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Mauriac triumfas Stoclcholme 

švedų Akademijos nutarimas 
Šiemetinę Nobelio literatūros 
premiją skirti katalikui Mau
riac iš karto kiek sujaudino kul-
tūrradikalus ir kitokius daugiau 
ar mažiau ateistinius sluogs-
nius, nors jie neišėjo tokion vie-
šon atakon, kaip prieš Graham 
Greene, kai šio pjesė „Paskuti
niame kambary" buvo statoma 
Stockholmo dramos teatre. 

Akademija, skirdama Mau
riac premiją, pirmoje eilėje žiū
rėjo jo kūrybinio pajėgumo, bet 
norėtųsi spėti, kad pasirinkimas 
ne eilinio, o vieno iš pasaulio ka 
talikybės šulų, turėjo ir kitų mo
tyvų, kurie nebuvo į laureato 
diplomą irašyti, bet kuriuos jau
tė ne tik gal akademijos nariai, 
bet ir iš viso visas krikščioniš
kasis kultūrininkų falangas — 
reikėjo žmogaus, sakytume pra
našo, kurs skelbtų rimtį ir susi
mąstymą taip nukrikščionėjan-
čioje Švedijos jaunimo kartoje. 
Šiame taip liberališkame, žmo
gaus protą ir visokias medžia
gines laisves dievinančiame pa
saulyje reikėjo balso, šaukian
čio, kad žmogui neužtenka ži
nojimo ir nenormuotos laisvės, 
o reikia ir tikėjimo bei iš jo 
išplaukiančių varžtų bei kontro
lės ir žmogaus kasdieninėje bui
tyje. O kad liuteriškoji akade
mija pasirinko aktyvų katalikiš
kosios akcijos atstovą, ji pripa
žino, kad katalikiškosios idėjos 
yra toji stipri uola, ant kurios 
stovini galima išsilaikyti ir ne
susvyruoti visokioms pasaulėžiū 
rų audroms siaučiant. 

Kaip ir daug kur, kur sensua-
listinė ar detektyvinio pobūdžio 
literatūra turi nemažą skaityto
jų pasigavus, taip ir Švedijoje 
Mauriac buvo nepopuliarus ir 
mažai skaitomas, daug kam net 
ir nežinomas, kas nėra jau taip 
nuostabu — Mauriac juk akty
vus katalikas, o betkokios pro
pagandos katalikybei čia tiesiog 
labai bijoma. Tačiau Nobelio pre 
mijos suteikimas Mauriac tikrai 
sudomino švedų visuomenę, o 
dar labiau visus patraukė lau
reato asmenybė, atvykus jam į 
Stockholmą ir viena kita proga 
viešai pasirodžius. 

Švedai žurnalistai jau Paryžių 
je buvo sužavėti tuo didžiuoju 
katalikybės strategu po premi
jos paskyrimo pas jį apsilankę. 
Pakely į Stockholmą jau Kopen
hagoje jį pasitiko švedų žurna
listai ir Šiaurės eksprese lydė
jo net ligi pat Stockholmo, norė
dami išgirsti vieną kitą žodį iš 
jo paties apie jo kūrybą ir apie 
kitus. Jis neapvylė visada smal
sių žurnalistų: jie sužinojo daug 
apie jo veikalų personažus, apie 
jo romanų aplinką, apie jo vaiz
duojamų moterų portretus; o 
Mauriac juk yra didelis moterų 
psichologas. Jie sužinojo ir apie 
jo naująjį veikalą, kurio dides
nė dalis jau parašyta. 

— Mano sekančioji knyga, ku
rią tiek daug metų savyje išne
šiojau, bus verta savo vardo. Ji 
vaizduos vyrą, šventąjį, kankinį, 
pasiaukojantį už savo krikščio
niškąjį įsitikinimą. Nė vienas iš 
mano ankstyvesnių veikalų dar 
nebuvo taip stipriai religiniai 
persunktas, tai bus mano ligi 
šiol pats nuoširdžiausias tikėji-

JUOZAS L1N01S 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

mina. Kaikurie jo katalikybės 
aspektai buvo man nežinomi, 
nors aš esu ir senas katalikas. 

Skaityti jį, tai keliauti po di
džiulį sodą, kur tau staiga pa
rodo mūre slaptus vartelius, a-
pie kurių būvimą nė mažiausio 
nujautimo nebūta. 

Žurnalisto paklaustas, ką jis 
norėtų matyti Nobelio literatū
ros laureatu ateinančiais metais, 
Mauriac nesvyruodamas atsakė: 

— Niekam kitam aš tos pre
mijos netrokščiau, kaip savo mie 
lam draugui Graham Greene. 

Mauriac Stockholme..N Gruo
džio 10 d. visiems Nobelio testa
mente nusakytiems žmonijos ge
radariams Stockholmo koncertų 
rūmų didžioje salėje įteikiamas 
atpildas už jų darbus — iš ka
raliaus rankų jie atsiima pui
kius diplomus ir čekį. Kiekvieną 
iš laureatų ir jo įnašą žmonijai 
pristato susirinkusiems kuris 
nors iš tų sričių žinovų švedų 
mokslininkų pirma švediškai, o 
paskui kuria nors Vakarų Euro
pos kalba. Pagal testamentą pir
muoju eina fizikos, o paskuti
niuoju literatūros laureatas. 

Švedų Akademijos nuolatinis 
sekretorius ir vienas iš didžiųjų 
švedų lyrikų, Anders Osterling, 
pristato Mauriac. Po jo kalbos 
salėje pasidaro nepaprasta tyla 
— o taip labai retai pasitaiko — 
liesas, augštas, truputį palinkęs, 
bet grakščiai nulipa Mauriac 
laipteliais nuo scenos, prancūziš
ku grakštumu nusilenkia kara
liui, paima iš jo rankų diplomą 
ir Čekį, karalius paspaudžia di
džiajam dainiui ranką, pasikei
čia keliais žodžiais, paskui vėl 
grakštus linktelėjimas karaliui 
ir vėl laipteliais augštyn j sce
ną. Salėje ilgi plojimai, bet jie 
tokie švelnūs, harmoningi, ap
tramdyti, nuoširdžios ir didelės 
pagarbos kupini. Tokio dvasios 
triumfo Nobelio premijų įteiki
mo iškilmėse nebūta jau daugiau 
kaip 20 metų, jeigu tikėti švedų 
laikraščiams. Nuo šio momento 
Mauriac pagavo visą mokslinio 
ir literatūrinio gyvenimo elitą, 
susirinkusį koncertų salėje. 

Po ceremonijų koncertų rū
muose, visi vyko į miesto rotu
šę, kur didžiulėje auksinėje sa
lėje įvyko puošnus banketas 
Stockholmo un-to rektorius prof. 
Cramėr pasakė kalbą, trumpai 
sustodamas prie kiekvieno lau
reato. Savo kalbos pabaigoje jis 
kreipėsi į Mauriac, kuris, anot 
profesoriaus, savo kūriniuose gi 
liai įsirausią į žmonių širdis ir 
pavaizduoja jas, gal būt, net 
„perdaug žmogiškai". ,,Jūs ne
suabejojote panaudoti niūrių 
spalvų, net pačių juodžiausių, 
kai tiesa to reikalavo. Mes nujau 
čiame dėl ko, nes teisinga yra 
tai, ką Jūs leidžiate vienam iš 
savo personažų tar t i : Į tai, Kas 
viršgamtiška, galima ir iš apa
čios įsirausti. Jeigu Jūs tapėte 
mums ir niūrius žmogaus gyve
nimo paveikslus, Jūs vistik pa
rodėte ir dieviškojo tikėjimo bei 
malonės spindulius, žėrinčius 
tamsoje. Mes esame didžiai su
sižavėję Jūsų kūriniais", baigė 
rektorius savo Mauriac skirtą 
žodį. 

Ir šioji iškilmių dalis priklau
sė Mauriac. Po gana lengvų 

Tuniso sultono boikotas lūžo 

Nelaimė Kubos 
sąmokslininkams 

HAVANA, gruodž. 22. — New 
Yorke rasti ginklų sandėliai ir 
Kuboje areštuoti 9 buvę laivy
no karininkai esą ženklai, kad 
Kalėdų švenčių proga buvę pre
zidento Socrras šalininkai ren
gėsi versti juos pereitais metais 
nuvertusį gen. Batistą. 

Ginklų sandėlį policija užtiko 
New Yorko apylinkėse kaip ir 
pripuolamai.- Areštuoti 4 as 
mens, kurie sakosi ginklus pirkę 
ir sandėliavę buv. Kubos prezi
dento Socarras pavedami. Miami 
gyvenąs Socarras sakosi nieko 
apie tai nežinąs. Batistos saugu
mo organai teigia, kad areštuo
tieji yra sąmokslininkai. JAV 
organai pasiuntė-Batistai prane
šimą apie ginklų suradimą ir jų 
santykį su Kubos sąmokslinin
kais. 

JT atostogose 
NEW YORK, gruodž. 22. — 

JT sesija padarė Kalėdų pertrau 
ką iki vasario 24 d. Visi didieji 
klausimai šiaip taip užbaigti* iš
skyrus Korėją, dėl kurios dar 
tartis ir susirenkama po per
traukos. Visuotiniam susirinki
mui oficialiai pranešta, kad Ki
nija su Š. Korėja atmetė vadina
mą Indijos planą belaisvių iškei
timo klausimui tvarkyti ir pasiū
lyta tuo reikalu atnaujinti kal
bas tik po atostogų. 

Tokia ilga pertrauka padary
ta todėl, kad jau galėtų tuo 
klausimu pradėti kalbėti Eisen-
howerio administracijos atsto
vai. 

Jau atsisveikino su savo per
sonalu JAV nuolatinis atstovas 
prie Saugumo Tarybos*ambasa
dorius Austin ir nuolatinė atsto
vė žmogaus teisių komisijoje EI. 
Rooseveltienė. Austin vieton jau 
paskirtas buv. senatorius Ca-
bot Lodge, o ponia Roseveltienė 
paskyrimo atnaujinimo nebesi
tiki. Cabot Lodge perima parei
gas nuo sausio 20 d. 

Sov. Rusija vakar dar mėgino 
sutrukdyti sesijos pertraukimą, I p a g r i n d i n e s k a l b a s 
pasiūlydama tuojau svarstyti 

Del Ispanijos bazių jau susitarta 
Gauna aviacijos bazių grandinę ir du uostus laivyno 

reikalams 
VVASHINGTON, gruodž. 22. — Iš valstybės departamento su

žinota, kad JAV ir Ispanija jau artėja prie galutino susitarimo dėl 
karo bazių gavimo ir karinės pagalbos Ispanijai. 

Visos aviacijos ir laivyno ba
zės jau parinktos ir susitarta 
kaip ir kiek jas išplėsti ir naudo
jimui parengti. Bazės pasilieka 
Ispanijos teritorija — amerikie
čiai eksteritorialumo privilegijų 
negauna. 

Daugiausiai yra sutarta {reng
ti aviacijos bazių, didesnių ir 
mažesnių, aplink tris didžiąsias 

Nauji Ike paskyrimai. — Rinkimines kampanijos metu Eisenno- pagrindines kurių viena bus prie 
veris buvo išsitaręs, kad karinių departamentų vadovais paskirs biz- {T*. . , , . ! X : 0 . , ^ M A ^ rt 1,5*0 
nio žmones. Kaip saka, taip ir padare: krašto apsaugos sekretoriumi, ,Madrido, Kita siaurinėje, o Kita 
jo pavaduotoju, armijos, laivyno ir aviacijos civiliniais departamen- į pietinėje Ispanijoje. Ryšium su 
tų vadovais paskirti didelių bendrovių pareigūnai, čia matosi Robert bazėmis bus patobulintos susi-
U^aiian/. fl.n'~.X4~\ ! . . . _ { _ 1 ---- « t- _s__ A. x_ « x f • »~ r - - , 

siekimo priemonės: sauskeliai ir 
geležinkeliai. Planavimo ir sta
tybos darbus vykdys abiejų 
valstybių atstovai sutartinai 
veikdami. 

. . . v - i Laivynui bus skirtas Cadix 
'uostas Atlanto pakrantėje ir 
Cartagena prie Viduržemio jū-

Stevens (kairėje), kuris bus armijos, departamento sekretoriumi, ir 
Robert Anderson, bankininkas, tvarkys laivyno departamentą. (INS) 

Pasirašė savivaldybių reformos dekretus. -
IT šaltumas ir Prancūzijos ultimatumas 

TUNIS, gruodž. 22. - Jungtinėse Tautose nieko belaimėjus !™s; Pirmasis bus paverstas did 
ir Prancūzijos ultimatumui pasirašyti dekretus ar prarasti sostą ! m i e _ b ^ ° „ _ a n t ^ ! ! S ; t ? . ? ^ 
spaudžiant, Tuniso bėjus pasirašė savivaldybių reformos dekre 
tus. 

Abudu dekretai numato visų 
savivaldybių — kaimų ir miestų 
tarybų narių rinkimą — ikšiol 
visus savivaldybių pareigūnus 
ir tarybos narius skyrė bėjus 
kaip nominalinis Tuniso valdo
vas. Kaikurių rinktinių provin
cijų tarybų griaučiai ir dabar 
yra, bet tarybų narius renka 
tik nedidelis kilmingųjų arabų 
skaičius. Naujieji dekretai padi
dina rinkikų skaičių ir tuo būdu 
duoda progos tarybose sudaryti 
arabiškas daugumas. Prancūzai, 
kurie Tunise yra mažuma, tary
bų kontroliuoti nebegalės. Ikšiol 
jie visur sudarė daugumą. • 

Reuterio agentūra skelbia, 
kad bėjus pažadėjęs pasirašyti 
visus ikšiol nepasirašytus įstaty
mus, kurių susikrovę apie 60 ir 

Ike jau rengiąs 

„komunistų belaisvių žudymą 
sąjungininkų stovyklose". 

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 86 asmens 

SPOKANE, gruodž. 22. — Iš 
Larson aviacijos bazės pakilęs 
transporto milžinas C-124 Globe-
master su 115 karių tuojau nu
krito ir sudegė. Žuvo 86 kariai, 
o likusieji gyvieji dar kovoja su 
mirtimi ligoninėse. 

Lėktuvas skrido į kitas bazes 
pietų link, veždamas karius Ka
lėdų atostogoms. 

ši katastrofa aukų skaičiumi 
yra skaudžiausia aviacijos isto
rijoje. Jai prilygsta tik 1950 
m. įvykusi Anglijoje — žuvo ta
da ten 80 keleivių. 

NEW YORK, gruodž. 22. 
Pranešta, kad prezidentas-elek-

kurie daugumoje tvarko Tuniso 
finansus. 

Bėjus boikotavo prancūzus ir 
jų po didžiųjų riaušių bei nacio
nalistų vadų arešto sudarytą vy
riausybę apie 8 mėnesius. Spė
jama, kad boikotą nutraukia dėl 
šių priežasčių: 1. Jungt. Tautų 
atsisakymas labiau paremti Tu
niso pusę; 2. visų nacionalistų 
vadų įzoliavimas; 3. prancūzų 
nusistatymas jį patį prašalinti 
ir Tuniso reikalus tvarkyti visai 
su kitais Tuniso gyventojų 
sluogsniais. 

Prancūzai tebelaiko 

vokiečių belaisvius 

bar gana geras uostas, bus pato 
bulintas tiek, kad ten galėtų pri
siglausti JAV laivyno Vidurže
mio grupė, kuri savo pagrindinę 
bazę dabar turi Italijos Neapo
lyje. 

Durkin gaires 
VVAJSHINGTON, gruodž. 2 2 -

Eisenhowerio darbo ministeris 
Durkin, kurio paskyrimas taip 
sujaudino sen. Taft, savo darbą 
varysiąs trimis kryptimis. 

Pirma, taip sutvarkysiąs dar
bo departamento darbą, kad jis 
galėtų geriausiai pasitarnauti 
krašto darbininkams. 

Antra, visomis priemonėmis 
stengsis gerinti darbdavių — 
darbininkų santykius, kad būtų 
kuo mažiausiai ginčų, dėl kurių 
prarandama tokia daugybė dar-

BONN, gruodž. 22. — • Koelno bo valandų, 
arkivyskupas kardinolas Frings T r e č i a t b a n d y s t a i p pakeisti 
parašė Prancūzijos prezidentui Taft-Hartley aktą, kad jis būtų 
asmenišką laišką, prašydamas p r į i m t inas darbininkams ir darb 
Kalėdų švenčių proga paleisti. daviams ir kad būtų apsaugota 
galop Prancūzijos žinioje dar 
esančius vokiečius karo belais
vius. Prancūzija pasiliko dalį 

tas Eisenhoweris jau rengia sa- vokiečių belaisvių reparacijų 
vo inauguracijos kalbą, kurioje sąskaiton — kad vokiečiai sa-
jis išdėstysiąs savo valdžios fi
losofiją. Rengiąs Eisenhovverio 
štabas ir pranešimą kongresui 
apie valstybės stovį, kur būsian
ti išdėstyta pirmųjų metų veik
los programa. Manoma, kad šią 
kalbą pasakys kongresui pats 
prezidentas asmeniškai. 

Šiandien Eisenhoweris pietau
ja su grupe garbingų šio krašto 
piliečių, vadovaujamų Harvardo 
universiteto prezidento Conant, 
kurie yra užsibrėžę studijuot' « l s d a ; r * * 7,3 metų) ir t a pfo 

vo darbu nors dalinai atlygintų 
prancūzam padarytas skriau
das. Tų belaisvių pavardės ir bu
vimo vietos yra žinomos gimi
nėms ir Vokietijos vyriausybei. 
Belaisviam nedraudžiama susi
rašinėti su namais. 

Stalino premijos 
MASKVA, gruodž. 22. — Va

kar buvo Stalino gimtadienis 

viešoji gerovė. 

Dalyvaus dramblys 

komunizmo pavojų ir apie jį sig
nalizuoti visuomenei. Preziden-
tas-elektas, pradėdamas planuo
ti savo darbus, panorėjo išgirsti 
jos patarimus ir nuomones. 

r 

mo išpažinimas, — aiškina Mau-! daugiau ar mažiau banalių pa-
riac savo bendrakeleiviui. 

— Ar tai bus autobiografija? 
— O ne, visai ne! Aš nesu 

joks kankinys. Jeigu toks bū
čiau, tai nevykčiau atsiimti No
belio premijos... 

I r taip bekalbant šiaurės eks
prese, pokalbis nukrypsta į Gra-

dėkos žodžių iš kitų laureatų pu 
sės, Mauriac padėkos žodis gal ir 
netiko prie lašišos ir tetervino, 
bet klausytojus jis pavergė. 
Klausytojams jis atidengė ne 
tik savo širdį, bet ir savo sielą. 
Tai buvo geriausias atpildas už 
jam suteiktą gaVbę. Savo roma
nų personalais jis atidengė pa-

ham Greene. Apie ji I t o n t o o L ^ į 8 a v o s k a u s m o , ų 
nuolatos užsimena. \ 

—- Jis mane nepaprastai do- (Nukelta J 5 pual.) 

uinm t m o m 

Karo departamentų vadovai. — Aviacijos departamento sekreto
riumi Eisenhowerio administracijoje bus Harald Talbott (kairėje), 
o krašto apsaugos sekretoriaus Wilson pavaduotoju būti ateina iš 
General Motors Roger Keyea (dešinėje). Pats Wilson yra General 
Motors bendrovės didysis bosas. (INS) 

ga paskelbta kam paskirtos sta
lininės vadinamos taikos pre
mijos. Vienas iš laureatų yra 
amerikietis negras dainininkas 
Robeson, kitas parinktas iš 
Kanados (pavardė nenugirsta), 
o trečias — Stalino dvaro pro
pagandistas Uja Ehrenburg, 
kuris visada važinėja po „tai
kos" kongresus ir žiūri, kad jie 
niekada nenukryptų nuo Mask
vos interesų. 

Be nukrypimų 
VIENA, gruodž. 22. — Ir čia 

vykęs Maskvos politikos drau
gų „taikosi kongresas" nuo ži
nomos linijos nenukrypo, nors į 
šį kongresą buvo patekę asme
nų, kurie kritiškiau mėgino atsi
liepti apie Rusijos politiką. Pri
imtose rezoliucijose reikalauja
ma prievarta iškeisti Korėjos 
karo belaisvius, atitraukti iš Ko
rėjos visas svetimas kariuome
nes, panaikinti Japonijos taikos 
sutartį, o taikos sutartis su Vo
kietija ir Austrija sudaryti ne 

WASHINGTON, gruodž. 22.— 
Eisenhowerio inauguracijos iš
kilmėse dalyvaus apie 20,000 
karių ir 642 įvairiausių tipų 
lėktuvai. Bus nešamos vėliavos 
30 pulkų, kurie dalyvavo ar da
lyvauja Korėjos kovose. Jas neš 
Korėjoje kariavę vyrai. Parade 
dalyvaus ir vienas dramblys — 
respublikonų partijos simbolis. 
Jis žygiuos su Ohio valstybės 
delegacija. 

• Paskutiniai civiliai sovietų 
piliečiai išvaromi iŠ Japonijos. 
Rusijos okupacijos misija iš 55 
asmenų dar tebesėdi. 

Sovietų submarinų 
laivyno išdėstymas 

STOCKHOLM, gruodž. 22. — 
Švedijos 1953 m. laivyno kalen
dorius skelbia, kad Sov. Rusija 
tikrai turi 340 povandeninių lai
vų (anglų šaltiniai teigia, kad 
esą nemažiau kaip 370) ir pa
duoda jų paskirstymą. 

Ir taip, Arktikos vandenyse 
Rusija turinti 48 pov. laivus, iš 
kurių 18 gali operuoti vandeny
nuose, Baltijos jūroje esą 117 
pov. laivų, iš kurių 54 tinka ope
racijoms toli nuo bazių, Tolim. 
Rytuose jau esą 125 pov. laivai, 
iš kurių 35 tinka operacijoms 
toli nuo bazių. Juodojoje jūroje 
operuoja 50, iš kurių 15 su to
limo plaukiojimo spinduliu. 

Kaikurie sovietų povan. laivai 
galį du kartu padaryti kelionę iš 
Baltijos jūros į New Yorką ku
ro neimdami. Bent 35 tolimo 
plaukiojimo povandeniniai laivai 
galį plaukti nuo 15,000 iki 20,-
000 jūros mylių niekur nesus
todami kuro pasiimti, apie 30 
laivų be sustojimo kurui pasiim
ti gali plaukti iki 9,800 jūros 
mylių ir 8 laivai gali plaukti nuo 
5,700 iki 7,000 jūros mylių. 

Geriausių sovietiškų pov. lai
vų greitis yra 22.5 mazgai ir tu
ri be minų dar po 10 torpedoms 
leisti 21 inčio vamzdžių. 

šiuo metu Sov. Rusija stato 
5 kreiserius po 10,000 tonų; vi
si laivai esą skirti Arktikos lai
vynui. Apie 1955 m. Sov. Rusija 
turėsianti 750 pov. laivų. 

Voice pranašauja 
Gottwaldo galą 

NEW YORK, gruodž. 22. -— 
Voice of America programose 
paleista į užsienius žinią, kad 
Čekoslovakijos* p r e z i d e ntas 
Gottwald vėliau ar anksčiau bus 
irgi pakartas, nes esąs, turbūt, 
mažiau ištikimas Maskvai už ne
seniai pakartuosius Slanskį ir ki
tus. Įrodymų prieš Gottwafdą 
Maskvoje jau esą labai daug. 

Kalendorius 

Gruodžio' 22 d.: šv. Pranciška 
Cabrini. Senovės: Gedvilas ir 
Dobile. 

Gruodžio 23 d.: šv. Viktorija. 
Senovės: Velbutas ir Žibutė. 

Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, tarpais lietus. 
Temperatūra apie 38 laipsnius. 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Izraelio atstovybė Varšuvoje įspėta nesikišti į Lenkijos žy

dų reikalus, nebandyti atstatyti sionistinių organizacijų ir neuž
siimti veikla, kuri primena šnipinėjimą. Dabartinį atstovą papra
šyta kitu pakeisti. 

—Visi diplomatai, akredituoti prie Izraelio ir Jordano vyi'iau-
sybių, galės šiemet vykti Kalėdų naktį į Betliejų — susitarė Izra
elio ir Jordand atstovai, 

—Korėjos fronte vakar būta kaikurio judėjimo Chonoon apy
linkėse — komunistai buvo prieš aušrą pasigrobę dvi vietoves, 
bet wpie vidudienį vėl atidavė be kovos. Aviacija vis dar degina 
ir sprogdina karo mantos sutelkimo vietas. 

—Vakar buvo pirmoji žiemos diena, bet oro biuras pranašaur 
ja, kad Kalėdos gali būti šlapios ir ūkanotos. 

—JAV krašto: apsaugos įstaigost pereitą šeštadienį pranešė, 
kad atominės raketos ir instrumentais valdomi kitoki ginklai ga
li tuojau būti panaudoti kare. Manoma, kad jų turima gero
kos atsargos. KorėjOije tie ginklai nebuvo panaudoti todėl, kad 
ten dar nebuvo tinkamų taikinių, 

—Su JAV ambasadosi palaiminimu atstatomi didieji Japoni
jos finansiniai milžinai, kuriuos buvo suskaldęs gen. MacArthu-
rd štabas. Jie visi atgauna senas nvosavybes ir padeda finansuoti 
didžiosios pramonės atstatymą. Mitsubishi ir Mitsui šeimų kon-

laužant Potsdamo susitarimų, cernai kyla ne dienomis, bet valandomis. 

http://57.il
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Suvalkijos švietėjo sukaktis 
Proi. Pijui Dambrauskui 60 m. amžiaus 

C. S U R D O K A S , B a l t i m o r e , Md. 

Kun. Pijus Dambrauskas bu
vo ir yra gyvojo žodžio ir prak
tinio darbo žmogus. Visas jo 
gyvenimas yra suaugęs su nepri
klausomybės idėja ir jos ap
spręstas. Jo vaikystė ir jaunys
tė praėjo tuo laiku, kai tautoje, 
a tgavus spaudą, buvo brandina
ma nepriklausomybės idėja. 
Augštuosius mokslus eidamas, 
aktyviai dalyvavo paskutinėse 
kovose dėl nepriklausomybės. 
Darbingiausius savo metus jau 
nepriklausomoj Lietuvoj j is pa
šventė jaunimo ir suaugusių 
švietimui ir švietimo organiza
vimui. Tą savo pašaukimo pa
reigą vykdė ir tremtyje. O emi
gravęs į Kolumbiją taip pat 
profesoriavo kunigų seminarijo
je. Dabar kun. Dambrauskas gy
vena Baltimorėje ir pagelbsti 
prel. dr. L. J. Mendeliui. 

Kai kas iš Jaunystes 

Kun. Dambrauskas gimė 1892 
m. rugsėjo mėn. 13 d., Ožkaba
lių km., Vilkaviškio valsč. ir 
apskr., ūkininko šeimoje. Kaip 
daugumas kaimo vaikų, 3 m. ga
nė savo kaimenę. Išėjęs pradžios 
mokyklą, įstojo Vilkaviškio gim-
nazijon, o 1909 m. — Seinų Ku
nigų Seminarijon. Kunigu išves-; 
t as 1915 m. ir savo vyresnybės 
buvo pasiųstas j Petrapilio Dva
sinę Akademiją, kurioje išėjo 
t r i s kursus ir gavo teologijos Ii-; 
cenciato laipsnį. 

Būdamas Petrapilyje, akty
via i pradėjo reikštis lietuvių vi-; 
suomeniniam gyvenime ir spau
doje. Vienerius metus ten buvo 
studentų kuopos pirmininku. Ne-! 
mažai vargo ir rūpesčio ten tu-1 

rėjo ir su "Ateit ies Spindulių", 
t ada pradėtų leisti, redagavimu 
ir leidimu. Vyr. redaktorium 
buvo kun. M. Krupavičius, bet 
praktiškojo darbo našta teko 
kun. P . Dambrauskui . Rimta da
lis j am at i teko ir 1916 m. pradė
t am leisti "Vado" redagavime ir 
leidime. 1918 m. pavasarį visas 
"Vado" redagavimas užgriuvo 
ant jo pečių. Tą darbą dijbo iki 
čekistų bandymo suimti. Lai
mingu būdu nepakliuvęs į jų na
gus, turėjo slapta bėgti į vokie
čių okupuotą Lietuvą. Cia tenka 
pažymėti, kad iki pabėgimo Pet-. 
rapilyje j is vadovavo žmonių 
grąžinimo akcijai į Lietuvą. 

Švietimo darbe 

Grįžęs iš Petrapil io buvo pas
k i r tas Bart ininkų vikaru, bet po 
trejeto mėnesių, t ik pradėjus 
lietuviams organizuoti švietimą, 
buvo paski r tas Naumiesčio Pro
gimnazijos kapelionu (1919 m.! 
sausio mėn. 1 d.). Po pusės me- ' 
tų, t. y. nuo 1919 mė rudens j au 
buvo tos progimnazijos direk
torium. Čia j is parodė didelį su
gebėjimą organizuojant mokyk
lai patalpas ir mokymo priemo
nes, nemažai jų savo iniciatyva 
parūpindamas iš Karaliaučiaus. 
Gyvai tuo metu j is dalyvavo ir 
to meto visuomeniniam darbe, 
ypač organizuojant valstybines 
ir savivaldybines institucijas. 
1921 m. vasarą perkeliamas į 
Mariampolės Mokytojų Semina
riją kapelionu, kur iš renkamas 
ir inspektorium, o 1923 m. ru
denį j is jau tos seminarijos di
rektorius. Seminarijos vadova
vimas buvo sunkus ir sudėtin
gas, nes seminarijos žinioje bu
vo dar bandomoji pradžios mo
kykla ir kurį laiką vidurinė mo
kykla. Reikėjo ta ip pat kas me-

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

E D V A R D A b J. ULIS. Sav. 

4068 ftrcher ftveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 
srcaJsr&LassrELrarhJJsrBLs 

ta i vadovauti vasaros pedagogi
niams kursams. Be to, prie se
minarijos jis suorganizavo ama
tų mokyklą. Kun. Dambrauskui 
vadovaujant, iki 1929 m. vas. se
minarija išleido apie 1400 moky 
tojų. Pedagoginiam darbe kun. 
Dambrauskas rėmėsi savo parei
gų meile, tikėjimo nušviestu 
žmoniškumu ir darbštumu. Dėl
to j is buvo mėgiamas tiek moki
nių, tiek mokytojų. Pažymėtina, 
kad direktorius atsidėjęs rūpin
davosi ir mokinių socialine padė
timi. Daugelį j is pats asmeniš
kai yra parėmęs, o kitiems pa
rūpinęs paramos. Jo rūpesčiu, 
t a rp kitų, buvo sudarytos są
lygos į mokytojų seminariją į-
stoti ir ją baigti beturčiui Pr. 
Dielininkaičiui, vėliau filosofi
jos daktarui . 

Nuo 1929 m. rudens kun. Dam
brauskas paskir iamas Vilkaviš
kio Kunigų Seminarijos profeso
rium, č ia šalia būsimųjų kunigų 
rengimo vėl daugiau įtraukia
mas į visuomeninį ir bažnytinį 
darbą. Kun. Dambrauskas tam
pa "Žiburio" d-jos pirmininku. 
Draugija tuo metu turėjo 6 gim
nazijas ir 1 žemės ūkio moky
klą. 1930 m. valdžia pradėjo 
privatinių mokyklų suvalstybi-
nimą. Pirmininkui teko sunkus 
ir painus uždavinys — draugijos 
gimnazijas ginti, o eventualiai 
kai kurias likviduoti valstybės 
naudai. Po vienuolikos metų, 
1938 m. rudenį, kun. Dambraus
kas vėl grįžta prie savo pamėg
to pedagoginio darbo Mariam
polės Mokytojų Seminarijoje ir 
ligi bolševikinės okupacijos iš
buvo jos vicedirektorium. 

"Maldos" bendrovės 
organizatorius 

Ilgą laiką Lietuvoje klestėjo 
savotiška nenormalybė: žymią 
dalį religinių priemonių, mal
daknygių ir devocionalijų, kata
likams iš užsienio parūpindavo 
svetimtaučiai ir nekrikščionys. 
J ie tuo būdu darė didelį biznj. 
Kun. Dambrauskas tada pa ts ė-
mėsi iniciatyvos ir, suradęs de
vocionalijų prekyboje išmanantį 
žmogų, sudarė bendrovę "Mal
dą". J i s pats , o vėliau ir kun. 
P. Kirvelaitis, ėmėsi darbo pa
ruošti naujas maldaknyges. Li
gi II-jo karo pradžios bendrovė 
išplatino daugiau kaip milioną 
egz. maldaknygių. P a t s kun. P . 
Dambrauskas paruošė 12 įvai
raus tipo maldaknygių. 

Bendrovė šalia to leido ir ki
tus smulkesnius religinio turi
nio leidinius. Ji ta ip pa t išvys
tė devocionalijų gamybą ir par
davimą, tuo irgi sustabdydama 
tų dalykų gabenimą iš užsienio. 
Bendrovę bolševikams likviduo
jant , jos institucijose dirbo per 
50 žmonių, o kasos knygos rodė 
per 200,000 litų aktyvo. 

— • I I " — — — M — • • • INIHH • ! • — I IMI I I • I HINHH • .m II I — • • I . 

NORBUT Mcn's Stop 
3358 So. Halsted Street 

LIETUVIO KRAUTUVĖ 

VYRIŠKI DRABUŽIAI 
IR SMULKMENOS 

KALĖDŲ DOVANOMS 
TURIME: 

• Gerų baltinių 
• šiltu kojinių 
* įvairių kaklaryšių 
* Odiniu p irš t in ių 
• Gražių pintinių 
* Gražių diržų 
k Vilnonių megztukų 

• 
SVEIKINAME 

SAVO PIRKĖJUS 
KALĖDŲ PROGA IR , 

DĖKOJAME P E R METUS 
A T S I L A N K I U S I E M S 

Kun. prof. Pijus Dambrauskas mokmių tarpe 

Tremtyje 

Karui baigiantis kun. Dam
brauskas buvo pasi t raukęs į 
nuošalią vietą kalnuotojoj Aus
tri joj . Tačiau prasidėjus lietu
vių būrimuisi į stovyklas jis 
perėjo j Vokietijos amerikiečių 
zgną ir 1945 m. rudenį jau buvo 
VVuerzburgo komiteto nariu. Iš 
ten jis persikėlė į Nuertingeną 
dirbti lietuvių gimnazijoj. Ne
t rukus jam teko perimti tos 
g.mnazijos direktoriaus parei
gos, ja ėjo iki išemigravimo iš 
Vokietijos. Daug rūpesčio ir 
vargo buvo betvarkant mokinių 
bendrabutį ir perkeliant gimna
ziją į Schvvaebisch. Gmuend bei 
vėl ją čia įkurdinant. Vargino 
nepaprastas patalpų ankštumas, 
stovykloj nedrausmingojo ele
mento į taka mokiniams, nuola
tinis t r iukšmas. Tie dalykai Kal
tais tiesiog paraližuodavo mo
kyklos darbą, bet, anot direkto
riaus, mokyklos sielą sudaro ne 
namo sienos, bet mokinių ir mo
kytojų entuziazmas, o to entu
ziazmo būta nemaža. 

ALBINAS BENIULIS 
A T L I E K A P E R K K A U S T Y M U S 
ir {vairių d a i k t ų p e r k r a u s t y m u s 

Taip pat persiunčiamo J užsieni 
pakletelius J vairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. H A L S T E D S T R E E T 

Tel. DAnube C-3245 

Emigravęs į Kolumbiją kun. 
Dambrauskas su pasisekimu dė
stė kunigų seminarijoje dogma 
tinę teologiją ir patristiką. Pas
kutiniu laiku buvo paskir tas 
ir tos seminarijos inspektorium, 
tačiau nuo pareigų atsisakė, nes 
jau buvo sutvarkęs dokumentus 
emigracijai į JAV. 

60 metų sukakt is jį užtiko 
Baltimorėje, kur jau kelinti m'i-
tai visą save energiją j am ten
ka paskirt i tiesioginiam bažny 
tiniam darbui. , 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS DR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbą* 
Aparatai nemokamai paimami lt 

pristatomi j namus. 
DARBO VALAND08: 6 v.v.—lO v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. 'vak. 
M. IUMK1 S, 4110 So. FranclftCi). 

Telef. Y A 7-1099 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

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

keikia stiklus Ir remtis. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, Ui 

Sunikite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9, š'*štad 
10 rvto Iki 4; tr^člad. ir sekmad 

tik susitarus 

SKAITVKITK DRAUGĄ 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

Skaitykite ir dienraštį "Draugą" 
: ^ 

SĮHĮpUPĮBĮH^' ^mpmmmm* 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Slojo Bendrovėje, kur 
Jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų. 

— Stiprina kontrolę mokyk
lose. Visose rytų Vokietijos mo 
kyklose pastaruoju laiku buvo 
įvestas naujas taip vadinamo 
papildomojo direktoriaus eta
tas . Tautinio Auklėjimo minis
terija tokiu būdu iveda absoliu
čią auklėjimo ir mokinių bei mo 
kytojų veiklos kontrolę. 

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

Grigalifinaitčs-Lazauskienes 

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

Priimami tnokinfal: pirmacl., antrad., 
trečlad. ir penkta*!, nuo 5 v. Iki 8 v,v. 

^ 

Pradekite naujus 1953 metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus . . . 
• APDRAUSTI IKI $10,00*0.00 
Fer Federalinės valdžios agentūrą 
• N Ę s G E R ^ PELCTA ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio** 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
4 BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virS $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 So, 49th Court. Tel. TOvvnhall 3-8131, Cicero, 111. 

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

# 
IV|. oftno HK \ -ii«t»u. r.r/ l>|{ «-?:$:»:» Te l . o t ibo V\K 6 -8838 . . rez. R R . 7-9199 

V 
LAIMINGŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

•^1 

^ 

V i s i e m s L i e t u v i a m s 

DR. K. DRANGELIS 
( D A N T I S T A S ) ; 

2420 W e s t M a r q u e t t « R o a d 

Of i so t e l . R E p u b l i c 7-2266 Rez. te l . H E m l o c k 4-3837 
•P 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

ii * 

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, Pres. •Tel. VI rglnia 7-7747 
Savings Insured to $10 ,000 by F. S. L I . C 

Skclbkitės "Itauijįr M 

ALBERTS numuša baldą kainas! 
fcmones pasakoja, Jog buvo laikai kada u i doleri f a l i m a btrro 

pirkti daug daunjau kaip š iandien! Todėl m u m s tikrai ma lonu pa
aukoti i iuoa ba i lu* , kurių kainas ne įmanoma padvigubinti , š iomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerai* UukaisM. U ia ik i ia š iandien pas 
W tattikimrit*' 

DfKNĄ 

NAKTĮ . U ) V A 
Sofa-Lova Miegojimui 

Sukonstruota i i sunkiųjų spyruokl ių 
v * puikaus darbo rėmų. Parinkta i i 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. JO* turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę v ieną 
UI pavaizduotų pavyzdžių. So4o*~km>* 
su suki tnsnf ini i a tramomis . 

Abie jų kainos po %OQ-
Nere ik ia Į m o k a * * 0 

UBTTJVIS S T A N U n r R I M K U S , YKnftjTAS 

flmmm 
2318 R O O S S V I U ROAD •* Moko. rytus-

Atdara k a s d i e n * iki (i, i mad. ir tv. vak. S ^ m a d ^ t ^ r T l k l S 
l II i 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
šeštadieniai*) nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad.' Ir sekmad. 

" DR. DR. BEIN0R1US 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0656 So. Halsted Street 
Kampas Murąuotte Hd. ir Halsted St. 

Vai.: 7—s? kasdieną, seštad. 3—5, 
Tei : Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečlad. . Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Seštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
ltezid. 3241 W. 116th PLACE 

Tel. ofiso HE. 4-6849, re?. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofisas ir rezidencija — YArds 7-1626 
DK. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiku, nervo gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Ava. 

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

Seštad. 1—6 p m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAI*; (išskyrus Seštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Kr/jd.: 10838 So. \Valmsli Ave. 

"ei. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir Californla Ave. 
VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 
I I . i i • i • i * 

Tel ofiso YA..7-1166, rez. DA. 6-11*6 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
(kampas Halsted 1| 36-ta gatvfi,) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p .p . kas-
llen Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais i—-4 vai. 
Rez. 3247 S. K M E I t A U ) AVE, 

IV1. ofiso PI 3-0600, buto CO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M I I.KOSI: l'AIMi, ILIi. 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., Išskyrus sek m-

Ofiso ORovenlU 6-4020 
Rezidencijos Hll ltop 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečlad. ir Seštad. pagal sutarti 

Skelbkites "Drauge' 

Platinkite "Drangą 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

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

GRovehill 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIU LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. O L. 2-138* 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butas 1832 So. -Itttli Ct. 

Telefonas RRlIance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

V A L 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutarti 

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4109 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1—4 v. Ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. h- %—6 v. v. 

Butas 1004 So. 49th Ave. 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v 

Trečiadieni tik susitarus 

IVI. ofiso CL. 4-0253. re*. YA. 7-e38>-

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR C H l K U R G f 

Hiljv So. Ashland Ave. (katnb. 21 n 
Vai 12-3 ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. ir šešt 1-4 p. p. 
I te*. 4420 So. Talman Ave. 

TVi ofiso YA. 7-0564. re* MI 8-288'1 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augftlas) 

• I'̂ ISO VAL: 10 Iki 12 v.: ryto; nuo 
Iki 4 v p.p. nuo 7 lkl 8:80 v. v 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

N* u jas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso u-l. KEliance ft-4410 

ilczitl. Uttt OHovchIU 6-0817 
Vaandos. 1—3 p. m. 6—8 p. m 
Trečlad. ir seštad. pagal sutartj 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1645 So. Ashland Ave.. Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš 
lad. ir sekmad. tik pagal sutartj 
Tel ofiso YA. 7-4787, rez. P R . 6 - 1 M " 

fH neatsilieps virAininSt' telefonai 
laukite MIdwa> 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELP8A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kpec chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELP8A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p 
IVI. Ofiso TO 3-0950 Rez.: RO 2-2381 
Jnl neatsiliepia šaukit CHntral 6-229< 

Tel. ofiso HE. 4-212S, rez. 1 'K . i iMs 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadlenials uždaryta 

Telefonas DAnube 6-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. II K. 4-8160 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. Ir seštad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
ReskL (HiOO S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 r. v. 

Tel. ofiso YA. 7-5667, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet Nuo 7 v. iki 8:3o 
v. v. Išskyrus trečlad. Ir seštad. vak 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
!; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

420O VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. Ir seštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-4316; Rez. CR 7-8315 

TeL ofiso OR. 6-5399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

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

Telefonas OLymplo 2-4276 

DR. P, ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6.7-9 p.p 

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

VAL.: pirm., treč., šešt S—8 p. p. 
penkt. 10—13 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

t 'nemano valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputi t rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Prišmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-6785 

DR. ANTHONY VVILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
1>1efmtn» ORovoMH S-SA49 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

95 metu patyrimas 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie Californla Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 lkl 9 v. v. seštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečlad. pagal misltarima-

Susitarimui skamb. GRo. 6- '321. 
jol nontHlil<>r>l« v inoonnes «t-X9.)n 

OflSO ir huto telof. HF.mloc.k 1-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. VVestern Ave. 
V a t : « :30-8 :SO v a i . v a k . 
Treč. ir šešt. :'-4 p. p. 

šešt. vak. Ir sekm. uždar.\i;i 

of iso tnletonaa. VIrginia 7-i88« 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS *R CHIRURGAS 

4204 Archer -Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. u* sekmad. tik susitarus 

TeL YArds 7-1826 
Pritaiko akinius 

Kreivus akis 
ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
člad. nuo 10—12; seštad. 10—8 p. p. 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So, Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečlad. uždaryta, seštad. 9:80 iki 

12; 1:80 iki 3 vai. po piety 
CAnal 6-0523 Platt Bldg 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE J I KITIEMS. 
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LIETUVIAI, NETYLĖKIME! 
Visi, turbūt, skaitėme laik- 'laisvą prisijungimą prie SSSR 

"Didis musulmonas 
"krikščionis" 

u 

Redakcija straipsnius taiso savo nuo?.iflra. Nesinaudotu, straipsniu ne
saugo, juos grąžina tik i* anksto susitarus. Redakcija u i skelbimu turln) 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Iš prancūzų spaudos praneši
mų matyti, jog daug Tunisijos 
ir Maroko arabų yra komunis
tų jtikinti, kad Stalinas esąs 
"didis musulmonas", didis Ma» 
hometo religijos protektorius. 

Iš Pietų Afrikos žinomas fak 
tas, kad ten Stalinas negrų zu
lusų tarpe la.komas "didžiuo-

raščiuose, kad eks-aristokra-
tas, buvęs SSSR prokuroras 
tant savo sąžinės turįs miiic*-
nus rusų gyvybių), tas, dau
giausiai išmokslintas, kauka
ziečio Džiugasvilio bernas, tei
sindamas Pabaltijoš užgrobi
mą, viešai JT Teisių Komisijo
je apkaltino JAV, Angliją ir 
kitas valstybes melavimu, nes 
ši?3 drjso pagaliau atvirai pa
sauliui pasakyti apie Lietuvos, 
Latvijos, Estijos pavergimą. 

Krikščioniškas pilietis kintančiame pasaulyje 
JOHN FOSTER DULLES - POIJTlNft S^i lNft 

- . . , , - . . T u T̂  n n L„u« !ju krikščioniu", nes zulusų tar 
Naujas Valstybės Sekretorius John Foster Dulles, arba 

kaip mes sakytume JAV užsienių reikale ministeris, yra krikš
čioniškoji sąžinė politikoje. Del to, kad nebuvo išvengta it-jo 
pasaulinio karo, jis priekaištavo visoms tautoms ir visoms baž
nyčioms. O 1940 m. lapkričio 11 d. Atlantic City jis išdrįso pa
reikšti, kad ir JAV dėl to yra kaltos. Jos nebuvo supratusios 
tos savo atsakomybės, kuri seka iš jų turimos jėgos ir dėlJto 
prie karo prileido. Kovodamas prieš trumparegišką nacionaliz
mą ir prieš savanaudišką imperializmą, jis siūlo visuotinę jfcrikš-

yra niekšingiausias melas, nes 
tuo metu buvau Lietuvoje ir 
grasinimais, areštais, tardy
mais, kratom, kurie tiesiogi
niai lietė balsavimo reikalą, 
buvau priverstus balsuoti, 
ir tik už komunistų sąrašą, 
nes kitokio rusai neleido lie
tuvių tautai statyti. Nesvarbu 
kaip aš balsavau, svarbu, kad 
balsavau ir dar dešimt kartų 
bučiau balsavęs, bet tai būtų 
lygu tam laisvam pinigų ati-

<**£'4><̂ *2*WlEr<K>',E^ 

čionių brolybę, kaip vedamąją politinio veikimo idėją. C 
Savo politines pažiūras J. F. Dulles iki šiol skleidė per ^Nuo

latinę Bažnyčių Komisiją Tarptautiniams reikalams", kuri trum
pai vadinama C. C. J. A. Ši komisija yra vienas iš padalinių 
"Bažnyčių Tarybos" ,kuri buvo įsteigta 1946 m. Cambridge vi
sų nekatalikiškų bažnyčių. 1948 m. Amsterdamo pasaulinės 
bažnyčių konferencijos buvo patvirtinta. Reikia pripažinti, kad 
šalia Vatikano, šis centras, skleisdamas krikščionių brolybės 
idėją, vaidina žymų vaidmenį pasaulio susipratimui. 

* DIDELE TARPTAUTINĖ PATIRTLS 

Naujasis Valstybės Sekretorius šalia savo gilaus tarptau
tinės atsakomybės pajautimo, turi labai turtingą patirtį tarp
tautinės politikos baruose. Nors jis ne su visais demokratų 
tarptautinės politikos sprendimais solidarizavo, bet jis visada 
su jais bendradarbiavo, kai tik galėjo. Kartais būdavo net Vals
tybės Sekretoriaus padėjėju. Eidamas tas pareigas jis suorga
nizavo taikos sutartį su Japonija. Jo politinė karjera siekia net 
Versalio sutarties laikus. Ten prieš 33 metus jis dalyvavo kaip 
JAV delegacijos narys. Amerikos užsienio politikos vedėjo pa
reigoms jis sąmoningai ir pilnai buvo pasiruošęs jau Dewey 
kampanijos metu. Tačiau tada jo laikas dar nebuvo atėjęs. 
JAV politikos vairas jam tenka dabar, kai jis eina 65 amžiaus 
metus. 

\ z u o s POLITIKA 

J. F. Dulles yra laikomas ypač Azijos politikos žinovu. Ne
vertina jis naiviai Japonijos ,nes žino, kad japonai yra toki pat, 
kaip buvę. Jis laiko tragišku Amerikos nusistatymą 1945 m. 
nutraukti pašalpą Kinijai, kol ji nesusitars su komunistais. Jis 
pripažįsta, kad Chiang Kai-shekas buvo teisus šios JAV suges
tijos nepaklausydamas. Tačiau priešrinkiminės kampanijos me
tu jis nepasisakė už nacionalistų trupių panuadojimą Korėjoje, 
nors buvo spaudžiamas tai padaryti. 

J. F. Dulles yra patenkintas JAV nusistatymu baigti kolo
nijinę politiką. Tačiau jis nelaikytų laimėjimu platesnio masto 
kolonijinę valdžią be atodairos iškeisti į tautinius valdovus, ku
rie yra nesušnekami jokiu bendresnio masto reikalu. Tautų 
vienybė, jo akims, šiandien yra reikalinga ne tik Europoje, bet 
ir Art. Rytuose, Tol. Rytuose bei Afrikoje. 

EUROPOS POLITIKA 

Europoje J. F. Dulles yra federalinės Europos valstybių 
vienybės šalininkas. Europos tautų visišką viena nuo kitos ne
priklausomybę jis laiko tokiu liuksusu, kuris nėra pateisinamas. 
Savo knygoje "War or Peace", išleistoje 1950 m., jis reiškl* 
nuomonę, kad šį Europos vienijimo darbą turi atlikti JAV. Vi
si Vakarų Europos politikai, nežiūrint partijų ir tautų skirtumo, 
mato, kad šis kelias yra teisingas, bet neįstengia to padaryti be 
pašalinės presijos. Dulles manymu, tai galinčios ir turinčios 
padaryti JAV. Kaip matome, Dulles atstovaujama kryptis yra 
visai ne ta, kuri senovėje buvo išreikšta dėsinu: "Divide et im-
pera", t. y: suskaldyk ir valdyk. 

šios Dulles pažiūros tam tikro susirūpinimo kelia ypač Ang
lijoje. Nes Anglija, nors gerai suprasdama susivienijusios Eufx>-
pos reikšmę, iki šiol nežino prie ko jungtis: ar prie savo domi
nijų, ar prie Europos. 

Ne be reikalo Dulles paskyrimas pasidarė lyg tautinio ge
dulo diena kaikuriuose Anglijos valdininkų sluogsniuose, kafp 
praneša "Newsweek" korespondentas. Bet šis anglų liūdesys 
kyla turbūt ne tiek dėl Europos, kiek dėl A r t Rytų klausimų. 
Jau dabar Amerika sunkiai pakenčia, kad anglai kliudo Iranui 
išvežti savo naftą. Prie Dulles ši blokada bus turbūt dar sun
kiau beįmanoma. 

KOMUNIZMO KLAUSIMAS 
Komunizmo klausimu Dulles turi gana realistišką požiūrį. 

Jo pavojus jis mato. Jis dėl to pasisakė prieš "Pentagono" nu
sistatymą išspręsti komunizmo pavojų Sovietų Sąjungos apsu
pimu. Tačiau komunizmo blogybėje jis mato ir šį tą gero. Ko
munizmas labai galingai verčia Vakarių demokratija* neužleisti 
pas save socialinių reformų reikalą. ' 

Kaip nugalėti komunizmą? Į šį klausimą Dulles dabar turės 
j ieškoti atsakymo. Iš ankstesnių jo pasisakymų matyti, kad ko-
mumnizmo nugalėjimo uždavinyje labai svarbų vaidmenį jis sH-
ria komunizmo ištiktoms tautoms. Net ir laisvosios Vakarų 
Europos apsauga glūdi tvirtame centrinės Europos tautjų anti
komunistiniame nusistatyme, mano jis.x Atrodo, kad Dulles eitų 
net iki sukėlimo pavergtųjų tautų. Bet kas iš to išeis, klausia 
šveicarų apžvalgininkas J. P. Michael žurnale "Orientierung". 

JftZUITO TĖVAS 
Savo veiklą politinėje srityje J. F. Dulles laiko išplaukian

čia iš savo krikščioniškų pareigų. Dulles nežiūrės į religiją, kaip 
į menkavertį dalyką dideliems klausimams komplikuoti Jis 
mokės rasti joje jėgų pasauliniams žmonijos organizacijos klau

pė platinama sufalsifikuota bib
lija, išleista Rusijoje zulusų kal
ba. Kad Stalinas būtų religiš
kai gerbiamas, jo ir Lenino var 
dai griozdiškai įpinti į Bibli-
pos tekstą zulusams mulkinti. 
Taigi Sovietų Sąjungoje Stali
nas mokslo ir ateistinės filoso 
fijos "korifėjus",, rusų litera
tūros saugotojas, arabams jis 
— "didis musulmonas", o zulu
sams — 'Midis jų draugas" ir 
"didis krikščionis", nes jau Bib
lija "mini" jo vardą. Jei Sta
lino rolė nebūtų tokia niekšiš
ka ir kruvina, tai galima būtų 
jį vadinti pasaulinio masto ko-
medijantu. 

Greta to Stalinas nebenori 
būti "didžiuoju žydu", nes įsa
kė Čekoslovakijoj pakarti 11 žy 

Višinskis, kuris pats asme- įdavimui, kai gangsteris neti-
niškai vadovavo Latvijos oku-Įkėtai įremia pistoletą į nu-
pacijai, yra atsakingas prieš > g a r ą t Visiems buvo aišku, 
Staliną už iš tos okupacijos ky k a j susilaikymas nuo balsa-
lantį triukšmą, todėl teislnda-

S A M D I N Ė 
HRRMAtf &JDERMANN 
Vertė Vytautas Volertas 

(Tęsinys) 

Geroji mama galėjo jai pečius ir rankas glostyti, surūgęs tė
vas galėjo ketvirtį turto prižadėti, — ji laikėsi savo. Ji pagal saVo 
norą nusprendė ir kaip su vaiku turės būti. 

Senis Enskys buvo viską padaręs, kas reikalinga vaikui įsū
nyti, bet įsigalioti turėjo tik tada, kai Marikės įsčios bus naujai 
palaimintos. Iki tol vaikas turėjo likti su motina, ir Jozupas 
galėjo naudotis tėvo teisėmis, kaip visi patėviai. Taip buvo nu
spręsta, ir niekas daugiau neprieštaravo. 

vimo bolševikų į Rusiją negrą-
masis griebiasi motyvų, parem i ž i n a > 0 balsavimo rezultatai 
tų ne teise ar teisybės supra
timu (nes tam smurtui patei
sinti, kad ir 10 universitetų 
būtų baigęs, nebūtų radęs), bet 
kaukaziečio — azijato, Krem-

bus atvežti iš Maskvos ir 
paskelbti. Kurios nors naivios 

tų išpūstas į "kišimąsi" į sve-
liaus pasaulio kriminalistų mo l i m o s v a i g tybės reikal 
kykloje išmokto žuTjo-metodo. 

Jis pasaulio akivaizdoje tvir 
tina, kad mažoji Lietuva ir ki
tos gudriausiu ir sukčiausiu bū
du užpultos ir nuginkluotos vai 
stybės pačios prašėsi Sov. Ru
sijos globos (reiškia: trėmimų 
į Sibirą, kankinimų, susaudi-
mų), pačios savo noru prisijun 
gė prie Rusijos (paprašė uba
go terbos) ir dabar pergyvena 
tokią gerovę, kad baisu net 
įleisti ta gerove susižavėti lai-

us' 

dų komunistų už jų tikras ar svojo pasaulio diplomatams 
tariamas simpatijas sionizmui, ar žurnalistams (jiems parodo-
o Stalino paskirtas Lenkijos mi tik paradai ginklų, vykusiai 
gubernatorium Boleslaw Biertu nukopijuotų nuo kitų valstybių 
įspėjo lenkus, tikriau sakant, |ginklų). 
Lenkijos žydus, kad sioniz- I To melo akivaizdoje lietuviai 
mas tai "liaudies interesų 'laisvėje neprivalo tylėti, bet 

Po derliaus šventės greitai įvyko vestuvės. Senieji Enskiai 
jas ištaisė net geriau, kaip reikėtų, jeigu Marikė būtų jų tikra sū
naus žmona. Jei kas į jų dorumą būtų norėjęs mesti akmenį, tam 
jis iš rankų iškristų. Tik senė Vilkė pasityčiodama griaudė ir kik-
nojo. 

Pirmosios dienos rytą, gerokai prieš saulės patekėjimą, Ma
rikė nuėjo į kapines atsisveikinti su Juriu, nes gerai jautė, kad 

užsienio valstybės noras patik- j n u o šio laiko nenorės, kad ji ten lankytųsi. Ji meldėsi ir naujam 
rinti balsavimo rezultatus, bū- gyvenimui, kuris buvo prieš jos akis, jieškojo stiprybės. Atsipra

šė už visas neteisybes, kurias jam slapta buvo padariusi ir dėl 
kurių jį ištiko mirtis. Žinojo, kad būsimasis gyvenimas bus tik 
didelė atgaila, ir visa tai prisiėmė su džiaugsmu. 

Ankstyviems priešpiečiams atvažiavo jos tėvai. Ir du ūgte
lėję broliai atsirado. Jie atjojo. Nors vici keturi keletą kartų bu
čiavo ir mylavo, bet atrodė tik tolimomis giminėmis. Juk per ke
letą metų ją tik truputį matė. 

Pamotė, kurios pavydas Marikę jiems buvo išplėšęs, truputį 
gėdinosi, kad vestuvės ruošiamos ne tėviškėje. Kiekvienam, kurį 
tik pažinojo, pasakojo, kad tai tik dėl didelio atstumo, ir kad mi
rusiojo sužadėtinio tėvai reikalavo jungtuves vietoje atšvęsti. Ir 
dar tris ar keturias kitokias priežastis pridėdavo. 

Tėvas atvežė visą pasogą ir piniginės su daugeliu auksinukų 
iš rankos nepaleido. Retkarčiais pažvelgdavo į pamotę, ir tuojau 

A. J. Pajalgavas 
I 

Suaktyvės Korėjos 
veiksmai 

Žurnalistas Steffan Andrews 
iš VVashingtono skelbia, kad 
jam pavykę iš Pentagono šalti
nių sužinoti, kad yra tikra, jog 
pavasarėjant Korėjos karas bus 
daugiau suaktyvintas.. Ten kai 
bama ir tikima, kad besilankant; galėjai matyti, kad jis tik tiek valios turi kiek jam leidžia. 
Eisenhoweriui Korėjoje, jo dė- Kai pamatė, kad M 

išdavimas" ir tuo išgąsdino vi
sus Lenkijos žydus, ypač kom
partijos narius., Kad žydai la
biau drebėtfų, Stalinas įsakė Uk 
rainoje 3 žydus nuteisti mirti. 

Lenkų antikomunistiniai pub
licistai spėja, kad Stalinas ne
benori žydų simpatijų dėl to, 
kad nori įsiteikti vokiečiams 
naciams ir arabams, kurie te
besilaiko antisemitinio nusista
tymo. Matyt, Kremliaus politi
niai buhalteriai apskaičiavo, 
kad sovietų imperializmui nau
dingiau laimėti nacių ir arabų 
simpatijas ,negu netekti žyd)ų. 
Žydai nebeskaitytų Biblijos su 
įpintais Lenino ir Stalino var
dais; žydams jau aišku, kad 
Stalinas nėra Izraelio ir sioniz
mo globėjas. j J, Gs. 

Pasakė tiesos žodį 
Kaip jau esame minėję, 

Did. Britanijos vyriausybė 
yra įteikusi Jungtinių Tautų 
generaliniam s e k r e toriatui 
smulkmeniškai dokumentuotą 
medžiagą, liudijančią Bulgari
joj, Vengrijoj ir Rumunijoj 
vykdomą pažeidimą žmogaus 
teisių, kurios buvo garantuo
tos šių kraštų taikos sutarti* 
mis. Drauge su dokumentais 
įteiktame laiške Didž. Britani
jos vyriausybė pareiškė: "Pa
tiekiami įrodymai aiškiai be jo 
kios abejonės sako, kad Bulga
rijos, Vengrijos ir Rumunijos 

tuojau pat, sekdami augštos ci
vilizacijos tautų pavyzdžiu ar 
juos net pralenkdami, painfor
muoti, ar kuo iškalbingiausiai, 
organizuotai ar paskirai, panau 
dodami lietuviams įgimtą iš
radingumą, protestuoti prieš 
šį vadinamą "diplomatą", dėl 
jo bailiausio melo (nes, jei ne
turėtų baimės, tai Stalinas, 
savo berno cinizmo iškreiptom 
lūpom, būtų pasakęs "užėmiau 
Lietuvą, Latviją, Estiją, nes 
taip man patiko". 

Kiekvienas lietuvis, kuris 
buvo Lietuvos "išlaisvinimo" 
metu Lietuvoje, žino, kad ir 
po vieną atsitikimą, kuris pa
rodytų, ar jau tikrai taip sau 
Lietuva savo noru prisijungė 
ir prašėsi į vergų kompaniją. 
Kiekvienas iš mūsų žino prie
vartos veiksmų, matė rusų tan
kus su į mus nukreiptom už-
taisytom patrankom ir rinki
mų plakatais su grasinimais, 
matė areštus, girdėjo grasi
nimus, pergyveno prievartą, 
matė žmonių panieką ir taip 
t.t. Visą tą medžiagą reikalin
ga kuo skubiausiai paskelbti 
JT organizacijos nariams, kon 
greso nariams, mūsų draugams 
amerikiečiams ir visam pasau
liui. To darbo turėtų imtis vi
si, / kad sugriovus Višinskio 
pasauliui pasakytą melą, kurį 
jis nuolat kartoja ir mano įti
kinti netikinčius. Toji mūsų 

vyriausybės sąmoningai vykdė a k c « a b . Q t ų . d a u S k a , r t ų b r a n -
„olitiką, kuri paneigė jų pilie- \ ^ n i J * P 1"* '"? auką. 
ėiams tas teises ir tas laisves, I ™*l\ ** P « * £ « m a n P * 

reikšti, kad Višinskio minė
tas pareiškimas apie Lietuvos 

mesys buvo patrauktas koyų 
pusėn ta prasme, kad nėra ko 
tikėtis iš tuščių derybų su ko
munistais. Korėjos lauko vadai 
jam įrodę, kad nėra dabar jo
kio kito kelio iš tos balos išsi-

, kapstyti. 
Be to pa tys komunistai, at

rodo, ruošias didesnėms ko
voms. Laisvosios Kinijos sau
gumo organai praneša, kad rau-

Marikė šiuose namuose buvo užlaikoma, kaip 
tikra duktė, ir kad pavojaus, jog kada nors gali pas juos, prašyda
ma pagalbos, pasibelsti, nebuvo, pamotė žengė prie jos, apkabino 
ir tarė garsiai, kad Enskienė išgirstų: 

— Galimas dalykas, mano dukrele, žinai, kad tėvų namuose 
turi prieglaudą, ir kad tau nereikia svetimų, kurie užtartų. 

Enskienė į tai atsaKė: 
— Tu, tur būt, taip pat žinai, dukrele, kas iš tikrųjų yra tau 

svetimi. 
Nors pamotė šiuo atsakymu turėjo gerokai užsfgauti, bet ty

lėjo, nes buvo pasiekusi, ko troško. 
Vaikas visai nesileido ką nors iš giminių pamatyti, ir jo nie-

donięji rikiuoja daugiau 250 tan kam nerodė. 
kų Mukdene, Mandžiūrijoje, ku Šią dieną Jozupą Marikė pirmą kartą pamatė bažnyčioje, nes 
rie jau ir gabenami Korėjos eie- *a(*a ^a* kuriose vietovėse buvo įprasta, kad jaunoji ir jaunikis 
nos link. 

kurias saugoti jos formaliai 
buvo įsipareigojusios". 

Simams spręsti. Savo politinį idealą jis paskelbė 1940 m. Ams
terdamo bažnyčių konferencijoje, trumpai jį suimdamas «wiis 
žodžiais: "Krikščioniškas pilietis kiritančiame pasaulyje". Dul* 
les atėjimą prie politikos vairo reikia laikyti vienu krikščionišku 
užs. reik. ministeru daugiau pasaulyje, 

J. F. Dulles yra gana artimas visuomeniniam Kat. Bažny
čios mokslui. Tačiau jis, kaip vienas "Bažnyčių Tarybos" or
ganizatorių yra gana atstu nuo jos, kaip konfesinės bendruo
menės. Tačiau jo sūnus Avery R. Dulles yra perėjęs į Kat. Baž
nyčią, įstojęs pas jėzuitus ir dabar moko filosofiją Fordhamo 
universitete. Kat. Bažnyčia jis susidomėjo Harvardo universi
tete susitikdamas su kunigais. Savo atsivertimo istoriją apra
šė knygoje "A Testimonial to Grace", išleistoj 1946 m. V. Bgd\ 

PATS GERIAUSIAS 
LAIKAS DABAR 

Nusipirkti GERį 
vartotą automobilį 

1951 BTTICK Riviera, 
Dynnf1ow $2345.00 

1051 BTTICK 4 door 
Dynaflow $2245.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 
1951 CHEVROLET 

2 door $1595.00 
1951 FORD V-8 

2 door $1545.00 
1950 BTTICK 4 door 

Dynaflow $1595.00 
1949 BTTICK 4 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK 4 door $1295.00 
194P, PONTIAC "6" 

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

Club Coimp $7^5.00 
1948 OLDSMOBTT-E 

4 door. Hydrn-Matic $895.00 
1948 NASH "600" 

Coupe $595.00 
1947 BUICK 2 door . . ' $795.00 
1947 BUICK 4 door . . $645.00 
1947 KATSER 4 door $695.00 
1947 PACKARD 4 door $595.00 
1946 BTTICK 4 door . . $625.00 
1946 DE SOTO 

Club Couop $595.00 
1946 MERCURY 

Club Coupe $545.00 
Turime taip pat dideli 

pasirinkimą naujų BUICK 

MILDA BUICK 
SALES 

007 Wes! 351h Street 
LAfayette 3-2022 

— kiekvienas su savo pulku — bažnyčion važiuoja atskirai ir tol 
nesusitinka, kol pasibaigia giesmė ir dvasininkas, kuris taria pa
laiminimą, neišeina prie altoriaus. 

Dešinėje pusėje sėdėjo jaunosios svečiai, o anie, kurie buvo 
jaunikio, iš kairės pusės nedraugiškai žvalgėsi. Juos senė visus 
sukurstė, kad Marikė ne rūtų vainiką, bet tamsią skarelę užsidė
jusi, kuri dengė ir slėpė jos geltonus plaukus. Tas reiškė, kad ji 
buvo suteršta, kaip senė Vilkė kiekvienam.prikuždėjo. Visi tai jau 
seniai žinojo ir, kol juose senė nebuvo sukėlusi paniekos, nematė 
nieko baisaus. 

(Bus daugiau) 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus Ir 5L« a Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC 
Lietuvių KrautuvS 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 8-4711 

^ 

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarala lkl 9:10 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet J 
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Ku - Klux Klan 
J . GOB1S, Cleveiand, Ohio. 

atėjo, baptistų ir metodistų dva , Nuo 1949 metų Alabama, Ge 
sininkai ir pasišovė kovoti už orgija, Florida ir Carolina šta-
"amerikenišką fundamentaliz- tuose veikia .specialūs įstatymai 
mą", kuriam kenkia katalikai, i prieš Ku-Klux Klaną, o federa-
žydai, negrai, Darwino teorija, i linio teisingumo departamento 

Ku-Klux Klan yra slapta po- teriško mentaliteto produktą". ' ateizmas ir alkoholis. Organi- i organizacijų sąraše Ku-Klux 
litinė organizacija, atsiradusi Iš tiesų, Ku-Klux Klano ideolo- zacija atgimė tuose pačiuose i Klan randasi greta komunistų 
J.A.V. pietų valstybėse 1866 gija yra kai kurių nacionalisti- pietų štatuose, persikėle per j partijos ir jos subversyvių 
metais ir iki 1872 m. veikusi nių ir protestantinių sluogsnių Mississipi į vakarus ir per Ohio 
bemaž atvirai. Jos veikimas rei galvosenos iškrypimo reiškinys. į nuslinko į šiaurę. Šįkart ji sti-
škėsi negrų ir "šiaurės žmo- Ši ideologija bazuojama ameri- j priausia pasirodė Indianos Sta
nių" gąsdinimu, trėmimu ir žu-! k'ėnišku eksliuzyvizmu - "nea- te. Ku-Klux Klano organas skel 
dymu. Savo pradinėje fazėje š i : merikėniškų idėjų" atžvilgiu be, kad tai "šimtaprocentinis" 
organizacija buvo pralaimėto Atgimęs XX amžiaus Ku-Klux amerikiečių sąjūdis, ir į orga-
Sesesijos karo padar inys: šiau- Į Klano sąjūdis nukrypo prieš I nizaciją įstojo apie 500,000 žmo 
riečiai ginklu privertė pietiečius j airius katalikus ir operavo su- ' nių, bet 1926 metais organizaci-
pripažinti negrams balsavimo ; klastotu "dokumentu" — ta- , ja ėmė irti ir nykti. Kelios afe-
teisę, bet ką pietiečiai viešai, riamąja Popiežiaus bulla, kiiria! ros augščiausioj Ku-Klux Kla-
akceptavo, tai stengėsi slaptai i t a r iamas Popiežius pretenduo- | no hierarchijoj pagreitino jo 
paversti niekais. Baltieji pietie- jąs j Šiaurės Ameriką tuo pa
čiai ne be pagrindo bijojo sa- ; grindų, kad ją atrado katali-
vo buvusių vergų negrų kerštoį kas — Kristoforas Kolumbas. 
ir ėmė slaptai organizuotis, tam j Klano organas dar 1925 me-
atsirado daug slaptų organiza- į tais, gr iaudamas tariamąjį Po-
cijų negrams laikyti baimėje. | piežiaus argumentą, rašė, kad 
Ku-Klux Klan gimė mažame ne Kolumbas, o "protestantas 
Pulaskio mieste, Tcnesse štate Ericson" 1000 metais atradęs j 
ir greit virto nematoma imperi- \ Ameriką, nors tuo laiku pro-
ja, apėmusi visus konfederatų testantų dar iš viso nebuvo. 

mui y r a mažmožis, palyginti su 
tais nusikaltimais, kuriuos pa
dare legali čekistų organizacija 
Sovietų Sąjungoje. 

t? 

nykimą. 
-

Po antro pasaulinio karo Ge-
orgjja š tato kalnuose vėl iškilo 
ugniniai kryžiai ir prasidėjo 
smurto aktai ir naktiniai žmo
nių užpuolimai, š įkart "kovos 
su nemoralybe" šūkiu, bet vi* 
suomenė taip ^energingai užrea-
gavo į Ku-Klux Klano veiklą, 
jog jis taip greit pražuvo, kaip 

štatus, kariavusius su šiaurinių Atgimęs K u - K t o Klan save l ūmai buvo atsiradęs. 
štatų unija. Klano nariai nak
timis persirengdavo taip, kad 

veiklos ašmenis nukreipė prieš Paskutiniu to Klano aidu da-
katalikus, o prieš airius katal i - ' bar laikomas teismo sprendi-

darytų /aidinuoklių įkus ypatingai, prieš žydus, neg mas Nor th Carolinos štate, ku-
įspūdį, ir baidė afrikėniškos kil- r U s i r a p i a m a i , prieš "svetį- : riuo "didysis raganius", buvęs 

muosius". Sąjūdžiui vadovavo krautuvininkas Thomas gavo 4 
"pulkininkas Simmons", buvęs metus kalėjimo už vienos neg

rės išplakimą, o 42 tos naktinės 
panija. Jis skelbė kovą "euro- ceremonijos dalyvių gavo nuo 
pin'cms įtakoms". J am į talką 1 ligi 3 metų kalėjimo. 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

ir veidus baltais gaubtuvais ir 
apsivynioję baltomis oaklodė- ! k a r c į v ; s Amerikos kare su Is 
mis, "vaidinuokliai" ra iū jo
dinėdavo ir barškindavo kau
lais; jie dažnai vaikštinėdavo 
po kapines; pasibeldę į negro 
duris, prašydavo vandens ir 
"išgerdavo" net po 2 3 kibi
rus, nes tai iliuzijai sudaryti po 
baltomis paklodėmis turėdavo ' 
odinius maišus vandeniui nulei
st i : " Išgėrę" tiek vandens, pa
prastai pasakydavo: "Pragare 
taip ka rš ta" ir išgąsdintą negrą 
prisaikindavo, kad jis niekuo- • 
irvt parems šiauriečių, nebal-

* | 
suos ir nekenks baltiesiems. Į 
ši veikla pradžioje buvo efek- l 
tyvi, bet ilgainiui nubluko ir j 
nebegalėjo negrų daugumos su 
laikyti nuo ėjimo balsuoti, tad I 
reikėjo griebtis smurto priemo
nių. 

Eiliniai Ku-Klux Klano na
riai buvo vadinami "vaidinuok-
liais" (specters) ; kiekviename 
štate "vaidinuokliam" vadovavo 
"didysis siibinas", o visai "vai- , 
dinuoklių" imperijai "didysis 
raganius". Kol "vaidinuokliai" 
tik vaidi.io, VVashingtono vy
riausybė nekreipė daug dėme
sio į tai, bet kai Klan ėmė savo 
politinius priešus plakti, tremti 
iš savo teritorijom ir net žudy
ti, prezidentas Grant 1871 m. 
kovo m. 23 d. raš tu pasiūlė 
Kongresui imtis juridinių prie- Į 
monių smur to ak tams pašalin
ti. Ir Kongresas 1871 m. ba
landžio m. 20 d. priėmė Ku-
Klux Act, kuris įgalino valdžios 
organus persekioti "vaidinuok-
l ius", , ypaė apsirūpinusius re
volverį. Kongre.-o priimtas 
į-ta tymas įgalino vyriausybę 
ne vien t raukt i teisman Klano 
narius, "sudarančius pavojų vi
siems mūsų afrikėniškos kilmės ' 
piliečiams", bet ir siųsti fede-
ralinę kariuomenę Ku-Klux Kla 
no veiklai nuslopinti, todėl pie
tiečiai išsigando, ir "didysis 
raganius" (gen. N. B. For- ' 
r ę s t ' ) Įsake organizaciją likvi- ; 
duoti. Šitaip užsibaigė pirmoji 
Ku-Klux Klano fazė. 

Vėliau 1915 m. Ku-Klux i 
Klan vėl atgijo ir veikė, ir So- • 
vietų propaganda dažnai jį link i 
sniuoja, kvalifikuodami ameri- I 
kanizmą kaipo "tipingą gangs- j 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
•J451 So. fhikley Ave. CHICAGO 8, ILL. Te!. YArds 7-S278 Ir 79 

KELIONES: 

LĖKTI VAl.S, G£LE21*klv 
M VIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
l'urūptuanio Mirtos, viešbučius ir sutvarkome visus MI kelione surištus 
da lyku* H U l M i : l . U T l VIV SKYRIŲ. Pi ldome afidovltus. Keliones 
planuokite is aukšto Uitiems metams. Anksčiau užsisakykite Mietus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Plrk-
daml Mietus fvts mus nemokėsite brangiau Ir i šve lės i te laiko sutruk
dymo, nes nereikės luiikytls nei į geležinkelio s tot | ar aerodromą, ne*-
visa tai atliksite vienon- vietoje — PAS M i s . 

I. I F. T U V 1 A K A I Š T A I G A 

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

MKTUVIV BKNDROVftS 
K R A U T U V U 

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

Dėl praktiSkiausių ir geriausių Kalėdinių Dovanų visai šei
mynai — lankykite šią krautuvę. Rasite didesnį pasirinkimą, 
mokėsite mažiau. Apdovanota ypata bus pradžiuginta ir labai 
įvertins dovaną iš Progress Krautuves. Dėl mažųjų Čia y ra 
naujausių dovanų — žaislu-toys. 

S 0 P H I E BARČUS 
I s \t«,KN Kloties — Ranga KiOO 

r i R M A H iki F'KNKTAI'. 
8:15 iki 9:30 vai. ryte 

S K K T A D . 8:»0 iki 0::tO ryte 
U I T I 'VIAKOS VAKARI s k u s 

Is tos |mt stotie* (MRM\[ ) IKM() 
t a k a m nu.i 7 iki S vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7131 SO. IlO< K \ V r M . ST. 

t'bicago 3». 1U. Hfcudook 1^413 

—— 

Diena Ateis, Kai Būsi linksmas Sutaupą! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno l a u p y t o j o indėliai apdraust i ilii $10,000.00. 

BRIGHTON SAVINiJS and 10AN ASSN. 
4071 flrcher ftve. į vakarus nuo Caliiomia flve. 

CHARLES ZB3KAS,r0ee'y 
OFISO VALANpOS: 

Pirmad antra* . pmktad ir &eM.* | Tj'stfiad *» T>*» »^I ' "• v d 
'» oo ryto iki i *o p p l Ivetvutad. 9 ryto iki 8 v»k 

agentūrų. 

Taigi Ku-Klux Klan buvo pie 
tinio amerikanizmo reiškėju 
tuoj po Secesijos karo, bet ne 
XX amžiuje. Ką Amerikos įsta
tymai kvalifikuoja kaipo sub-
versiją, tai nėra amerikanizmo 
reiškinys. Modernizuotas Ku-
Klux Klan — tai Sovietų čeką. 
Amerikiečių Ku-Klux Klan pa
daryt i nusikaltimai žmoriišku-

TELEVIZIJOS, KADIO IR 

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

Garanti ja — Išsimokejimai 

APARATŲ SUTAISYMAS 
dlrbtuvSre ir namuoao atl iekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras' patarnavimas garantuotas. 

iL-Dflinfl-
lOlTCLCVision 
(sales - serviče) 
3I20S. Halsted » DA-6-6887 

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 
už $1.50 

CHICAGOS VADOVAS 
246 pusi. su žemėlapiu 23x32 co
lių ir 35 paveikslais pastatų ir 
Lietuvių veikėjų. Sąrašas 136 lie
tuviškų draugijų ir jų adresai. 
mo ir Skolinimo 
Pirkite Lietuvių Taupymo* ir Sko
linimo bendrovių raštinėse arba 
pas 

D R A U G Ą 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

TAUTIEČIAI! LANKYKITE SflVfl LIETUVIŠKA 
GĖRIMŲ PARDUOTUVĘ! 

STEPHENS LIQU0RS 
4134-36 Archer Ave. 

(Kumpas Francisco Gatves) 
CHICAGO 32, ILLINOIS 

JŪSŲ Užsakymai 
Pristatomi į Namus 

V E L T U I ! 

Prašome užeiti arba 
teleionuoti: 

LAfayette 3-1933 

Kalėdų dovanų pirkiniai 
PRANCŪZIJOS IMPORTAI 

1). O. M. Bcncdictine 5th 
D. O. M. Bcnedictinc ir Brandy 5th 
Vieille Curc 5 th 
Chartrcusc 5th 
Cointreau 5th 

0 
FRKNC1I COGNAC — BKANDY — 
Martol ir1 Hennessy 5th 
Courvoisier * * * 5th 
Courvoisicr V. S. O. P 5th 
Kxshaw V. S. O. P 5th 

$8-00 
$8°0 
$6-50 
$7.95 
$495 

$5.95 
$6-50 
$7-50 
$6-00 

Imperitrice Joscphine Napolcon .^th $ " | 0 . 5 Q 

$4.50 
$6-95 

Armagnac 10 motų senumo 5th 
Armagnac — 30 metų senumo §th 

O1--— 
Krupnikas —t lietuviško skonio . . . . 
Zubrovvka (su žole) 5th 
Aviečių, Brankių, Vyšnių — likeris 

Alkoholis 190° grynas grūdų; spiri tas 5th 
»-»--U*----

IMPORTUOTI VYNAI 
Prancūziškas Bordeau 5th 
Prancūziškas Bordeau 1947 m. 5th 
Mosclblumchcn Vokietijos 5th 
Douto Por t — Por tuga l jos . . 5th 
Chianti Italijos 5th 
Kijafa — Vyšnių Danijos 5th 
Marlini, Ross, Vermouth . . . . 5th 
Cinzano — Vermouth 5th 

0 
Kcntucky Straight , Btmded \Vhiakey, Old Taylor, 
Old Grandad, L W. Harper 5th 

$3.95 
$4-25 
$3.50 
$5-75 

95< 
$1.39 
$1.75 
$2-00 
$1.5B 
$2-39 
$2.00 
$1.85 

Kalčrii.i dovana diindaiua visiems kliji^niani^ 
$5.95 

^ : 3r = x ^ 

l)r«Mi}>o prenumerata - visuomet puiki dovana. 

: ^ , 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
Jau pato laikas pagalvoti apie ateinančias šventes ir apie 

savo artimuosius 
Lietuvių Prekybos Namuose jau dabar Jūs galite apžiūrėti Ir 

užsisakyti Įvairiausių praktiškų Kalėdoms dovanų, o mokėti 
už tas dovanas tik sekančiais metais 

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

MAMAI IR DUKRELEI PUIKIAUSIA DOVANA 

WM OMT %W> 
Taip, dvi skalbiamos mašinos už nuostabiai žemą kainą 

tiktai šj šv. Kalėdų mėnesi 

MAMAI 
Amerikos rinkoje greičiausiai 
skalbianti plaunama mašina 

sienom, su aliuminiaus agnta-
tvriuii4, uu auto-. 
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 rmši-
na, h-.'.ria galima p , nu fi *•']<="' 
lėiii} rūbus ir naudoti gręžta-
V T * * - . t » » ^ v » r * i / v r « < ^ < l » n i ^ > * * ^ *^ • V * 1 » t A"" 

skalbiamoje mašinoje. Ištikrų 
jų, tai tikra skalbiama mašina, 
varoma kišeninės baterijos 
Ateikite mama ir dukrele ir 
pamatykite kaip skalbia abidv 
mašinos. 

Tik palyginkite mūsų be užsiprašymo kainas ir Jūs įsitikinsit* 
kur jums geriausia pirkti 

$129.00 vertės puiki kabinetine prosinimo masina sutaupys 
daug sunkaus darbo ir brangaus laiko, t iktai už $ 8 9 - 5 0 

$229.00 šaldytuvai įvairių firmų ir dydžių tiktai už $ | 39.00 
$24.00 vertes an t grindų pastatomos lempos už . . $ | g.50 
Už $149.00 parduodami 3 dalių mieg. kamb baldai, 

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

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

Už $49.00 parduodami rašomi stalai, walnut ir 
mahogony, pas mus tik $39-0 f l 

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

Už $69.00 parduodami virtuvei 5 dal. chromo 
stalai pas mus šį men $49-0^ 

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

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

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

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

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

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

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

MUNIJ prekyboje JMH rasite tai, ko «IAs senai (ieškojote, prieinamomis 
IM lokiu uisInrašymŲ kainomis, viskas lengvais I šmoks imai s . 

NoIrlsMlo .suso <IIIIKI.II už<|iiMo pinigo veli ui, n«*H sunkiai atitaiso
ma padaryta klaida. I\IH UIUH JUH pirkaite aug&toa kokybė* prokoa 

'už žrniHHUOH kalnas nogu Wi kur kitur Chtcagoj*. 

PREKYBA ATIDARYTA: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 9:S0 v. v. 
Sekmadieniais nuo U vai. ryto iki 5 vai. vakaro 

Kekmadleniald nuo 11 vai. ryto Iki f> vai. vakaro. 
SrUiiii'diouiui.s nuka i tomo pardavimo takni/. autaup>nite. 

FIIRNIIM cmmi INC 
Įmones vedėjas JUSTAS LIEPONIS , 

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

= 5 = 
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Mauriac triumfas Stockholme 
(Atkelta iš 1 psl.) 

prastai, mėgsta lyg ir pranašau
ti : grožis praeina, bet šviesa pa
silieka. 

i čių buvo atkeltos į gruodžio 12 kartu visam Švedijos jaunimui 
'd. Tą pačią dieną Mauriac buvo j pasakyti: Paklausykite seno žmo 

dabar gi šį iškilmingą vakarą j is ' pasiryžęs susitikti ir su Švedijos gaus žodžių, o seni žmonės, pa-
parodė kelią ir į asmeninės ra- katalikais akademikais. Tą die-
mybės paslaptį, I ną erdvioje 17 a. van der Notska 

— Aš esu vilties poetas ir aš I rūmų salėje susirinko gana di-
nematau kitokios vilties, kaip dokas Švedijoje gyvenančių ka-
tik krikščioniškąją... Mane laiko 'tankų akademikų būrelis su sa-
pabaisų muzėjaus vedėju, tačiau Vo svečiais, kurių tarpe matėsi 
nereikia užmiršti, kad pagrindi- n e vienas jaunosios kartos šve-
nis akordas to, ką aš rašau, yra dų rašytojų, dar nekonvertavu-
viltis. Šis akordas kaip liepsna 'sįu> bet jau pasiryžusių grįžti į 

taria gražų žodį Švedijos jauni-1 traukė Salve Regina, mater mi- bet ir visos katalikybės trium-
mui. Ir čia šis dvasios didžiūnas I sericordiae. | fagJ) 0 y p a £ t a s triumfas liks 
nepamiršo Liucijai ir su ja Mauriac pagerbimas Nobelio; r e į k s m įngas katalikybei Svedi-

F 

Šiemetinė Stockholmo Liucija 
yra studentė, kuri gražiai pran
cūziškai padėkojo laureatui ir 
prašė Švedijos jaunimo vardu pa 
sveikinti Prancūzijos jaunimą. 
Nors buvo gražu ir nuotaikinga, 

premija yra ne tik jo asmeninis, į joje. 

<# S & . 

veržiasi pro mano vaizduojamą s a v o senąjį tėvų tikėjimą. Visi £ ^ t r a u k ė a t į 
tamsą. Manęs nereikia vertinti šnekučiuodami nekantriai laukė 
vien tik iš mano juodų spalvų, atvykstant laureato. Beveik se-
reikia atsižvelgti ir į tą šviesos kundės punktualumu dideliais 
įnašą. Krikščionis rašytojas ne- marmuriniais laiptais atlipo 
gali sustoti vien tik prie idilijos, 
nes iš jo pusės būtų neteisėta 
nuslėpti blogį. Būti apsėstam 
tos blogio minties tikrumoje yra 
ne kas kita kaip priešingybės il
gesys, ilgesys vaikystės. Niekas 
manęs taip giliai nenuliūdina, 
kaip tai, kai mano kritikai pra-

Mauriac kartu su žmona, aea-
demicum pirmininko (jauno ju
risto konvertito) ir Apreiškimo 
parapijos klebono dominikono 
Fens lydimas. Duryse jį sutiko 
apaštališkasis vikaras Švedijoje 
vyskupas Johannes Mueller. Lau 
reatas priklaupęs, kaip katalikui 

pas Švedijos katalikus. Laikro
džio rodyklėms nespėjus kaip 
reikiant priartėti prie pusės vie
nuolikos, Mauriac vėl atsirado 
Švedijos katalikų akademikų 
būrelyje. 

Paprastai Academicum visus 
savo pobūvius baigia Completo-
rium, bet kadangi netoli buvo 
jau ir pats vidunaktis, tai pasi
tenkinta buvo sugiedant tik Sal-

H **9 *>/,r. *m 
D l l I l f ' C LIQU0R STORt 
D I L I IV 3 AND TAP ROOM 

^ ^ . 4 6 4 4 SOUTjH PAULINA STREET 
#> °kift " /^/Z*"v>»^J*ONAI1 KAilEtVAI,' savininkai 

Ą,TfU? * 4 / * " t f o ^ - ^ NEPAMIRŠKITE 

patenkiname šim- ""--v. '^"S'' y1 

tus kitų asmenų, N -̂>-
kodSl mes negaištame 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti/ 

Pi-i Ms I I I I I '1.1 I ll«.t .1 

leidžia vaiko vietą mano knygo-1 pridera, pabučiavo vyskupo žie- ve Regina, ypač kai laureatas 
se. Skaitytojas, paskubomis pra- dą, pasisveikino su vyskupu, pas 
bėgdamas pro mano knygas, te- kui su kitais, 
pastebi tik gyvaees o balandžių p p i e ^Muko ir arbatos 
užtikti nesuspėja. Vaikyste yra 
man prarastasis rojus. puoduko bei sumuštinių buvo pa 

sišnekėta aktualiais katalikybės 
Visas Mauriac padėkos žodis j klausimais. Tėvas Fens gyvai su 

išsiliejo į tikėjimo išpažinimą,)jumoro gyslele nupasakojo ka 
paremtą šv. Jono žodžiais: Die-jtalikybės sunkų kelią ir dabarti-
vas yra meilė. Mauriac atsipra-;ne jos padėtį Švedijoje. Gražiais, 
šė, kad jis kalbėjo taip atvirai, i paguodos ir vilties kupinais žo-
kitaip jis negalėjo, nes tikėjimas džiats prabilo laureatas j Švedi-
yra visų jo veikalų pagrindas. įjos katalikus, ir žodžiuose ne-

Po tų visų iškilmių pagal tra- trūko lengvo jumoro. Po savo 
diciją ant rytojaus Nobelio lau-!trumpo žodelio laureatas sutiko 
reatų garbei pietus kelia pats ka atsakyti į paklausimus, o tokių 
ralius, kur be laureatų dalyvauja buvo gerokas pluoštelis: vieni 
visas karaliaus dvaras, vyriausy į klausė apie katalikybę Prancū-
bė, parlamento rūmų pirminin-1 zijoje, apie jaunosios rašytojų ir 
kai ir pan. Šiemet dabartinio akademikų kaitos nuotaikas, ki-
karaliaus mokslui ir dailiajai Ii- ti teiravosi estetiniais bei litera-
teratūrai buvo parodyta tokia pa tūriniais klausimais. Nežinau, 
c arba (Švedijos karalius pats y- ar kuris kitas prancūzas begali 

-kslininkas archeologas), taip gražiai pasakyti apie Pran-

žyta karaliaus rūmu tradienn :'Jaunosiom kar*ns l» + orn*a' Pran 
pdtndMdi ortiiu kdidiidUh sfiii ka cūzijoje Karo audrų ir vėtrų kiek 
ralienė, paskui princai, prince- išjudinti iš šaknų, neramūs, ne
sės, valstybės maršalka ir t. t., žino kuo tikėti, kuo ne, jieško 
o šiemet svečiai buvo paskirs- tvirtesnio pagrindo, ant kurio 
tyti tarp karaliaus dvariškių. Ir galėtų atsistoti, bet laureatas 
čia vėl Mauriac buvo pagarbiau-, pilnai įsitikinęs, kad šis pereina-
sioje vietoje - jo dama prie sta- masis periodas baigsis ir kad 
lo buvo pati karalienė, nors, Prancūzijos jaunimas suras sa-
streptomycino atradėjas VVaks- vo kelią ir idealus, o prancūzų 
manas amžiumi buvo ir senes-; literatūra vėl senuoju žiedu šu
nis, o šalia karaliaus sėdėjo po- žydės. 
nia Mauriac. Geroką valandą pabuvęs su 

Gruodžio 13 d. Stockholmo Švedijos katalikais, Mauriac tu-
vyksta tradicinis Liucijos kai-; rėjo skubėti į miesto rotušę j Liu 
navalas — per miestą važiuoja ei jos iškilmes, bet prižadėjo ten 
visų stockholmiečių išrinkta savo pareigą atlikęs vėl gr|žti. I 
Stockholmo Liucija. Ta Liucijos Laikrodis netoli stovinčios Mari-
kelionė baigiasi taip pat miesto jos bažnyčios bokšte išmušė jau 
rotušėje, kur jai įteikiamas va- pusę dešimtos, bet niekas nė ne-
dinamas Liucijos papuošalas, manė, kad laureatui pavyks iš* 
Jau ima įeiti į tradicija, kad No- Liucijos iškilmių ištrūkti. Pran-
belio literatūrinės premijos lau- cūziška elegancija ir grakštumu 
reatas jai tą papuošalą ant kak- užkabina jis papuošalą Liucijai 
lo užkabina. Šiemet tos Liucijos ant kaklo, pabučiuoja jai į ran-
linksmybės dėl techniškų kliu- ką, paskui į abudu skruostus ir 

pats pareiškė savo didelį norą 
dalyvauti maldoje su savo vien-1 

minčiais. fre vienam blykstelėjo! 
džiaugsmo, vilties ir sustiprini- j 
mo ašara, kai Nobelio laureatas,' 
sudėjęs rankas kryžmais ant krū 
tinės, savo duslių balsu iš pat 
sielos gelmių kartu su visais 

Atal bent keletas įžymesnių bargenų: 
Vokiško ASBACH Uralt $fl.50 
BOHEMIAN KORDS KIMMEL $ 6 7 5 

BOHEMIAN KORDS STRAVVBERRY LIQUEUR . . $fl.75 
BOHEMIAN MORELA CHERRY LIQUEUR $6-50 

PRANCŪZIŠKO: 
VICELLE LIQUEUR CORE $6-°° 
MAŽAS BUTELIS $ 3 5 5 

MARTELL and HENNESSY $6-<>0 
COURVOISIER ^ $6- 4 5 

BENEDIKTINAS DOM $ 8 0 0 

COINTREAU $4-95 
BISQUIT $6-5° 
MARIE BRIZARD APRY LIQUEUR $ 6 0 0 

Lietuviško KRUPNIKO ir TRIJŲ DEVYNERIŲ . . $3-90 
AVIECIŲ-BLACKBERRY ir VYŠNIŲ likeriai . . . . $3-50 

Labai numažintos kainos amerikoniškoms Bonded, Straight ir 
kitos rflšles whiskey, pradedant nuo $2.98 ir aukščiau 

^ e <? 
BSE J* ' FU 

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

ROMANO PREMIJOS VAKARĄ 
* : 

rammrrmtA 

Sekmctcl,, Sausio 4 d.. 1955 m., 4:00 vai. vuk. 

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

'•*•??.' 

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

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

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

I 
# 3E 33 
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CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Valdyba ir Direktoriai tariame širdingą ačiū visiems mūsų taupytojams ir skolininkams už paramą ir ko
operaciją 1952 metu bėgyje. Prašome ir toliau mus remti, patariant draugams pasidėti taupomus pinigus 
\ CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, kuri daugiau negu 28 metai saugiai ir teisingai teikia lie
tuviams teisingą ir naudingą finansinį patarnavimą. 
CIK 'AGO SAVINOS yra Marąuette Parke, vienoje gražiausių Chicagos lietuvių kolonijų. Šioje miesto 
dalyje ji yra viena smarkiausiai augančių taupymo bendrovių. Pas mus visų taupomi pinigai yra pilnai 
apdrausti iki $10,000 by ageney of the United States Government. CHICAGO SAVINGS savo taupyto
jams visada išmoka aukštą dividendą. v 

Kviečiamo atsilankyti ir pamatyti miisų raštinę, išpuoštą Ka

lėdų plutomis . Mačiusieji tvirtina, jog tai yra viena puikiausiai 

išpuoštu taiip.Miiu bendrovių. 

Mūsų turto yrd daugiau negu $10,300,000.00 

Pradedant šeštadieniu, gruodžio 
Porky Pig bankučiai, saldainiai 
atėjusiems su tėvais. Suaugusieji 
rys naują sąskaitą. 

20 dienai, veltui bus duodami 
ir kitokios dovanos vaikams, 
veltui gaus dovanų, jei atida-

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
6234 SOUTH WESTERN AVE. CHICAGO 

,IOIIN l'AKII,, I'icsidcnl 
Phone GRovehill 6-7575 

s 
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KALĖDŲ DOVANAS 
Galite pirkti su pasitikėjimu iš Budriko krautuves, 3241 S. 
Halsted St. Atidarą kožną vakarą iki 0:30 P. M. Atidarą 
ir nedeldieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vakare iki Kalėdų. 

:^M 

Kiną p i -e 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 $ 8 9 . 5 0 
Skalbiamos mašinos po $ 6 9 * 5 0 i r a u ^ * 
Prosinamos mašinos mangliai po $ 8 9 > 5 0 
Rašomos mašinėles — Koyal, po $ 6 9 . 5 0 
Spinet mažiučiai pianai po $ 3 9 5 * 0 0 

' :" '••';*? :;> -.. y!-''W"'-! <-jHi*W.M» 

Televissijos setai po $ - | 2 0 - 0 0 i r a u k š t 

Manicure set, kaip ant paveikslo, už 9 8 c 

Minkštos paduškaitos i><» 9 8 r 

Smoking Stands po $ "l .25 ^ a u k** 
24 šmotų Stanless Silver Setas už $ 4 * 9 5 
Lėles po $ - | .50 P© $ 3 . 0 0 i r P° $ 5 . 0 0 
Vaikams vežimėliai po $ 3 - 5 0 i r a u k š * 

Daugelio visokių vaikams žaislų kainos numažintos 
Klektrikiniai šaldytuvai po $ - | Ą.Q.Q0 
Elektrlkiniai dulkių valytuvai po $ 2 9 - ^ 
Klektrikiniai blanketai po $ 2 9 - 0 0 
Gražios ant stalo lempos po $ g . 0 0 
Lempos — aslines, po { - | /^,50 

Dinette Setai $ 3 9 5 0 - $ 5 9 - 5 0 " $ 8 9 - 5 0 

2 šmotų Parlor Setai po. 

S98.50 
3 šmotų miegamojo . . 

kambario setai $ Q Q . 5 0 

7 šmotų Dining Room Setai po ^ {-^ ^ Į g . O O 
Naujieji rūdijos pagauna Europos stotis 

Lietuviškos spalvuotos kalėdines atvirutės po 5e ir 10c 
Imant daugiau — pigiau 

Jos a i i 
3241 South Halsted Street 

Tel. VIctory 2-9542 ir CAlumet 5-7237 

^ 

Guduko Radlo V&iahda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6;00 
il:l 7 vai, vakare i* WHFC radlo stoties, 1460 ki^ocyclea. 

• • ' 

• 
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Pagerbė mirusius 
Pranešama, kad Vėlinių diena 

Lenkijoje šiais metais buvo 
švenčiama su ypatingomis iškil
mėmis. Poznaniuj ir Pomerani
joj minios žmonių buvo susi
rinkę ir tose vietose, kur buvo 
įvykę masinės gyventojų žudy
nės. Visų nustebimui policija 
iškilmių netrukdė. Komunistai, j 
išnaudodami liaudės prisirisi- ! 
mą prie savo mirusiųjų, bandė I 
organizuoti iškilmes ir prie so- I 
vietų kapų, kur, kaip ir kitomis 
progomis, buvo sakomos tos pa 
čios a g i t a c i n ė s k a l b o s p r i e š 
amerikiečius ir imperialistus". 
Žmonės tačiau laikėsi nuo-
šalai nuo komunistinių "apeigų" 
ir gausiai dalyvavo religinėse 
procesijose bei pamaldose u i 

rrrr rrr— 
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mirusius. 

Laisves Statula 
Tautinis paminklas Bedloe sa 

loję, New Yorko uoste, yra da
lis Manhattan miestelio, New 
Yorko mieste. Vandenys aplink 
salą priklauso New Jersey val
stybei. Statulos pastatymui su
manymą iškėlė prancūzai tuoj 
po civilinio karo. JAV kongre
sas (1877, sausio 22) įgaliojo 
prez. Hayes paskirti statulai 
vietą, kurią skulptorius F. A. 
Bartholdi buvo pasiūlęs. 

Statulos galva buvo užbaigta 
Paryžiaus parodai (1878), o pa
ti statula 1883. Kampinis pe-
destalo akmuo Bedloe saloje pa 
dėtas 1884 rugp. 5 d. Prancūzų 
laivas ,,Isere" statulą atvežė iš 
Prancūzijos į New Yorką 1885 
liepos mėn. Statulos inauguraci 
jos iškilmėse (1886) dalyvavo 
pats prez. Cleveland. 

Laisvės statula sveria 450,-
000 svarų (225 tonas). Vien va 
ris sveria 200,000 sv. Galvoje 
telpa 40 asmenų. 

Nuo statulos kojų iki galvos 
yra 168 laiptai. 

Statulos pedestalas yra 89 p3 
du augščio. 

Statulą kasmet aplanko apie 
40.000 asmenų. 

Statuloje žmones kilnoja ele-
vatorius. Bedloe sala, ant ku
rios statula stovi, yra valsty
bės nuosavybe ir yra adminis
truojama Vidaus Reikalų Minis
terijos. 

žurnalistikos Institutas 
G L O B O J A M A S 

LOYOLOS U N I V E R S I T E T O , 
suorgan izuo tas . . D r a u g o " bendra 
darbiu klubo, r e m i a n t L. Raay to -
iu dr-jai, Skautams, Ateitininkams 
ir kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuviu kalba. 
r>i rektorius: 

Kun. V. BagdanavtfluH, M I C 
Koordinatorius: 

Prot J. A. Zvettna 
2334 So. Oakley A\e., Chicago, Iii 

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

PANKAmp TVARKARAŠTIS 
Gruodžio 23 d. « v. 80 min. Insti

tuto darbų užbaigimas, pažymėjimų 
išdalinimas ir premijų jteiklmas re
portažo konkurso laimėtojams. Pa
žymėjimus Išduos Loyolos universi
tetas Ir juos jtei^s unlyerslteto vice
prezidentas. 

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

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

nrtJSjf 

SIUVAMOS MASINOS 
ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
(fiumamos i r i a u s i o m i s naiviomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
i.ONGINKS, NVITTNALTKR. BULOVĄ 
ir kt. Šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 W. 2Srd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO VAL: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais 10-2:80 ir 4-8 v. v. 

HELP WANTRU VYRAI 
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W 0 R K S 
International Harvester 

Company 

2600 W. 31st Blvd. 
Has Openings For 

FORGE—DIE 

Repair Men 

Lathe Opers. 

Plane Opers. 

PRODUCTION 

Experienced or 

Trainees 

Lathe Opers. 

Drill Press Opers. ' 

Int.-Ext. Grindėrs 

Milling Mach. Opers. 

Welders — Are 

Die Cast Mach. Opers. 

FOUNDRY 

Machine Molders 

Sąueeze Molders 

Iron Pourers 

Shake-Out 

Chippers 

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

Tel. DEarbom St. 
2384 So. Oakley Ave. 

Tel. VIrginia 7-6640-7-6641 
t ' . Y . V . V . V . V . ' . V 

PROGOS — OPPRTUN1TIES 

Produktų, mėsos, sulaidyto maisto krau
tuvė su 1 aukšto mūriniu pastatu. 5 
karnb., 2 autom, garažas; tuičias sklypas; 
visi nauji įrengimai; gerai einąs biznis; 
turi parduoti dėl ligos arba mainys ant 
6 karnb. namo arba 2 butu. RaSykitr: 

BOX 814G 
Gera pietvakarių apylinkė 

BUSINESS SEfcVICES HELP WANTED — V Y R A F 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR Ift TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. WAlbrook 5-9209 

U — t mm —~- —^ • i i a , ._. _ . ~ — 
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Nori padaryti mylimam asme-
I • * lmm.1 * \ t _ • 1 • * _ • t _ • • %9 • TAVERNA ir s-jij butu namą*. ..Li- niui galimai didesnj kalėdinį 

niiti-d llcense & no elosiriK hour II- ' d ž i a u s i m a d o v a n o k į n m r n -
eenso $2oo yr ' \ Baras, „pnekago «**»uj|»nią, — a o v a n o K j a m i a -
Koods". virtuve, dWei« sai*\ aliejum somą rašinėlę. Mes siūlome Jums apMld. f>itl«-lG apyvarta. Parduoda rtrpti n A n r k \ t A II 
nebrangiai $86.00&. Nori skubini par- S M I r H - C O R O N A SU lietUVlŠkU 
duoti ka.tu ittpnMm. losrd A Kid- i įr anglišku raidynu, Remington, 
"IRoland arba Saukite navininką • , » 

oak i*wn 1440-4-1 \Rayal, Undertoood ir, pagal pa* 
I reikalavimą, kitų firmų. Nieko 

Valykla ir siuvykla jskait.mt prosinimo n e l a u k d a m i k r e i p k i t ė s p a s 
maginą; gerai įflteigtas biznis; geroj a-
pylinkej; puiki proga siuvėjui; nuoma 
$80; apšildoma; gera sutartis; jkainuota 
skubiam pardavimui; turite pamatyti j -
vertinimui savininką. FAirfax 4-0319 

DfiMESIO! 

M.ZABLOCKĄ 
3322 So. Halsted Street 

Chicago 8, Illinois 
CLliffside 4-7160 

TOOL 
SHARPENERS 
Resharpen Reamers, 

Drills, Milling 

Cutters, Hobs, etc. 

AR JAU TURITE 

SAN MICHELE KNYGOS 
H DALĮ? 

SI knyga jau išėjus iš spaudos. 
Axel Munthe knygoje nuostabiu 

vaizdingumu ir atvirumu supažin
dina Jus su tokiomis įžymybėmis, 
kaip novelistas Maupasant, gydy
tojai Charcot, Pasteur, Jus nuve
da } žemes drebėjimo sunaikini tą 
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" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

Jau iLčjc Augustaitytės-Vaičiū* 
nienės naujausias eilėraščių rinki
nys — 

„Žvaigždėtos Naktys" 

NEPRALEISKITE PROGOS: 
Patarnavimas nemokamai 

"DRAUGAS- s— geriausias lietuvių 
dienraštis, r.iotams tik » dol., ousm 
M.60. 

"K. K. LAIVAS" — labai Įdomus 
religlnfis ir tautinės minties savait
raštis, metama tik 2 dol. 

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

Šiuos ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratą kiekvieną sekm.dienj "Mū-

'šos" spaudos kioske prie Sv. Kry
žiaus bažnyčios To\vn of Lake lietu
vių kolonijoje, šių laikraščių atsto
vas tšrluos jums pakvitavimus. 

Jei Jlpškot* nuolatinio dai-bo, R va
rioj* dirbtuvėje kur darbininkai yla 
įvertinami, tad 

GENERAL MOTORS 
Corp. 

(TRt'CK & COACTI DIVISTON) 
turi Jums tok) darbą 

EXPERIENCED TRŪCK 
MECHANICS 

(PATYRĘ SITNKVR?.IMH,T 
MKCHAN1KAI) 

Gerinusias atlyginimas, geriems dar
bininkams. Visi darbininkų priedai, 
kartu apmokami šventadieniai, atos
togos ir „group Insurance" — drau
dimas. Gera proga kruopštiems vy
rams. Kreiptis Mr. Brndley. 

1700 W. Pershing Rd. 
I.IGA priverčia pardavimą. Pirkite 

stačiai nuo savininko! Greitas užė
mimas. Tikrai pinige uždirbimo nuo
savybe. 

Poilsio rojus — apstatytas namas, 
flkls, vasarnamis prie St, Joseph 
Rlver. arti Benton Harbor; talpinis 
10 kambariu namas, karštu vandeniu 
apšildomas Taip pat 8 karnb. name
lis. 4 karnb. namelis, valgomasis Ir 
šokiams salC, daržine, 12 akrų me-
džluotas parkas"! Kaina $25,000: 
$10.000 įmokėti. Mr. Mead. U.S. No. 
81, R. No. 3, Henton Harbor, Mich. 
Tel. 5-4775. 

PRANEŠIMAS 
DRAUGO administracija nujaus 

dama, kad lietuviai norės išgarsin
ti mūsų tautos ir josios sūnų var
dą ir įgyti jiems daug palankumo 
svetimųjų tarpe yra palikusi be pa 
rašų nemažą skaičių lietuvių daili
ninkų paruoštų kalėdinių atviru
čių, šiose kortelėse bus galima pa
gal užsakymą atspausdinti angliš
ki tekstai ir parašai. Lietuvių dai
lininkų paruoštos 8 korteles su 
angliškais tekstais ir atspausdin
tais siuntėjų vardais kainuos $1, 
100 kortelių kainuos $12.00. Vien 
9U angliškais tekstais, be siuntėjų 
vardų 8 kortelių komplektas kai-

Siuose eilėraščiuose kiekvienas | nuos 70 centų, 100 kortelių $9.00. 
skaitytojas ras užfiksuotus savo' Užsakymai bus priimami iki 
sielos išgyvenimus, jautriausius gruodžio mėnesio 1 d. 
savo sielos virpėjimus. Prieš skai- Užsakymus prašome siųsti tuo-

ASSEMBLERS 
ARtt YOU HANDY 

WITH TOOLS? 

We are looking for men to 
train on building coal eutting 
machines, loading machines, 

conveyors and eleetrie 
locomotives 

STEADY DAY WORK 

GOODMAN 
MFG. CO. 

Halsted at 48th Place 
"Goodman is a good place 

to work" 

/HELP WAKTĖD VYRAI HELP WANTED — MOTERYS 

SVVITCHMEN 
Needed by 

SANTA PE RAILVVAY 

Experienced 18—50 years 
Inexperienced 18—35 yearS 

Apply 
3611 West 38th St. 

(38th & Central Park) 
Train Master's Office 

Mr. Prank Ward 

Ar domitės nuolatiniu darbu 
švarioje dirbtuvėje, kur dar
bininkai įvertinami ? Turime 
vietą gabiam 

I N S P E K T O R I U I 
"First piece inspections". Turi 
būti apsipratęs su "material 
dispostion". Naktinė pamaina. 
Gausūs priedai. Geras atlygi
nimas. Kreiptis — 

GENERAL LAMINATED 
PRODUCTS 

2857 S. Halsted St. 

GENERAL FACTORY YVORK 

Day or evening shifts. No ex-

perience required. Good start-

ing rate. Liberal employee be-

nefits. Apply Personnel Office. 

CONTINENTAL CAN CO. 

3815 S. Ashland Ave. 

MNUOMUOi AMA~ 

Ar Jūs i'rtalp 8UflldornčJę nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateitim*> Mffl tu-
rlm* atldarytną gabiai 

RTKNOGRAFF.l 
fccndrnl ra&tln?ft darbo tarnautojai 

Patyrusi, b«-t prlitnftlme gabia pra
dedančią. Moderniška „alr-condl-
tloned" įstaiga. Malonios darbo są
lygos, įvairios pareigos. Gausūs prie
dai Įskaitant 3 savaites užmokamu 
atostogų Ir apdraudos priedu. 5 die
nas 37 Vi vai. sav. Ateikite arba 
saukite asmeniškam pasikalbėjimui. 

AMKRICAN MUTUAL LIAB. 
INSURANCE CO. 
\ltnbiiii.ii-M- Mart. 

\ \ ! l 4-0880 

REAL ESTATE 

tytojo akis, gyvai atsistos mūsų 
tautos nedalia, mūsų tautos vil
tys į laisvę. Visu savo rySkumu 
bei rimtumu, skaitytojui pasirodys 
Cicero šventovės Marija, stovinti 
a n t a k m e n i o b a s a i r t . t . 

126 pusi . Ka ina $1.00 
Užsakymus su pinigais siųsti: 

„ D R A U G Ą S" 
2334 So. Oakley Ave. 
• CHICAGO 8, 111. 

jaus: 

RIGGERS 
MILLWRIGHTS 

NKVV 
HIGHER 

RATES 

Paid Vacations and Holidays 
Insurance and Pension Plans 
10% Bonus for Night Work 

Cafeteria on Premises 

EMPLOYMENT OFFICE 
OPEN 

Monday Through 
Saturday 7:30 A. M. 

To 4:00 P. M. 

Tuoj užsisakykite 

A. Vilainis, ŽEMAIČIŲ ŽEMfi-
je. 132 psl., gausiai iliustruota. 
Kaina $1.50. 

Si knyga primins kiekvienam mū
sų gražiąją. Lietuvą. Ji bus svečiu 
pragiedruliu tremties ūkanos*. 

Haufo Pasakos, KARAVANAS 
114 psl., gausiai iliustruota. 
Kaina $1.50. 

Ufcakimus adresuokite: 

„DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, III. 

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

Chicago, XII. 

PARDAVIMUI 

Apleidžia mt<**A, turi parduoti 7 da
lių šviesaus medžio „dlnette" komp-

' lektą. (Jskaltant^ ..chlna cablnet" ir 
Į bufetą); 9 x 1 5 p8dų pilką vllnonj 

kilimą; vienam Rulgti ,,Hollywood" 
lovą; 17" Traveler televizijos apa-

Į ratą. bevelk naujas ir jvalrlų kitų 
dalykų. Tel. AMbaasador 2-0829 arba 

HOUyoourt &-718S 

Pamatykite Šitą!!! Jaukus 4% 
karnb. mūrinis namas, pilnai padi
dinama pastog?, rū.sy.s. kaistu van-
denlu apšildomas, žieminiai langai, 
sieteliai, "Bllnds", visa kokline vo
nia ir virtuvS su "rubber tilo" griin-
dlmls. Uždarus porčius. šv. Simono 
parapijoje, arti mokyklos, geriausias 
CTA .susisiekimas ir paslplrklmas, 
vienas blokas j rytus nuo Californi-
jos gatvCs. Savininkas pardtioda už 
$18,600. 5020 S. Fairfield Ave. Tel. 
GRovehiU 6-5122. 

IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Gallmybg naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. Halsted St. 

Jei turite parduoti ar ifinnomo-
tt, paHinkelbklte smulkių 8kelMmq 
nkyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-8A40. 

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

BOWMAN DAIRY CO. 
Turi atidarymą gabiai 

BENDRO IŠTAIGOS DARBO 
TARNAUTOJAI 

Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, įskaitant mašin
raštį ir diktavimą. Patyrusi, bet 
priimsime ir mokytą baigusią 
mokyklą. Gausūs priedai. Sauki 
te Mr. Kemper 

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 

^ f t 1*4 

KALĖDOMS IR KNYGA 
labai tinkama dovana vaikams 

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

Kaina $2.50. 

Ne»©nai lftftjusl Kun. P. 
Klrvelalfilo paruošt* maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal irtfiima: 

91.0O| $1.80 ir $1.50 
Užsakymus sa pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chioago 8. III 

Edison Park'c 5 karnb. "Goorgian" namas 
su "knotty pine den" pirmame aukšte; 
gazu apšild.; V/i koklių vonios ir kok
line kabinetų virtuve; 2 autom, garažas; 
gardynai ir kilimai; savininkas yra iške
liamas, parduoda tiktai už $19,500 sku
biam pardavimui. 
6322 N. ODELL AVE. ROdney 3-8994 

Savininkas parduoda ant kam
po 68-tos ir Komensky sklypą 
57V2X125. Parduoda už $5,000 
skubiam pardavimui. 

Stanley Janis 
3786 So. Sacramento 

LAfayette 3-6662 

4 karnb. mūrinis ..cottage" arti 32nd 
St. Ir Hamlln. $11,500. Geram© sto
vyje. Naujai dekoruotas. Kokline vir-
tuvS, pilnas rūsys, centrallnls apšil
dymas. Užimti galima už 60 dienų. 
Savininkas. 

BIshop 7-1091 

Pardavimui: Dvi krautuvSs, karštu 
vand. apfiild., 2 butai — vienas 6 
karnb., antras 8 karnb., 2 autom, ga
ražas, virft $200 J ni8n. pajamų. Kai
na $17,000. 

2486 S. Oajklcy Ave. 
Parduoda d51 silpnos sveikatos. 

'S'SĄ\\W& 
SKELBKITfiS "DRAUGE"! 

Platinkite "Draugą/' 

f*ia yra nuolatinis darban gabiai 

BENDRO RASTINES DARBO 
TARNAUTOJAI 

Patyrusi, bet priimsimo gabią pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos. 
Jvairios pareigos. Proga vartoti savo 
gabumus. 

Saukite suistarimul 
WAbash 2-12r»4 

Turime nuolatinį darbą gabiai 
MIMEOORAPH OPERATOREI 
Pageidaujama patyrusi, bet 
imsime pramokusią mokyklą 
baigusią. Malonios darbo są
lygos. Gausus priedai. 5 dienų 
savaitė, šaukite šiandien susi
tarimui dėl asmeniško interviu. 

AIR LINE PILOTS 
ASSOCIATION 

Corner 55th & Cicero 
POrtsmouth 7-1400 

—i 1 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausia) •kaitomas 
etuvių dienraštis, o skeibimfj 

kaina yra prieinama visiems. 

HELP WANTED — VYRAI 

r ^ 
Cia yra nuolatinis darbas — Svari dirbtuve — darbininkų 
įvertinimas. MUMS REIKALINGA: 

PRESSMAN 
FOR MILLER — 2 Colors, 27x41 (su patyrimu) 

OFFSET PRESSMAN 
FOR WEBENDORFER 22x29 and EBCO 22x34 (su patyri
mu). Taip pat jaunas vyras for Shipping Room. Sutvarkyti po-
pierą, išsiųsti, priimti — išmokysime sąžiningą jauną vyrą. Gau
sūs priedai. Nuolatinis. Ateikite arba šaukite Mr. J. Baldi. 

THE SCHENKER CO. 
2301 Wabansla ARmitege 6-1600 

^ 

^s.. 

Help Flght TB 

Rinktines mušu žmonių pasakos 
Gaunama Draugo Administracijoj 
ir pas knygininkus. 

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

Chicago 8, 111. 
Buy Ghristmas Seals 

8469 W. 73rd Place dabar yra tik 
užbaigiama kampinis 4 karnb., 2 
miegam. Marinis "ranch"; spaustu 
oru aliejum apaild. Kaina $12,760. 

Atdara apžiūrėjimui bet kada. 
HEmlock 4-9222 

CALUMET PARKE naujas 4H 
karnb. 2 miegam, mūrinis namas su 
"breezeway" ir prijungtu 1H autom, 
garažu. 2 natūralūs židiniai. Spaustu 
oru aliejum apšlld.; ištisas rūsys; 
kaina $18,500. Pietvakariuose ant 
kampo 126-tos ir Ada. Atdara ap
žiūrėjimui nuo 10 Vai. ryto iki 6 v. 
po pietų šeštadieniais ir sekmadie
niais. HEmlock 4-9222. 

t? 
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 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 

DUOKITE JĮ KITIEMS 

SkelMdtes "Drauge" 

^ 
^ 

SWITCHMEN 
NEEDED BY 

ILLINOIS NORTHERN RA11WAY CO. 
EXPERIENCED UP TO $0 YEARS OP AGE 

APPLY — MR. KELLY 
2610 South Westenn Ave, 

c 

^ : ^ 

/ , 
. 

, 
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Pirmadienis, gruodžio 22, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO. ILLINOIS 

New Yorko lietuvių katalikų 
seimelio nutarimai 

1952 m. gruodžio 14 d. Brook-
lyne, Angelų Karalienes parapi
jos salėje įvykęs Didžiojo New 
Yorko ir jo apylinkių lietuvių ka* 
talikų draugijų atstovų seimelis 
priėmė šiuos nutarimus: 

1. Katalikų akcijos reikalu 
Išklausęs J. Brazaičio paskai

tos apie katalikų akcijos ir disku
sijų dėl jos, seimelis nutarė: 

a. talkinant K. Bažnyčiai ir ku
nigams vadovaujant sustiprinti 
pastangas lietuviams katalikams 
sutelkti į parapijų gyvą organi
zacinę veiklą; 

b. įtraukti visus lietuvius kata
likus į lietuvių katalikų organiza
cijas, padarant juos aktyvius lie
tuvių katalikų bendruomenės na
rius; 

c. padaryti pastangų, kad kiek
vienas lietuvis katalikas prenume
ruotų ir skaitytų lietuviu Tcatali-
kišką spaudą, kaip "Darbininkas", 
mažiesiems "Eglute", augštesnių-
jų mokyklų mokiniams "Ateitis", 
be to, "Aidai", "Šv. Pranciškaus 
Varpelis"; 

d. pavesti ALRKF New Yorko 
apskrities valdybai prašyti A. L. 
R. K. F. Centro Valdybą organi
zuoti pastovių įmokų katalikų ak
cijai remti fondą; 

e. prašyti New Yorko ir jo apy
linkių lietuvių katalikų draugijas 
aptarti galimybę ALRKF New 
Yorko apskrities valdybai turėti 
pastoviai dirbantį atlyginamą rei
kalų vedėją. 

2. Katalikių Lietuvių Moterų 
Sąjungos reikalu 

Seimelis, pripažindamas, kad 
lietuvių katalikių moterų organi
zuotas veikimas turi labai didelės 
reikšmės visai Amerikos lietuvių 
katalikų akcijai, skatina naujai į 
Jungtines Valstybes atvykusias 
lietuves katalikes moteris, ypatin
gai ateitininkes sendrauges, įsi
jungti į Amerikos Lietuvių Kata- j 
likių Moterų Sąjungos veiklą. 

3. Lietuviškosios mokyklos 
reikalu 

Seimelis sveikina Amerikos lie
tuvių parapijose augantį lietuvis- , 
kų mokyklų tinklą ir skatina jį Į 
toliau plėsti, įtraukiant visą lie
tuvių bendruomenę lietuviškajai 
mokyklai palaikyti. 
4. Amerikos lietuvių bendruome

nės organizacijos reikalu 
Seimelis, turėdamas galvoje 

bolševikų vykdomą lietuvių tau
tos žudymą ir lietuvių išeivijos 
uždavinius lietuvybei išlaikyti, I 
skatina ir kviečia visus Amerikos 
lietuvius katalikus uoliai remti 
Amerikos lietuvių bendrviomenės 
organizacijos sudarymą. Seimelis 
primena kiekvienam Amerikos lie
tuviui katalikui, kad jo kaip lie
tuvio dalyvavimas lietuvių ben
druomenėje yra lygiai tokia pat 

pareiga, kokia yra jo kaip kata
liko dalyvavimas lietuvių katali
kų bendruomenėje — parapijoje. 
Tik šias abi savo pareigas tinka
mai atlikdamas, lietuvis katalikas 

1 atliks savo pareigas Dievui ir Tė
vynei. 

5. Vasario 16-sios sukakties 
minėjimo reikalu 

Seimelis, turėdamas galvoje da
bartinę lietuvių tautos tragišką 
padėtį ir jos diktuojamą Vasario 

\ 16-sios sukakties minėjimo pro-
; gramai deramą rimtį, sukakties 
minėjimo rengėjams New Yorke 
nesutinkant iš minėjimo progra
mos išjungti pasišokimą, nutarė 
tokį minėjimo parengimą lietu
viams katalikams laikyti nepri
imtiną, jame nedalyvauti ir Va
sario 16-sios sukakties minėjimą 
organizuoti dabartinę Lietuvos ir 
lietuvių tautos padėtį atitinkan
čia programa. 
5. Seimelio sveikinimas Brooklyno 

arkivyskupui 
Didžiojo New Yorko ir jo apy

linkių lietuvių katalikų draugijų 
atstovų seimelis, susirinkęs 1952 
m. gruodžio 14 d. Brooklyne, An
gelų Karalienės parapijos salėje, 
reiškia Jūsų Ekscelencijai savo 
sūnišką palankumą ir savo nuošir
džią padėką už Jūsų Ekscelenci
jos tėvišką globą, kartu patikrin
damas Jūsų Ekscelencijai savo 
prisirišimą ir ištikimybę K. Baž
nyčiai. 

7. Sveikinimas ALRKF Centro 
Valdybai 

Didžiojo New Yorko ir jo apy-
inkių lietuvių katalikų seimelis, 

įvykęs Brooklyne, 1952 m. gruo
džio 14 d., nuoširdžiai sveikina 
ALRKF Centro Valdybą, linkėda
mas pagyvinti Amerikos lietuvių 
katalikų veikimą. 

8. Kunigų Vienybes Centro 
Valdybai sveikinimas 

Didžiojo New Yorko ir jo apy- j 
linkių lietuvių katalikų seimelis, ' 
įvykęs Brooklyne, Angelų Karą- i 
lienės parapijos salėje 1952 m. ! 

gruodžio 14 d., sveikina Kunigų j 
Vienybės Centro Valdybą, dėkoja į 
jai, o per ją ir visiems lietuviams | 
kunigams, remiantiems lietuvių j 
katalikų organizacijų veikimą, ir i 
prašo visus Amerikos lietuvius 
kunigus ir ateity nt atsakyti tal
kos lietuvių katalikų draugijiniam 
darbui. 
9. Sveikinimas Angelų Karalienės 

parapijos klebonui kun. 
Aleksiumi! 

Didžiojo New Yorko ir jo apy- j 
linkių lietuvių katalikų seimelis I 
nuoširdžiai sveikina Angelų Ka
ralienės lietuvių parapijos klebo
ną kun. Juozą Aleksiūną ir dėko
ja jam už suteiktas seimeliui pa
talpas ir seimelio globojimą. 

len, Vokietijoje, besimokančią čia 
nuo 17.IV. 1952 mt. 

Bur. N r. 151 — paruošiamosios 
klasės mokinį Arvydą Povilaitį, 
eveng. tikybos, gim. 19.5. 1943 m. 
Sudarge, Šakių apskr., besimokan 
tį čia nuo 15.4. 1950 m. 

Bur. Nr. 152 — paruošiamosios 
į klasės mokinį Joną Teichertą, 
i evang. tikybos1, gim. 2.9. 1938 m. 
Mišeikiuose, Tauragės apskr., be
simokantį čia nuo 15. 4. 1950 m. 

Mes visi, mokytojai ir mokiniai, 
visada būsime dėkingi ir nuošir
džiai rūpinsimės savo darbais Jū
sų neapvilti, sudėtas į mus Jūsų 
viltis pateisinti. 

Su geriausiais linkėjimais 
(pas.) A. Giedraitis 

Gimnazijos Direktorius 
1952 m. spalio 27 d., Diepholz. 

Great Lakęs Spring Co. (Chi-
sago) pasižadėjusių išlaikyti L. 
Vasario 16 Gimnazijos tris moki
nius sąrašas: 

1. A. Adomėnas, 2. P. Beinoras, 
3. V. Bielinis, 4. E. Blinstrubienė, 
5. B. Blinstrubas, 6. B. Blinstru
bienė, 7. D. Brežinskas, 8. B. But
kienė, 9. M. Dambrauskas, 10. 
J. Daunoras, 11. O. Daškevičienė, 
12. K. Daunys, 13. J. Dudėnas, 14. 
S. Grigaravičius, 15. D. Gedmi
naitė. 16. W. Glytas, 17. V. Gir-
dauskas, 18. J. Grigola, 19. S. 
Gobis, 20. J. Girskis, 21. A. Gir
skis, 22. K. Jeraminas, 23. J. Ja
kutis, 24. K. Jarošius, 25. P. Jurk 
štasi, 26. A. Karaitis, 27. E. Kon
trimas, 28. P. Kaušas, 29. J. Knei-
pa, 30. V. Kiršis, 31. G. Kazėnas, 
32. B. Klobas, 33. J. Levanas, 34. 
M. Macevičius, 35. J. Mantvilas, 
36. J. Mačiulis, 37. J. Meškauskas. 
38. G. Matulevičienė, 39. M. Mon
kevičius, 40. P. Noreika, 41. M. 

Panaras, 42. B. Petrauskas, 43. 
M. Povilaitis, 44. J. Pakalnis, 45. 
V. l aderys, 46. P. P. Račiūnas, 
47. V. Rudvila, 48. K. Oželis-, 49. 
A. Stasiulis, 50. A. Stankevičienė, 
51. R. Sakalas, 52. M1. Šimkus, 63. 
K. Šileikis, 54. A. Šleževičienė, 55. 
V. Šimkus (išvykęs ii čia), 56. J. 
Tulaba, 57. S. Usinas, 58. I. Vens-
kevičius, 59. P. Venslova, 60. J. 
Viktorąvičius, 61. J. Vaznelis, 62. 
J. Vingelis, 63. O. Ravinskas. 

Pasižadėjusiųjų tarpe mes tu
rime Praną Beinorą, kuris išlaiko 
tris savo vaikučius ir likusią ser
gančią žmoną Vokietijoje. Pase
kę Pr. Beinoro įvertinimą svetur 
lietuviškos mokyklos reikšmę, 
mes visi vienybėje kalnus lietu
viškų darbų nuverstume. Tikrai, 
juk vieną vienintelę lietuvišką gim 
naziją turime tik Dlepholze. Ne
mažai rūpesčių turi ir Stasys Gri
garavičius, tų pasižadėjimų kalti
ninkas, kol juos išrenka, kas mė
nesį, kol išrašo kvitus Ir kol per
siunčia. Gal būtų visiems patogiau 
ir išlaidų ir vargo mažiau, jeigu 
sudėtume iš karto nors už tris 
mėnesius?! St. Grigaravičiui dir
bant nakčia, tai iš dieną dirban
čių aukap išrenka E. Ir B. Blins-
trubai. A. B. G. 

— Patvir t ino Hitlerio testa
mentą. Duesseldorfo teismas 
svarstė Hitlerio asmeninio tur
to bylą ir nutarė, kad Hitlerio 
testamentas , kuriuo visas jo 
privatinis t u r t a s , pavedamas 
valstybei, galioja ir tur i būti 
laikomas galiojančiu. 

Lenkų laikraštis 
pagyre Lietuvą 

Clevelando dienraštis „Wia-
domosci Codzienne" (XIII 3 
d.), painformavęs savo skaity
tojus apie Stalino berno Ant. 
Sniečkaus kalbą sovietų kom
partijos kongrese, r a šo : „Kiek
vienas, kas pažino prieškarinę 
Lietuvą ir tos kietos, bet veik
lios tautos pastangas, kuri pat
variai s ta tė ir tvirtino savo 
valstybę kultūrinėmis ir eko
nominėmis priemonėmis, galėjo 
savo akimis matyt i to darbo 
vaisius". 

„Šiandien kiekvienas žino, 
kas darosi Lietuvoje ir tokia 
ten būkle, tad to samozvanco 
Lietuvos atstovo žodžius turi 
pajusti kaip kruviną ironiją". 
„Patikimomis žiniomis, ne tik 
to kraš to bolševizacija,8 bet ir 
rusifikacija eina pagreit intu 
tempu, nes tam taikomos to
kios priemonės, kurios, jei ir 
toliau taip bus, turės iš viso 
lietuvius išstumti iš gimtojo 
kraš to" . 

Dvasiniai pašaukimai gau- dar nėra buvę 200 metų semi-

seja. Paderberne Kunigų Semi
narijoje šiuo laiku mokosi 160 
auklėtinių. Tai skaičius, kokio 

A. t A. 

Skelbkites "Drauge" 

IŠ TREMTIES G Y V E N I M O 
Padėkoj* laiškas Vasario 16 Gimnazijos rėmėjams 

Great Lakęs Spring Co. (Chi-
cago) fabrike dirbantiems lietu
viams padėkos laiškas: 

Malonūs jaunimo globėjai, 
Visų mokytojų ir mokinių var

du reiškiu Jums nuoširdžią padė
ką už atsiųstą kilnų Jūsų pasiža
dėjimą išlaikyti tris mokinius per 
ištisus metus. Gimnazija žino, 
kaip sunkiai užjūriuose dirbama, 
kol gaunamas doleris, žino, kad 
Jūsų poilsis trumpas ir darbo die
nos varginančios, dėl to juo la
biau brangina Jūsų auką ir verti
na pasižadėjimą. Džiaugiamės, 
kad mūsų balsas padėti Vasa
rio 16 Gimnazijai- rado tokį pla
tų ir gilų atgarsj užjūrių tautie
čių širdyse, jog negalima buvo to 
nė tikėtis. Mus jaudina nuoširdus 

NUO û SKSijsf£jusry 
Skaudančių Žaizdų 

IK ATVERV ODOS LIGŲ! 
"r*e, kurie kenčia nuo SENU AT 

VIRŲ i r SKAUDŽIŲ ŽAIZDA. Ji 
negali ramtai sfideti Ir naktimis mlr 
goti, nes Jįj už.»isen6ju8ios žalzdot 
niežti ir skauda. Kad pasalinti a> 
niežėjimą ir skaudSJimą senu at 
viru tr skaudančių žaizdų. uždekit-
DEGULO Ointment. Jo g y d o m o * 
ypatybes palengvins J ūsu skaudėji
mą ir galenite ramiai miegoti nak 
tj Vartokite J} taipgi nuo skaudžių 
nudegimu- Ji* taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSOKIA8IS 
Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos, vadi 
narnos ATHLKTE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplystmą tarp 
plrsčlų. J is yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančio* ir suskilusios odos. J I 
yra gera gyduole nuo visų išviršini* 
odos Ilgu, LEOULO 
Ointment suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, per štamų 1 r 
niežlnclu kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.26 Ir ia.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse Ir Mil-
wauke«, a r b a a t -
siuskite money orde
ri 1 — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Cfaicago 34, 11L 

MLlberry 5-8604 

visų Jūsų susirūpinimas lietuviš
ka mokykla, kur susispietus sau
jelė mokytojų ir jaunimo, sveti
mam krašte, sunkiose ir neįpras
tose sąlygose nori išlikti sau žmo
nės. 

L. Vasario 16 Gimnazija išlaiko 
ir globoja ir pradžios mokyklą, 
vadinamą paruošiamąją gimnazi
jos klasę, kurią lanko 30 mažes
niųjų mūsų moksleivių. Cia ruo
šiamas prieauglis į pirmąją gim
nazijos klasę, todėl labai svarbu 
gimnazijai ir tą paruošiamąją kla 
sę pastoviau aprūpinti. Dėl tų 
priežasčių labai prašomo ir tiki
mės, kad neatsisakysite paimti 
globoti ir išlaikyti vieną gimnazi
jos mokinę ir du paruošiamosios 
klasės mokinius: N 

Būr. Nr. 150 — I kl. mok. Bar
borą Kavaliauskaitę, evang. tiky
bos, gim. 20.10.1940 mt. Strek-

Jr 

A. A* 
PETRAS VASILIAUSKAS 
Gyv. 1712 No. Ashland Ave. 
M iro gruod. 21 d., 1952 m.. 

7 vai. ryto, .sulaukęs 4 i metų 
amžiaus, 

(iitne Llotuvoje. Kilo iš Ko-
ki.škio apskr.. Juodupis vals
čiaus, Gaidžgallu kaimo. Amo-
rlkoj«» ISgyveno 3 metus. 

Pasiliko dideliame nutlūdlmc 
žmona Atirlč (po tėvais Kvet-
.l-iitr-), ;• aūnOs - Algirdo* ir 
'Vytautas, teta Karolina Alek
niene, imsi'Nurr Amelia Raugo-
ltenG ir Jos fti-ima. 

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1860 No. VVood St. Laidotu
vės j vyks truyiad,.,, gruod. 2 4 d. 
l.š koplyčios S:30 vai. ryto bus 
atlydytas j šv. Mykolo parap 
bažnyčių., kurioje įvyks gedu

lingos pamaldos už velionius 
sula . Po pamaldų bus nuly-
dotas j šv. Kazimiero kapines. 

, Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pa/jstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nninicii Žmona, Sūnūs, Te
ta, Pusesero Ir visi kiti j;imi-
ne.s, (Įrangai ir pažįstami. 

Laid. dlrokt. S. Lachawlcz, 
telefonas Vlrginia 7-GG72. 

M 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIV Ai si v 
MED2IAGĄ 

I I . I ' I M 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-1272 
APKAINAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAM K 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro U 
šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

I / 1 i m ,i ,' i 1 • f " , 'i , V> 

LINKSMU ŠVENTU 
K A L E D U 
LINKIU MANO 

KLIENTAMS, 

DRAUGAMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS 

Čia yrą didelis pasirinkimas užiseninių gėrimų: 

K O N J A K A I : 
S * ( s t a r ) H E N ^ E S S Y 
8 • ( s t a r ) M A R T E L 
KISQUIT — ASBACH URALT 

V Y N A I : 
C I N Z A N 6 — Itališkas, CINZANO — Prancūziškas 

S A U T E R N E — Prancūziškas, Ispaniškas Sherry, portu-
galijoH. PORT vynas ir kitu kraš tų vynai, o taip pa t ir 

Amerikos gamybos 

Saldūs likeriai: 
BENEDICTINE, 
CHARTEUSE 

ir kiti 
Importuotas vokiška* alus ir 

kiti gėrimai 

NEPAMIRŠKITE iš anksto užsisakyti staliukus, kurie 
norėsite dalyvauti Naujų Metų sutikime. Bus muzika ir 
šokiai. Sutinkant Naujuosius Metus nemokamai bus duo
dama šampanas ir kugelis. 

JONAS BUDRIKAS 
1442 So. 49th Court, Cicero, Illinois 

Telefonas — T0wnhall 3-9472 

STANISLOVAS AUGAITIS 
Gyv. 3029 W. Arthington 

Htreot. 
MlrS gruod. 20 d., 1952 m.. 

9:40 vai. vak., sulaukęs pu-
HSH amžiaus. • 

Glme Lietuvoje. Amerikoje 
Išgyveno 39 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Marijona (Jakutyte) , 
gyv. Chlcagoje, sesers sūnūs —• 
Stanislovas Ir Antanas Yuknlal 
sesers dukterys — Uronislava 
Švažas, lrene Musich Ir Jose-
phlne Germatn, teta JdarcelS 
Stulglnsklene, jos vyras Myko
las, visi gyv. Waukegan, uoš
vis Antanas Jakutis ir Jo Sei
mą (Chlcagoj) . ir daug kitų 
giminių, draugų, pažjstamų. 

Priklausą prie Susivienijimo 
122 kuopos. 

Kūnas paSarvotas EŽerskto 
koplyčioje, 1646 W. 46th Str. 

Laldotuvčs jvyks tročladlenj, 
gruod. 24 d. IS koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas } Sv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rtojo Jvyks gedulingos ©amal-
dos už vellonles sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laldotuvčse. 

Nuliūdo žmona tr gimines. 
Laid. dlrekt. Ežerskis, tele 

fonas YArds 7-0781. 

nafHjos istorijoj. Visoj Vokieti
joj pastebimas dvasinio pašau-

4 

kimų gausėjimo reiškinys. 

A. A. 
ANTANAS KASPER 

^, 

Gyv. 3635 S. VVood Street 
MirS gruod. 21 d., 1962 m., 

8:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Glme Lietuvoje. Kilo iš Tau-
ragčs apskričio. Amerikoje Iš
gyveno 50 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesuo PetronSlS Kairls ir Jos 
vyras Frank ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažjstamų. 

Laidotuvėmis rūpinasi De-
zulsklų šeimyna. 

Kūnas pašarvotas J. # F . Lu 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her-
mitage Ave. laidotuves įvyks 
trečiad., gruod. 24 d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydė
tas | Sv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioj ivyka gedulingos 
pamaldos už velionius sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sesuo ir gimines. 
Laid. dlrekt. J. F. Eudeikis, 

tel. YArds 7-1741. 

L 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 

1 TOvrnhalI 3 2109 
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S T A R B A K E R Y 

PKRftMfi naujas savininkas ALEKSAS GA1DJURG1S 
PUADRTA KEPTI GRYNA 

L I E T U V I Š K A D U O N A 
ir kitokie kepsniai 

k r f lOMK GAl'N'AMI SIJLŽIKA1 

S T A R 
738 West 3l»t Street 

B A K E R Y 
Tel.: (JAluraet 5-2178 

c ^ = " ^ 

PRADEK TAUPYTI PAS.. . 

1DLANI) SAV1NGS 
m UMN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenua Chicago 32, II I . 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 

^ — 

MIRUS MIELAM P R I E T E U U I 

HENRIKUI RUINEVIČIUI, 
JO ŽMONAI LIUDAI IR PODUKROMS GILIĄ 

' U 2 U O J A U T A REIŠKIA 

MYKOLAS BAJORŪNAS ir 
KAZYS MOCKUS 

a i 

John F. Eudeikis* 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S M O D E R N I O S K O P L Y Č I O S 

4605-07 South Heimitage Avenu* 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMHULANCE DIENĄ I R NAKT| 

V .įpilta £ 

LIŪDESIO VALANDOJ 
ššukiti 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. WcHtcrn Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIIJ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

•HB^H 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

8914 Wesi l l l t h Straet 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

i»idiittiiHl»N Paminklams 
Planu Pasirinkimas Miesto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

AmOiilan.su patarnavi
mas y r a telkiamas 
diena ir n a k t į . Rei
kale Šaukite 
mus. rfJCi*. 

Me* turime koplyčia* 
Rot<elando dalyse 1 r 
v i s o s e Chicago* Ir 
tuojau* patar
naujant. 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 West 23rd PLACE 
10756 S. MIGHIGAN AVE. 

Tel. Ylrginia 7-6672 
PUlmian 5-1270 

AUUUST SALDUKAS, Sekretorius Skaitykite ir platinkite dienraštį draugą" 

PETIES P. GURSKIS 
659 VVest 18tb STREET TeL SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLympftc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 8. LIIUANICA AVE, TeL YArds 7-3401 

m m h MDMra 
3319 «. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1189 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

LEWARDAS ATlttRSKIS^ 
1646 VVEST 46tb STREET TeL YArds 7-0781 

HE=S 3 K Mtą ../.jumiasag 

http://AmOiilan.su
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OTENftA&riS DRAUGAS, CHTCAOO, ILLINOIS Pirmadienis, gruodžio 22, 1952 
—-u 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE i 

X Irenos žumbakytes vestu
ves su Jonu Pabedinsku įvyks 
pef Kalėdų šventes Chicagoje. 
Jonas Pabedinskas yra buvęs 
,,Draugo" bendradarbis, rases 
iš Ispanijos, dabar baigiąs už
sienio prekybos mokslus Phi-
ladelphijos universitete. Jo tė
vas Lietuvoje buvo linų fabriko 
savininkas Plungėje, o dabar 
panašiam fabrikui vadovauja 
Maroke, šiaurės Afrikoje. Irena 
Žumbakytė Marymount kolegi
joje baigė junior College kur
są. Jo* tėvelis yra buvęs Lie
tūkio prekybos skyriaus direk
toriumi Panevėžyje. 

x Stanley Petrulis, La Gran 
ge, 111.. vaistininkas, grįžo iš 
Philadelphija, Pa. Ten jis buvo 
nuvykęs pasiklausyti orkestro 
koncerto, kuriame jo sūnus 
Stanley išpildė solo bosiniu 
vamzdžiu. Tai pirmas jaunuolio 
pasirodymas. Stanley Petrulis 
jr., yra bassonistas ir dabar 
groja Armijos oro jėgų orkes
tre, VVashington, D. C. 

x Kai Jono Kerelio šeima 
dalyvavo vieno lietuvio šerme
nyse, vagys praeitą savaitę įsi
brovė į jų namą, 6844 So. 
Green S t , ir pavogė už $2,000 
vertės rūbų ir brangakmenių. 
Jonas Kerelis, jo žmona Marija 
duktė Ruga ir du sūnūs — Al
fonsas ir Albertas į šį kraštą 
atvyko 1949 m. iš Vokietijos. 
Albertas Kerelis dabar yra 
JAV kariuomenėje. 

X Ernesta D. Tallat-Kelpšai-
te, grįžusi iš Europos, kur iš 
buvo daugiau dviejų mėnesių, 
turinti vertimų biurą Expert 
Native Translation Bureau, 5 
N. VVabash ave., plečia biznį, 
atpirkdama Fred Burg Trans
lation Bureau, Translation of 
all Languages, Suite 1308, 5 N. 
VVabash ave., Chicago, 111. 

x Laikraščio bendradarbiu* 
maloniai prašome savo rankraš 
čius rašyti aiškiai, jei galima 
— mašinėle, būtinai paliekant 
tarpus tarp eilučių, jokiu bū
du nerašyti pieštuku ar ta ball 
point plunksna, kurios raštas 
labai tepasi. Blogai paruoštus 
rankraščius spaustuvė atsisako 
rinkti ir jie gali būti grąžinti 
autoriui. 

X Juozas Vilimas, kurio tė
vai gyvena Marąuette Park, ir 
vėl išrinktas į direktorių tary
bą „Fides" leidyklos, kuri yra 
išleidusi visą eilę gerų knygų 
ir kuri ypač stengiasi veikti 
katalikų akcijos srityje. Juozas 
Vilimas jau nuo 1949 m. yra 
tos leidyklos pardavimo direk
torius. 

x Petras Gurinąs atvyko po
ilsiui į Chicagą, kur Kalėdų 
šventes praleis pas tėvelius jų 
naujame name, 6105 Green St. 
Jis yra linksmas, kad grįžo iš 
ligoninės mamytė, kuri dabar 
sveiksta namuose. 

x Prof. A. Darnusis, bdvęs 
Ateitininkų Federacijos vadas, 
atvyksta į Chicagą, kur jis 
skaitys paskaitą Stud. Ateiti
ninkų Sąjungos rengiamose stu 
dijų dienose gruodžio mėn. 28 
—31 d.d. 

x Mr. ir Mrs. Bronius Za
niauskas, Chicago, 111., atsiųs
dami už kalėdinius atvirukus 
pinigus, rašo, kad šiais metais 
kalėdiniai atvirukai yra gra
žūs. 

— Lietuviai profesoriai Kon
greso Bibliotekoje, šiuo metu 
Kongreso Bibliotekoje VVashing 
tone jau dirba gražus lietuvių 
profesorių būrelis: J. Balys, V. 
Biržiška, D. Krivickas, J. Pa
jaujis, V. Stanka ir A. Tarulis. 

Be jų, ten pat dirba pulk. K. 
Škirpa ir pora lietuvaičių sek
retorių — bibliotekininkių 

PRANCŪZIJOJ 
— Krepšininkas Grybauskas, 

Mulhouse krepšinio komandos 
treneris ir žaidėjas, plačiai gar
sina lietuvių vardą Prancūžijo
j e šiuo metu vykstančiose 
Prancūzijos krepšinio varžybo
se meisterio vardui iškovoti, 
(hybausko dėka Mulhouse ko-

| manda iškilo j pirmąsias vie-

ŽINIOS IŠ OKUP. 
LIETUVOS 

Tai tik pasigyrimas 
Duomenys liečia Jurbarko 

rajono ,,Bolševiko" kolūkį. Vie
tovė nenustatytu, žymu, kad j 
kolūkio plotą jeina „dvarininko 
Ramanausko" žemė. Rašo buv. 
jo kumetė E. Pečiulienė. „Tie
sa", Nr. 227, 1052 m. 

„Nežiūrint to, kad man jau 
autas. Pats Grybauskas dabar y 

ra geriausias Prancūzijos me- arti GO metų, jau išdirbau d 
Pažymėtina, kad Kongreso tikas. Sporto spauda nuolat ra- giau kaip 300 darbadienių, ki 

Bibliotekoje yra ir labai geras ' so apie šį gabų mūsų krepši-!™tų pabaigos išdirbsiu dar 
lietuviškos literatūros skyrius. Į ninką, dažnai minėdama jo tau-! apio šimtą darbadienių. Turint 1 
Gaunama net šis tas iš paskiau 
šiųjų leidinių. 

— Gabi lietuvaitf. Irena Au-
siukaitė, kuri 1951 metais gruo 
džio mėn. iš tremties atvyko J 
JAV, dabar mokosi Sacred 
Hart College VVichite, anglų 
kalboje padarė labai didelę pa
žangą. Jos tėveliai gyvena Chi
cagoje. 

šių metų rudenį per patikri
namuosius egzaminus kolegijos 
profesorių buvo labai augštai 
įvertinta, kad net jos Book Re-
/iew pasiuntė į konkursą. Toje 
kolegijoje ji tėra tik viena lie
tuvaitė, bet per egzaminus ji 
gavo iš anglų k. ir literatūros 
augščiausj pažymį, o tuo tarpu, 
T'ia gimusios ir augusios gavo 
nažesnius pažymius iš anglų k. 

Irena yra šios kolegijos sti
pendininkė ir vėl jai pasiūlė sti 
oendijfl sekantiems metams. 

Mums tik lieka pasidžiaugti, 
kad mūsų jaunimas su energija 
veržiasi į mokslą. 

x Kazimieras Malinauskas, 
529 W. 43 pi., praeitą penkta
dienį per „Draugo" redakciją 
paaukojo Ralfui $10.00. 

x Antanas Valiusius, Midd-
lebury, Ind., „Draugui" rašo: 
„Kalėdiniai atvirukai meniški 
ir prasmingi". 

x Bronė Simukėnas, Grand 
Rapids, Mich., reiškia padėką 
„Draugui" už kalėdinius atviru 
kus ir sako, kad jw gražūs. 

x Jurgis Balčiūnas, Cambrid 
ge, Ohio, rašo mums, kad 
„Draugo" kalėdiniai atvirukai 
gražūs. 

x Mrs. Nijolė Brazis, Cleve-
land, Ohio, rašo: „Dėkoju 
„Draugui" už gražius kalėdi
nius atvirukus". 

x K. Bagdonas, Chicago, 111., 
patenkintas „Draugo" kalėdi
niais atvirukais. 
Kas, kur, kada 

X Pranas Bukauskas, laido
tuvių direktoriaus L. Bukausko 
sūnus, išlaikė jaunųjų skautų 
3713 skyriaus egzaminus. 

X Jonas Dobrovolskis, Mil-
waukee, YVisc, „Draugui" ra
šo, kad kalėdiniai atvirukai yra 
gražūs ir reiškia padėką. 

$< Antanas Norvainis, Chi
cago, 111., rašo Draugui, kad 
šiais metais kalėdiniai atviru
kai visai meniškai pagaminti. 

X A. Skiparls, Seymour, 
Conn., „Draugui" rašo: „Ka
lėdiniai atvirukai gražiai pada
ryti ir meniškai išleisti". 

X Prieš Kalėdų šventes paš
tai yra perkrauti įvairiausiais 
siuntiniais, todėl ir laikraščiai 
nereguliariai gaunami. 

X Dr. V. Sruogienės „Lietu
vos istorija" netrukus išeis iš 
spaudos. Knygą leidžia „Sūdu
vos" leidykla. 

tybe, sportine praeitį, drauge| galvoje, kad už darbadieny gau-
prisimindama Lietuvą, kaipojsime šiais metais po 3 - 4 kilo-
Europos krepšinio meisterį. 'gramus grūdų, man išeis maz-

Idaug pusantros tonos grudų. 
— Lietuvių Moterų Komite-j paĮj j u j a u gavau avansu. Be 

tas Paryžiuje prie Pasaulio Mo- i t 0 ( gausime už darbadienius ne-
tinų sąjūdžio gruodžio mėn. 4 m a ž ą s u m ą pinigų, daug pašaro 

CHICAGOS 2INIOS 
Nepiliečiai turi registruotis Rekolekcijos sužadėtinėms 

M. T. Neely, direktorius Imi- ' Chicagoj, 513 Fulerton pkwy, 
gracijos ii Natūralizacijos J veikia uždarų rekolekcijų na-
fstaigos Chicagoje, primena, I man, pavadintas „Cenacle". 

KAS, KĄ IR KUR 

d. dalyvavo tarptautiniame šio 
sąjūdžio suruoštame bazare. 
Lietuvės šalia kitų tautų daly
vavo atskiru standu-stalu, ku
ris buvo dekoruotas liaudies me 
no išdirbiniais, tautiškomis lėlė
mis ir Paryžiuje gyvenančio 
skulpt. A. Moneio keramika. 
O. Baėkiene, I. Matore, E. Tu-
rnuskienė ir B. Venskuviene 
daug pasidarbavo lietuviško 
stalo paruošimui, tuo gražiai pa 
tarnaudamos lietuviškai repre
zentacijai. 

— Naujoji Studentu Sekcijos 
valdyba Paryžiuje pareigomis 
pasiskirstė: kun. dr. Jucevičius 
— pirmininkas R. Bačkis — se
kretorius, L. Pabedinskas -
dininkas. 

iž-

BRAZIUJOJ 
— Karolis Pažėraitės veika

las „Vaidilos Palikimas" suvai
dintas Sao Paulo. Lapkričio 29 
d. Mokoje Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje suruoštame vakare 
buvo suvaidintas Karolės Pažė
raitės veikalas-montažas ,.Vai
dilos Palikimas". Scenoje buvo 
parodyta senovės Lietuva su 
kriviu ir vaidilutėmis, knygne
šių gadynė, Laisvoji Lietuva ir 
D. P. stovykla. Veikalą jungia 
Vaidilos priesaika stovėti Lie
tuvos sargyboje ir ginti ją li
gi paskutinio kraujo lašo. Tą 
priesaiką, kaipo Vaidilos pali
kimą, iš kartos į kartą, kar
tojo sukilėliai, knygnešiai, kū
rė jai-savanoriai ir pagaliau DP 
stovykloje atsidūrusi Vaidilie-
nė, kurios vyras liko Lietuvoj 
Miško Brolių tarpe, ruošia savo 
mažametį sūnų tam palikimui 
priimti. Montažą paįvairina pro 
logai (melodeklamacija), ku
riais ryškiau apibūdinamas vaiz 
duojamas scenoje laikotarpis. 
Rimtą veikalą, be to, paįvairina 
komiškas elementas, į kaiku-
rias scenas įvesta, religiniai vai 
dilučių šokiai ir paveiksle, vaiz 

ir kitų žemės ūkio produktų, 
Niekada enturėjau tiek daug 
gėrybių, kaip dabar". 

kad. visi svetimšaliui, esantieji 
JAV-se privalo sausio mėnesį 
patiekti savo adresus vyriausy
bei. Tai reikia padaryti panau
dojant formą 1-53, kuri yra 
gaunama pašto ar imigracijos 
įstaigose, 'lai turi padaryti vi
si svetimšaliai (neturj JAV pi
lietybės), kurie sausio 1 d. bus 
JAV-se ar kurie laikinai bus 
išvykę, ftio pastarieji turi savo 
adresą pranešti per 10 dienų po 
savo grįžimo. Nepilnamečių vai 
kų adresus privalo pranešti tė
vai ar jų globėjai, fti pareiga 

• svarbi, jos neišpildžius gali 
būti baudžiama pinigine bauda, 
kalėjimu ar net ir deportacija. 

Atsiras naujų darbų 
Fordo bendrovė, kuri turi sa-

Pastaba. Jei Pečiulienė gale-, vo fabrikus 7401 So. Cicero. 
tų parduoti gautus grūdus „juo 
dai", galėtų gauti apie 6,000 
rublių. Pridėjus apie 800 rub
lių pinigais, kuriuos ji turėtų 
gauti už savo 400 darbadienių 
ir pridėjus žadamas „kitas gė
rybes", jos metinis uždarbis bū 
tų apie 7.000 rublių, arba arti 
600 rublių mėnesiui. Oficialia 
dolerio kaina tai būtų 150 dole
rių, tačiau pagal apytikrią rub
lio perkamąją galią tai atitin
ka apie 30 r-40 dolerių. Jei Pe
čiulienė giriasi pasieksiant 400 
darbadienių per metus, tai, ma
tyt, ji dirba kokį privilegijuotą 
darbą (prie gyvulių), pavyz
džiui, įskaitininkės darbą, kur 
už 8 vai. darbo normą automa
tiškai užskaitomi, pav., du dar
badieniai. 

Blogiau negu baudžiava 
„Paimkime „Girdonių" kolū

kį. Čia gera žemė, yra visos są
lygos vystyti visuomeninį ūkį. 
Tačiau kolūkis atsilieka. Jame 
žema darbo drausmė. Pernai 
čia 4 1 % darbingų kolūkiečių 
neįvykdė darbadienių minimu
mo. 10 kolūkiečių iš viso neda
lyvavo kolūkinėje gamyboje. 
Dėl to už darbadienį čia kolū
kiečiai gavo tik po 1,5 kg grū
dų ir 30 kapeikų. Ne geresnė 
padėtis ir šiais metais. Žemės 
ūkio artelė dar neįvykdė grūdų 
paruošų plano, vilkina žiemken 
čių sėją. Panaši padėtis „Gegu
žės Pirmosios", „Ryto" kolū
kiuose" — rašo „Tiesa". 

Pastaba. Ką reiškia 1.5 kg 
grūdų ir 30 kapeikų už darba
dienio normą (kuriai atlikti 
kartais reikia dviejų ir net dau
giau dienų), galima spręsti iš 
to, kad duonos kg kaštuoja 
1.65 — 1.85 rb., 20 cigarečių 
(„Parašiutas") — 1.20 rb., 1 

duojančiam Laisvąją Lietuvą,, 1 Q _ 1 5 ^ k i a u . 
tautiškieji šokiai, Jadvygos Ami * J
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Chicagoje, pasirašė papildomą 
sutartį su JAV aviacija paga
minti už $20 milionų turbininių-
sprausminių Pratt-VVhitney mo
torų. Tiems darbams jau da
bar reikia 1,500 naujų darbi
ninkų, o poros metų laikotar
pyje iš viso bus priimta net 5,-
000 nauji darbininkai. Jau ir 
dabar tuose Fordo fabrikuose 
dirba 11,500 darbininkų. Kiek
vienas iš jų J-57 motorų turi 
20,000 dalių ir jas atliejus dar 
reikalauja daug ir tikslaus ran
kų darbe. 

Rekordinis pirkimas 
Prekybos specialistai, panau

dodami duomenis iš pirmos pu
sės gruodžio mėnesio, spėja, 
kad šiemet prieškalėdiniame lai 
kotarpyje bus rekordinis pirki
mas. Žmonių pajamos yra pa
siekusios augščiausią laipsnį, 
tai ir dovanų perkama šiemet 
daugiau, kaip anksčiau. Dau
giausiai drabužiai ir kiti smul- { c a g 0 S miesto susisiekimas, nu 
kūs namų apyvokos dalykai, ^ . g n Upį rkti dar 300 naujų au-
Ddaug p e r k a m a maisto, t o b u s ų įr tramvajų (gatvėka-
ypač vartojamo per šventes.; rių)f tam reikalui numatydama 

Kiekvieną savaitgalį čia būna 
kokios nors mergaičių ar mo
terų rekolekcijos. Sausio 23— 
25 dienomis bus rekolekcijos 
sužadėtinėms, besiruošiančioms 
vestuviniam gyvenimui. Vieta 
rekolekcijose užsisakoma laiš
ku ar telef. (Lincoln 9-0725). 

Plaukymo rungtynes 
Chicagoje įvyko plaukymo 

rungtynės tarp Loyolos univer
siteto, VVright kolegijos ir Illi
nois Technikos Mokyklos stu
dentų plaukikų. Loyolos univer 
sitetas laimėjo visas pirmąsias 
vietas, išskyrus 200 jardų plau 
kimą ant krūtinės. Punktų lai
mėjo: Loyola — 55, VVright — 
27 ir Illinois Tech. 11. 

$500 ligonei 
Susidarė grupė geraširdžių 

chieagiečių, kurie, sužinoję, 
kad jjali būti iš buto išmesta 
polijo liga serganti M. Kits-
miller, ėmė organizuoti jai pa
galbą. Komitetas, susidaręs iš 
dvasininkų, tarnautojų, laik
raštininkų, praneša, kad jie jau 
surinkę ligonei $500. 

Pakele atlyginimą 
Armour, Cudahy ir Swift Co. 

darbininkai gaus didesnį atlygi
nimą. Kainų kontrolės įstaiga 
leido pakelti algas, kad išlygin
tų įvairiose vietose nelygų mo
kėtą atlyginimą, taipgi bus pa
didintas atlyginimas naktinių 
pamainų, šeštadieniais bus mo
kamas puse didesnis atlygini
mas, nors tai ir būtų penktoji 
darbininko darbo diena toje sa
vaitėje. 

Gerins'susisiekimą 
CTA, kurios žinioje yra Cht-

— Vienas žodiH — ne šneka. 
^Vienas* vyras — ne talka, bet 
Vienas doleris labdariams — 
didelti parama! 

Tad negailėk menkutės dova
nėlės, o kartu ataiteisk už gau
tas kalėdines sveikinimų korte
les iš Holy Family Villa, Or-
land Park, 111. 

— Studentų suvažiavimas 
New Vorke. Vasario-7—8 d. 
New Yorke šaukiamas pirAa-
sis rytiniuose pakraščiuose stu
dijuojančių lietuvių studentų 
suvažiavimas. Dalyvauja Bos
tono, New Yorko, Philadelphi-
jos ir VVorcesterio skyriai. Su
važiavimui rengti sudaryta pa
ruošiamoji komisija, kuriai va
dovauja R. Kezys (100 Cook 
S t , Brooklyn, 9, N. Y ) . 

x A. Paulavičius, Cicero, 111., 
x Vladas Kaniauskas, Chi- »D™U&°" r a š o : „Kalėdiniai at-

cago, 111., „Draugo" Administra v i r u k a i y r a g™žūs". 
ei jai rašo: „širdingai dėkoju x Dr. G. Valančius išvyko 
tamstoms už tokias gražias ka- pasigydyti nuo reumatizmo į 
ledines korteles". Hot Spring, Ark. 

brozaitienės vadovaujami. Vai
dino K. Pažėraitės vedamų lie
tuviškų pamokų mokinės ir 
Broniaus Guigos vadovaujamas 
scenos mėgėjų būrelis. 

Be to, tame spektaklyje su
šoko du šokiu Marija Vagne-
ryte ir skambino pianu Elvira 
Kilčauskaite. 

ITALIJOJ 
— Klierikas Pranas Dauk

nys, MIC, Romoje Angelicum 
Universitete" studijuojąs teolo
ginius mokslus, gruodžio 20 d. 
priėmė subdiakono šventimus, 
diakonatą gaus 1953 m. sau
sio 25 d., o kunigystės šventi
mus priims vasario 28 d. Jis 
parašė jaunimui knygą: „Rite
rio kryžius". 

— Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, prieš Kalėdas aplankė 
Italijoje išsisklaidžiusius lietu
vius šalpos reikalais. Kun. Vaiš
nora yra Balfo atstovas Itali
joje. 

lienos 18 — 22 rb., sviesto —-
35 rb., dešros — 30 rb. 

— lietuvius supažindina su 
japonu ir kinų dainomis... Sov. 
Lietuvoje chorai jau pradėti 
mokyti dainų, su kuriomis tu
rės pasirodyti per dainų šven
tę. Klaipėdos rajone dainų 
šventėje pirmą vietą laimėjo 
„žemaitės vardo kolektyvinio 
ūkio" choras. Lietuviai taip pat 
pradėti supažindinti su kinų, 
japonų ir kitų „dainomis apie 
taiką ir laisvę". Sių dainų trans 
liacija buvo duota lapkričio 30 
d. per Vilniaus radiją. 

— Planai palieka ant popie
riaus. Ukmergėje buvo užpla
nuota per metus pastatyti du 
namus, bet ir to nepadarė 

Pasirodžius automobilių nau 
jiems modeliams ir jų pirkimas 
padidėjo. 

Ekonomistų suvažiavimas 
Katalikų ekonomistų draugi

ja, kurios pirmininku yra Ford 
hamo universiteto profesorius 

$6,750,000. Bus taipgi įrengia 
mos naujos miesto susisiekimo 
priemonių stotys — garažai. 

Moksleiviai krepšininkai 
Chicagos katalikų augtesnių-

jų mokyklų krepšinio turnyre 
pirmą vietą laimėjo Corpus 

Fr. H. Baervvald, gruodžio 29 j Christi penketukas, antrą — 
šv. Onos Augšt. Mokykla. 

Ateme leidimą 
Kai policija susekė, kad svai

galų parduotuvės Spot Lite sa
vininkas turi ryšį su narkotikų 
prekyba; buvo atimtas iš jo lei-

ir 30 dienomis Chicagoje, Con 
rad Hilton viešbuty, turės savo 
suvažiavimą, kuriame bus svar 
stoma tema: „Tarptautiniai 
ekonominiai santykiai ir kata
likybės principai". Bus taipgi 
nagrinėjami Marshallio plane 
padariniai, .darbo unijų klausi
mai, necivilizuotų tautų reika-

Pašte rugiapjūte 
Griežčiau baus vairuotojus, Chicagos paštas pasamdė 

„ . . , . .. ' . i 23,000 laikinų padėjėjų, kad ga 
Susisiekimo policijos viršinin- ^ a p s i d i r b t i s u l a i š k ų i r s i u n 

tinių antplūdžiu. 

Trumpai iš visur 
— Komunistai puola vysku

pą. Iš Varšuvos pranešama, kad 
Katovicų vyskupas Adamski bu 
vo įspėtas dėl jo veiklos, sie
kiant atgaivinti religijos moky
mą Lenkijos mokyklose. Prieš 
kiek laiko jis yra bandęs su
rinkti savo vyskupijos bažny
čiose tikinčiųjų parašus šiuo rei 
kalu. To negalėjo pakęsti Sile
zijos tautinio fronto komitetas 
ir paskelbė rezoliuciją, smer
kiančią vysk. Adamski drauge 
su jo koadjutorium ir genera
liniu vikaru. Lenkų spauda, 
apie tai rašydama, jau kalba 
apie Katovvicų eksvyskupą. 

— Uždraudė krikštyti vaikus 
Kinijoje. Naujasis taip vad. „Re 
formuotos kinų katalikų Baž
nyčios" kalendorius nepripažįs 
ta švenčių visų kinų ir užsie
niečių kankinių, kurie per du 
paskutinius šimtmečius yra mi
rę už tikėjimą. Be to, šios nau
jos „bažnyčios" vadovybė už
draudė tikintiesiems klausyti 
šv. Mišias darbo dienomis, o 
„reformuotiems" kunigams už* 
draudė krikštyti vaikus. 

— Nauji kankiniai. Iš 30 mi
lionų Korėjos gyventojų apie 
185,000 buvo katalikai. Jų dva
siniu aptarnavimu rūpinosi 8 
vyskupai ir 252 kunigai. Siau
čiant karui, apie 100 kunigų bu 
vo komunistų nužudyti, nuken« 
tėjo ir keletas tūkstančių kata
likų. Keletas vyskupų ir daug 
kunigų yra žuvę be žinios. 

— VS1 prievartavimas. Kini
jos komunistinė valdžia visoj 
Kinijos teritorijoj uždraudė 
skautų sąjūdį, jo vieton įkur
dama taip vadinamas „Jaunimo 
trupes". "Jaunuolis, įsirašyda-

kas pranešė, kad nuo gruodžio 
26 d. bus griežtai sekami ir bau 
džiami tie vairuotojai, kurie 
neteisėtai pastato automobilius 
miesto centre uždraustose vie 
tose ar uždraustu laiku. Bus iš- Į katalikų mokyklose prasidės 
rašomos pabaudos (tikėtai), o Į gruodžio 23 d. 3 v. p.p., pas-

prekyoa; ouvo atimtas is jo » ? m a s . § į o r g a n i z a c i j ą i t u r i pri-
dimas laikyti tą užeigos vietą. ^ ^ ^ ^ ^ v § l i a v ą w . 

kytis komunistinio jaunimo sta
tuto ir įsipareigoti visas savo 
jėgas aukoti didžiajam prezi
dento Mao idealui. 

— Penki šnipai sušaudyti 
Formozoje. Neseniai dar penki 
raudonieji šnipai buvo sušaudy 
ti Formozoje. Nuo lapkričio 26 
d. jau sušaudyta 59 raudonie
ji šnipai. 

Kalėdų atostogas 
Švenčių atostogos Chicagos 

kurių automobiliai ilgiau pasto
vės, tų bus nuvežti į garažus ir 
savininkai patys už tai turės 
apsimokėti. 

I 
Įsigijo ne pinigais, o 

revolveriais 
Trys ginkluoti revolveriais 

negrai įėjo į Paul's Drug Store, 
6161 S. Kedzie ir grasindami 
revolveriais suvarė savininką, 

rašo bolševikiška „Tiesa". Mat j jo padėjėją bei du pirkėju į ša 
statybos medžiagos gabenamos i lutinį kambarį, liepė nusimauti 
į „broliškas respublikas". Rei- kelnes ir ten pasilikti. Jie pri 
kia Ukmergėje atremontuoti 47 
namai, nutarta remontuoti 27 
namus, o atremontuoja tiktai 
14. 

sipildė maišus prekių, jų tarpe 
kvepalų irs kitų dalykų, taip už 
$500 bei pagrobė pinigų $200. 
Banditai dar nesugauti. 

kiau mokslas vėl prasidės, sau
sio 5 d. 

Seni tiki viskuo, vidutinio am
žiaus žmonės įtaria viską, jauni 
žino viską. — Oscar Wilde. 

Sveikinu visus savo 
pažįstamus ir pirkėjus su 

Kalėdų šventėmis 

J. KARVELIS 
3249 S. Halsted Street 

Chicago 8, UI. 
DAnube 6-1136 

• • » * ' •*• " — • " • ' ' 

• Geriausia Kalėdoms do
vana gera knyga . Didžiau
s ias liet. knygų pas i r ink imas 
t ik pas M. Zablocką, 3322 S. 
Hals ted St., Chicago 8, EI. 
Telef. CLliffside 4-7160 

LIETUVOS IR KITŲ 
KRAŠTŲ PAŠTO ŽENKLAI 

ALBUMAI, KATALOGAI 
Lietuviški kalėdiniai atvirukai. Impor

tuoti vokiški ir vietiniai aukštos koky
bes Žaislai, modeliai, vokiškos žirklės. 
Labai žemos kainos. Lietuviška prekyba, 
dipl. ekon. Ričardas Estka, 1635 West 
63rd St., Chicago 36, 111., tel. GRovehill 
69202. 


