majauskas, 
dr. J. Pikūnas, dr. P. Kisielius 

Baužinskas; redakcinio kolekty 
vo nariai : T. Žiūraitis, OP, A. 
Sabaliauskas, A. Baužinskaitė, 
D. Aleksandravičiūtė, G. Mace-
lyte, A. Mažiulis, A. Bendoriū-
tė ir K. Kudžma; administrato
r iai : Z. Kungys, dr. A. Skė
rys ir kun. Dabušis. 

Kviečiu visus Federacijos na-

Europoje; Vyt. Gylys, Vyt. \rius.ir n a r e s . »™*& ^ v o f 
žvirzdys J A V ; Seudr. A t e i t . ' m c s l ° n a u M ° Federacijos Va-

do sumanymams ir atlikti savo 

mm 
Pradėkite naujus 1&53 metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus . . . 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios' agentūrą 
• NEŠ GERA PELNĄ ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3%v dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo 'išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojarns iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. AHTH0NY SAVIHGS & L0AH ASS'N. 
1447 So. 49th Court. Tel. TOvvnhall 3-8131, Cicero, 111. 

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

Tel. ofiso Cfi. 4-0208, re*. VA. 7-tiAHh 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IK CHlIlUROft 

4045 So. Ashland Ave. (luuub. 211) 
Vai. 12-3 ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. ir Seftt. 1-4 p. p. 
l iez . 4420 So. Talman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0664, rez MI S-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso iri. RKllance 5-4410 

Rezld. U*et. GRovehUl 6-0617 
Vaandos: 1—S p. m. 6—8 p. m. 
Trečlad. ir fteštad. pagal sutarti 

^ 

S-gos Pirmininkai: St. Barzdu
kas, dr. V. Viliamas,, dr. J. Va
siliauskas Europoje; J. B. Lauč 
ka, Pr . Naujokaitis J A V ; P. 
Bražukas, dr. A. Juozapavičius 
Kanadoje; Federacijos ir S-gų 
Dvasios Vadai J kun. dr. J. Gu
tauskas, prel, Pr . Ju ras , kun. 
P. Patlaba, kun. K. Juršėnas , 
kun. T. Žiūraitis, kun. dr. V. 
Rimšelis, . kun. V. Pikturna, 

'. • l : • 

darbų dalį jiems įgyvendinti. 
Prof. Sim. Sužiedėlio ryški 

asmenybė, jaut r i meniška siela 
ir intelektas, didelė visuomeni
nio darbo patirt is, tepadeda 
Ateitininkijai, Dievui laiminant, 
įprasminti savo buvimą, spren
džiant "momento reikalus pa
gal principų reikalavimus" 

Adolfas Dairiusis 
<: r. fJt,Vl f -

1 i 

SPAUIM>S VAJUS 

Visus ateitininkus prašome 
atkreipti dėmesį į lietuviškos 
katalikiškos spaudos, o ypač 
"Atei t ies" platinimą. Vajus tę
sis iki 1953 m. kovo 1 d. Stu
dentų Ateitininkų Informacijos 
Skyrius visiems nar iams išsiun
tinėjo prenumeratų lapus, kvi
tus ir pagrindinius nurodymus, 
kaip techniškai rinkti prenume
ratas . Todėl apie tai plačiau 
rasite informacijos biuletenio 
"Gaudeamus" 2 nr. Kiekvienas 
1 įsistenkime surast i bent po 
v e n ą naują skaitytoją. 

ATKURIAMOS 
KORPORACIJOJ 

Studentų Ateitininkų Centro 
Valdyba deda visas pastangas 
Lietuvoje ir Vokietijoje veiku
sių korporacijų atgaivinimui. 
Korp! Šatrija ir Korp! Gran
dis jau turi paskir tus asmenis, 
kurie imasi a tkūr imo darbo. Ne-
t rukus atkūrimo darbo imsis ir 
Kęstučio, Vytauto ir Giedros 
korporacijos. 

SATRI JIEv 1AMS 
Sekmadienį, gruodžio 21 d. 

10 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
bus šatrijiečių pamaldos, o po 

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

pelno ant jūsų sutaupų. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdraus t i iki $10,000,00. 

DRIGHTON SAVINGS and 10AN ASSN. 
4071 fircher Ave. į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Pirmad., antrad.. penktąd Ir šeši. | Trečiad. 9 rvto Iki 12 v. d. 
!>:00 ryto iki 4:80 p. p. | Ketvirtad. 9 ryto Iki 8 vak-

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIKTUVIV BENDROVES 
K R A U T U V Ė • r 

1V1, nttrto I I I »-«mt*U. r« , l ' lt. H-7»»:t 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0656 So. Halsted Street 
Kampas Marquette Kd. ir Halsted S t 

Vai.: 1 — * kasdieną, šeštad. 3—5, 
Tei : Ofiso WE. 6-28*4 
Namų V A . 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 We»t Cermak Koad 

VAL.: IT—3 popiet ir 7—8 v., vak. 
Tročlad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Se&tad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
l lezld. 3241 VV. BOth n A( i 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir sešt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-1626 
DR, G. J. IIYLAITIS 

Vidaus, valkų, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas Ir chirurgai 
4038 So. Aroher A v*. 

(prie California Ave.. šiaury t. kamp.) 
Vai.: kaadien 6:80—8:80 p. m. 

Šestad. 1—6 p. m. 
• ' ' ' '•.! ' ' I I I i ' ' ' ' | I i . 

Tel. ofiso WA. 8-.8060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL..: (išskyrus šeštad. ir Bekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7-r-9 v. vak. 
hlKonius priima tik nagai susitari pi % 

Bezid. : 10838 So. Uabasl i Ave. 

Tėl. ofiso VI. 7-0600. rez, VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS i k CHIRURGAS 

(Spoo. moterų Ilgos ir akušerija) 
40^5 Archer Ąve. 

Kampas Archer ir California Ave. 
VAI/.: 2—-4 ir. 6—« v* p. p. 

Išskyrus sekmadienius. 
•• k ' n r • .• • • * • * • j 

Tęl. ofiso YA. 7-1166, rez. PA> 6-H36 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1—4 ir 6:30—8:3Q p. p, kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Hez. 3247 S, KMKilAIiD AVE. 

j ' . - • 

IVI. ofiso I I 3-0660, buto CO 1-61U0 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MKLROSK PAKK, UJU, 

(Dr. W; V. Norak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

l'el. ofibo PK 6-3888. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 6Srd Street 

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

ORovehill 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. b l i . 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
i Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

liula* 1832 So. 40th Ct. 
Telefonas RKUance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LUOTUVIS GYDYTOJAS) 
3025 Weat 59th Street 

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

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

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

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

Butaa 1004 So. 49th' Ave, 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR C[HIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

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

Jei neatsilieps viršminSt1 telefonai, 
šaukite MIdway 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.P 
Tel. Oriso TO 3-0959 Re/ . : RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HR. 4-2123, rez. PR. 6-8481 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

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

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1EČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. ir šeštad. vak. 

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

Brighton Parko kolonijoje 
Del praktiškiausių ir geriausių Kalčdinių Dovanų visai šei
mynai —- lankykite šią krautuvę. Rasite didesni pasirinkimą, 
mokėsite mažiau. Apdovanota ypa ta bus pradžiuginta ir labai 
įvertins dovaną iš Progresą KrautuvSs. DSl mažųjų čia y r a 
naujausių dovanų — žaisly-toys. 

Ofiso GRoveullt 6-4020 
Rezidencijos Hll ltou 6-1660 

Dr. Alexander J. Javols 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242S Wegt Mfurąuettė Bd. v 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečlad. ir šoštad. pagal sutartj 

l e lbk i t e s "DrauįįeM 

DR. ANTAHAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad.. ketvirtad. Ir šeštad. 7-9 
v.* v. K^tu laiku pagal 'susitarimą.. 
Tel. o i K i . \ 1-4316; Ilez. CK 7-8315 

Tel. ofiso QR. 6-6399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

242$ VVest 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artosian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir šešt. 3—4 p. p. Sekm. uždar. 

— — -

Platinkite % a i $ f 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie California Ave.) 

LIOONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. Šeštad. nuo 
2 iki 4 v. TreČiad. pagal susitarimą. 
, SusUurimul, .akamb. ORo. 6-1821, 

Jei nPHtalHopln Vlnoenne* «-89v)0 
••• •• • i i ^ — ^ — » — ^ ^ ^ ^ ^ ^ — »• i -* » ^ — — ^ — • • — « ^ 

Ofiso ir bufo Mvt. HEmlock 4-5S1& 

DR. A, NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<W57 % VVesteni Ave. 
Vai. 6;30.8;36 vai. vak. Treč. ir šeši. 
U-4 p.p. šešt, vak. ir sekm. uždaryta 

Telefonas DAnubc A-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted S t 

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

Tel. ofiso PR. 6-A446, rea. H E . 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYJPftTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečlad. ir Šeštad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
U«'zid. 6U00 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLymplo 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 8—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

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

DR. B. C. BRUŽAS 
D A N T I S T A S 

PriGmlmo valandos pagal susitarimą 

4008 Aroher Avenue 
Truputį J rytus nuo California 

1V1. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą; 

Telefonas GKovebiU 6-6785 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonas GRovabiU 6-JUMS 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

TeL YArds 7.1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis A . > ištaiso 
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

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

Ofiso telefonas Vlrglnia 7. »xx* 

DR. AL. RAMUS 
OYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 t . 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:86 lkl 

12: 1:30 iki 3 vai. po pietų 
CAnal 6-052S PiaU Bldg. 

DR. SELMA E. SODUI 
OPTOMETRISTft 

Priėmimo valandos pagal sųtart). 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzle Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 
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UMIVIS NORFJO ATIDUOTI SAVO VAIKUS 
Išvežti į ligonines, nusilpneję nuo alkio. — 25 tonos 
cukraus ir riebalų. — Ar dar atvažiuos tremtinių? — 

1,800 nesočių mažųjų burnų 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-
saugo, juos KruAina tik I* anksto susitarusi. Redakcija ui skelbimu turlnj 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Ko laukiama po sausio 20 d. 
PASIRUOŠIMAS 

Ypatingu susidomėjimu ir dalinai nekantrumu laukiama 
kito meto sausio 20 d. Tos dienos laukia Amerikos visuomenė, 
laukia ir visi kraštai veik be jokių išimčių. Vieni tikisi su
laukti ką nors geresnio, kiti — ko kito. 

Ir, kaip mes esame konstatavę, gen. 2isenhoweris avo 

Lietuvių karių "Katynas 
"Britanijos Lietuvis" įdėjo P. 

Gedulo strąipsnj šia antrašte — 
"Kur yra lietuvių karininkų 'Ka 
tyrias". "Jieškau per 500 Lietu 
vos karin'nkų kapų, kurie 1941 
m. birželio 16 - 17 naktį buvo 
areštuoti ir išvežti sunaikini
mui". Toliau jis rašo: 

'Pirmiausia išvežė buvusius 
mūsų kariuomenės augštesniuo-
jius karininkių, pulkų vadus. 
Mums buvo pranešta, kad jie 
išvyksta ilgesniam laikui pasi
tobulinti į Rusiją ir jų nerei 
k.ą laukti, nes jie negrįšią į tuos virtum. Jų visų padėtis sunki, 
pačius dalinius. Tas kartojosi Pe rė j a į vokiečių ir austrų prie 

dingdavo iš palapinių karinin 
kai ir puskarininkiai. Birželio 
16 — 17 naktį buvo masinis 
karininkų areštas. Karininkams j b e t t l k r a i sunkioje, pusiau bado 
buvo duotas įsakymas iš vaka- Padė tXJ^ Y™ apie 4,300 lietu 

pareįoms""labai rimtai ruošiasi. Ruošiasi ir jo pakviestieji į p e r visą gegužės ir pusę bir- fur* Vokiečių duodama šalpa 
vyriausybės kabinetą asmens. Atrodo, kad labai rūpestingai ž e l i o m ė n . ( k a i n akt ies metu Geresnė padėt . 
ruošiasi ir kiti, kurie yra paskirti bent kiek svarbesnėms parei
goms prie prezidentūros ar kabineto. Ruošiasi Kongreso va
dovai naujam persitvarkymui ir naujiems darbams. 

Darbo žmonės laukia, kokia kryptimi bus pasukti sociali
nės gerovės darbai. Mums atrodo, kad šioj srity naujoji vy
riausybė skubotų žygių nedarys. Ji kiek giliau studijuos da
bar turimus planus, bent tuo tarpu nejieškant naujenybių. 

FINANSAI IR KITI DALYKAI 

Kadangi vokiečių valdžia 
ir vokieč.ų centralinės karitaty-
pinės organi7Tcijos bendradar 
biauja išsiuntinėjant, tai mums 
centre Muenchene tereikia tik 
dviejų tarnautojų. Ten dirba 
mūsų įgaliotins lz. Rugienius 
ir sekretorė p-lė Babionaitė, 
klaipėdietė, ilgus metus dirbu
si mūsų pasiuntinybėje Berly
ne. Tik tiedu Balfo tarnautojai 
ir tėra Vokietijoje. Jiems pa
deda trys patarėjai, parinkti iš 
tremtinių: proiV A. Šidlauskas, 
pulk. Pranekonis ir p. Augustai-
tienė. 

Ir New Yorke teturime tris j 
tarnautojus: reikalų vedėjas 
adv. P. Minkūnas, sekretorė I. 
Radzevičiūtė ir sandėlio prižiū
rėtojas, ekspeditorius, drabu
žių pakuotojas bei priėmėjas 

lietuvių, kurie gyvena ūkyje, V l a d a s K u l p a v i č i u s ) a t v y k e s iš 
kurie turi darbus, ar kurie yra • t r e m t i e s . T a i g i _ tarnautojų 
vokiečių valdžios prieglaudose, s k a i č i u g g u m a ž i n t a s i k i m i n i m u . 

mo, kad daugiau lėšų tektų 

•Septynis mėnesiiiH kan. J. 
Končius išbuvo Europoje. Ke
lis kartus jisai aplankė Ge-
nevą, tardamasis su kai kuriais 
Jungt. Tautų pareigūnais. Kon-
feravo su Vakarų Vokietijos vy 
riausybės nariais. Aplankė vi
sas stovyklas ,kur tik lietuviai 
susispietę. Neseniai lankėsi Ka
nados sostinėje, kur kalbėjosi 
su imigracijos vadovais. Pa
siekęs Chicagą ir aplankęs mū
sų redakciją, jis papasakojo: 

— Tremtyje dabar, Vokietijo
je ir Austrijoje, yra 245,000 pa
bėgėlių, visokių tautybių. Lie
tuvių — aštuoni tūkstančiai su 

Negalima nepripažinti to fakto, kad per paskutiniuosius 20 
metų turėjome didelio išlaidumo laikotarpį. Su kiekvienais me
tais augo deficitas valstybės ižde. To augimo priežastis — ant
rasis pasaulinis karas, karo sugriautų kraštų atstatymas, apsi
ginklavimas ir draugų ginklavimas. Tačiau buvo ir eikvojimų, 
netikslumų. Naujoji vyriausybė bandys būti taupesnė, nors ne
sitikėkime, kad valstybiniai mokesčiai sumažėtų. To nesulauk
sime, kol biudžetas nebus subalansuotas. 

Galima laukti, kad valstybės kontrolė nuo kainų, nuomų ir 
kitų dalykų bus nuimta. Kreditų ir kainų politika bus pakeista. 
Darbininkai savo būviui pagerinti turės labiau pasitikėti ko
lektyvinėmis derybomis. Vyriausybės autoritetas ir galia ma
žiau bus naudojama. Bus kreipiama daugiau dėmesio ir į že
mės ūkio reikalus.. 

IŽSIENIO POLITIKOS REIKALAI 

ro pasiruošti nakties pratimams, 
pasiimant su savimi tik plan-
četes ir žemėlapius. Ir taip per 
visą naktį rusų sunkvežimiai 

vių. Tai tie ,kurie yra stovyk
lose bei privačiai gyvenantieji. 
Šie yra arba džiovininkai, ar 
vaikai iki šešiolikos metų; yra 

juos vežė į atokiau esantį miš- * a u 8 i u š e i m u - s u š e š i a i*» a š t u o 

kelį, kuris buvo stipriai apsup
tas rusų kariuomenės dalinių. 

"Grįžę šoferiai pasakojo, kad 
NKVDistai atvežtuosius kari
ninkus nuodugniai iškrėtė ir 
viską atėmė. Iškrėstieji vėl bu
vo sodinami į sukvežimius, ap
saugomi 6 — 8 gerai ginkluotų 
NKVD ir vežami į Varėnos ge
ležinkelio stotį, pakraunami į 
gyvulinius vagonus transportui 
į Rusiją. Traukinį lydėję gele
žinkeliečiai ir palydovai grįžę 
pasakojo, kad visas ešalonas, 

Užsieniui labai rupi klausimas, kurlink bus pasukta užsie- ^ y g į ^ Lietuvos karininkus, bu 
nių politika. Veik neabejojama, kad šaltajame kare su komu- v o s u s t abdytas Minsko apylin-
nistiškuoju pasauliu iš defenzyvos bus pereita į ofenzyvą. Su- k ^ viename dideliame miške. 
šliauksime iš vyriausybės daugiau tiesumo ir griežtumo tiek V i 8 i k a r i n i n k a i b išlaipinti 
santykiuose su Sovietu Rusija ir jos satelitais, tiek kituose už 
sienių politikos reikaluose. 

Galime sulaukti nauio posūkio ir taikos jieškant. Bus ven
giama išprovokuoti tretįjį pasaulinį karą. Taikai durys visuo
met bus atdaros. Tačiau bus duodama suprasti, kad nuolaidos, 
pataikavimai, "apyzmentai" — tai nėra taika. Tuo tarpu dar 
sunku pasakyti, ar į Europą ar į Aziją bus kreipiama daugiau 
dėmesio. Tai daugiausia pareis nuo aplinkybių, nuo reikalo. 
Gvnybos srity žymių pasikeitimų nebus. Suprantama, pirmoj 
eilei Korėjos karo frontas bus aprūpintas visa militarine amu
nicija, nes negalima nepripažinti, kad esame kare su komunis
tais Azijos kontinente. 

Atrodo, kad bus patikrintas visų karo bazių užsieny rei
kalingumas ir pažiūrėta ar nėra didesnio eikvojimo jų įrengi
muose ir išlaikyme. Junertiniu Amerikos Valstybių kariuomenė 
Europoje bus laikoma tol, kol ji ten bus reikalinga ir pagei
daujama. 

Tikrai gerai padarytų (o gal taip ir bus), kad gen. Eisen-
howeno vyriausybė imtųsi skubių ir rimtų priemonių apvalyti 
Jungtinių Tautų organizaciją. Ją reikia stiprinti išprašant lauk 
komunistus ir ju bendrakeleivius, uždaryti visus kelius jų nuo
latinei ir bjauriai propagandai. Būtų dar geriau, jei visai butų 
išvyta lauk iš tos organizacijos Sovietų Rusija ir jos satelitai 

BIZNIO ADMINISTRACIJA 

Grįžtant prie vidaus politikos, tenka dar vieną dalvką stip
riau pabrėžti. Jau iš vyriausybės kabineto sąstato aišku, kad 
"bosaus" didesnės pramonė* ir biznio žmonės. Nauji "bosai" 
žiūrės kad ir antraeiles valdžioje pozicijas užimtų jų luomo ar 
profesiios asmenys. Todėl tenka laukti, kad tai bus, kaip Ame-
rikoi paprastai yra sakoma, biznio vyriausybė ar administraci
ja. Vadinamieji "New Dealeriai" savo planus vykdė per dvide
šimt metu. Jų gradvnė pasibaigė. Jie, reikia pripažinti, sociall-
nėie sritvie kraštui daug gero padarė. Ir, reikia manyti, nau-
joii vvriausvbė negriaus to, kas buvo gerai padaryta ir gerai 
pastatvta. Tai būtu didelė klaida. Ji sukeltų prieš save orga
nizuotąja darbininkiją. Tos klaidos, atrodo, nedarys. Tai pa
sako darbninku vado, "New Deal" ir "Fair DeaT šalininko, p. 
Durkino pakvietimas į vyriausybės kabinetą darbo sekretorium. 

Ar naujosios vyriausybės vidaus ir užsienio politika bus 
kraštui priimtina ir ar ii bus populari. parodys laikas. 1954 
metu kongresiniai rinkimai pasakys. Jei į Kongresą bus ir vėl 
išrinktas resnublikonu daugumas, gen. Eisenhoweris galės būti 
dar drąsesnis. Tai reikš, ir tai, kad respublikonu partija bus perė
musi karšto valdžią į savo rankas ilgesniems laikams. 

Daug kas mano, kad gen. Eisenhovverio vyriausybės poli
tiką diriguos gub. Dewey, ar sen. Taft. Bet geriau pažįstą nau
jąjį Prezidentą tvirtina kitaip. Visai politikai jis pats vado
vausiąs, nepasiduodamas jokioms pasalinėms įtakoms. 

grupelėmis pagal anksčiau pa
ruoštą NKVD planą, kur Stali
no budeliai laukė naujų aukų. 

"Birželio 18 d. stovykloje ki
lo panika ,nes ėjo įvairūs gan
dai apie išvežtųjų karininkų su
šaudymą. Vieni sakė, kad iš
vežtuosius sušaudė Varėnos 
miestelyje, kiti — kad poligono 
rajone prie Merkio upės ir pan. 

"Išgirdęs tas kalbas ir paste
bėjęs mūsų nerimą, pulko ko
misaras Michailov sušaukė mus, 
likusius vadus, ir paaiškino, 
kad tie išvežtieji karininkai bu
vę fašistai ir kapitalistai, turė
jo ryšius su vakarų valstybė
mis, už tai jie ir užsipelnė Sta
lino bausmės sunaikinimui. Jų 
nereikią gailėtis ,nes jie nebe-
grįŠią. Panašiai girdėjau aiš
kinant I-mos baterijos politru-
ką Dubov savo baterijos žemes
niesiems vadams. Jis primygti
nai prašė visa tai "pamiršti ir 
dirbti stachanoviškai, nenorint 
užsitarnauti to paties likimo". 
Anot jo, Sov. Rusijoje Stalinas 
kiekvienam atitinkamai atlygi
na už jo nuopelnus". 

BOMBARDUOS PINIGAIS 

Ekonomistai apskaičiuoja, 
kad gali įvykti didelė valstybės 
ūkio katastrofa, jeigu priešas 
staiga numestų labai didelius 
kiekius netikrų pinigų. Pavyz
džiui, jeigu vokiečiai būtų nu
metę 400 tonų dirbtinių svarų 
sterlingų ant Anglijos, britų 
piniginė apyvarta ir ūkis būtų 
gerokai pritrenkti. Valstybės 
turi priemonių padaryti netik
rus pinigus beveik neįmanomus 
atskirti nuo tikrųjų ir ateities 
karuose jiems gali būti pagun
dų šią priemonę panaudoti, 

niais vaikais. Yra visokių pa
liegėlių, kurie nebepajėgia dirb
ti, o kiti — darbų negali gauti. 
Iš vokiečių valdžios gaunama 
šalpa (Hilfe) vienam asmeniui 
prilygtų 11 — 20 amerikietiškų 
centų į dieną. Lankydamas sto
vyklas ir šeimas po jų butus, 
įsitikinau, kad jie neturi iš ko 
vaikams nei po vieną stiklinę 
pieno į dieną suteikti. Gyvena 
iš to davinio taip skurdžiai, kad 
tik minta sriuba, atrodo išbalę, 
suvargę, ne tik suaugusieji, bet 
lygiai ir vaikučiai, šie vaizdai 
yra tiek šiurpulingi, kad dau
gelyje vietų našlės motinos su 
ašaromis prašė atimti iš jų vai-

S A M D I N Ė 
HERMAN SU&ĖRMANN 
Vertė Vytautas Volertas 

(Tęsinys) 

— Manai tu, kad žmogus gali tokiam ore išbūti aštuonias 
Valandas? Arba, pagaliau, išplaukti, kur jis nori? Visai vistiek, 
kur audra krantan išmes. Tu, gi, eik sauson vieton, nes visi są
nariai tarška. 

Jis nusivedė ją pastogėn, uždarė duris, ir jie atsidūrė pustam* 
syje. Ant sienų kabojo tinklai, o ant Šieno kampelyje gulėjo Jurio 
patiestas apsiaustas. Jis čia dažnokai pasislėpdavo, kai jo visi 
jieškodavo. 

Ji sugrubusiais'pirštais paglostė paltą, pabučiavo jo kraštą 
ir tarė: 

— Sugrįžk, sugrįžk! — Verkti jau negalėjo, nes buvo išliejusi 
visas ašaras. 

Jozupas stovėjo prie jos ir kramtė lūpas. Pagaliau tarė : 
— Kam jis turi grįžti? Tokių, kurie tavęs tik ir laukia, yra 

daug. 
Ji atsisuko ir spiovė į jį. 
— Kam spiaudai į mane? — tarė jis. — Ar todėl, kad kada 

nors būsiu tavo vyras? 
— Išleisk mane! Jau seniai žinau, kas per vienas tu esi! — 

tarė ji. 
Bet jis tik pastūmė ją atgal ant apsiausto, lyg spaustukais 

laikė suėmęs jos rankas ir pasakė: 
— Tu meldiesi, kad jis grįžtų, ir jei aš, kaip jo draugas, tu

rėčiau savo maldą jungti su tavąja, ji skambėtų: tegul jis negrįž
ta. Ir jis negrįš. Bent gyvas negrįš, o tu dabar priklausai man, ir 
greitai tau įrodysiu. 

Jinai grūmėsi su juo ir šaukė: 
— Nesikėsink į mane, nes aš nešioju jo vaiką. 
Jis tik pajuokė: 
— Nešioji jo vaiką? Kiek jis man yra skundęsis priesaika, 

kurią išgavo tėvas! Ištižėlis laikėsi priesaikos. Aš gi nieko neal-
* F ***** !_** ™ I " 1 , } e ! n S l a i k a u i r & a l i u tūkstantį kartų mirti, kad tik tave gaučiau. 

Bet ji grūmėsi su juo ir rėkė: 
— Aš nešioju jo vaiką! 
Staiga palūžo jos rankos, ji sukniubo ir daugiau nieko neat

siminė. Kai atsigavo, durys stovėjo atdaros, ir nieko daugiau ne
buvo, tik ji viena. Po ja dar vis gulėjo Jurio apsiaustas. Marikė 
dar kartą jį paglostė, pabučiavo jo kraštą ir galvojo: 

— Man taip ir reikėjo. 
Daugiau nesimeldė, kad jis grįžtų. Jeigu būtų besimeldusi, 

tai malda būtų buvusi kaip ir Jozupo: tegul jis negrįžta. 
Sieloje buvo didžiulė neviltis ir gėda. 

vargšams. Nei Balfo pirminin 
kas, nei direktoriai, nei kiti vai 
dybos nariai jokios algos ne 
gauna, dirba kiek tik gali, pa 
sišvęsdami. 

tremty pasilikusiems lietuviams 
atvykti į JAV? 

— Dar atvažiuos, pasinaudo
dami Lietuvos kvota. Yra ži
nių, kad naujas kongresas iš
leis papildomą įstatymą įsileis
ti daugiau žmonių iš tremties. 
Kadangi Kanadoje ekonominė 
padėtis beveik neblogesnė, kaip 
JAV, tai tarp tremtinių yra ju
dėjimas emigruoti į Kanadą, 
kuri yra lengviau pasiekiama. 
Ottawoje teko kalbėti su imi
gracijos direktoriumi Smith, 
kurs pažadėjo, kad nuo kovo 
mėnesio vėl bus duodama pir
menybė tremtiniams vykti į Ka 
nadą. Pareiškė pasitenkinimą, 

kučius, sakydamos: "Kad ir jų , k a d muyUii p u i k i a i k u r i a s i K a 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

nematysime, bet bent gi jie nu
kentės bado ir skurdo, kokį čia 
kenčia". Radau daugelyje sto
vyklų, pvz. Heidenheime, vaiku
čiai dėl blogo maisto nusilpneję 
iš vežti į vokiečių ligonines. Ra
minau vargšes motinas ir jų 
vaikučius, kad užjūrio lietuviai, 
ir ypač Amerikoje esantieji, jų 
neapleis .suteiks pagalbą ir ne
reiks jiems taip žiauriai alkti 
ir išsiskirstyti. 

Mažiau algoms, daugiau 
šalpoms 

Važinėdamas visur dariau pa 
tikrinimus ir iš Balfo išteklių 
skirsčiau per jų pačių išrink
tas komisijas labiausiai pagal, 
bos reikalingiausiems. Vokieti
joje šiandien už pinigus jau vis-
gą gali nusipirkti. Kaikurie da 
lykai net pigiau negu JAV, tik 
riebalai ir cukrus daug bran-

nadoje ir yra mieli žmonės. 
— Kokios nuotaikos Diephol-

zo gimnazijoje ir kitose mokyk
lose? 

— Vasaros pradžioje Diephol-
zo gimnazijos ūkinė padėtis bu
vo sunki. Pasisekė jiems parū
pinti sunkvežimį, jeepą, drabu
žių iš Anglijos ,šiek tiek lėšų ir 
maisto. Kai įsisteigė šelpėjų 
būreliai, moksleiviai jau gali 

(Nukelta į 4 psl.) 

8 
Sekantį pavasarį Marikei gimė berniukas. Jis turėjo kada 

nors paveldėti Enskio ūkį, nes, išskyrus tolimus gimines, nebuvo 
jokio kito įpėdinio. 

Marikė visą žiemą buvo namuose, ir jai leido gedėti prigėru-
8iojo. Apylinkėje niekas dėl to nesipiktino, nes vestuvės juk buvo 
užsakytos. Skirtumas tik, kad iš jų pasidarė laidotuvės. 

Enskienė, kuri buvo jau beveik uošvė, mylėjo Marikę, kaip 
tikrą sūnaus žmoną. Net ir patsai senis buvo jai geras, bet, žino* 
ma, tik dėl anūko, kurio Marikė laukėsi. Teismo jau nebijojo, 
nes priesaikos, kurią iš sūnaus išreikalavo, — pagaliau ir pačios 
Jurio mirties — jautėsi esąs apsaugotas. 

(Bus daugiau) 

j 

DIDELE NAUJIENA 
SENIEMS IR NAUJIEMS 

ATEIVIAMS!!! 
Jau išėjo laukiamas, linksmas, 

įvairus, turiningas 
PELĖDOS KALENDORIUS 

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

Geriausios Kalėdinės dovanos: 

l 

LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA 

Ką tik išėjo ANICETO SIMUČIO paruoštas 

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
* 

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

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

tP 

, . HAUFO PASAKOS I ir II dalis, giau. Todėl Balfas prieš Kalė- 2 1 0 p g l k a i n a $ 2 7 5 A N D E R S O . 
NO PASAKOS, 210 psl, kaina $2. 
A. Vllainis, ŽEMAIČIŲ ŽEMBJE, 
132 psl. kaina $1.50. Išėjo jau 0 

das jau išsiuntė 15 tonų cuk
raus ir 10 tonų riebalų bei 
$5,000 pinigais. Taipgi nuolat n u m e r i s P e l 6 d o 8 0 K a l M n i s igei. 
siunčiame drabužius. Drabu- na šio men. 20 d, 
žiais lietuviai neblogai aprūpin- Užsiprenumeravę Pelėdą 1953 

. . , .. m metams ir prisiuntė $4.00 gaus 
ti, gal net geriau negu kitos; P e , M o 8 Kalendorių dovanai. 
tautybės. Gėrybių persiuntimas 
per jūras ir jų išsiuntinėjimas 
po visą Vokietiją mums nė cen
to nekainuoja, tik apdrauda, 
nes per jūras perveža JA*V, o 
geležinkeliais išvežioja vokiečių 
valdžia. Tos privilegijos gautoey 
dabar ten nuvykus. Jokie san
dėliai mums nebereikalingi Nu-
siunčiame sąrašus į Bremeną, o 
iš ten geležinkeliai patys išsiun
tinėja į vietoves pagal duotus 
antrašus. Pačių žmonių ifirink-
tas pirmininkas su padėjėjais 
išdalina reikalingiausiems, taigi 
Šalpa vykdoma ekonomiškiausiu 
būdu, be jokių diskriminacijų. 

— Ar daug tarnautoju turite 
Vokietijoje? 

Adresuokite: 
P E L Ė D A , 

3153 So. Halsted S t 
Chicago 8, UI. 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
AID OVER8EAS, Ine , 8188 8. Halsted St., Chkago S, td . D A. S-SfSf 
Bendrove siunčia maisto siuntinius J Vokietiją ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
18 Europos sandelių. Pilnas draudimas. Reikal. pilno siunt sąrašo. 

! ^ i 

^ 

Siuntinys Nr. S — $6.20 
4 sv. rūkytų lašintų 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

Siuntinys Nr. 12 — $6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 19 — 89.95 
4 sv. rūkytu lašiniu 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4% sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 sv. b. kvlet. miltų $2.50 
9 sv. gryn. klaul. taukų $6.25 J 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'Al 

Pristatomi ui $1,683.00 
Su visais taksais 

« t 

Važiuokite 1952 m. 
CHRYSLER'.U ta 180 
arkllŲ jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 2EMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir andrandaL 

K a l z e k a s MtMor Sjsftl#»s, lnir. 
4030 ARCHER AVE., CHICAGO 82, UJU Telef. Vlrgtoia 7-1515 

» • » • • + H »»J9s# 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H U N O I S 

: S S S B B S = S S S S S = : T " " " * r — 
Ketvirtadienis, grudž. 18, 1952 

Žinios iš okup. Lietuvos 
LIAUDIES MENININKAI 

Kultūrinio gyvenimo žinios iš dabar vadinama ketverių metų 
kolekt. ūkių. Liečia Daujenų ir mokykla — septynmetes tęsi-
Saločių vietoves. „Tiesa" Nr. 
228, 1952. 

nys, tai yra 8-11-ti mokymo me 
tai. Nepriklausomybes laikų pil 

„Mūsų (Daujenų) choras su-, nas gimnazijas jie dabar vadi-
darytas iš 33 asmenų, aktyviai Į na irgi vidurinėmis mokyklo-
mokosi dekadinį repertuarą. Šo j mis. Berods, Saločių vidurine 
kių ratelis, vadovaujamas mo-! mokykla yra įkurdinta buvu-
kytojos Jackevičiūtės, taip pat šios pradžios mokyklos patal-
ruošiasi dekadai. 

Yra kolūkyje ir liaudies me
nininkų... Štai kolūkietis Rau
ti uv e pats pasigamino klarnetai, 
pats juo groja savo kūrinius". 
(M. pabr.). 

„Šiais metais mūsų (Saločių) 
kolūkio vidurinėje mokykloje 

pose. Įsidėmėtinas labai mažas 
abiturientų skaičius. 

Kaip vyk? ta s t a t y b a 
Biržuose? 

„Karas sunaikino 7 5 % Bir
žų miesto. Mieste išaugo aš-

buvo džiugi šventė: mokyklą! t u o n i dviaugščiaii gyvenamieji m o s ž c m ė 8 . Plotas padidintas 
^ — ~ _ ~ „ : ~*n..«<;r.^. OKA v i n t u l / i n n • • A .. i_.i__ x rv«« 

baigė pirmoji laida — 12 abi
turientų. Tai „Saločių" ir ap
linkinių „2adeikonių", „Kieme
lių" ir kitų kolūkių kolūkiečių 
vaikai". 

„Biržų apskrityje, į kurią į-
ėjo dabartiniai Pasvalio, Joniš
kėlio bei Biržų rajonai, tebuvo | 
vos dvi vidurinės mokyklos... 
Dabar, tarybines santvarkos 
metais, vien Pasvalio rajone į 
kurtas trys vidurines mokyk
los, iš kurių viena pernai įsteig
ta mūsų (Saločių) kolūkyje. 
Joje mokosi apie 370 kolūkie
čių vaikų". 

Pastaba. Vidurine mokykla 

namai, naujas 250 vietų kino , j s a v inant nenaudotą žemę. Der-

Pastaba. Ištrauka iš vaizdų 
apie M. Melnikaites vardo ko
lūkį Eišiškių rajone, „Tiesa", 
Nr. 227, 1952 m. Ištrauka rodo, 
kad „Iljičiaus lemputes", jei 
kur ir yra, šviečia ne kada no
ri, bet kada stotis duoda ener
giją, ir šviesos pasirodymo rei
kia laukti jau sutemus. 

Negali pasigirti 
Kolektyvinių ūkių statistikos 

duomenys iš „Tiesos" Nr. 227, 
1952 m., liečia Marijampolės ra ^ % % % % % % % % % % % % % % i i : 
jono Černiachovskio vardo kolū PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 

RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS 

Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami tt 

pristatomi j namus. 
D A R B O V A L A N D O S : į v . v . — 1 0 v.v. 
Šeštadieniais: S v. ryto—10 v. vak. 
M. l U M h i s , 4119 So. Francisco. 

Telef. YA 7-IO»» 

palj. Tuo metu, kai lietuviai 
JAV leidžia Iievos Simonaity
tės senuosius veikalus, neatsi
lieka ir bolševikai Lietuvoje — 
ten leidžiami jos senieji veika
lai bolševikiškai pataisyti ir 
naujieji, sukurti pagal partijos 
reikalavimus. Per Vilniaus ra
diją buvo transliuotas trečiasis 
fragmentas iš jos romano „Pik
čiurniene", kur j perskaitė O. 
Juodyta. 

• Naujiena KalSdoms! Tik 
ką gautas didelis transportas 
garsiųjų Paul Buhre laikrodžių. 
Gaunama pas J. Karvelį, 3249 
So. Halstcd St., Chicago 8, 111. 
Tel.: DA 6-1136. 

<* 

KALĖDOMS IR KNYGA 
labai tinkama dovana vaikams 

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

Kaina $2.50. 

k j (vietove nenustatyta, pirmi
ninkas V. Adomavičius). 

„1950 metais kolūkis turėjo 
1,100 ha dirbamos žemes. Grū
dinių kultūrų derlius tesiekė 
vos 7-8 centnerius iš ha... da
bar jau turime 1,700 ha dirba-

• Nelaimingi vaikai, kurie 
nesulaukia Kalėdų Senelio. Tė
vų pareiga tuo pasirūpinti iš 
anksto, užeinant pas J. Kar# 
velį, 3249 S. Halsted St., Chi
cago 8, 111. Tel. DA 6-1136. 

teatras, atsirado naujos gatves 
— Dauguviečio, Pionierių ir kt. 
Per pokarinį laikotarpi atiduo
ta eksploatacijai 3,420 kvadra
tinių metrų gyvenamojo ploto. 

Tarybų Valdžia visokeriopai 
remia individualines statybas. 
Darbo žmones mieste pasistatė 
309 namus su 16,785 kvadrati
nių metrų gyvenamojo ploto". 
(„Tiesa" Nr. 234). # 

Mūsų pastaba. Vidutiniškai 

lingumas gi pakilo iki 16 cent
nerių iš ha". 

Pastaba. Marijampolės aps
krities derlių vidurkis 1939 m. 
buvo: rugiai 32,2 centn. iš ha, 
kviečiai — 27,4, miežiai — 26, 
avižos — 26,6. 

..Už nuopelnus"... 
„Už įžymius nuopelnus prak

tinėje ir visuomeninėje veiklo-

LIETUVES N0REJ0 ATI-
DUOTI SAVO VAIKUS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

gauti kasdieną pieno ir mėsos skaičiuojant) apie 2,200 žmo-
apie 4 kartus savaitėje. Diep- ! nių. 1939 metais Biržuose bu-
holzas dabar yra aprūpintas, vo 8,200 gyventojų. Jei 75'/c 
Bet Diepholze yra 150 mokinių, i neteko pastogės, tai be pasto-

vienam individualiam nameliui j j e liaudies sveikatos apsaugos 
tenka 54 kv. metrai gyv. plo- i srityje" gydytojams Josifui, 

»to, arba trys vidutinio didumo ; Ivano sūnui, Perminui ir Teo-
j kambariai. Pagal sovietinę nor- • c į o r a l , Aleksandro d., Vitortie-
mą (9 kv. m. vienam asmeniui), , n e į suteikti „Lietuvos TSR nu

sipelniusio gydytojo" vardai. 
Įsakas pasirašytas Augšč. Ta-

valdžios pastatytų namų gyve- r y hos Prezidiumo pirm. J. Pa-
namuoju plotu, Biržuose yra ap leckio ir šekr. S. Naujalio, Vil-
rūpinta (sovietiniu glaudumui n į u j e , rugsėjo 29 d. 

toks namas tinka gyventi še
šiems asmenims. Sudėjus su 

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

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

. PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšUdymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
• * v 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

Užsisakykite baldus 
tiesiai i-, lietuvių dirbtuves 

I'a.s mus Kalite nusipirkti jvalrhj rū
sių baldus, namų reikmenis: nailono 
.setus, miegamųjų sotus Ir kitus bal
dus. 

ARCHER AVENUE 
FURNITURE C0. 

Sav. JUOZAS KAZIKAITIS 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-3516 
I'rleS įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tiesiai is mūsų, dlrbtuvCs. 
Jei pageidaujate, galėsime duoti Ir 
kredltan. 

Skelbkitčs "Drauge" 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

BASOM. MAŠINĖLES 
gaunamos goriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
U70 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

r^m 

<? 

o mums brangūs yra ir tūkstan 
eiai tų, kurie dešimtyje kitų 
vargo mokyklų ir vaikų darže
lių, kurie nėra tokie laimingi, o 
kurių yra apie 1800 su lankan
čiais ir nelankančiais vargo mo
kyklas. 
Paliegėliii ir džiovininkų viltys 

Kad aprūpinus džiovinin
kus, kitus paliegėlius, senelius, 
kurie nėra prieglaudose, našles 
moteris su vaikučiais ,kad jie ne 
badautų ir bent retkarčiais gau 
tų pieno ir mėsos, reiktų mums 
papildomai kiekvienam asme
niui po vieną vokišką marke 
pridėti. Tam mums reikėtų 
$1,000 į dieną .taigi — apie 
$350,000 į metus. Amerikos 
lietuviai su įvažiavusiais 29,000 

ges likusių tenka skaityti* apie 
6,000. Šiuo metu miestų gy
ventojų skaičius bendrai yra 
padidėjęs. Iš to galima daryti 
išvadų kokia padėtis yra gyve
namųjų namų srityje... 

Vlado pasikalbėjimas su 
Karolina 

„Kolūkietis Vladas Pečiuko-
nis su savo žmona Karolina žiū
rėjo į kabančią elektros lempu
tę. Už lango jau sutemo. 

- Gal šitą uždegt, - parode 
žmona į žibalinę lempą. 

Na, išsigalvosi dar ką 
nors... Tuoj užsidegs... Kitaip ir 
būt negali... 

Nespėjo Pečiukonis ištarti pa 
tremtinių šią sumą įstengtų ' skutiniųjų žodžių, kaip elektros 
bendrai dirbdami sukelti. Da- j lemputės viduje išryškėjo ri*u-
bar kiek Balfo surenkama, vi- i donas siūlais. Abu net alsuoti 
šiems tremtyje esantiems pa- j nustojo... Sekimdė... kita... tre-
skirsčius, išeina po 5 pfenigius jčia... i r staiga akinančiai balta 
\ dieną, arba po vieną ameri- j šviesa užliejo kambarį", 
kietišką centą ,nes juk Vokie- | — 
t i joje, Austrijoje, Prancūzijoje 
ir Italijoje yra apie 10,000 lie
tuvių tremtinių. Kiek galima, 
šelpiami vsur , bet labiausiai 
reikalingus Vokietijoje ir 
Austrijoje. J. Pr. 

Sukolektyvinta žeme 
2emės sukolektyvinimas la

biausiai atsilikęs Vilniaus srity
je. Kai bendras sukolektyvin-
tos žemės nuošimtis, anot Snieč 
kaus, yra 96,2%, Vilniaus sri
tyje, anot srities kompartijos 
sekretoriaus Bieliausko, yra su
kolektyvinta tik 92,1% žemės. 
Tai pažymėta jo pranešime VII-
me partijos suvažiavime Vilniu
je, rūgs. 24 d. 

„Ramygalos rajono laik
raščio „Tarybines Tėvynes" š\ 
m. 5(11) numeryje išspausdinti 
gabaus pradedančio poeto Č 
Cemlonskio eilėraščiai ,.Tiems, 
kuriuos liaudis prakeikė" ir 
„Dainuok, šalie". Po keleto mė
nesių šiame pačiame laikrašty
je 65 (71) numeryje išspausdin 
ti vėl tie patys eilėraščiai, ta
čiau vieno iš jų ,.autorius" jau 
M. Zubavičius, o antrojo „poe
tė" K. Klimantauskaitė". „Tie
sa", 1952 m. spalio 29 d. 

— Pagal bolševikišką kur-
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H.SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, UI. 
Vidury bloko tarp 47th Ir -Hitli si 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PUT GRLV0S IKI K0IŲ! . 

Turime naujausių madų kostiu
mų, paltų Ir švarkų su šiltais 
pamušalais. 

Nuostabu, kaip Kramtomi: Guma 
Vidurių Laidinio,o Veikla 

PAŠAUKDAMA 
ATMATAS, 

— o ne geri 
maiste 

• Čia ta paslaptį*, kuria milijonai 
-Amonių pa».yift apie K K KN-A-MINT, 
'a modami;* kramtoma guma - vi
durių lamvlnioja. Taip. todėl FEBN-
A-MINTO veikimas yra taip nopa-
piaatal skirtingas! 

(lydytojai sako. kad kiti vidurių lals-
vtntojal pradeda veikti perdaug ank< 
* t i . . . jau pjulame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintoji; kiekis su
ardo virškinimą, padalina sveikatai 
ii energijai reikalinga m a i s t ą . . 
Amogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Švelnus H'KEN-A-MINT yra kl
ioks. Priimtas pagal nurodymus. Jis 
veikla daugiausiai apatinėj viduriu 
•lalv --• pasalina tiktai atmatas, bet 
ne gera maistą! Išvenkite tos blo 
gos savijautos Vartokite FEEN-A-
MINT Ir Jauskitfts gerai, pilni gyvy
bes Nuslpirklt h'EEN-A-MrNT! Kai 
nos nepaki l tos — dar 25c, 60c ir 
liktai 1 0 c 

. . .but thls lik. 

iktal gčlrts tikrai galės išreikš
ti kalėdinių dovanų dvasinę ver

tę. Jos pervlSyJa bet kokia dova
nų ir imtia, asmeniškai daugiau 

branginamos. Kad J telkus dovanu BU 
dvasiniu pagrindu... ir <lo| tikrai geros 

savijautos, užpildykite ŠVENTES gėlo
mis... tiktai pašaukite Jūsij gėlininku, 
patiekite Jūsų surasi}... pristatymui g^-
lk.ų tuo laiku, kuri nurodysite. Kad ga-
\ ūš geriausių pasirinkimų Šventoms, 
saukite iš anksto... Šiandien! 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

rių turime tikrai didelį pasi

rinkimą. 

Rinktines mūsų žmonių pasakos 
Gaunama Draugo Administracijoj 
ir pas knygininkus. 

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

C h i c a g o 8, 111. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIV rU;Aiv 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKATNAVIMA IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINR ATIDARYTA kasdien nur 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONOINE8, WITTNAIJER, BULOVĄ 
Ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

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

NUO UJŽSISLNEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

T*e, kurie kenčia nuo BENU AT
VIRŲ ir SKAUUŽIŲ &AIZDU, Ji 
iicgall ramiai sgdStl ir naktimis mtr -
goti, nes Jų uždiHenfijUHios Žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti cą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DEGT'LO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nUže-
iimą ligos, vadinamos PSORIA81S. 
Taipgi pasalina p< ršejimą Ilgos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyMmą tarp-
ptrftcių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiOstančios ir suskilusios o d o ^ J l s 
yra gora gyduole nuo visų išviršinių 
odos ligų. LECKJLO 
Ointment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perStamų i r 
nležinčių kojg. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.26 ir *S.60. Pirki
te vaistlneso Chicago 
ir apylinkėse ir Mil-
wauk<e, a r b a a t 
siųskite money orde-
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Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J. UL.I8. Sav. 

4068 Archer Rveune M
 Jei tar,t

Il1^rduoti
il

aj; ^ " T 0 " 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

Te le fonas VlrginUl 7 -2481 skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
ggšrra gg==fT3 gsgg-ra gess-T̂ i ggggTFJ ga telefonu: Vlrginia 7-6640. 

LKUUIiO, Department D 
5618 W. Kddy St., Chicago 34, UL 

Mlilberry 5-3694 

CAtk galite susikalbėt) gimtąja 
lietuvių kalba. 

JAKU patogumui, krautuvo yra at
dara ir srkniadii'inMis nuo tf:3U iki 

2-Iros valandos |K> pu m 

DUODAME L E N G V I E M S 
IŠSIMOKEJ1MAMS 

Neimame jokio nuošimčio 
už išs imokej imus 

L I f i T U V I f t K A I Š T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS %^^z 

B.R.PIETKIEWICZ PftEi i4&*' 

Z 
J? •\ 

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

CHICAGO ILL.1NOI.S 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuviis, perlus, skalbiamas mašinas, lovas, matracui, 

Kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
J?J CJ \*\ Pagal Jfi.su Užsakymą 

^ 

R00SEYELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuvė 

2310 VV. ROOSEVKLT RD., Tel. SE S-4711 
Atidarą piunadlonlo Ir ketvirtadienio vakr.rala iki 9:X0 
Atdara s e k m a d i e n i a i nu. 11 lkl 4:30 vai. popiet 4-

\ : A> 

SEGHETTI TRAVEL " " B U R E S T ^ ^ 
W>\ Ho. Uakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel, YArds 7-3278 Ir 79 

K E L I O N Ė S : 

SH> IVICRĮRY CHRISTMAS 
tlio mosi oei.sonal wa) . . . m t h FL0Wt"RS 

jout ilorkt cau wire ilus i-.x* au; uljfere 

LĖKTUVAIS, GELEŽINEI^ 
UAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname bUetua, viešhmMiiH ir sutvarkome vtsua su kelione s in i i tns 
dalykus. TURIME UETITVIV SKYBUf. Pildome afidevitus. Kelionei 
planuokite Is anksto kit iems metams. AukMMau u)sslsakykite hiletun kaip 
lėktuvais taip Ir laivai*, tai busite tikri, kai) tikrai gausite vietas. Pirk 
darni bUetus pas mus nemokėkite brangiau ir Išvengsite laiko sutruk-
dymo, nee nereikto lankutis uel į geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
VISH tai, atliksite vienoje vieloje--— T A S M*CJ8. *;' 

m^9 

Gaukit du jferus vždftrbius Yr«smH 
U^ikrinkit taupymui apsauga. 
Turėkit p io i* | kai reiki* 

fotikft M $1 • PrMft* kiek a*i iU, 

UNIYERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

IBM SO. HAI STK1) STREET CHICAGO », ILLINOIS 
j Telef«nat: H Ay markei 1-202$ 

••Yimder Plrmtdienitia, antradieniais ir penktadieirisfg nuo f rrf 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryte iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais nfclaryta fteiUdieiuaig aue • vai ryta iki I vai a- a. 

. 

http://Jfi.su
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Ketvirtadienis, grudž. 18, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
i i r i 

|;ii|i|i 
LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
KIOSKAS VftL VEIKIA 

Lietuviškos spaudos kioskas 
vėl veikia prie šv. Antano lie
tuvių parapijos bažnyčios, kur 
kiekvieną sekmadienį lietuviams 
patarnauja Pranas Polteraitis, 
naujasis kiosko vedėjas. Cia 
gaunamos vėliausios lietuviškos 
knygos, žurnalai ir laikraščiai. 
Cia taipgi galima užsiprenume
ruoti dienraštį ''Draugą". Spau 
dostkioskas veikia tik sekmadie 
niais. Paremkime šį katalikišką 
spaudos kioską. 

Lietuvos Vyčių metinis Kalė
dų balius "Holy Frolic" įvyksta 
gruodžio 27 d. 9 vai. vak. St. Cle 
ments salėje, 25th Str., prie Mi-
chigan !Ave. Šokiams gros po-

Vakaras bus buvusioje lietuvių 
salėje, 25th prie W. Wernor. 
Salė bus atidaryta nuo 6 vai. 
vak. 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
rekolekcijos prasidės gruodžio 
21 d. per sumą 10:30 vai. ryte. 
Vakarinių pamaldų nebus gruo
džio 21 d. vakare, bet pirmadie
nį ir antradienį įvyks 8 vai. ry
te ir 7 vai. vakare. Pamokslai 
bus sakomi anglų ir lietuviu 
kalbomis. 

IR VEL DP 
Bet tik iš gerosios pusės. 

Detroito laikraštis "The Det-
roit News" susiintrigavęs įvai
rių diskusijų apie naujuosius 
emigrantus Michigan valstybė
je, išsiuntė savo reporterį John 
J. Najduch patyrinėti rūpimą 
klausimą. Tyrinėjimo paseka 
— veik pilnas puslapis nutrau-
kų ir aprašymų apie naujai 
besikuriančius. Cia aprašomos 

5 

Parodys sovietų terorą 
Detroito gyventojai turės 

progą pamatyti kino filmose 
visą eilę sovietų atliktų žudy
nių. Gruodžio 13 d., šeštadienį, 
Cass Technical mokyklos pa
talpose, 7 vai. vak. bus ro
domos šios dokumentą linės fil-
mos: "Nusikaltimas Vinicoje", 
"Nusikaltimai Korėjoje" ir "Ka 
tyno žudynės". Filmos, kurios 

jų darbo sąlygos, nuotaikos, gautos iš slaptųjų rusų bei na-
kova už būvį. Malonu, kad laik cių archyvų, bei papildytos 
rastis nerado nei vieno pami- amerikiečių, atidengs šiurpiuo-
nėtino blogo atvejo. O į laikraš 
čio gautus kelis piktus pasisa
kymus DP adresu, atsakoma, 
kad tai neįsigilinusių į tikrąją 
padėtį bei tiesą darbas. "DP 

Lithuanian Melodies radijas kritika ir puolimai pasirodė ne 
Lietuvos Dukterų Draugijos! teisūs!" teigia didžiausias 
vardu pasveikino Petronėlę Ban i Michigane leidžiamas dienraš-
dziene, kuri per daugelį metų tis. 
sąžiningai pirmininkavo šiai or-

sius raudonųjų nusikaltimų vai 
zdus. Filmas apie Vinicą paro
dys 20,000 ukrainiečių žudynes 
ir mirties vietą. Be to, gyvas 
įvykio liudininkas Nicholas 

vo žodžiais, paaiškinimais ir 
papildymais. Filme iš Korėjos 
bus matomi nukankintieji ame 
rikiečių bei kitų sąjunginių tau 
tų kariai. Gi Katyno žudynių 
atkasimas, liudininkų parody
mai bei kita įdomi filmos me
džiaga, bus lydima ir John G. 
Mitchell komentarais, kuris 
yra Kongresinio komiteto tei
siniu patarėju. Komitetas, kaip 
žinoma, tyrė Katyno įvykio 
smulkmenas. 

Be to, visas vakaras planuo
jamas pravesti, kaip ir didelis 
antikomunistinis susirinkimas. 
Lietuviai turėtų nepraleisti pro 
gos dalyvauti raudonųjų nusi
kaltėlių veiksmų demaskavi-

Mamonotow, papildys filmą sa me. 

gaiuzaeijai. 
Teikite žinutes patalpinimir 

"Draugo" Detroito kampelyje. pularus Carlos Rivera orkestras. 
L, .. ., . . „ v»,f<*•«,«, Siųskite žinias: L thuanian Ca 
Baliuje veiks turtingas bufetas ) „ . su skaniais lietuviškais užkan-

Visi kviečla-
įtholic Correspondent's Club, 
15756 Lesure A ve., Detroit 27, 
Michigan. Arba priduokite že
miau pažymėtais telefonais. 

Koresp. Klubas 
VI 2-5394 ir BR 3-22P 

BALTO VEIKLA 

džais ir gėrimais 
mi. 

Johne ir Don (r iner gruodžio 
8 d. susilaukė pirmgimio sū
naus. Johne yra dukra Mr. ir 
Mrs. Joseph Ruks (Rukšėnų). 

Agota Baronienė, Juozas Ka
valiūnas (detrotiškiai) ir Jo
seph Gabris (Hovvell) mini gim
ta įemus. I skyriaus susirinkimas 

A. a. Juozas Zavackas mirė | į . , . , ^ 
lapkričio 26 d.; palaidotas lap
kričio 29 d. Holy Cross kapinė
se. Velionis ilgai gyveno pas 
p. Yonavičių, Wayne, Mich. 
Bandoma susisiekti su broliu 
Frank Zavacku Chicagoje. Ve
lionis taipgi turėjo seserį. Tu
rintieji žinių prašomi kreiptis 
į Koresp. Klubą. 

Kalakutu dalinimas įvyks 
gruodžio 21 d. 3:30 vai. p. p. 

Mūsų gyvenimas Mkrumoje 
būtų skurdus ir betikslis, jeigu 

; mes turėtume galvoti, kad viso 
i mūsų gyvenimo tikslas tėra 
turtus krauti, ir tada mirti, kad 
savo turtais kitiems džiaugsmą 
paliktume. Tik mūsų krikščio
niškas tikėjimas mūsų gyveni
mą padaro prasmingu, bet tik 
kai mes turime absoliutų tikėji
mą. Tas tikėjimas yra arba vis
kas, arba nieko. Jei mes laiko
mės dieviškos tiesos, ji turi vis-
są mūsų gyvenimą tvarkyti. Jei 

Gruodžio 14 d. Šv. Antano mes į tai netikime, tai viskas 
mokyklos salėje įvyko metinis ! tik apgaulė. Tikėjimas be darbų 

!tai tas pats kaip tikėjimo atsi-

r : ^ 

S T A R B A K E R Y 
PERĖMĖ naujas navininkas ALEKSAS GAIDJURGIS 

PRADĖTA K K P T I ORYNA 
L I E T U V I Š K A D U O N A 

Ir ki tokio kcpHnial 
KCOIOMS <.M N VMI S 1,1/IK Al 

S T A R 
738 West 31st Street 

B A K E R Y 
Tel.: CAlumet 5-2173 

^ a # 

Senoji valdyba pranešė me
tinę skyriaus veiklos apyskai
tą. Iš daugelio prisiųstų iš Vo
kietijos padėkos laiškų charak
teringi buvo perskaityti Detroi
to lietuviams. Iš jų pilnai ga
lima susidaryti sunkią pasiliku
sių lietuvių padėtį Europoje. 

Perskaityta Balfo centro pra 
nešimas. Nutarta siųsti atsto
vą į Balfo seimą. 

Senajai valdybai iš pare gų 

žadėjimas. Malda be atitinkamo 
elgesio yra Dievo įžeidimas. 

— Str Stafford Cripps 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pre$. »T«L VI rglnta 7 7747 

Savings Insured to $10,000 by F.S.L.I . C. 

Dievo Auvaizdos parapijos sa- pasitraukus, buvo išrinkta nau-
lėje, Schaefer prie Oran d Ri-
ver. 

Moterų S-gos 54 kuopos me
tiniame susirinkime praeitą sa
vaite išrinkta 1953 metams val
dyba: pirm. Jul'a Medini-, viee-
pirm. Mary Plush, fin. j-ekr. 
Ona Kasė, prot. rast. — Ann 
Valatka, iždininkė June Sha-
mualuas, iždo globėja — Mary 
Tolus, knygų peržiūrėtojos — 
Petronėlė Medonis ir Ona Krem 
blienė, atstovės į Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centrą 
Marie Kasė ir Mrs. Charles Ste 
panauckas, atstovės į ALRKF 
Detroito skyrių Petronėlė 
Medqnis ir Alice Savickas, ats
tovės į Balfo skyrių Marcella 
Rufus, Marie Kasė ir Mary 
Blush. 

Kalėdinės eglutės vakarą vi
siems Detroito ir apylinkės lie
tuviu vaikučiams gruodžio 27 
d. 7 vai. vakar? rengia lietuviu 
šeštadieninė mokykla, veikian
ti šv. Antano parapijoje. Bus 
suvaidintas Alės Nakaitės . Ar
bačiauskienės Kalėdų vaizdelis 
"Spindėkit žvaigždės" su ges -
mėmis, dainomis, deklamacijo
mis ir tautiniais šokiai.-. Mu
zikine dalį ir mokyklos chorą 
veda mokyt. Stasys Sližys. Vai
kučiai šiam vakarui ruošiasi la
bai uoliai. Po programos atsi
lankys Kalėdų Senelis. Jis vai
kučiams bus dosnus. Progra
mai pasibaigus, grojant pui
kiam orkestrui, apatinėje salė
je turėsime labai turtingą bu
fetą su skaniais užkandžiais. 

ja: E. Paurazienė, M. Stankie-
nė, M. Kasevičienė, Cemiauskie-

j nė, Gerulaitienė, Cižauska*, 
Bauža, Ceronka ir Žiedas. 

Susirinkimas baigtas geriau
siai linkėjimais naujai valdy-

|bai. J. D. 
— — — — — I I I 1 W I ^ i l l ^ — — 1 1 ^ • • • — W W I • ! I I 

DĖMESIO 
Sfkantloj i Pl> Bend ruomenes su

buvimai įvyksta ft. nt. gruodžio men. 
-'» a. t; vai. vak. ir 21 d. 4 vai. vak. 
toj paeioj Lietuvių Auditori jos (3188 
S. Halsted St.) didžiojoj .saloj. sj 
ka r t ą suskriN mūsų nuižloji va lku-
ėiai HŲ siivo tėveliais ir svečiais. Vai-
ktj tėvai labai p rašomi k u o skai t l in
giausiai sus i r inkt i , t a lk in t i ir suvesti 
visus vaikučius, kad jie neužmirštų. 
tehrsą. l ie tuviukai Ir tokia is mūsų 
d/.iauKsmni visada Išliktų. 

l ' ^ l t Chtcngo* Ayy£. Valdyba 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

Dienraščio "DRAUGO" Bendradarbiu Klubas -

• • 
R u o i i a — o 

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

it 

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

+ 
STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

Staigmena — naujo "DRAUGO" romano $1.000.00 premi
jos laimėtojo pasirodymas. Bus skaitoma ištraukos iš naujojo 
romano. 

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

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

& 3E 38 

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

<.rigaliūnait«*-LatauskK,nėji 

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

P r i i m a m i mokin ta i : pti mad. . a n t r a d . 
irečJad ir p e n k t a d nuo b v iki 8 v.v. 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus \ Chicago Savings am) Loan Associatfon, kuri yra proporcionaliai viena U 

•markiausiai augančiu taupymo įstaigų visoj Chicago). Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti Iki $10,000.00 by an 
Agenoy of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji M anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukita dividendą. 

MOSU TURTAS SIEKIA ARU DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVING5 and LOAN ASSOCIATION 
« 

6234 South Western Ave. Chicago 
JOHN PAKEL, Prestdent 

Phone GRovehUl 6-7575 
. 

I I t ' T I l V I t l f A I V T A i r A vauodos: Pirmadiemais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo f) iki 4 
IJIIJ I U f I j l V / l Į l l I / M l l / t po P*tu. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uidaryta visą dieną. Seltadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 pn pietų. 

mm 
• 

' • IS> M • I I II I II I I — 

^ = 

KALĖDŲ DOVANAS 
= ^ i 

Galite pirkti su pasitikėjimu iš Budriko krautuvės, 3241 S. 
Halsted St. Atidarą kožną vakarą iki 9:30 P. M. Atidarą 
ir nedėldieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vakare iki Kalėdų. 

Kinu j> re inventoriaus išpardavimas. Sutaupysite nuo 20% 
iki 40% procento. Jūsų kreditas yra geras, galite pradėti 
mokėti kitą metą be jokių nuošimčių ir be užprašymo. 

LECTRIC MACHINE 

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

$89-50 
$69-50 ir aukš-

$89-50 
$69-50 

$395-00 

Televizijos setai po * * $ 1 2 0 * 0 0 ' r a u^*-
Manicure set, kaip ant paveikslo, už 9 8 c 
Minkštos paduškaitės po O Q c 
Smoking Stands po j - i .25 ir a u l c s -
24 šmotų Stanless Silver Setas už $ « 4 . 9 5 
^ 1 6 s P° $ 1 .50 Po $ 3 . 0 0 i r P° $ 5 . 0 0 
Vaikams vežimėliai po $ 3 . 5 0 *r a u^^-

Daugelio visokių vaikams žaislų kainos numažintos 
Klektrikiniai šaldytuvai po J•< A Q , | ) ( ) 
Klektrikiniai dulkių valytuvai po $ 2 9 - 0 0 
Klektrikiniai blanketai po $ 2 9 * 0 0 
Gražios ant stalo lempos po $ 5 * 0 0 
Lempos — aslinės, po J - | J§ Sfl 

Dinette Setai $ 3 9 5 0 * $ 5 9 - 5 0 i r $ 8 9 - 5 0 

.2 šmotų Parloi Setai po. 

$98.50 
-3 šmotų miegamojo . . 

kambario setai $ 9 g . 5 0 

7 šmotų Dining Room Setai po \ J H /i g flfi 
Naujieji radi jos pagauna Europos stotis 

Lietuviškos spalvuotos kalėdinės atvirutės po 5c ir 10c 
Imaat daugiau — pigiau 

Jos J , Buririk, Inc. 
3241 South Halsted Street 

Tel. VIctory 2-9542 ir CAlumet 5-7287 
" ~ » » ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ * * ~ | ^ ~ ^ ~ | ~ — — ^ — — — — — — — • - T — - • - » • i i « » » « » » w - « i n , , 

Budr iko Radto V a l a n d a k iekvieno ke tv i r t ad ien io v a k a r ą nuo 6:00 
iki 7 vai. v a k a r e ig W H F C rad lo Btottes, 1460 kllocycies. 

• i - - M • ... 
• 

• 
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Neperšaunama liememe 

DtSNIUJtftt DkAOOAS, (SftČAflO, fLLfNO/& 

Skaitytojai jau kiek anksčiau Mass., turi tik lengvą nubružini-
buvo trumpai supažindinti su mą krūtinėje, kurį padarė J ne
naujaisiais, 20-ojo amžiaus menę atsitrenkęs priešo šovi-
"šarvais", kurie šiuo kart net ne 
iŠ metalo gaminti. Dabar jau 
pasiekė pirmosios žinios apie 
sėkmingą tų apsaugojamųjų 
liemenių naudojimą Korėjos ka
ro lauke. Jau yra tūkstančiai 
vyrų, kurie tik tai liemenei ir 
gali būti dėkingi už gyvybės iš-

nys. 
II tų visų pateiktų faktų at

rodo, kad naujasis išradimas y-
ra pakankamai efektyvus ir pa
dedąs. Jis pirmą kartą buvo pa
naudotas marinų pereitą vasa
rio mėn. šiandien jau tą liemenę 
dėvi per 30,000 pirmųjų linijų 

CLA 
SS r ' i i i TTI— 

Ketvirtadienis, grudi. 18, 1952 
" , ' i " ' , " • ' —— 1 ' • ••• J ' r=s 

AND HELP WANTED ADVEftTISEMENTS 
. . n D i i r n A i » ZmtttrtY » E | * WAJ#ED - VYRAI 

gelbėjimą. Kitu atveju, jau jie.vyrų Korėjoje ir nauji papildy-
senai ilsėtųsi baltų kryžių prie- mai plaukia kitiems kariams, 
globsty. 

Neperšaunamoji liemenė sve
ria maždaug 8 sv. ir atrodo pa
našiai į jūrininkų vartojamą gy
vybės gelbėjimo aprangą. Lie
menė pagaminta iš specialių ny-
lono siūlų ir atitinkamų plokš
čių tam reikalui gaminto stik
lo. Pirmieji, naująja apsauga 
naudojosi marinai (jūrų pėsti
ninkai), gi dabar jau aprūpina
ma ir kitos kariuomenės dalys. 
Puikusis rūbas buvo ištobulin
tas Navy's Bureau of Medicine 
and Surgery įstaigų, kurios pa
sistatė sau tikslu rasti medžia-

Gerai einąs biznis labai Judrioje a-
pvltnkPIo. Pilnai Jrongtaa. modernift-
kal. Kartu ir „barbeoue plt". Ideali 
virta specialybinis. žema nuoma, 
gera sutartis. Nebrangiai. $2.600. V& 

Patys kareiviai labai pasitiki ir uitu interesu nori skubiai aarduoti. 

DRAUGAS" AGENCY 
55 E. Washington St. 

Tel. DEarbom St. 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrginla 7-6640-7-6641 

• • • • -

^pRoooi'^'ovpKiympES^ 
RIOSTORANAS 

0248 S. Evnas 
KF.mvoori 0-9705 

mėgsta dėvėti tą gyvybės sau
gotoją ir fronto karių žodžiais 
t a r i a n t , " g e r i a u j a u e i t i J k o v ą M«8in« pietvakariu biznio rajone; 2 
KA b a l n i u Irflin Vw> tc\* l i pmpnA*" vyrų krautuve: daro dldM) kiekj biz-
De Keinių, Kaip Dėtos nemenes . , n j o : " v i s l m o d e r n l f t k i irengimai; že. 

A-is 

— Geros Širdies kariai. Ka
nados kariuomenės karininkai 

tna nuoma: garu ap&lld.; gera sutar
tis: turi parduoti — priežastis liga 
Pamatykite {vertinimui. 

.VW8 So. Kedste Ave. 
HFnilock 4*8eft8 

C A K E B A K E R 
Nuola t in i s darbas; geras at
lyg in imas ; darbas dienomis. 

S I E O A N B A K E R Y 
2208 E a s t 71 Street 

Mldvvay 8-0500 

TOOL 8C 
DIE MAKERS 

CRAFT 
MANUFACTURING 

COMPANY 
3949 W. Schubert Ave. 

suaukojo apie 4,000 dolerių Ko GROSBRNE IR Mftsos KKAt'Ti'Vfi Įvertinami, tad 
rejOS n a š l a i č i a m s , ū m e s n e u a pyvarta. Jslgyvenes blanla žema nuo-
l i s ŠIOS S U m o s t e k s S e o u l o ŠV. m*, gera sutartis, ideali vieta porai. 

I'n mate (vertinsite. I >el silpnos svel-
' katos nori skubiai parduoti, teisingai 

įkainuota. 

Jei Jleskote nuolatinio darbo, ftvn. 
rloje dirbtuvėje kur darbininkai yra 

Povilo našlaičių prieglaudai. 

— Vokiečiai greitai pagamin
sią jau tiek maisto, jog ateity
je mažai beteksią įsivežti iš už-

rą kūną negalėtų peršauti 45 a j e n i t e b i B o n n o s i a u . 
kalibro šoviniai ir granatų ske 

8023 E. 8Srd Street 
SOutlt Ohica«o H-9UOI 

veldros.. Dabar jau įsitikinta, 
kad liemenė apsaugo ir nuo di
desnių artilerijos šovinių ske
veldrų. Net nuo pačių didžiųjų 
šovinių ir tai, bent 70rf karių 
gali būti saugūs. O, štai ir pa
čių pasisakymai: 

Chicagietis pusk. Emmet B. 
Pepin teigia: — Vienas mano 
vyrų buvo pataikytas iš užpa
kalio artilerijos šovinio skevel
dros. Bet šovinys tepajėgė per
mesti karį žemėn ir kiek nubrū
žinti liemenės medžiagą. Jei jis 
nebūtų vilkėjęs naujojo atradi
mo, daktarų nuomone, jis būtų 
perpiautas per pusę! — 

Eilinis Grafton iš Bostono sa
ko: — Fosforo šovinys nukrito 
visai prie manęs ir visą aplinką 
apipurkštė degančiu skysčiu. Aš 
tebuvau apdegintas tik tiek 
prie kaklo ir rankų. Vėliau, aš 
pamačiau, kad visa mano lieme
nė buvo pilna skylių. Jei nebū
čiau turėjęs tos liemenės, aš at
rodyčiau skylėtas kaip olandiš
kas sūris. — 

Pusk. Mills iš St. Louis: — 
aš buvau kliudytas granatos du 
kartus į kojas ir dešinę ranką. 
Mano liemenė buvo perpiauta 
užpakaly, bet skeveldros nesiekė 
mano kūno. Tos pačios liemenės 
išgelbėjo dar keturių mūsų da
linio vyrukų gyvybes. — 

Viršila Stephens iš Newark 
prisimena: — Priešo šrapsnelis 
nukrito visiškai prie mano ap
kaso, aš buvau partrenktas ant 
žemės ir apglūšintas. Aš žinau, 
jei būčiau be liemenės, vargiai 
ar dar šiandien galėčiau vaikš
čioti. — 

Pusk. Hinton laiko atminčiai 
šovinį, kuris atsimušęs į jo lie
menę negalėjo sužeisti jo pačio, 
o eilinis Cahill iš Plymouth, 

sybes biuletenis Nr. 154. 

lvrkaiit , būkite tikri, kad 
tai yra tikrai importuota 

HOllAND HERRING 
(SILKES) 

Tas skanus, tik nuo laivo, silkių 
skonis negali būti prilygtas! 
Olandai yra vieninteliai žvejai, 
kurie sutaiso silkes ant laivo. 
Tikras jūros skonis ir svarbus 
maistingumas išsilaiko iki val
gant. Parduodamos statinėse ar
ba skardinėse. 
Raitykite: 
Holland Herring Dept. 3 

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

dul nemokamo** receptų knygele i 

Stebėkite S) ženkleli 
j Asų krautuvėje 

ĮDOMIOS KNYGOS 

GENERAL MOTORS 
Corp. 

/HELP WANTED — VYRAI ITELP WANTED — MOTERYS 

SVVITCHMEN 
Needed by 

SANTA FE RAILVVAY 

Experienced 18—60 years 
Inexperience<J 18—35 yeara 

Apply 
8611 West 38th St. 

(3$th & Central Park) 
Train Master's Office 

Mr. Frank VVard 

AR JAU TURITE 
SAN MICHELE KNYGOS 

U DALĮ? 

Si knyga jau iSėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

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

Tai knyga, kurią neužtenka per
skaityti tik vieną kartą! 

Kaina 2.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

„DRAUGAS" 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. 111. 

(TIU'CK & COAC'H DIVISION) 
turi Jums tok) darbų, 

EXPERIENCED TRUCK 
MECHANICS 

(PATYRŲ SUNKVEŽIMIŲ 
MECHANIKAI) 

Geriausias atlyginimas, gorioms dar
bininkams. V1H1 darbininku priedai, 
kartu apmokami šventadieniai, atos
togos Ir ..group Insurance" — drau
dimas. Gera proga kruopštiems vy
rams. Kreiptis Mr. Bradley. 

1700 W. Pershing Rd. 

ALBERTS numuša baldą kainas! 
o«« pasakoja, Jog btrro laikai kada ui 
daug daužau kaip Uandten! Todėl muir 
atuca bailus, kurių kainas neįmanoma 

doleri galima b u f 
pirkti daug daužau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti Unoa bailus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, iiomia 
kalnomla, korio* buvo -anais geraia laikaaV. Uieikiie iūuidim pat 
Ir ^itikirarite! 

. LOTA 
Sofa-Lova Miegojimui 

Sutmiahuots 11 sunkiųjų spyruoklių 
aa* puikaus darbo rėmų. Parinkta H 
dirbtuvių kas apalvingiausia Ir praktiš
kiausia. Jus turėsit* daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iŠ pavaizduotų pavyzdžių. Sofoa-aaoos 
sm •ukitaausiiiii atramomis. 

AMeJų kafnoa po f O Q . l t 
Nareikia kaaokitt v O 

LIETUVIS STANLEY EIMKTJfl, YEMJAS 

m 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

• LOYOLOS UNIVERSITETO, 

nuorganizuotas . .Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
Ir kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba. 
rHrekt.orius. 

Kun. V. BagdanavttluM HW 
Koordinatorius: 

Prof. 1. A. ZveUna 
UM So. Oakley A\e., Chicago, IU 

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

PASKAITŲ TVABRABAiTIS 
Gruodžio 18 d. 6 v. 30 mln.* Al

binas Valentinas skaito tema: hu
moristinis radinys. 

/Oruodžlo 23 d. 6 v. 30 min. Insti
tuto darbų užbaigimas, pažymėjimų 
Išdalinimas Ir premijų {teikimas re
portažo konkurso laimėtojams. Pa
žymėjimus iSduos Loyolos universi
tetas Ir Juos {teiks universiteto vice
prezidentas. 

U1I ROOSIVILT ROAD » * # $ & & . , ' 
kasdien 9 iki e, pirmad. ir ketv. rak. SekauuUenl 11 r. fld I 

GENERAL FACTORY WORK 

Day or evening shifts. No ex-

perience required. Good start-

ing rate. Liberal employee be-

nefits. Apply Personnel Office. 

CONTINENTAL CAN CO. 

3815 S. Afthland Ave. 

ORDER FILLERS 

Perm. Day and night shift 

$1.35 M: 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 

REAL ESTATK 

Savininkas parduoda ant kam
po 68-tos ir Komensky sklypą 
5 7 y 2 X l 2 5 . Parduoda už $5,000 
skubiam pardavimui. 

Stanley Janis 
3786 So. Sacramento 

LAfayette 8-6662 

4 kamb. mūrinis „cottage4' arti 32nd 
St. ir Hamlln. $11,600. Gerame sto
vyje. Naujai dekoruotas. Kokline vir
tuve", pilnas rūsys, centralinis apšil
dymas. Užimti galima už 60 dienų. 
Savininkas. 

BIshop 7-1091 

G E R I A U S I A 
K A L f t D Ų 

D O V A N A 

Talentingai parašytas pa-

trijotinis romanas ii Vy

tauto laiky. 1936 m. lai

mėjęs Švietimo Ministe-

rijoi literatūros premiją. 

Skoningai ir meniškai V. 

' K. Jonyno iliustruotas, 

404 ptl. Jau galima už

sisakyti pas ipaudos pla

tintojus ir leidykloje 

P A T R I A 

P. O. B o x 1291, 
STAMFORD, CONN. 

A.VlfiJSJl/OLlS* 

%Onv&w2^s 

6 kambarių medinis namas — „cot-
tage", su mleg. porčlu. Gerame sto
vyje, centralinis. automatiškai karš
tu vandeniu, apšlld. 2 autom, gara
žas. 

85th ir Ix>we Ąve. 
$9,500 Ki-yimls 
YArds 7-8940 

F R K E Z E R 
LIFT TRUCK OPERATORS 

and 
DOCK HANDS 

Top hourly rates. Good work-
ing conditions in new clean mo-
dern warehouse. Apply. 

Supt's office 
8 a. m. to 4:30 p. m. 

Monday thru Friday 

Continental Freezers 
OF ILL. INC. 

4220 S. Kiklare 

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

J. T. RYERSON & SON 
SIŪLO JUMS 

Nuolatini darbą, Svarią dirbtuve, dar
bininkų jvertlnlmą. 

MUMS REIKALINGA 
• STEEL VVAREHOUSE 

HELPERS 
Nereikalingas patyrimas. Mes išmo
kysime 8QžinlnKus darbininkus. 

• SHEET SHEAR MEN 
Naktinis darbas 10% prcmlum 

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

ATEIKITE — 

2602 West 16th St. 
Ar JleSkoto nuolutinlo darbo, Svario
je dirbtuvėje kur darbininkai yra J-
vertlnaml. 

MUMS RETKAL.INGI 

DU PATYRĘ „PORTERIAI" 
Vidutinis atlyginimas $65.00, 40 vai., 
6 dienų savajtė. Gausus priedai dar
bininkams. Geros darbo sąlygos. 

REIKALINGAS 

M0ULDER & DIVIDER MAN 
Imsime D. P. Reikia kalbėti bent 
klek angUSkai. Geri darbai kruopš
t iems darbininkams. Kreiptis — 

JOHN'S BAKE SHOP 
653 W. 83rd St. 

GIRLS 
18 to 30 years of age 

Learn Interes t ing 

BINDERY WORK 
Start ing R a t e s 

8 a. m. to 4 p. m. sh i f t 
P a y s $1.06 to s tar t 

4 p. m. t o 12 midnight sh i f t 
p a y s $1.17 to s tar t 

12 midnight to 8 a. m. shi f t 
pays $1.22 to s tar t 

t ime and one half for 
Saturdays 

Weekly bonus can inerease 
earnings 10% to 15% 

Good transportat ion 

Cafeter ia in Plant 

Apply 

R. R. DONNELLEY 
& SONS, CO. 

2123 Calumet Avenue 
* — — ' - ' • • • • • - ' • i — . — . . 

VRANK&IJMA8 

NEPRALEISKITE PROGOS! 
Patarnavimas nemokamai 

"DRAUGAS' — eerlauslas lietuvių 
dienraStls, metams tik 9 dol., pusm 
$4.50. 

"K. K. LAIVAS" — labai Įdomu* 
relIfftnCs ir tautines minties savait
raštis, ' metams tik 2 dol. 

"THE MARIAN" — menesinlt 
puoSnus anglų kalboje ĮSeinąs žurna
las, metams 2 dol. 

Šluos Ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratą klekvleųą sekmrdlenj "MQ-
Sos" spaudos kioske prie Šv. Kry
žiaus bažnyčios Tovvn of Lake lietu
vių kolonijoje. Siu lalkra&čti) atsto
vas iSduos Jums pakvitavimus.' 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime vie
tą gabiai 

MAAININKEI-TYPIST 

Pageidaujama patyrusi, bet im
sime budrią naujai pradedančią. 
Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. 5 dienų sav. Gau
sūs priedai. Kreipkitės šiandien 
ir pasikalbėkite apie savo atei
tį pas 

THE PITTSBURG TESTING 

LABORATORY 

411 N. La SaUe S t 

čia yra nuolatinis darbas gabiai 
STENO.— TELEFONO CENTRINES 

OPERATORIAI 
Patyrusi, bet priimsime Ir gabią pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, 
įvairios pareigos. 6 dienas savaitėje; 
gausūs priedai. Ateikite 

COOPER CARTON CORP. 
4343 So. Ashland Ave. 

KR. 6-1400 

ISNUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. GalImybS naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. HalHted St. 

Išnuomojamas apšildomas, su atski
ru Jfjiniu. kambarys. Galima nau
dotis vonia, virtuve ir kitais patogu
mais. 

1710 W. 67th St. 

PRANEŠIMAS 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

Jei turite perduoti ar Hnnoms-
tl, paHlHkelbkite smnlkiŲ skelbtoj 
Hkyrinje. Skelbime galite perduoti 
telefonu? VTrcmla 7-4640. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMTJS 
ir įvairių daiktų perkraustytuos 

Taip pat persiunčiame J užsienį 
pakiet inus įvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausia* •ktttomaa 

etuvių dleuraitto, o skelblmi 
kaina vra prieinama vtalena. 

HELP WANTED — FEMALE 

Jr 

Pardavimui: Dvi krautuves, karStu 
vand. apSild., 2 butai — vienas 6 
kamb., antras S kamb., 2 autom, ga
ražas, v ir i $200 j m6n. pajamų. Kai
na $17,000. 

2436 S. Onklcy Ave. 
Parduoda del silpnos sveikatos. 

8469 W. 78rd Place dabar yra tik 
užbaigiama kampinis 4 kamb., 2 
miegam. Mūrinis "ranch"; spaustu 
oru aliejum apSild. Kaina $12,750. 

Atdara apžiūrėjimui bet kada. 
HHmlock 4-9222 

• • . i , . 

CALUMET P A R K E naujas 4 H 
kamb. % miegam, mūrinis namas su 
••breezevay" ir prijungtu 1 V» autom. 

| garažu, i natūralūs židiniai. Spaustu 
i oru aliejum apšlld.; ištisas rūsys; 
kaina $18,500. 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. 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana SKfflUBKrn&S "DRAUGE »» 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu su užtikrinta atei
tim? 

BOWMAN DABBY CO. 
Turi atidarymą gabiai 

BENDRO ĮSTAIGOS DARBO 
TARNAUTOJAI 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, įskaitant mašin
raštį ir diktavimą. Patyrusi, bet 
priimsime ir mokytą baigusią 
mokyklą. Gausūs priedai. Šauki 
t e Mr. K e m p e r 

SUperior 7-6800 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime vie
tą gabiai 

BUHALTEREI-
BOOKKEEPER 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, proga naudoti sa
vo iniciatyvą, 5 dienų savaite. 
Gausūs priedai. Geras atlygini
mas. Kreiptis — 

JIFFY METAL PRODUCTS 
5025 W. Lake S t 

Platinkite "Draugą" 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

HOME INSURANCE CO. 
TURI KELETĄ VTETŲ 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 raštinė. Puiki „Wo-
men'« lounge", ir valgykla. Gausūs priedai darbininkams. Proga 
naudoti jūsų iniciatyvą. Kreiptis asmeniškai arba šaukite Mr. 
Enfield ir pasitarkite apie jūsų ateitį pas — 

HOME INSURANCE CO. 
175 W. Jaokson Blvd. HArrison 7-0680 

^ # 

HELP WANTED —- VYRAI 

^ 

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 

i i 

SWITCHMEN 
NEEDED BY 

EUNOIS NORTHERN RAILWAY CO. 
EXPERIENCED UP TO 50 YEARS OF AGE 

APPLY — MR. KELLY 
2610 South Westet*i Ave. 
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LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
* Jau pats laikas pagalvoti apie ateinančias šventes ir apie 

SAVO artimuosius 
Lietuviu Prekybos Namuose jau dabar Jūs galite apžiūrėti ir 

užsisakyti įvairiausiu praktišku Kalėdoms dovanų, o mokėti 
už tas dovanas tik sekančiais metais 

SPEED QUEEN 

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 lemą kainą 
tiktai ši šv. Kaledy mėnesi 

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

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

Tik palyginkite raūsu be užsiprasymo kainas ir Jūs įsitikinsite 
• • kur jums geriausia pirkti 

$129.00 vertes puiki kabinetinė proainimo mašina su taupys 
daug sunkaus darbo ir brangaus laiko, t iktai už $gQ.50 

$229.00 šaldytuvai įvairių firmų ir dydžių t iktai už $189-00 
$24.00 vertės an t grindų pas ta tomos lempos už . . $ | g.50 
Už $149.00 parduodami 3 dalių mieg. kamb baldai, 

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

kurie New York baldų parodoje apdovanoti auk
so medaliumi už savo nepaprasta i įdomų, o kar
tu ir papras ta i patrauklų stilių, šį mėnesį par
duodami t iktai už $499-00 

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

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

Už $69.00 parduodami virtuvei 5 dal. chromo 0 

stalai pas mus šį mėn $49-00 
Už $129.00 parduodami porcelano virimui 

krosnys t iktai $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 t iktai už $ | 4 9 - 0 0 

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

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

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

Už $149.00 parduodamas rašomas stalas, reikalui 
esant laike kelių minučių pakeičiamas į valgo
mąjį stalą 12 asmenų, pas mus $99®0 

iMNHiitli ' H M r | M l > » \\ ' V 
MM n prekyboj*- |ū • rasite tai, ko .»••- senai HeSkolote, prieinamomis 

be lokiu uSslprasymų kainomis, viskas lengvata lSmoke¥imait). 

Neleiskite savo sunkini uždirbto pinigo veltui, nes sunkiai atitaiso
ma padarytu klaida. VUH mus J\JB plrkslte ąugfttos kokybės prekes 
už žemesnes kalnus negu bet kur kitur Chicagoje. 

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

Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki u vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuskaitomo pardavimo taksi;, sutaupysite. 

FURN1TURE CENTER, INC. 
įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222 24-26 So. Halsted St. Tel. Viclory 2-4226 

^ 

DIDŽIULI KALĖDINE VAIRU ŠVENTE! 
"Kalėdų Naktis", "Snieguole ir Septyni Nykštukai" 

tautine lietuvių eglute 
STASE SEMĖNIENE 

jų netruks, — nusišypsojo L. 
Lazauskienė, — Programa bu» 
dviejų dalių. Pirmojoje — "Ka 
ledų Nakt i s" ir "Snieguolė ir 
Septyni Nykštukai", šokių sui-
tą "Kalėdų Nakt i s" galima nu
pasakoti vienu sakiniu: "Ir 
pasklydo angelų linksmybė že
mėje...", nors motto paėmėme 
šiam veikalėliui iš giesmės 
"Piemenėliai paskubėkit". Tai 
kalėdinis preliudas, giliai reli
ginėje dvasioje. Naktis Betlie
juje. Linksmi piemenėliai, an
gelų vedami, ateina prie Pra-
kartėlės pagarbinti t ik ką gi
musio Kūdikėlio. Pamatys vai
kučiai ir Tris Karalius, nešan
čius dovanas Mažutėliui. 

"Snieguolė ir Septyni 
Nykštukai" — visiems gerai 
žinoma trijų veiksmų pasaka. 
Turėsime visus personažus. 
Mažieji pamatys čia gražiąją ir 
gerąją Snieguolę, jos bučiulius 
darbščiuosiuos ir linksmuosius 
septynius nykštukus, piktąją 
pamotę raganą ir . žavingąjį 
princą. — 

. 
«p»flri^«pr^«Pi»^*wiw,^wwwrp^»w»»^*«**^*w*,N«»#—*<it»#ą^ • • f mi'EBV *f 

Šiemet mažieji lietuviukai 
Chicagoje liko nepamiršti ir 
jiems rengiama nepaprasta 
s taigmena: didelė kalėdinė 
vaikų šventė su puikia progra
ma. Chicago3 Lietuvių Bendruo 
menės Organizacinis Komite-

1 tas, talkininkaujant Išraiškos 
i šokio Studijai, kurios vadovė
mis yra Lucija Grigaliūnaitė-
Lazauskienė ir Aldona Valei-
šaitė, ėmėsi iniciatyvos ir ruo
šia tą šventę gruodžio mėn. 20 
d. ir 21 d. Lietuvių Auditorijoj. 

Išraiškos šokio Studija 

P. L. Grigaliūnaitė-Lazaus-
kienė ir A. Valeišaitė yra iš
raiškos šokio ir ritminės gim
nastikos atstovės, mokytojos ir 
šokėjos. Abi baigusios D. Nas
vytytės Ritminės Gimnastikos 
ir Išraiškos Šokio Studiją Kau
ne. Tai moderni kryptis, šak
nys kilusios iš garsiosios Isa-
doros Duncan — Amerikos šo
kėjos, kuri sukūrė naują šokio 
techniką, pagrįstą senovės grai 
kų formomis. 

Ši studija, veikianti j au antri 
metai Chicagoje, lietuvių tarpe 
yra vienintelė ne tik šiame mie 
ste, bet ir visoje Amerikoje. 
Joje y ra vaikų klasė ir suaugu
sių mergaičių (be vyrų) . Stu
dijos tikslas yra pr i t raukt i jau 
nimą, supažindinti su išraiškos 
šokiu ir per judesį skverbtis į 
auklėjimą, charakterį ir būdą. 

Įdomu, kad studijos nepa
mirš tami ir tautiniai šokiai. 
Mūsų senovės šokiai čia kulti
vuojami, jieškomos naujos for
mos ir stengiamasi suras t i lie
tuviško judesio atspalvį. 

Pasikalbėjimas su Lucija 
GrigaUjtaflUte-Lazau&kieae 

Šiek .tiek apie ateinančios 
šventės programą pasidalinti 
įspūdžiais sutiko simpatingoji 
L. Grigaliūnai|tė - Lazauskienė, 

kuri y ra ne tik tos programos 
vedėja, bet ir režisorė. Taip 
pat jos yra choreografija ir 
kostiumai. 

— Chicagos visuomenei sce
noje pasirodome nebe pirmą 
sykį, tačiau šiame pasirodyme 
pirmą kartą turėsime vaikams 
skir tus veikalus su dekoracijo
mis, pasidžiaugė L. Lazaus
kienė. J a s piešia jaunas t rem 
tinys dailininkas Jurgis Šap-
kus, dar tik prieš aštuonerius 
mėnesius atvykęs iš Vokieti
jos. — k 

Ką se ro parodysite savo 
mažiesiem* žiūrovams? — 

— Nesinori perdaug išduoti 
"paslapčių" mažiesiems, . nes 
tikimės suteikti daugiau džiaug 
smo vaikučiams, parengiant 
jiems malonias staigmenas, o 

• • i ' • i i i i i i . i. 

TELEVIZIJOS, KADIO IR 

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

Garanti ja — Išsimokėsimai 

APARATŲ SUTAISYMAS 

dirbtuvStro Ir namuose at l iekamai 
prityrusių Inžinierių. Sąžiningus ir 
gera? patarnavimu* garantuotus. 

iL-Dflinfl-
lOlTCLcvision 
(sales -servlce) 
3120S. Halsted- DA-6-6887 

SVEIKINA IR DĖKOJA 
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga, 

dar metais arčiau grįžti į Tė
viškę, visus savo 

RĖMĖJUS TALKININKUS, 
pastačiusius svetimoje ir audrin
goje jūroje tvirtą lietuvybės 
laivą LIETUVIŲ VASARIO 
16 GIMNAZIJĄ, kuriuo jau 
drąsiai plaukia, Lietuvos kelių 
jieškodami, 153 vargstančios ir 
kenčiančios mūsų tautos jau
nuoliai, — nuoširdžiai sveikina 
ir linki stiprybės ir ištvermės 
išlaikyti tą Laivą plaukiantį, iki 
laisvės aušra nušvies Lietuvos 
vandenis, — 

dėkinga visiems geradariams 
Lietuviu Vasario Ifr Gimnazija 

(23) Diepholz, - Flugplatz, 
Germany 

PASKUTINIS ŽODIS APIE 
KALĖDAS 

Jei dar kam nors nenupir-
kote dovaną iki šiol, tai geriau
siai pirkti gėlių. Gėlių krautuves 
bus atdaros sekmadienį ir Kūčių 
dieną, ir dar yra didelis pasirin
kimas visko. 

Gėlės gražiai užpildys jūsų do
vanų sąrašą. Jei ką nors esate 
užmiršę kur nors toliau, tad yra 
gėlių patarnavimas telegrafu, Chi
cagos gėlininkai gali telegrafuoti 
jūsų dovana bet kur pasaulyje. 
Dar ir paskutinę minutę jie gali 
perduoti užsakymus skubiam pri
statymui bet kur mieste ar prie
miestyje. 

Gelių krautuvėse niekur nekai
nuos daugiau kaip pernai, sako 
Allied Florists' Association atsto
vai. Dėlto, kad gėlių, produkcija 

i yra padidėjusi. Rožių daugiau au-
|ga Chicagoje, negu bet kur kitur 
pasaulyje. Orchidėjų yra užten
kamai visiems ir už labai prieina
mas kainas, beveik už tokias pat 
kainas! kaip kad buvo desėtkas me
tų atgal. Poinsettijos tradiciniai 
raudonos, o dabar net rūžavų ir 
baltų, dėl dekoracijų. 

Jei nežinote kokias gėles ji pa
geidautų korsaže, tad būsite sau
gūs su orchidėjoms, gardenijomis, 
kamelijomis, gvaizdikais ar graiu-

i tėm „sweetheart roses". Ir nepra-
\ leiskite nepastebėję skintų gėlių. 
Jei ji yra moteris, kuri pasižymi 
mokėjimu gražiai sutaisyti gėlių 

1 buketus, tad tik pasiųskite laisvų 
i gėlių su kalėdiniais žalumynais. 
i Bet jei ji tingi užsiimti gėlių tvar-
I kurnu, pasiųskite pai buketą pasi-
J statyti ant staliuko, televizijos 
aparato ar ant lentynos. 

I (Skelb.) 

r ^ 

- r Abiejuose veikaluose da
lyvaus visa studija, pradedant 
mergaitėmis ketverių metų am 
žiaus. Tuo norima visas įjungti 
į bendrą nuotaiką, kadangi Ka
lėdos yra tokia šventė ir šei
myniška šventė. — 

Antroje dalyje Kalėdų 
Senelis atkeliaus pas Chicagos | 
lietuviukus su pilnu maišu do- ' 
vanėlių ir padalins jas visiems. 

Vienas Chicagos Lietuvių 
Bendruomenės ' Org. Komiteto 
narių pasakojo: 

— K a s iš tėvų norėtų, kad 
jų vaikučiams * Kalėdų Seifelis 
įteiktų dovanelių, jie prašomi 
kreiptis į viena, iš Liet. Audito 
rijos šeimininke p. Maliorį, tel 
VI. 2-6172 ir iš anksto susi-
tar t i . 

Taip pat ir geraširdžiai lie
tuviai yra kviečiami talkon 
paaukoti t a proga mažiesiems. 
O labiausiai visų laukiančios 
akys yra nukreiptos į pramo
nininkus, prekybininkus (žo
džiu, * biznierius), profesionalus, 
gydytojus ir visus geros šir
dies lietuvius. 

Norima, kad ši lietuvių tau
tinė eglutė ne tik suteiktų 
vaikams džiaugsmo, kultūrin
go ir naudingo laiko praleidi

mo ir pasilinksminimo, bet kad 
ji paliktų tradicine lietuvių 
taut ine eglute. Todėl labai 
svarbu yra, kad visi susipratę 
tėvai tiesiog skaitytų sau pa
reiga gruodžio 20 ir 21 dieno
mis nepamiršti savo vaikučių, 
mažų ir didelių, ir suteikti 
jiems taip retą progą kultūrin
gai, ir lietuviškoje dvasioje 
praleisti laiką kalėdinėje vaikų 
šventėje. 

m 

MYKOLAS LAZAUSKAS 

Gyveno l'J'AZ S. ivri-y A v . 
Mir5 gruod. 16, 1952, 7: I 5 

vai. ryto, sulaukęs scnatvCs. 
(limo Lietuvoje. Kilo 18 Pa

nevėžio upskrlčio, Ramygalos 
parapijos, Klebonų kaimo. 

Ametikojo Išgyveno 47 m. 
Pasiliko dideliam'' nuliūdime 

žmona Selina (PočluliūnaitO), 
(rys dukterys: Allco Urba nekas, 
žentus Krank, Bemlco Lamsar-
ges, žentas Benedlct, Ir Anno 
Pat h, žentas John. Penki anti
kai, u tonine* Antanas Počlullu-
nas BU Seimą, kiti giminės, 
draugai ir pažjstaml. 

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 8. Mlchigan 
A ve. 

Laidotuvės j vyks seštadienj. 
gruod. ~u d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j sv. 
Juo/apo parap. bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionles sielą. Po pa
maldi; bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, 
Žentai ir Anūkai. 

Dukterys, 

laidotuvių direktorius K. liu 
kausi*.*. Tel. CO 4-2228. 

LIŪDESIO VALANDOJE DEL MIRTIES 
a. a. Ignaco Rėkaus 

Chicagos Kūrėjų-Savnnoritj valdybos natini 

VINCUI REKUI ir šeimai 
reiškia nuoširdžią užuojautą > 

Chicagos Kurojai-Savaitoriaį 

S 0 P H I E B A R Č U S 
Ift \VGES Stotie* — Banga 1B90 

PIRMAD. iki PENKTAD. 
8; 45 iki 9:»0 vai. ryt© 

&E$TAD. 8:30 lkl 9:30 ryte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

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

RADI0 PROGRAMA 
7121 HO. ROORWF,IJi KT. 

(JlUeago S9, III. HEmlook 4-2413 

Šių metų gruodžio 20 d. sueina vieneri metai nuo 

a. a. ADOMO DUNDZILOS 
mirties. 

Pamaldos už velionles fcicla hiis laikomus gruodžio mėn. 20 d, 
8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5541 S. Paulina St., Čikagoj 

.. . Zinoua, (lukttl ir suims 

— .. m ••MH-IU-U" •n.'n, .,•*••• P I .' i j " •• -• 11 m n<w 

. 
PIRKITE TIESIOG NUO 

MR. NELS0H 
— savininko — 

S t Casimir Monument 
Company 

3914 Wesl l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planu Pasirinkimas AU««t* 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

^ 

PRADEK TAUPYTI PAS.. . 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND 10AN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chicago 32, III. 
Telefonas: LAlayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 

^ 

Al (.1 ST SALDl'KAS, Sekretorius 
tf 

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

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S. 501h AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO" ILL. 

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

.loim V. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL YArds 7-1741-2 ir Blahop 7-9481 
4330-34 South California ftvenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMIIULANCE DIENĄ IR NAET| 

LIGDĖSIO VALANDOJ 
Ssukiti 

M A Ž E I K A « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We»te rn Ave. Air Condit ioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulaitsų patarnavl-
inas y r a telkiamas 
dieną Ir n a k t į . Rei
kale šaukite 
mus. «*#9C*«. 

Mes turime koplyčia. 
Itoselamlo dalyse 1 r 
v i s o s e Chioago. ir 
tuojaus patar
naujant. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 \Vest 23rd PLACE 
10730 S. MICHIGAN AVE. 

Tol. Vlrgioia 7-6672 
PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VVest 18th STREET Tel SEdey 8-5711 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3351 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19U 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LllUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138— U89 

JULIUS LIULEVIčIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 8-8572 

įEOHARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 
m IIIIMIM mmmmmi*mmmmmmmmmammĘmĘĘmsammmHmmmm 

.. 

file:///VGES
file:///Vest


i^lflmAfltfis bkAučUš, OMCAGO, fLL&ota 
U H ' l * — « -

Ketvirtadienis, grudi. 18, 1952 
Kalendorius 

e/; 

/mu 
X Pr^l. A. Briska susirgo ir 

dabar yra šv. Kryžiaus ligoni
nėje, kambarys 200. 

X „Draugo" Noveles konkur 
aui prisiųsta 24 rankraščiai, ku 
riuos komisijos nariai pradėjo 
jau skaityti. 

X V. BĮiudnikienė, Grand 
ftapids, Mich., labai patenkinta 
„Draugo" išleistais kalėdiniais 
atvirukais. 

X Prane Ivanauskienė1, Bal-
fo 91 skyriaus pirmininke ir 
žinoma visuomenės veikėja, pra 
deda pasveikti iš sunkios ligos. 

X Kazys Kupčinskas (910 
W. 19 Place) surinko $34.55 
ligoniams esantiems Gauting b. 
Muenchen sanatorijoje, Vokie
tijoje. 9 

X Ronaldui Tumpsiui, 8 me
tų, 1222 So. VVallace, buvo per
pjauta ausis, kai kitas vaikas 
metė į jį aštrią skardinę dėžutę. 

X „Pirmyn" choras, vado
vaujamas K. Steponavičiaus, 
gruodžio 13 d. Balfo Chicagos 
apskrities suruoštame koncerte 
gražiai išpildė programą. 

X Justina Klimas, East Chi-
cago, Ind., „Draugui" rašo: 
„Priimkite mano nuoširdžią pa
dėką už taip puikias lietuviško
jo stiliaus kalėdinių sveikinimų 
atvirukus". 

X Juozapas ir Liudvika Ge-
raltauskai, 7029 So. Artesian 
ave., tautosakos rinkėjui J. Bū
gai padainavo dzūkiškų Adven
to ir Kalėdų giesmių. 

X Mrs. S. Pyzevas, gyv. Ka
nadoje, vietoje kalėdinių svei
kinimų paaukojo $5.00 lietu
viams tremtiniams, esantiems 
Vokietijoje. 

X „Karalaite Teisule", Van
dos Frankienės 4 veiksmų pa
saka, su didžiausiu pasisekimu 
suvaidinta praeitą sekmadienį 
Indiana Harbor, Ind. Šį veikalą 
pastatė Vaikų Teatras, atvykęs 
iš Chicagos. 

X Sv. Jurgio parapijos baž
nyčioje ruošiasi susituokti: Jo
nas Pabedinskas su Irena Zum-
bakyte, Antano Beinarauskas 
su Aldona Uselyte, Juozas Zul-
ly su Brone Jankauskaite. Jų 
jungtuvės įvyks po Kalėdų. 

X Švento Vardo Draugija iš 
savo kasos paskyrė $150 įreng
ti* naujam Betlėjui Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje ir $200 pra
džios mokyklai, kad Kalėdų se
nelis aplankytų mokyklos vai
kučius. 

X Pfc. Henry Szurek, 23 me
tų, Dolores Szuros vyras, 5258 
Barry Ave., Korėjoje buvo su
žeistas į burną. Jis savanoriu 
įstojo į JAV kariuomenę. Szu
ros šeima 3 metai gyvena Ame
rikoje, jie yra atvykę iš Vo
kietijos. 

X Helen Nedvar, Šv. Kazi
miero Seserų Rėmėjų 4-to skyr. 
pirm. (Roseland), ir tos drau
gijos centro narė, lėktuvu išvy
ko į Kaliforniją. Ten praleis 
šventes pas dukras. Viena duk
tė Adelė Linkšienė su šeima gy 
vena Los Angeles, gi duktė 
Stella Shields su Šeima gyve 
na San Francisco, Calif. 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Steponas J. Carr (čer-
nauskas), 60 metų mirė gruo
džio 10 d. Jis buvo Pirmojo pa
saulinio karo corporal, dalyva
vo kovose Prancūzijoje už jo 
sielą pamaldos atlaikytos Auš
ros Vartų bažnyčioje, VVorces-
ter, Mass. Palaidotas gruodžio 
13 d. šv. Jono kapinėse. 

— Lietuviu Moterų Klubo 
ehoras, VVorcester, Mass., gruo
džio 10 d. turėjo kalėdinį pa
rengimą. Parengimui vadovavo 
Mrs. Mac A. Meškus, jai pa
gelbėjo Mrs. Anna Sargiunas. 
Janice D. Hagberg buvo Ka
lėdų senelis. 

— Benjamin F. Danila, iš
gyvenęs Worcester, Mass., 39 
metų, mirė gruodžio 9 d. už jo 

VOKIETIJOJ 
— Laiškas 13 DehtSs, buvu

sios lietuvių stovyklos Vokieti
joje. „Šiandien Uehtėje beveik 
nieko neberasi kas liudytų apie 
31/- metų ten buvusią lietuviš
ką stovyklą. Tik mūsų mirusių
jų kampelis neleidžia Uchtės 
gyventojams visiškai jų užmirš 
U. Kaip ir anksčiau, kapinėse 
jau iš tolo ak) traukia avia
cijos kapitonui Stasiui Jasins
kiu* pastatytas paminklas. Gre
ta esąs Kęstučio Balandos ka
pas matomai darbščios rankos 
prižiūrimas, visa aikštelė nu-
graibstyta, kapas gražiai ap
tvertas ir žalumynais prideng
tas. Taip pat tvarkingai atrodo 
Rimučio Dubausko, Kęstučio 
Radvilo ir Felicijos Strolienes 
kapai, tik akmenys gerokai pa-

RF.MKTMF. „MARCH OF D1MFS" VAJŲ 

sielą pamaldos atlaikytos šv. juodę. Labai tvarkingai atrodo 
Kazimiero bažnyčioje, palaido-, ir abiejų kūdikių kapai. Kiti 
tas Notre Dame kapinėse. (Emilijos Venclauskienės (Kot-

- Wilfiam Tamalavage, 56 r y n o s Baltuškienės, Onos 2u-
burinės, Stasio Jasinsko, Juozo metų, VVorcester, Mass., susi

žeidė galvą, kai krito laiptais 
savo name. Išvežtas į ligoninę. 

Baliūno, A. Salčiūno ir Antano 
KarčaiČio) kapai skundžiasi, 
esą mūsų užmiršti. Pirmiau iš-

Frank Miklusis, 34 metų. v a r d i n t u s k a p u s p r įž įūri gera-
VVorcester, Mass., susilaužė ko 
ją gruodžio 12 d., kai ji sutren
kė automobilis. Jis buvo nuga
bentas j VVorcester miesto li
goninę. 

— Mrs. Mr. Alphonse C. Yab 
lonski, VVorcester, Mass., su
laukė dukters. Motina ir duk
relė jaučiasi gerai. 

X Tėvas J. Alijošius, S. J., 
žinomas orientalistas, maloniai 
sutiko dalyvauti Stud. Ateiti
ninkų Sąjungos rengiamose stu 
dijų dienose Chicagoje š. m. 
gruodžio mėn. 28-31 d.d. ir skai 
tyti paskaitą „Mistinis Kristaus 
Kūnas ir Ateitininkija". Iškil
mingas studijų dienų atidary
mas įvyks gruodžio mėn. 28 d. 
7 vai. vakaro L. Vyčių salėje. 

X Alfonsas Wells, Chicagos 
teisėjas, gruodžio 20 d. 2 vai. 
p.p. padarys įdomų pranešimą 
Lietuvių Teisininkų Draugijos 
užsieny Chicagos skyriaus na
riams ir svečiams Lietuvių Au
ditorijoje. Įėjimas nemokamas. 

X Juozas Vizgirda, Aurora, 
m , Balfo 57 skyr. kasininkui 
P. Kuzikauskui prisiuntė $50 
auką vargstantiems lietuviams. 
Skyrius šiuo metu veda pinigi
nį vajų. Surinkti pinigai bus 
įteikti Balfo seimo metu Bos
ton, Mass. 

X Kun. S. Adominas, Holy 
Family Villa kapelionas, išgel
bėjo vieną vagį nuo kalėjimo. 
Per kun. St. Adomino užtarimą 
minimas vagis gavo tik trijų 
metų išbandymą. Teisėjas Gra-
ber pareiškė: „šis kunigas ta
ve išgelbėjo iš kalėjimo4'. Tei-
sėjas nusikaltusiam liepė lan- G e e g t a c h t (Vokietijoje) lietu-
kyti bažnyčią, eiti i darbą ir iš-i y a r g o m o k y k l a i B g i o s i U . 
'aikyti motiną. Į m o s 1 Q l i e t u v i u k ų b u s a p r ū p i -

širdė vokietė Herminė Sudmann 
(Uchte Kr., Nienburg am Fried 
hof 329), už ką tų mirusiųjų 
artimieji atsilygina retkarčiais 
paketėliais. Kam rūpėtų susi
rišti su kapinių sargu, čia jo 
adresas: VVilhelm Spriek, (23) 
Uchte, Kr. Nienburg, Brinkstr. 
188". 

PRANCŪZIJOJE 
— Svetimieji apie lietuvius. 

Prancūzų k. leidžiamams žur
nalas „Bulletin de TAssocia-
tion d'Etudes ot d'Information 
Politiąue Internationale'* Nr. 
76/1952 įsidėjo vedamąjį straip 
snį apie sovietų vydomą geno
cidą. Jame išsamiai pavaizduo
ja, kaip sovietai nušlavė nuo 
žemės paviršiaus ištisas tau- d a u g s u v a ž i a v i m ų P a v y z d i i u i i 
tas, ir duoda aiškų vaizdą, kaip J š i u o m e t u m Q s ų m i e g t e y y k s t a 

šie suvažiavimai: Palmer vieš-

KAS, KĄ IR KUR 

Prisidekime prie kovos prieš' paralyžių. Geriausiai prisidėsime prie kovos prieš paralyžių remdami 
„March of Di mes" vajų. 

CHICAGOS 2INIOS 
Vaikus gal būt pagrobė 

Laiškas Kalėdų seneliui 

Suvažiavimai Chicagoje 
Būdama JAV-bių centrinėje 

vietoje Chicaga sutraukia gana 

tautžudybė Lietuvoje ir kt. Pa
baltijo kraštuose vykdoma to
liau. Drauge nušviesti rusifika
cijos planai ir jos apimtis. 

KOLUMBIJOJ 
— „Atžalyno44 pobūvis. Gruo 

džio 6 d., išleidžiant savo narį 
ir didelį pagelbininką J. Jakub-
ką į JAV, buvo surengtas po
būvis Bradforde. Jame dalyva
vo apie 30 gražaus jaunimo ir 
keli jau pagyvenę žmonės. Vai 
šinantis prie gražaus stalo bu
vo tariamasi įvairiais reikalais, 
o ypač rengiamos „Atžalyno44 

dramos pastatymu. 

— Gelbsti vargo mokyklą. 
Būrelis Londono lietuvių, kurių 
dauguma gyvena Lietuvių Na
muose, ėmėsi iniciatyvos ir pa

kuty — gydytojų ginekologų, 
Edgewater Bįeach viešbuty — 
agrikultūros : inžinierių, Morri-
son viešbuty -— Centrinių Vals
tybių Šoferių Tarybos ir Illi
nois Pieninių Produktų Sąjun
gos, La Salle viešbuty — Illi
nois valstybės advokatų, Mor-
rison viešbuty — moterų ir vai
kų drabužių pardavėjų, Conrad 
Hilton viešbuty — Pabst bra
vorų kompanijos ir Sherman 
viešbuty — Sears, Roebuck Co. 

Naujas gydytojų atradimas 
Chicagoje vyksta gydytojų 

ginekologų suvažiavimas. Jame 
buvo nustatyta, kad vienas Pie
tų Amerikos gydytojas atrado, 
o amerikietis ištobulino būdą, 

Geraširdžiai gyventojai iš
pumpavo apie 90 milionų ga
lionų vandens, nusekusiame prū 
de išbraidė visas vietas, bet jieš 
komų dingusių vaikų Peternen 
ir Rosenstiel — nerado. Bijo
masi, kad jie yra pagrobti ar
ba kokios bevaikės šeimos, ar
ba seksualinio maniako. Jieš-
kotojai kreipia dėmesį į vieną 
smulkmena - yra taipgi din- *>*• k u n r u ° š , a m * 2 W ^ B 

ges vaikų pamėgtas kačiukas. ' "f*""*"** * • * * V l 8 (*' k e ' ' ° -
nes išlaidos tai šeimai bus ap-

Keturiolikos metų mergaitė I 
Shirley Campbelle, iš Madison-
ville, Ky., parašė laišką Kalė
dų seneliui, adresuodama per 
Chicagos policiją. Pasigailėjusi -
tos skurdžios šeimos, policija 
jos laišką perdavė Showmen's 
League of America, kuri visą 
mergaitės šeimą: motiną su tri
mis vaikais pakvietė atvykti į 
Chicagą ir šį šeštadienį Sher
man viešbuty dalyvauti pramo-

—» „Baisusis Birželis" Cice-
roj. Seniai lauktas veikalas 
„Baisusis Birželis4', jau, galima 
sakyti, scenoje. S. m. gruodžio 
28 d. bus patiektas visuomenei 
pasigėrėti ir pasidžiaugti nauju 
veikalu, kuris statomaa Cice-
roje pirmą kartą, ši 3-jų veiks
mų pjesė yra parašyta P. J. 
Naumiestiškio (slapyvardė) iš 
1941 metų okupacijos Lietuvo
je, veikalas yra vertas rimto dė 
mesio ir kiekvienam naudingas 
pamatyti. Tai yra vienintelis 
veikalas, kuris taip įdomiai su
geba perduoti žiūrovams oku
puotos Lietuvos gyvenimą bei 
Amerikos piliečių teises tuo lai
ku Lietuvoje. 

„Baisųjį Birželį44, &tatt> Ciee-
ros Lietuvių Dramos mėgėjų 
būrelis, gruodžio 28 d. 4 vai. 
p.p. šv. Antano parapijos sa
lėje (1500 S. ir 49 Court'o kam
pas). Po programos šokiai gro
jant naujai susikūrusiam lietu
vių tremtinių orkestrui „Sma-
gutis44. 

Biletus galima gauti iš anksto 
pas „Dramos Būreuo" narius ir 
prie įėjimo; kaina tik $1.00. 

K. B. 

— Matematikų dėmesiui. Š. 
m. gruodžio 21 d. 11 vai. rytb 
Šv. Kryžiaus Bažnyčios mokyk
loje prof. Viktoras Biržiška 
skaitys paskaitą tema: „Fou-
rier'o eilučių konverguotumas44. 

Visi Matematikų-Fizikų Drau 
gijos nariai ir šiaip besidomin
tieji maloniai prašomi atsilan
kyti. Valdyba 

— Niagara Falls, Ont. Šv. 
Kalėdų dieną pamaldos lietu-

1 viams įvyks Mariann Hali, 1968 
Barker St. Privažiuojama *Main 
Street'u. Šv. Mišios 12 vai. vi
durdienį. Nuoširdžiai kviečiu vi 
sus lietuvius dalyvauti pamal
ti OM». 

Kun. B. Mikalauskas, OFM 

« ^ — * 

Tai laikoma ženklu, kad vaikai 
kur nors pagrobti, kur jie tu
ri ir tą pamėgtą gyvulėlį. 

Padidėjo žmogžudystes 

Policijos duomenimis nuo sau 
sio 1 d. iki gruodžio 15 d. Chi
cagoje buvo nužudyta 278 as-

mokėtos. 

Dvidešimt penkios 
pabaudos 

Chicagietis Rufus McRae, 28 
m. negras, per dvejus paskuti
nius metus buvo gavęs 25 po
licijos pabaudas (tikėtus). Tokį 

menys, taigi — 10,5% daugiau, netvarkingą vairuotoją teisėjas 
negu per visus 1951 metus. Iš dar nubaudė $276 pinigais ir 
šių žmogžudysčių dar neišaiš
kinta 36, tarp jų labiausiai 
triukšmo sukėlusios buvo: nu' siryžo kiekvieną mėnesį surink- kaip greitu laiku nustatyti ar ž u d g p o l i c m i n k o G S p e r a . 

ti nemažiau 9 svarų paremiant moteris laukia kūdikio, šitokios 

X Stanislovas Kunevičius, 
3220 So. Union ave., senas 
„Draugo" skaitytojas, plačiai ži 
nomas Bridgeporto kolonijos 
veikėjas įvairiose darugijose ir 
visuomeniškuose darbuose, sun 
kiai serga. „Draugą44 jam pa
skaito jo duktė. 

X Albina Raulinaityte, „Drau 
<*o" ofiso tarnautoja, šią savai
tę pabaigė garsiąją Chicagoje 
virimo-kepimo mokyklą, „Pope 
Antoinette School of Fancy". 
šią mokyklą yra jau kelios Chi
cagos lietuvaitės baigusios, bet 
praėjusią laidą ji tebuvo vie
nintelė ten lietuvaitė. Ji labai ] 
džiaugiasi ten išmokusi tikrai 
nepaprastai gražių dalykų. 

• 
X Dr. Gediminas Baliukevi-

čius-Balukas, išlaikęs reikalau
jamus egzaminus, gavo teisę 
verstis gydytojo praktiką Illi
nois valstybėje. Dr. Balukas 
medicinos mokslus baigė Ins-
brucko universitete, Austrijoje. 
Gediminas Balukas yra vedęs 

narni užkandžiais, apmokama 
nuoma liž mokyklos patalpas 
ir p. 

— Linksmieji broliai. Lietu
vių Namuose lapkričio 29 d. 
buvo surengtas priešadventinis 
pasilinksminimas. Jame pirmą 
kartą pasirodė Linksmieji bro
liai su specialia programa. Link 
smųjų brolių grupę sudarė: 
Vyt. Torūta, St. Bosikis, J. Al-
kimavičius. Akordeonu grojo J. 
Kulvietis. Linksmus dainų žo
džius sudėjo L. Trilūpaitis. 

— Išvyko į JAV. Išvykdama 
į JAV, paskutinį kartą Lietu
vių Klube Manchesteryje apsi
lankė Birutė Volmerytė. Ta pro 

dail. Vandą Kanytę ir augina ' ga jos draugai ir pažįstami su-
du vaikus. Gediminas dabar dir rengė kuklias išleistuves, kurių 
ba psichiatrinėje ligoninėje įmetu l?uvo pasivaišinta, padai-
Jackflonville, IU. \nuota ir palinkėta gero vėjo. 

moters kraujo truputėlis įlei
džiamas į varlės kūną. Jei mo
teris laukia kūdikio — per pus
valandį ar neilgiau trijų valan
dų pasirodo vyriškų ląstelių var 
lės šlapume; { 

Perskirs suaugusius dvynus 
šį mėnesį Illinois Research 

and Educational Hospital gy
dytojai rengiasi Chicagoje da
ryti labai komplikuotą operaci
ją: atskirti Brodie dvynukus, 
kurių galvos yra Nsuaugusios. 
Neseniai Clevelande buvo pada
ryta operacija, atskiriant dvi 
dvynukes, kurios buvo suaugu
sios ties krūtinės pabaiga. 

kos, republikonų politikieriaus 
Ch. Gross, „gemblerių44 D. Zatzo 
ir Th. Roe, gail. sesers E. Brett, 
sekretorės H. Kulovvitz. 

• Pamestinukas 
Juozas Brown, 67 m. stalius, 

aną dieną atmatų dėžėje ties 

metams laiko atėmė teisę vai
ruoti mašiną. Kadangi nusikal
tėlis neturi pinigų pabaudai iš
mokėti, jis bus uždarytas į ka
lėjimą. 

Bando sireną 

Maisto maišai akliesiems 
Morrison viešbuty pirmadienį 

bus surengta kalėdinė pramoga 
akliesiems, kur tikimasi su
laukti 600 tų nelaimingųjų. 
Jiems bus įteikti maisto mai
šai kaip Kalėdų dovana. Pra
mogą ruošia Aklųjų Globos 
Draugija. 

Pataikė į policijos 
motociklą 

Chicagietis Henry VVarfel, 2S 
m., bevažiuodamas automobiliu 
užkliudė policininko motociklą. 
Teisėjas jį nubaudė $6 už vals
tybinės nuosavybės gadinimą ir 
už netinkamą prasilenkimą san 
kryžoje. 

Kriminalines bylos 
Chicagos kriminaliniame teis 

me dar yra 700 neišspręstų by-
, lų. Jame dirba 7 teisėjai, bet 
| jie nesuspėja laiku apsidirbti. 

Antradienį bandė stipriausią 
Chicagos sireną, kuri, jei kiltų 
karas, perspėtų chieagiečius a-
pie oro puolimų pavojų. Sirena 
bus bandoma pakartotinai k a s i n e daugelis Chicagos parduo-

Vakarais atviros 
parduotuves 

Prieškalėdiniame pirkimo se-

Griaus senus namus 
Chicago Miesto Tarybos sta

tybos komitetas nutarė nugriau 
ti pasenusius, miesto namus, ku 
rie sudaro pavojų. Tuo reikalu 
planuojami specialūs nuostatai 
ir jieškoma lesų. 

6724 S. Halsted Str., Chicagoje, antradienį 10 valandą. Sirena 
atrado kūdikį, suvyniotą į sku
durus ir popierių. Kūdikis buvo 
nugabentas J Englewood ligoni
nę ir tuoj įdėtas į inkubatorių, 
nes diena buvo šalta. Mažytis 
atkuto ir dabar, slaugių globo
je, gerai laikosi. Sveria daugiau 
kaip aštuonius svarus ir auga 
normaliai. 

Ligonių šeimai 
Dentistas Tomas Michiels, 

31 m., jo žmona ir sūnus, 5 m., 
visi atsidūrė ligoninėse, susirgę 
polio liga. Apylinkės gyvento
jai* jų gailėdami, suaukojo $1,-

|700. 

pastatyta ant vandens pumpa-
vimo stoties stogo, ties Per-
shing ir Racine gatvėmis. 

Konfiskavo ir areštavo 
Chicagos policija, radusi vie

noje pasilinksminimo vietoje 
rodomą nepadorų filmą, konfis
kavo ir areštavo tarnautoją, 
kurs jį demonstravo. 

Geras bonas 
Lane Bryant, Inc. darbinin

kai, kurių yra 2,500, dalyvauja 
įmonės pelne ir šių Kalėdų lai
kotarpy jie gaus pasidalinti 
$130,000. 

tuvių bus1 atviros kiekvieną va
karą, iki gruodžio 23 d. 

Pavogė per sieną 
Vagys pramušė skylę Namco 

Smelting Co. fabrike, 1724 Lake 
Str., ir pagrobė šešias tonas 
metalo liedinių, kurių verte sie
kia apie $6,000. 
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REIKIA VARGONININKO 
Aušros Vartų parapijai 

Turi mokėti anglų ir lietuvių 
kalbas. Kreiptis asmeniškai į 

kleboną kun. Kuprevičių 
2327 W. 23rd PL 

nuo 1:00 vai. p.p. iki 9:00 v. v. 
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