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liai praveria duris ir su dide
liu pasibiaurėjimu atsistoja
prie stalo, už kurio dideliame
fotelyje ilsisi fabriko šefas
T
r
Otto Zieger. Jis užsidega naur O / A S BENEŠICNAS
J. GAIGALAS-VAINIS DAINORAS
J ją cigarą, keletą kartų su pa
Klaikūs ir be galo ilgi žva atsistoja Otto Zieger. Ir da sitenkinimu išpučia dūmus,
Senojoje mūsų tlvynėje potai, žodžiu visi patieka
kių šešėliai šokinėjo pilkose bar Danutė pro veidrodžio atsikrankščia ir kartu su sto
Lietuvoje, iki jinai nepaži lai yra šalti. Kai kur pade
baiako sienose. Kažkur toli kraštus lyg, rodos, mato iš ru sprandu atmetęs didelę
no paskutiniųjų kruvinųjų da ant stalo virtų pupų bei
mame bažnytkaimyje laikro sipūtusį jo veidą, nukarus) galvą žiūri į ją.
raudonojo ar rudojo fašiz žirnių. Pagrindiniai gi Kū
— Aš jus šaukiau pasikal
dis dusliai skaičiavo valan pagurklį ir didelį biaurų apmo okupacijų, nuo senų lai čių valgiai skaitomi iš mil
das. Kambaryje buvo visiąka gamą kairėje veido pusėje. -Ji bėti, — storai gargaliuojankų kas metai buvo kartoja tų kepti apskritučiai kuku
tyla, tik kada ne kada sucyp stengiasi negalvoti nei apiejčiai vokiškai pasako stovin
mi kaime ir tiek pat mieste liai, vadinami "sližikais",
davo pelės ir penkiolikos mie jį, nei apie fabriką, nei apie čiai Danutei. — Sėskit, — pa
gražūs Kalėdų švenčių pa virti kviečiai, kurių ir vieni
gančių merginų krūtinės mo rytdieną. Bet viskas veltui. rodo kėdę šalia savęs. Sun
pročiai, kas buvo požymiu, ir kiti valgomi su saldintu
notoniškai gergždamos alsa Išpurtęs Otto veidas dar la kiai supranta Želvytė, ką sa
vo vienodu ritmu. Retkarčiais biau ryškėja, ir storos, krei ko jai juokingai storas Zie
kad lietuvių tauta moka iš vandeniu, miešimu. Kūčių
viena ar kita miegančiu gar vos lūpos keistai prasišiepia ger. Ji tik linkteli galva ir
laikyti savo garbingas sa sližikus kepa su aguonomis.
siai susapnuodavo; nusijuok rodydamos rudus dantis, žel vėl lieka stovėti.
vitas kultūros tradicijas.
Kai Kūčių stalas yra pa-'
davo ar giliai atsidusdavo. vytė sukniumba ant stalo,
— Prašau sėsti, — dar kar
Mes gerbiamiesiems dnr. ruoštas, susėda aplinkui vi
Bet tas būdavo tik trumpą veidą panarindama dreban tą pasako direktorius ir su
"Draugo'' skaitytojams tru sa šeimyna. Tuomet šeimos
valandėlę. Paskum vėl tyla. čiose rankose. Tačiau Ziege- juda kėdėje. Nežinia ar jo
Ir ta tyla, tas žvakės mirk rio veidas, lyg vaiduoklis, dar žodžių ar judesių paveikta
mpai aprašysime šiuo kar galva tėvas, o jei jis miręs,
sėjimas, gailus pelių cypimas, ryškiau stovi jos akyse, dar Danutė patraukia kėdę toliau
tu Kūčių papročius, kurie tai motina ar vyriausias iš
monotoniškas merginų alsa labiau šiepiasi jis, ir dideli nuo jo ir atsisėda. PTO pla
buvo daugiausiai Lietuvos šeimos atsistoja, su juo at
vimas ir baisi rytdiena Da atsikišę jo dantys jau netelpa čiai juokui atidarytas Ziege
Aukštaitijoje metai iš me sistoja ir visi, persižegnoja
..
nutę Želvytę vedė į pamiši jo burnoje. Danutė laukia, rio lūpas ji mato stambius
tų palaikomi. Gal visi Ame ir sukalba ar visi balsu ar
mą. Ji sėdėjo truput: palin kada jis stambioms putnioms parudusius jo dantis.
rikos lietuviai tuos savo tė kas sau tyliai maldą. — po
kusi prie klibančio stalelio, rankoms suspaus jos veidą ir — Ar sunku jums dirbti?
vų papročius į>er Kalėdas ir terius. Dėkoja Viešpačiui,
nervingai lankstydama ir iš gašliomis akimis žiūrės į ją — vėl klausia direktorius ir
kartoja, bet visgi ir gražu kad laimingai leido ir šiais
Garbe Gimusiam Kūdikiui!
("The Marian" klišė) tiesdama nedidelį popierio la taip, kaip šiandien kad žiūrė vis dar šypsosi.
ir garbinga savo tautos kul metais visiems susirinkti
pelį. Pro langą, barako pa jo pasikvietęs į savo kabine — Sunku, — negalvodama
tūros savitumų ir ypatumų prie bendro Kūčių stalo, kad
sieniu, praėjo sargybinis bari tą. Ji norėtų garsiai šaukti, atsako Danutė ir nejučiomis
nepamiršti, tai suglaustai laimino ūkį ir stalą visokio atvažiuos piršliai; apkabina Mišiose. Po pamaldų sugrį kindamas girgždančia, jau bet nepaprasta baimė ir aša žvilgteli į stiklu supiaustytas
aprašome.
mis apkrovė gerybėmis, pa tvoros štankietus — jei po žę jau vaišinasi visokiau nuo Didžiojo Karo jam tar ros užima jai žadą. O Otto rankas.
simeldžia už tuosjkurie šiais porą, tai valgys duoną iš siais riebiais Kalėdų patie
veidas rodos slenka — Reikėjo anksčiau pasa
Tiesiog iš paties Dievo metais jau nfbesėdi prie aruodo; o jei ne po porą, kalais, kaip virtais kum naujančia medine koja. Da Ziegerio
prie jos artyn ir artyn, želvy kyti: būčiau lengvesnį darbą
tarytum buvo surėdyta, kad bendro stalo... Po to vyriau tai teks maitintis iš maiše piais, skaniomis Lietuvos nutė krūptelėjo. Oro srovė tė tartum jaučia stiprų dvo davęs.
| sujudino žvakės liepsnelę, pa
Kūčių dieną visos Lietuvos sias šeimos paima iš lėkštu lio... Atsiranda tokių išdai kaimo dešromis, visokiais vedžiojo ją po kambarj ir vėl kianti kvapą pūvančių jo dan
—Bet, pone direktoriau,
žemes erdvėje ^krisdavo di tes plotkas, vadinamą Die gininkų, kurie eina klausy kitokiais mėsos kepsniais nurimo. Gilus atodūsis pravė tų. Ir ji dreba, purtosi ir dar kad ten ir daugiau dirba. Mu
deliais gabalais snaiges, vo pyragą, pats a t laužia ga tis po kaimynų langais, ką bei patiekalais, pyragais, rė Želvytės lūpas.
tvirčiau spaudžia
ašarotą ms visiems lygiai sunku. Ir ta
kaip sena žmonių kalba sa baliuką ir duoda laužyti iš kiti šneka, bet tai dažnai riebiais rūkščiais kopūstais
veidą prie drebančių rankų. stiklo vata taip piausto pirš
,
—
Tai
vienintelė
išeitis,
—
kant — krinta iš dangaus, bendro gabalo visiems pa prasimano nerimti "pramušt ir pan. Pažymėtina, kad Ka
Staiga pro suspaustas lūpas tus, — rinkdama Žodžius, lau
—
Danutės
akyse
sužibo
aša
kaip skepetomis... Tada vai gal vyresniškumą; po to po gaiviai"...
lėdų šventes Lietuvos kata ros, o sustingę pirštai šaltai išsiveržia vienas vienintelis žyta kalba ir nieko negalvo
kams su paaugusiais labai gabaliuką Dievo pyrago de
dama kalba Želvytė. Otto
likiškasis kaimas ir net nučiuožė blizgančiu žirklių šauksmas.
Ziegeris persisveria per fote
įspūdinga eiti į mišką par da ant kiekvieno valgio...
Fimtesnės šeimynos po miestas švenčia labai iškil
plienu. Lyg dideli fabriko ra
sinešti Kalėdų eglutę. Kad Tada susėda visi ir pradeda Kū&ų vakarienės susėda ap mingai, bet blaiviai, atseit tai sukosi mintys gražinda
— Vincai, Vinceli gelbėk! lio šoninę atramą ir pirma
ir mažulytis lietuviukas, ta Kūčių vakarienę, kuri tra- link stalą ir gieda iš Kan- nevartoja svaigalų. Ir pir mos ją į gyvenimą prieš pu — Ir Otto veidas rodos pama negu Danutė spėja ką nors
rytum vos pasirita žeme, dicingai suburia visus šei tickos advento giesmes, kaip mąją Kalėdų dieną pralei sę metų, sukeldamos šiurpu žu traukiasi nuo jos. Jai da pagalvoti, jis paima jos ran
bet su spindinčiom akutė mos narius iš arti ar toli... "Eik Adomai i i Rojaus" ir džia tarp savo šeimos narių, lingą drebėjimą bombų kriti rosi lengviau ir galų gale ji ką ir žiūri jai į akis. Staiga
išdrįsta pakelti galvą. Pro a- ji ranką ištraukia ir atsisto
mis ropoja per pusnynus,
o tik kitą dieną kartais ei me, kruvinas nuo darbo ran šarotas
Pakis mato mirguliuo ja.
Šeima, sočiai pavalgiusi ]
apsnigtas, kad parsineštų
kas parodydavo, atverdavo jančią žvakių šviesą ir sa
na
jau
pas
kaimynus
bei
gi
Kūčių šieną ant stalo pa
—Ko jūs bijote? Aš čia
eglutę, kurią vakare su tė pasninkiškų valgių, nes per
sunkų jlgesį, bet ryškiausiai vo veidą mažame apsitrynumines
svečiuosna.
prieš ją pastatydavo šlykštų siame veidrodėlyje. Vietoj esu šefas ir jums nieko blogo
vais, ar vyresniais broliais dieną, ypačiai senesnio am lieka gulėti per visą naktį,
Taigi matome, kad Lietu jos fabriko šefą Otto Zieger. Otto prieš ją iškyla šviesus, niekas nepadarys. Aš norė
puošia: kabina žvakutes, žiaus, dažniausiai visai ne nenuima dalinai ir valgių
jau patikrinti, ar jūs neme
keptus mamos riestainelius, valgo — pasninkauna, pra nuo stalo, be to, padeda voje Kalėdų šventės turėjo Jo pamatymas išdildė viską, garbanotų plaukų ir ryškiai luojate, kad stiklo vata piau
kryželį ant* to stalo, kas tu labai gražius ir aukštos se kas iki šiol jai buvo baisu.
saldainius, obuolius, vatos deda traukti iš po staltie
mėlynų akių Vincas. Jis šyp sto rankas.
ri priminti, kad tą naktį
Jos
mintyse
buvo
tik
rudasis
sos prieš ją kaip ir visuomet.
kuokšteles, kuri vaizduoja ses savo laimės smilgą. Tai gimsta Kūdikėlis prakartė- nos savo kultūros papro
Visagalintis šefas vėl rodo
šefas
ir
prieš
pusmetį
Tėvy
Jo rūbai suplyšę, purvini ir stambius parudavusius dansniegą... Po eglute pastato yra, traukia iš po staltiesės lėje taip pat paprastoje pie čius, kaip kad aukštą kul
iš kartono pagamintą Šven išdraikyto šieno kuo sto mens kūtelėje ant šieno.
tūrą išlaikė visa lietuvių tau nėje paliktas Vincas. Tik tie vietomis išmarginti raudono-, tis. Lengvas šiurpulys nudu, dėl kurių ji praleidžia šią
tosios Šeimynos paveikslą riausią ir kuo ilgiausią šiau
ta. Taip buvo iki 1940 me gilią naktį klaikioje' žvakės mis dėmėmis. Veidas išblyš-1 krato Danutę, bet ji ir vėl nuRyto metą šieną nuima tų, kol Lietuvos arimuose šviesoje, tik tie du, kurių kęs, ant rankų iššokę tam-, rimsta pagalvojus, kad gal
prie Jėzaus Kūdikio prakar- delį. Kas kokio dydžio iš
jis tik gero jai nori.
traukia šieną, tas ateinan šeimininkas nuo stalo, nu nebuvo Kruvinų raudonųjų vienu taip šJrkštisi, o kito šios gyslos.
teleje ir su piemenimis...
— Sėskit, — vėl rimtai sačiais metais turės tokią lai neša į tvartą ir išdalina gy okupantų pakirsta laisvė, ilgisi, dėl jo kenčia ir aukoja
Visa šeima anksčiau eina mę.
Dar niekad Danutė nebuvo ko šefas. Jis visiškai nesijuovuliams.
kol Lietuvos žemės 'nepradė si.
į pirtį, o po to tėvas, apmačiusi jo tokio. Paskutinį kia, žiūri į ant sienos kaban
jo mindžioti purvinai sukru
Danutė tvirtai apkabina kartą matė jį susirūpinusį, tį Fuererį ir kažką galvoja.
liuobęs gyvulius, grįždamas Po Kūčių vakarienės, at Kūčių dieną ir kiekviena vinta suplyšusią nagine. O
iš tvarto, parsineša glėbį likę vakaro kambario ruo me mieste lietuviškos kata po to prasidėjo persekioji žirklių žiedelius, pataiso nedi- d č į o m a k i m s u k ą s t a i s Želvytė atsisėda ir laukia, ką
kvepiančio šieno,' kurį iš šą, ypačiai jaunieji broliai likiškos šeimos parsigabena mas už lietuvišką žodį, už delį veidrodėlį ir prieš save j d a n t i m i 8 j ^ t v i s t i k d a r t o kį jis sakys.
— Aš jau seniai galvojau,
draiko ant stalo. Motina už- ir seserys, užsiima burtais, puokštelę šlieno ir padeda lietuvišką paprotį ir lietu pamato ilgus, didelėmis vii- t k o k g į r rieš t a i k a d b u .
tiesia ant šieno balčiau-ią) Nors katalikų tikėjimas bur ant stalo prį-eš Kūčių vaka višką katalikišką šventę. nimis paleistus, ant pečių gu vo. Dabar jis taip pasikeitęs kad jums sunku ten dirbti,
lančius, geltonus kaip ginta ir nuo jo dvelkia stiprus pu bet nebuvo kuo jūsų pakeisti.
drobinę staltiesę, kuri iš tus draudžia, bet lietuviuo rienę. Ta tradicija ėjo me
ras ir švelnius kaip šilkas,
skrynios (vadinamo "kupa- se tas paprotys yra įsišak tų metais ištisai per visą
Švenčia ir dabar lietuvių savo plaukus. Pakilusi ranka šų ir parako kvapas. Ji sten Dabar yra proga, ir nuo ry
ro") išimama didžiųjų šven nijęs, kuris užima lyg savo Lietuvos šventąją žemelę... tauta tas didžiąsias žiemos i\x Žibančiomis žirklėmis at giasi jam nusišypsoti, tačiau tojaus jūs dirbsite kitoje vie
šypsnis numiršta ant jos lū toje.
čių metu. Motinai padeda tišką "žaidimą". Buriama
šventes
arba
savo
širdyse,
sitrenkia
į
stalą,
šaltu
pra
Danutė gal tik pusę žodžių
Kalėdų rytą šeimos nariai,
vyresniosios dukterys su vi vašku, anglimi ir p. Pa
kaitu blizganti kakta atsire pų. Ji žiūri į jį ir netiki, kad suprato, .bet jai ir to užteko,
arba
požemiuose.
Ir
kaip
nešti Kūčių patiekalų šal ima bliūdą vandens, pasta kurie tik laisvi nuo būtiniau toji kenčianti sukruvinta mia drebančios rankos. Skaus iš stipraus jaunyste žydinčio kad žinotų, jog rytoj ji dirbs
tus visokiausius valgius, ku to ant stalo, tuomet i kokį sių ruošos darbų, visi va tauta švenčia dabar, aš mie mas, ilgesys, meilė ir kančia Vinco paliko suvargęs ir tik kitur. Ji su dideliu nepasiti
viesulais skraido jos galvoje. žvilgsnyje rodantis jėgą vy kėjimu pažiūrėjo į Otto. Gal
rie yra pasninkiški, nes gry indelį įpj austo vaško arba žiuoja ar eina ) bažnyčią
liesiems skaitytojams apra Ji klaikiu, prigesusiu žvilgs ras.
nai katalikinis Li e t u v o s švino ir tarpina ant ugnies; ankstyviausiai ir dalyvauna l
būt jis tai suprato, o gal iš
niu dairosi po kambarį, lyg Danutė krūpteli ir sujuda papratimo gana rimtai pat
kraltas pasninkus gražiai iš kai ta medžiaga ištirpsta, iškilmingose Bernelių šv. šysiu kitu kartu.
ieškodama pagalbos, paguo kėdėje. Išblyškęs Vinco at virtino.
tėvų prosenių išlaikė. Kū staigiai lieja vašką ar šviną
A. TYRUOUS dos ar patarimo. Bet kamba vaizdas pasineria neaiškioje
čių stalo patiekalai būna vi i vandenį/. Tada išima iš van
ryje be penkiolikos miegan migloje ir dengiamas Danutės — Taip, tai yra tiesa, —
suomet tokie: sūdytos sil dens ir žiūri, kokia figūra
čių mergaičių ir krebždančių ašarų dingsta. Ji vėl lieka ir patinęs jo kairės akies vo
kes, keptos silkės su alyva, išeina ir t.t. Toliau — neve
O Kūdiki Kristau, gyvenimas mūsų
pelių nieko nėra. Pavargęs viena sunkiose savo mintyse. kas uždengė rudą akį. Želvy
žuvys virtos ir keptos, avi dusios merginos susėda prie
Kaip Tavo varge ir neturte pradėtas.
jos žvilgsnis vėl atsiremia j Ji nejučiomis išlanksto nedi tė nežinojo ar džiaugtis ar
žinių miltų kisielius pilka- stalo ir meta nuo kojos me
Ir nūn ne medum ir ne pienu ten plūsta,
blizgančias žirkles, paskum į delį raštely, pririšusį ją šią liūdėti. Noras bėgti nuo taip
sai, kuris valgomas su šal dines klumpes ar atsegtas
Kur mums kaip vaikams nebeliko jau vietos.
mažą apsitrynusi veidrodėlį naktį prie stalo, išspaudusi kankinančio darbo buvo di
tu saldintu vandeniu, vadi odines kurpaites durų lin
Vėl ji mato gražius siūbuo ašaras. Smulkus mašinėlės delis, bet nepasitikėjimas ir
kui.
Reiškia
—
jei
kurpaitė
namu 'miešimu". Tas mie
Per jūras, pro kalnus, pro palmes,
jančius savo plaukus, nuo a- raštas ploname popieryje ve biaurėjimasis šituo galiūnu
šimas pagaminamas iš vi nukrenta prie slenksčio, tai
Toli mirguliuoja baltoji mūs bure.
šarų ir nemigo patinusias a- da ją vėl prie fabriko šefo minutėmis augo. Ji norėjo jau
rinto vandens, cukraus ir tais metais išeis iš namų —
kis ir baltą be mažiausio rau kabineto durų. Ji vėl jaučia atsistoti ir bent iš mandagu
Tik Tavo vardan mums stebuklai ir psalmes
donumo veidą. Ji taip norėtu lygiai tokią pat baimę, kaip mo jam padėkoti, kada jis įr
dėl kvepėjimo įmaišoma ge ištekės, jei kurpė nukrenta
Kaip dovanos* šventos kelionėje kurias.
nežiūrėti į save ir negalvoti ir šiandien prieš keletą va smeigė rudų akių žvilgsnį tie
rokai natūralaus bičių me pečiaus linkui, tai dar pasi
ame nieką, bet kada tik ji landų, kada ji beldėsi į Otto siai jai veidan ir nieko nesa
Mes viską praradę, mes nieko neturi,
daus. Toliau — pasninkiški liks namuose mamai talki
atitraukia akis nuo veidro kabineto duris. Ji vėl rodos kydamas pradėjo akiplėšiš
Tau lemiant, kaip daugel paveldim:
balti pyragai, raudonasai ninkauti. Po to jaunieji eina
džio, prieš ją visame savo girdi storą prikimusį direkto kai ją apžiūrinėti. Nesupran
Nuo saulės išsklinda taip debesys niūrūs,
spanguolių kisielius, lėkštė laukan klausytis, kurioj pu
šlykštume ir pasibiaurėjime riaus įprašau". Danutė bai- tama baimė ir kažkokia jėga
Kaip auksu suspindi mums namo skeveldros.
bičių medaus, vaisių kom- sėj šunes loja, — tai iš ten
/

Gražieji Kalėdų Papročiai Lietuvoje

AUKA

KALĖDOS

•

-

i
v

\

~> . r T T q ;

n p

AiyriAc;

:=»

^

JŪSŲ DOVANU SĄRAŠAS...
duokite namams reikalingas dovanas
APLANKYKITE

BUDRIKO

I fcran

Akinta*
Pritaiko

— Dovanokit, pone direk
toriau, man vakar nelaimė u f ^ J , J ,
atsitiko. Nuo degančio !žtba4e+-|
_w
OPTOMETRISTAS
smarkiai apdegė plaukai. Aš
juos iukirpau, bet tikėkite,
itad jie greit ataugs. Ir bus
gražesni negu pirmiau. Na
*
muose aš irgi dažnai juos
VALANDOS:
kirpdavau.

,Jr.

3409 S. HALSTED ST;

Pirkimui prieinama kaina genesnės dovanos

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4740 So. .Ashland Avenue
(Antru aukataa.
Oftaa Tilafi—«, YAtėa 74664

1831 So. Ashland
Avenue

Želvytė beria žodžiu* ir jai
tas nepaprastai gerai sekasi.
•

PtrnMML, Antrad.. &<fvtrtad..
Penktad. t:SO iki 11—1 :S0
iki 8:00
Trrttadlenials uždaryta
fteft*ariiriilnl* 9:30 lkl 19 — 1 :S0
iki 4:00 P. M.

Partijos šulas pakelia ru
das ir jau be jokios kaitros
akis ir valdydamasis sumur
Akių Specialistas
ma:
Laikomas Pasitarimai
— Partijos namams aš ra
dau kitą taip pat gražią mer CAnal 6-0523, Piatt Bldg.
gaitę. J ū s eikite į pirmykštę
savo darbo vietą.
Danutė nusilenkia ir tram
dydama juoką uždaro direk
DANTISTAS
toriaus kabineto duris. Joje 1446 So. 49th Court, Cicero
kyla dar didesnis noras ko
AJitrad.. K«trtrtad. ir Penktad
voti, aukotis ir net mirti už ^ A L , : 1 0 - 1 2 r v t e ; 2-6. 7-9 P . M
tą, kas iki šiol jai buvo šven 3147 S. Halsted St., Chicago
t a ir brangu.
rirmad . Trečlad. Ir Beatadienlala

DR. P. ATKOČIŪNAS

• a l a n d o * : S—• popiet

—

LINKSMIAU
Vyras Ir Ji
(The

Mariam" klišė)

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

2420 \ \ . Marųuette Rd.

— Mano vyras negali ma
Ofiso T©L: PRoapect 6-6446
Re*. TeL: HEmlock 4-3150
nimi atsigėrėti, — pasakoja
viena kūmute kitai. — Jis
VALANDOS t
giria mano veidą, akis, ran *iuo S lkl 4 popiet; t lkl • *ak . lt
Treti*di«"lafei pasai sutarti
kas...
— O ką jūs randate jame
Ofiso TeL: GRovehfll 6-1321
girtino ?
— Jo gerą skonį...

J« rn»tdh«g*a laukite—
! • • . TeL. m * w * j IrZm
OIISO VALANDOS:
Mua l t lkl 11 v * į ryto. a o o l lai «
'ai n a t a t : a o* T fla I : M wL r a a
**kmad. ano t l lai l t vai.

r«L HKdzfe S-286*

Dr. Emily Y. Krokas
GYDYTOJA IB CHIRURGE

4146 Archer Avenue
CHJCAGO, ILLINOIS
N . LAfmyette S-Stlt
VaL: |>irm. antrad.. ketv.. 1S—1:1*
f • - - • vak.. penkt Ir UAt l s - - I I I

6234 Archer Road
AUGO, ILLINOIS
IeL SUMMIT 158*
***

Pirm., antnul. Ir ketr.

*"**-

— " • * *****

t-l

*.».

M

"

D R. A. J E N K I N S
PHJYSICIA>' & SURGBON
LJETT^VIg

GYDYTOJA**

2500 West 63rd Street
0 P I 8 0 •AJJLNDOfl:
Caadlen nuo 1 4 p.p. Ir 1 f t
•eatadienlaU nuo 1-4 popiet
Trečiai, ir 8*kmad
uždaryta
Ofiso l e L — PBapect •
Tel.:
Vlrslnia 7-MII

t a r y t u m slinko žemė. J i žiū
Otto Zieger.
—Panele Želvyte, ar jūs rėjo į šalia stovinčią vertėją
TeL GRo. 6-1806 (Ofiso Ir
ir juto, kaip jos blakstienose
suprantate lenkiškai?
— Taip, — drąsiai atsake pakibo dvi didelės ir sun
kios, lyg tirpintas švinas,, aDanute.
PUYSICIAN & SURGEON
Fabriko skambutis
Direktorius pamojo arčiau šaros.
(Lietuvis Gydytojas)
V
y
r
a
s
I
r
Papirosai
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
skelbė
darbo
pabaigą.
Po
va
siai stovinčiai merginai, stip
3925 West 59th Street
riai atsikrankštė ir pilnu iš landėlės rankoje glamžydama •
5452 South Kedzie A ve.
— Niekaip negaliu savo J G O N I U 8 P R I I M A :
pūstos galybes balsu, žiūrė plono popierio raštelį ji pra
• A.LANDOS: S—4 popiet. 4:1S—
Kasdien
nuo
1:<*
lkl
4
:
t
0
ir
vyro
nupratinti
nuo
rūkymo,
•••4
vakarai* TrWHad M r \ l aatar**
damas tai į ją, tai į vertėją, vėrė barako kambarėlio du
nuo 1 :C0 lkl 9:04 vai. vak
ris. Nė viena iš penkiolikos — skundžiasi kūmutė.
pradėjo:
"Betci ir n o n i a nati rii- *e*tad.. nuo *:•<) .ki 4;0u vai.
— Panele želvyte! Nuo darbo ir likimo draugių jos
rsetgi ir p o n i a p a u į u
„tartm*
T r e č i a d | e n l a l s __ p ^ i
rytdienos jūs pereinate dirb nesuprato. Jos gyveno savo
jReriden. lėk.: BEmlock 4-558* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ti į partijos namus. Ten dar rūpesčiais, ji — savo. Jos KOte!
fiso tel.: YArds 7-1166
6757 S o . W e s t e r n A v e .
dviems
— T ašeimoje
i g i t a s rūkant,
ir y r a per
— O
Rezid. tel.: DAnube 6-1126
bas bus žymiai lengvesnis, juokės per sapną ir dūsavo, daug kaštuoja. •
->iefonml:
o
ji
sėdėjo
prie
krypuojančio
Oftoo — RKnalock 4-A4V49
atlyginimas didesnis ir mais
— B£mloc4i 4 - U J 4
stalelio
ir
akimis
glostė
bliz
tas iš partiečių virtuves. Su
R«rtd. TeL: OOmntooore 4-1187
• aJLANPOS: Tr©diadia«» Ir
gantį žirklių plieną.
Ofiso Tvl.i KEdzlc S-9O00
pratote ?
GYD1TOJAS IR CHIRURGAS 1ianj pa<al silsi tarimą: kitomis dj«— Aš aukoju savo grožį už
Danutės viduje virė kova.
aomia nuo S lkl 4 popiet.
Ji norėjo garsiai spiauti į iš ištikimybę ir meilę.
T—•
vakarą.
756 W. 35th S T R E E T
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Danutė tvirtai suspaudžia
sipūtusį jo veidą ir išeiti, bet
( K a m p a s Halsted ir 15-tos g.)
Ofto© toL GRovehiM M «
Valandos: Tik pagal susitarimą.
»
tai buvo tik ios norai.
žirkles, ir didelis plaukų
ReakL: 10838 S. W'abasli A ve.
Valandos: 1—4 ir 4:30—8:S0 "p. p. Re*. teL Hllltop 6 - l i t t
pluoštas
nukrinta
ant
stalo.
Atidaryta trečiadieniais ir
Ofisas: Siiitc 304, 9 S. Kedzlc A ve. kasdien.
— Priešintis nėra reikalo.
šeštadieniais:
Ketvirtadieniais
ir
Be to, ir kvailiausias dalykas Žvakės liepsna pašoka žybteli
priešpiet, tik iš anksto susitarus.
Re*.
3247 S. Emerald Ave.
pasaulyje — neklausyti ma žirklėse ir išsigandus laksto Ofiso l e L V. Aro* 2-6557
'JOVAIAAIh
Oftoo tel
Vlrglium 1-1W
nęs. Aš esu ne tik fabriko di po pilkas kambarėlio sienas. Reatd. t«l <<|iubUo 7-4P64
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rektorius, bet ir senas parti Žirklės dar ir dar kartą su
2423 West Marąuette Ed.
Dr. brauk C. Kwinn
jos šulas, — baugino jau ir sispaudžia. Geltoni lyg ginta
OFISO T A J U L K D O S
(KYECINSRAS)
ras ir švelnūs lyg šilkas plau
taip kenčiančią Želvytę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I lkl 4 valandon poplat
Ir nuo 7 lkl t vaL vakarą.
— Matau, kad jūs esate kai dengia krypuojantį stale GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
42(Vt Archer Avenue
' v ^ i a d i s n l a l e Ir Aeitadlaolals
protinga mergina ir darbą lį- Želvytės akys dega pergale
Dacal sutarties.
1651 W. 47th St.
JGON1US
PRUMA:
greit suprasite. Be to, koks;ir šventa meile...
Kaadlea nuo 4:44 lkl 4:44 vai
OONIUB PRIIMA:
ten darbas — vieni niekai, j Paskum ji pasikelia, nedi- UKasdien
Platinkite dien. ** Draugą • •
Treciad Ir Sakm. tik aiuntarua
nuo 2 vai liet 4 vat. popiet
Antras dalykas, jūs esate pa- dėlėje dėžutėje suranda ska- Nuo 7 vai. iki 4:16 vai. vak. Ilaky
AMUKIKUS UETUVIiy DAKTARŲ DRAUGIJOS NARLVI
kankamai graži užimti tokiai relę, sudeda j ją plaukus ir <*ua tre^tad. Ir AeAtad vakarata
vietai. Ypatingai jūsų plau- karštoms degančioms lūpoms
TWL:
Varginto 7-6681
kai...
atsisveikina su jais.
Danutė puikiai suprato jo . — č i a bus mano kovos ženGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTE
pasiūlymą. Ji minutėlę pagal- klas. Čia mano nekaltumo ir
4645 So. Ashlatnd Ave.
vojo ir drąsiai žiūrėdama jam pasižadėjimo įrodymas. Die- 5842 South Kedzie Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
orrao vaLAVDOi
Tel.: PRospect 6-2635
į akis pasakė viską, ką pir- ve, juk tu matei mano aša2201 t West Cermak Rd.
•
oo
1-4
ir » - t : trs&. taitad. k
I'RIRMIMO V A L A N D O J
miau galvojo pasakyti.
ras... Danutė apriša galvą ska Antrad.,
falandos. 1-1 popiet Ir f-S v.
Bekzn tik paftrnl sutarti
Penktad., St*tad. - - nuo
Traoladlanlals Ir deatadlaalsis
— Bet, pone direktoriau, rele, užpučia žvakę ir kren10 vai. ryto iki 5 vai. v„k.
Ofiso Telefonas: V Arda 1-4781
yra usdarvtaa
Pirmad. Ir Ketvirtad.—nuo 10 vai. * a m o Vesefaoaa: P B o s p e o t a - j . l i
aš ten neioriu. Aš liksiu čia. t a į lovą. Po grindimis gaitik
nno 1—^t *al.
ryto iki 8 vai. vak'•l neatsakys vlrimlnftl talefiiaai
Čia jau įpratau ir man gana j liai cypia išalkusios jpelės
•aokitt MMwty
REZIDENCIJA
gerai. Gal būt kuri kita mer- kambaryje vienodu ritmu ki3241 West 66th Place
TeL CAnal 6-0257
gaitė mielai norės ten eiti. O lojasi šešiolikos mergaičių
TeL PRoepeot S-665P
REpabUo 7-7868
jeigu ne. prašau mane iš fa- krūtinės,
AKIŲ SPECIALISTAS
( K a l b a lietuviškai)
briko atleisti. Aš kitur pasiKea. 6858 So. Talmaa Ava
ieškosiu darbo.
Stipriai pasibeldžia Danu
756 \\pst S5th Street
Rea TeL: GRovehUl 4-6617
(Vlra Union D T U « )
Želvyte nutilo. Otto Ziege tė Želvyte \ fabriko direkto
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
7-7S53 (oeateilleptMi)
Otfloa TaL:
ris vėl rodė parudusius savo riaus O t t o Biegerio kabinete Tel. l aTuAkni lt*e VIrglula
1821 So. Halsted St.
7-7292)
Jantis.
duris. Vėl gergždžiantis dus
Akly
fgiaininavl— Ach taip! J ū s tur būt lus balsas sako "prašau".
m o apedalistaa. Ii VAJLAHDOS. U v. ryto Iki
tvr
rašo tinkamus aaežinote, kad mano t a u t a ve
— Aš atėjau, pone direk8 tat • vai. rakant
klniama atl k 1 u •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
da totalinį karą. Ir mes su toriau, — linkteli Danute ir
^^p^~
Į-.įtaiko prie veido
2423 West Marąuette Rd.
kiekvieno nuomone ir norais įžiūri j rudus stambius Otto ^ ^ l n ^ U a u k ^ a 8 ^ l n i u P 1 ^ ^
OFISO • • U L M B 0 4 V .
l'au senai nesiskaitome. Aš j dantis.
\ *n*«*<i- *«• Ketvirtad., nuo 10 v. ry
da^ kartą pabrėžiu j u m s : i — Aš taip ir maniau, — ^karo. iwctRd. Pir penktad. t v. ik, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS « o o « lkl 4 ir BUO T B I
TrsStad. tr
rytoj pietums jūs prisistaty- j ir jis pergalingai juokiasi.-- L V J & %, ^J"**- n u o l * *' r T t o
11750 South Parnell
Bttaa ofisas »«5 W. Slst 8 c
site partijos rūmų viršinin P r a š a u sėsti. Šiandien gal būt
Tat:: rUUaaan ft-OTi
PriCmimo valandos: TreČiad., Pen
kui. Suprantate? Apie ką kitą nebijosite manęs
ktad. ir fiestad nuo 4al vak. Ik
Užsisakykite ^Draugą"
VAIJkNDOri'
net ir negalvokite, nes tai vi-1 Ji atsisėda. Jis žiūri jai j B vai. vakaro.
siškai būtų be reikalo. Mano j veidą lygiai taip kaip vakar,
žodis yra viskas. Juk aš tu-įtik jo akyse dega dar didės-j <y
riu padaryti džiaugsmą už Ine aistra ir gašlumas. Ji nunaują Europą kovojantiems leidusi galvą ir pasirengusi
rinktiniams vyrams. Jūsų gintis. Otto Giegeris — fagrožis palengvins jų vargus. Į briko direktorius ir žymus
Dar šiandien užeikite \ rasti- i partijos šulas - nesitveria
nę atsiskaityti. Rytoj prieš, j džiaugsmu. Jis taip kaip vaINSURED
piet užeikit į mano kabinetą. I kar vieną ranką uždeda jai
Aš baigiau.
ant galvos ir...lyg perkūno
Chartered and Supervised by the United States Government
Otto Ziegeris ramiai ap trenktas atšoka. Danutė ra
Chicago 8, Illinois
2202 West Cermak Road
žvelgė didžiulę fabriko salę miai atsikelia žiūri čia į šlykJOHN j : KAZANAUSKAS, Pres.
T E L . -jt Vlrginia 7-7747
ir lėtais žingsniais peržengė miai atsikelia, žiūri čia j šlykdurų slenkstį. Danutė stove- į nepajudinamas mėsos kalnas
jo nejudėdama. Iš po jos kojų i guli fotelyje, čia į Fucrerį,

Dr. Edvvard B. Muraskas

KRAUTUVES

3241 S. HALSTED ST. ir

lienos

Prie Lietuviškos Kalėdų Eglutes

J?

Penktadienist, gruod. 23,1949

kuris irgi atrodo juda ant r - T r r

tartum pririšo ją prie kėdės. rankas. Paskum ji gržta prie
Jai buvo pikta, kad negalėjo savo stalo ir vėl junta aš
trenkti durimis ir išeiti. Da triai dilginančią stiklo vatą
nute nuleido akis, tačiau jau savo pirštuose.. Ir nors ji
te, kad jo žvilgsnis slankioja stengiasi nemąstyti apie tai
jos veidu, ilgiau sustoja plau kas jos laukia, tačiau galvoj-:
kuose, paskum staiga krenta i pinasi sunkios mintys. Ganr
ant krūtines, tai čiaužioja jos daug girdėjo apie jo žiauri
liemeniu, vėl grįžta prie vei viešpatavimą fabrike, todėl
do ir plaukų. Ji sukaupia vi pasigailėjimo nelaukia.
sas jėgas ir stojasi, bet sun
—Bet ką aš turėjau dary
kios ir šlykščiai minkštos Zie- U? — pusbalsiu galvoja Da
gerio rankos suspaudžia pe nutė. — Laukti, iki šlykščio
čius. Trumpai minutėlei žel jo lūpo3 palies mane? Ar
vytė sudrimba kėdėje. Otto prašyti pasigailėti? — Ji ieš
paleidžia pečius ir viena ran ko atsakymo, bet niekaip ne
ka apglėbęs jos plaukus, kita gali jo rasti, švelni ir nesu
staiga pakelia jos galvą ir pa gadinta jos prigimtis, įsup
siutusioms akims žiūri j ją. ta j nesulaužomą norą likt
Danutė stengiasi atplėšti jo švariai ir ištikimai savo pa
rankas nuo veido, tačiau kada sižadėjimams, davė jai tvirti
jo žvilgsnis užkabina jos a- ir vienintelį atsakymą.
kis, ją krečia sunkus drebu
— Priešintis visomis jėgo
lys ir ji mato, kad jo storos mis!
lūpos ir keletas išsikišusių
Laikas slinko lėčiau 'kaip
dantų slenka prie jos. Ji pa visada, želvytė dažnai atsi- j
kelia dešinę ranką ir jos suka į duris, tikėdamosi ten j
kumštis stipriai atsimuša j pamatyti piktai besišypsant: j
minkštą kabantį jo pagurklj Ziegerio veidą. Tačiau jis ii- j
Otto Ziegeris piktai suurzgia gai nesirodo. Ir tik trumpai I
ir kažką balsiai rėkia, bet
prieš darbo pabaigą, kada jos
Želvytė jau negirdi. Ji stovi
mintyse stovėjo šviesaplaukie
apystamsiame
koridoriuje,
Vincas, ji išgirdo prie savo
taisosi ištaršytus plaukus ir
stalo žingsnius. Prieš ją sto
šluosto prakaituotą kaktą ir
vėjo pats fabriko direktorius
>

*

PTTT^AO^

Dr. Wal»er J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAZIS

lengvu išmokėjimu
• LLOYDS ROCK--A—FELLER supamas krėslas
• PULLMAN POILSIO KRĖSLAS
• KROEHLER krėslas su kojoms pastatu. ^

DR. J. GUDAUSKAS

• LIUKSUSINIS poilsio krėslas
• BUDUARO KRĖSLAI.

Dr. Z. Danilevičius

• KRĖSLAI, kurie gali būti paversti lovomis nakčiai.
• STUDIO, SOFOS.

Dr. Alexander J. Javois

DR. AL. R A C K U S

Dubeltavi studio foteliai $39.00 vertės
nupiginti iki
*

$23.00
$38.00
$48.00
$24.00

Studio foteliai $69.00 vertės nupiginti iki

$38»00

Sleeprite sofos $15.00 vertės nupiginta iki

<CQQ Q 0

Labai patraukli iš šmotų saliono eilė įvairių
spalvų nupiginta iki

£ C O flfl
oOo.UU

KRĖSLAI $40.00 vertės nupiginti iki
KRĖSLAI $60.00 vertės nupiginti iki
KRĖSLAI $90.00 vertės nupiginti iki

"' * •

i

Meilės sėdynė, labai minkštas krėslas dviem, įvairių d»QQ nfl
spalvų, $68.00 vertės nupiginta iki
M>00«UU
Atvykite
pamatykite viliojanti
Kalėdinių dovanu vertybių rinki
nį... dabar specialiai šventėms
nupigintos kainos, kad galėtumė
te gerokai sutaupyti. Ar tai bus
gilus, patogus poilsio krėslas tė
vukui .. praktiška knygų spinta
arba rašomas stalas mokyklą lan- kr-jrjr*—^
kanėiam šeimoje . . . lempa arba i 4r4^JL_«*~
stalas j fisų namams papuošti
šventėms. . arba dviem tikslam
tarnaujantis baldas, kad galėtu
mėte suteikti svečiui nak\\ne,
BUDRIKO KRAUTUVĖJE sura
site tai, ko ieškote, ir tokios ko
kybės, kuri per daugelį metų jums
tarnaus ir suteiks malonumą. Kai
na tokia, kuri doleris už dolerį
jums už jūsų pinigus suteiks dau
giau vertybes.

DR. B I E Z I S

Dr. W. Gibaszekas, OD.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. I. E. M A K A R

Planingas Taupymas Visuomet Moka Gerus Dividendus 1
PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

BUDRIKO FIIRNITURE STORES
(baldų krautuve) šiandien įsigijimui gražios dovanos, kuria
bus patenkinta visa šeima; tik $1.00 tereikia įmokėti.

Budriko krautuves y r a patogiose vietose, adresu

3409 S. HALSTED ST.

Iki Kalėdų jos bus atdaros kiekvieną vakarą.
\

DR. S T R I K O L

DR. J. J. SIMONAITIS

APLANKYKITE

3241 S. HALSTED ST. ir

Dr. Seimą E. Sodeika

#

Mutual Federal Savings

i

t
-

Penktadienist, gjruod. 23,1919
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^mr.A.00,
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SPALVOTOJI TELEVIZIJA

^

^

INŽ. A. SEMfcNAS
~>er egzistuojantį nemodifi
kuotą siųstuvą ir bespalvis
Pokariniame laikotarpyje oriemimas esamais imtuvais
nerastume kitos tokios indus būtų pilnai įmanomas. Imtu
trijos šakos, kuri taip greit vas, pagamintas spalvoti tele
vystytųsi, kaip televizija. Jei vizijai, arba dabartinis imtu
oo antroio pasaulinio kare vas, pagamintas spalvotai te
Visiems Draugams Amerikos Legijonieriams.
tebuvo tik 5 televizijos stotys levizijai, arba dabartinis imtu
ir apie 7,000 televizijos imtu galėtų priimti spalvotus pa
Pažįstamiems Lietuviams ir Kostumeriams Linki
vu, tai dabar jau yra 90 sto veikslus arba monochromi
čių ir apie 3,000,000 imtuvų. nius, žiūrint, kokius paveik
Ypatingai didele pažanga te slus stotys siųstų. RCA siste
levizijos
srityje padaryt? ma yra pilnai elektronine
šiais metais, todėl nestebėti nėra jokių judomų mechani
na, kad šie metai yra pava nių dalių, bet gana kompli
dinti televizijos metai.
kuota. Pritaikymas dabarti
Nežiūrint į tai, kad televizi nių imtuvų spalvotiems pa
( 'The MariarT klišė)
ja žengia milžiniškais šuoliais veikslams priimti nebūtų taip
mrmyn, ji dar tėra, palyginti lengvas, nes priėmimui tri
Kuri sistema bus priimta, į
tik kūdikis. Ir kaip tas kūdi jų pagrindinių spalvų (rau
kis išsivystys ir kuo taps dona, žalia, mėlyna) reika dabar dar sunku spėti, bet
šiandieną dar sunku būtų iš linga trijų atskirų kinosko- svarbu, kad būtų tiktai pri
pų, nuo kurių atskiros spal imta tokia sistema, kuri tik
pranašauti.
vos suvedamos f bendrą ekra rai būtų, vertinga ir suderina
FCC K o n t r o l e
ną. RCA daro taip pat ban ma su dabartine televizijos
Dabartine televizija per dymus gauti spalvotą pa veikslas savo kokvbe nebūtu
luoda žiūrovui vaizdą, pa veikslą ir su dviem kinosko- sistema ir kur spalvotas paveikslą, taip sakant, mo pais, aišku, tada pritaikymas menkesnis už dabartinį mono
chrominį paveikslą.
nochrominį, nespalvotą, t. y. būtų paprastesnis.
juoda-baltą. Tačiau dar ne
Kam teko matyti demons
reiškia, kad spalvota televi Kitoks Spalvotų Paveikslų truojant spalvotą paveikslą
Perdavimas
zija būtų neįmanoma. Spal
per televiziją, liko tikrai su
vota televizija praktiškai jau
Kita sistema, siūloma CBS žavėtas. Tokie žmones tiesiog
DIDELIS PASIRINKIMAS DEGTINES,
irgi būtų vartojama, jei ne (Columbia Broadc a s t i n ? nesupranta, kaip galima tokį
būtų jai kliūčių viešumon System) yra mechaninė. Šioji įdomų dalyką laikyti "užan
VYNO IR ALAUS
pasireikšti. Spalvoto paveiks 3istema panaudoja skritulį su tyje" ir kodėl komisija grei
lo perdavimo srityje dirbo spalvotais segmentais ( raude čiau netaria savo žodžio. Ta
5059 S. Wells St. Tel. LIvingston 8-9431
ir tebedirba daugelis žinomr na, mėlyna, žalia), kuris su čiau "specai" vertina spalvo
firmų, kompanijų ir nevienr kasi priešakyje kameros. tą televiziją dar labai skep
= #
tokių kompanijų turi jau da Siųstuve gaunasi 3 atskiri tiškai ir, sako, dar laikas ne ^
bar išdirbusi savo sistemą ir nepilni paveikslai, nes filtras
norėtų savo išradimą primes praleidžia tik vieną spalv? pribrendęs jai viešumon pasi 4r
' ^
ti rinkai. Tačiau viešumon laiko atžvilgiu. Priėmimui to rodyti. Aišku, čia yra įvai
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
išeiti galima tik su FCC (Fe- kio siunčiamo spalvoto pa rių nuomonių, bet reikia ma
deral Communication Com- veikslo toks pat diskas tur nyti, kad FCC priėmus kurią
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir D^auoams
mission) pritarimu, o tuo tar suktis prieš kinoskopą. Tas nors sistemą kaip standartą,
nereikės
ir
metų
laukti,
kai
pu FCC niekam tokio leidi diskas turi suktis tuo pačiu
mo neduoda. Kaip tik šiuo greičiu ir sutapti faze, kaip spalvota televizija išlįs viešu- i
metu FCC išklauso įvairių diskas sukantysis prieš ka mon.
kompanijų pasiūlymus bei merą. Tai yra, kai prieš ka
FOTOGRAFAS
pranešimus, peržiūrimų siste merą buvo, sakysim, raudo
1901 So. Halsted St.
Tel. CAnal 6-2655
mas, susipažįsta su tų siste nas segmentas, tai ir imtuve Skelbk i tes "Drauge* i
mų [rengimų demonstravi turi būti raudonas filtras
mais, kad galėtų tarti savo prieš kinoskopą. Pradžioje
žodį.
šioji sistema buvo išdirbta
plačiai dažnumo juostai (12
FCC yra RMA (Radio Ma- mc), bet dabar pritaikė ir
nufacturers Association) ver normaliam 6 mc juostos pla
čiama priimti tik tokią spal tumui. Tokiu būdu, dabartinis
votą sistemą, kuri leis esa televizijos standartas būtų ir
mus televizijos imtuvus pa gi įmanomas.
naudoti su nedideliais pa
keitimais. Mat,
industrija Kalifornijos Profesoriaus
jaučia, kad ne viena iki šiol
Išradimas
išrasta sistema nėra dar tiek
tinkama, kad būtų priimta u?
Neišvardijant visų sistemų,
standartą, ir nėra tiek pato Įdomu dar paminėti Dr.
gi, kad būtų lengvai pritai Charles Geer (įlietų Kalifor
koma esamiems imtuvams.
nijos Universiteto
fizikos
profesoriaus) sistemą. Jis iš
RCA Išradimas
Valdyba ir Direktoriai
rado specialų vamzdį, kuris
Šiandien mažiausiai bent tiesioginiai leidžia stebėti
10 firmų pretenduoja į pir spalvotą paveikslą. Atskiros
Linki
menybę, galinčios jau dabar pagrindinės spalvos iš eilės
VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS
praktiškai demonstruoti spal trumpu momentu paveikia
IR RĖMĖJAMS
votus paveikslus per televi ekraną, kur tos spalvos susi
ziją. Pav., RCA (Radio Cor maišo ir sudaro pilną spalvo
poration of America) sistema tą paveikslą. Šioj i sistema at
panaudoja dabartini 6 mc rodo labai viliojanti, bet pri
juostos platumą, t. y. gali sių taikymas prie esamų imtuvų
IR
sti savo spalvotus paveikslus vistik nebūtų labai lengvas.
Televizijos Metai

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
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Linkiu Visiems Lietuviams "

JOSEPH L GILL
Clerk of
the Municipal Court
^

#

t>r

\

ANTHONY KASPER TAVERN

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams

COMMUNITY PHARMACY
C. KARECKAS, R. Ph.

M. LAUGAUD, R. Ph.

Kazimieras Pansirna

~"vM#^*"''
C4

5000 W. 16th St.,

<> Cicero, Illinois

Phone OLYMPIC 3951

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI

Savo Kostumeriams ir Draugams

Linksmų Kalėdų Švenčių

BONNIE BEE SUPER FOOD MART

Laimingų Naujų Metų

f
•
^ '

METROPOLITAN
STATE BANK

•/
•'"• *

NARYS FEDERAL DEPOSIT

Linksmu Kalėdų ir Laimingu Naujų
Metu Linki
'

INSURANCE
• CORPORATION
FEDERAL RESERVE SYSTEM

VISIEMS SKOLINTOJAMS
— IR —
•i«>n..

2201 VVest Cermak R<

U i Sl'AINIS

TAUPYTOJAMS! .

1800 Main St.

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Melrs. Pk. 3033

UNIVERSAL

MELROSE PARK, ILLINOIS
^

J

Savings and Loan Ass'n

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę'

1739 So. Halsted St.
^

Nxi
• • • > » <

I>

I I

• • —

'• *N

y
•

'^ASTTS
^

r^

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Visiems Lietuviams

KOVOS DEL LIETUVOS LAISVES

12th Ward Democratic
Committeeman
(Brighton Park)

<?

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
—

ATLAS FUEL* COMPANY
4913-19 So. Paulina Street
Telefonas PRospect 6-7960
COAL — COKE — FUEL OIL
STOKER COALS
^ :

rir

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

PIVARŪNAS BAKERY
4622 S. Marshfield Avenue
Tel. FRontier 6-4622
Ljl STASYS LITWINAS SAKO:
TAI
''TMaUZaP
GERIAUSIAS LAIKAS
U £ \ D l \ l \ —PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS

Stogams Reikmenys -r- Insuluotu Plytu-Isvaizdos Sidings
— Langu — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Varaišo — Enamelio — Geležinių Namams ReikmenųH ardu are — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokio*
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo įrangų — Kon*
hinacijos Dury — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džiu ir Daug Kitu Reikalingy Dalyku. Pasiteiraukite!

CARR MOODY LUMBER CO.
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

STASYS LITWINAS, Pre*.
3039 S. HALSTED ST
TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Nuo. 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai vak.
fteštad. — 8 vai. iki 3 vai. popiet

Penktad. gruod. 23, 1949
mėnesio 7 dienos,

Lysves Prošvaiste
srityse. Tačiau greitai paaiš_,
,.
,
keio, kad neturint realios paPinr.asis pasaulius karas | j ė
n e t ir
irmieji vyriau.
ludave emiamą smugj dviejų b ė g ž i
iai d a ž n a i truk.
imprnahntmuj monarchijų i d o m i i f p a r a l i ž u o j a m i ) n e s
zmui,kovo
ko mėnesyje
pasėkoje d e m o r a l i z u o t a vo kiečių kal£17 metų
riuomene nuolat sudarydavo
griuvo Rusijos carizmas ir įvairias kliūtis. Iš kitos pu
1918 metų lapkričio^ mėnesy ses, labai greitai paaiškėjo,
je išnyko Vokietijos kaize- kad Nepriklausomybes Pasriziras.
Šių vaistyomių
valstybinių mstesiste
rizmas. sių
kelbimo
Aktag
nepaveike į
nu žuvimas, o taip pat laisvo m ū g ų k a i m y n ų m o r a l ę i r j ų
tautu apsisprendimo deklara imperialistinės agresijos nė
vimas, kurį pasauliui paskel kiek nesulaikė. Buvo įsitikin
bė Jungtinių Amerikos Vals ta, kad dėl tautos laisvės pri
tybių prezidentas Woodrow sieis dar labai sunkiai kovo
VVilson, suteikė pavergtoms ti ir nemažai kraujo aukų su
tautoms progos ir paskatini dėti. Ir kada paiškėjo, kad
mo stoti į atvirą kovą dėl sa rusai - bolševikai organizuo
vo valstybinio gyveaimo lais ja karo žygius kaimyninėm
ves ir nepriklausomybes. Lie tautom pavergti, tuomet visi
tuvių tauta, nors ir buvo virš įsitikino, jog yra skubus rei
šimtmečio Rusijos caristineje kalas savąją kariuomenę or
priespaudoje, nors ir buvo ganizuoti. Atlikus reikalingą
praūžusio karo negailestingai paruošiamąjį darbą, 1918 me
nuteriota, tačiau savo tauti tais lapkričio mėnesio 23 die
nę sąmonę, gražiąją kalbą ir ną Vilniuje buvo paskelbtas
riteriškas bočių tradicijas Lietuvos Kariuomenei Įsaky
pilnai išlaikė. Vadinasi, lietu mas Nr. 1. Ši diena laikoma
vių tautos morale buvo svei Lietuvos kariuomenės įkūrika, nesužalota, todėl istorinę i mo formalia data. Kariuome
išsilaisvinimo progą tauta su nės branduolį sudarė lietuviai
gebėjo tinkamai įvertinti ir karininkai, kurie buvo grįžę
išnaudoti. Taigi, didžiųjų lie iš senosios rusų armijos, ir
tuvybės apaštalų darbas vel keliasdešimts jaunų vyrų, tuo
tui nenuėjo,
nenuėjo, oo knygnešių
sun m e t u s u s i r i n k u s i ų Vilniuje uii
Knygiųųauiikios ir pavojingos keliones,
įr k m b u v 0
irmieji
lietuvybės žadintojų pastan-;
_ savanoriai
J
gas realizavo. Visą sj kilnų,
Kariuomenes Didinimas
bet pavojingą darbą apvaini
kavo Lietuvė Motina, kuri, Kada Lietuvos vyriausybe
besisaugodama rusų žandaro pasijuto galinti kiek daugiau
budrios akies, prie verpimo ^
u savQ valdžią> Q Tėvy_
ratelio pajege Įlieti į savo ma- ^
jus yertė m i
yiMS
zycių vaikelių širdis Dievo |
t ^ g a s kar į U omenės daliir Tėvynes meiles jausmus; £ i u s p a e p i l d y t i , tam tikslui bubei lietuviško spausdinto zo- Į yQ * k * l b t O B k e i į o s mobilizadzio pamėgimą. Rusų cans*. 1 9 1 9 m g a u s i o m § n 1 5
J
tiniai pavergėjai gerai supra- b u vusių r u s ų armijos karito ir žinojo, kokią .taką gal] n į n k ų i r p u s k a r i n i n k i ų ; 1919
padaryti spausdintas žodis j m. kovo mėn. 4 d. vyrų, gi
Lietuvos žmones, todėl jie musių. 1897 — 1898 m.: 1919
stengėsi įvairiais būdais tą m. gegužės mėn. 26 d. moks
tautinį ginklą sunaikinti, o leivių, gimusių 1896 — 1900
Lietuvos žmones laikyti tam m. Ši pastaroji mobilizacija
sumoje. Tačiau nei griežtais lietė tik tuos vyrus, kurie tu
persekiojimais, nei žiaurio
mis bausmėmis, nei trėmi rėjo atitinkamą mokslo cenzą
mais i Sibirą jie savo tikslo ir buvo tinkami į karo moky
neatsiekė; jų tironiški meto klą karininkų kadrui papildy
dai vaisių nedavė, lietuvių ti. Vėliau buvo paskelbta dar
tautos atsparumą jie neįsten pora mobilizacijų kovojančiai
kariuomenei papildyti. Ka
gė palaužti.
dangi buvo visiškas tautos
Vokietijos Užmačios Ir
pritarimas, tai mobilizacijos
Revoliucija
nusisekė labai gerai ir kovo
Kai 1918 metais vasario jančios kariuomenės eilės žy
mėnesio 16 dieną buvo pas miai sustiprėjo. Antra vertus,
kelbtas Lietuvos Nepriklau vyriausybės dispozicijoje jau
somybės Atstatymo Aktas, buvo sukurta savanorių ka
riuomenė, kurios dėka buvo
dar visa Lietuva tebebuvo vo įmanoma ne tik su priešais
kiečių armijų okupacijoje. kovoti, bet ir vyriausybės į-

0F%

y

Nepriklausomybes Kovos
Trijuose Frontuose
Sustiprinta Lietuvos ka
riuomenė sėkmingai kovojo
su rusais — bolševikais, at
iminėjo iš jų miestą po mies
to, ir pagalios 1919 m. gale jie
buvo iš Lietuvos galutinai iš-1

vyti.

j
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Vietoj Vo v eries, Nušovė
Kojos Pirštą
L. E. Wells iš Benvyn,
Md., išėjęs voverių medžioti
namo grįžo su nušautu ko
jos didžiuoju pirštu.

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

STANLEY J. SACHARSKI
Įsigykite naujos mados
1950 metu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Televizijos Setą

Moderniška Koplyčia Dykai

1735 Wabansia Ave.
Chicago, III.
Telefonas BRunswick 8-2535

pas

BUDRIU

4*

^ :

•

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba?

žema kaina ir lengvais
išmokėjimais.

Instai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumu. J«i jie netvarkoje, nuodinga materija
lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunkumo
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei gaiva
svaigsta* nugarą "skauda, j a u č i a u nuovargį, jei JŪSŲ
paakiai patine, vartokit

Televizija Jūsų namuose rei
škia, kad pamatysite įvairiau
sius paveikslus ir išgirsite nau
jausias
dainas.
{domiausios
programos
bus
vaizdojamos
Jūsų Priešk&mbaryje visiems
pasidžiaugti.
Televizijos Setai yra išto
bulinti, ir visų garsių išdirbysčių televizijos setai randa
si BUDRIKO KRAUTUVĖJE.
3241 So. Halsted Street. Pa
vyzdžiui—galima įsigyti RAY
THEON, DUMONT, WESTINGHOUSE, PHILCO. ADMIRAL, GEN. ELECTRIC, RCAVICTOR, ZENITO, TRAVELER ir kitų. Dideli, aiškūs pa
veikslai, lengva akims. Gra
žiuose kabinetuose—taipgi kar
tu su radio ir phonografu kom
binacijomis.

n;r P ;=e7rrSu| -*•* ***** ^ dar jokiu būdu negalėjo su
ta mintimi susigyventi ir kur
tik galėjo visur mėgino savo
politiką pravesti, šituo pa
grindu vokiečiai/Sėjo visas pa
stangas, kad pDimestų Lietu
vai savo kunigaikštį Urachą,
kuris turėjo taMi Lietuvos
karalium Mindaugu II-j u. Ne
lengva buvo Lietuvos vyriau
sybei šios teikiamos^ "malo
nės" atsisakyti, tuo labiau,
kad dar visa Lietuva tebebu
vo vokiečių kariuomenės kon
trolėje. Teko naudoti įvairias
diplomatinio delsimo priemo
nes laikui išlošti.
PagaliOb, 1918 metų lap
kričio 11-j i diena šią proble
mą likvidavo. Tą dieną įvyko
vokiečių revoliucija. Kaizeris
Wilhelmas II-sis pabėgo iš
Vokietijos ir prisiglaudė Olandijoje. Revoliuciniam obalsiui nuskambėjus pasidarė
aišku, kad Lietuvos valstybės
formą galės nustatyti pati
lietuvių tauta be svetimos
valstybės primetimo. Nuo to
laiko Lietuvos valstybinio aparato organizavimas įgavo
žymiai greitesnę eigą.
Lietuvos Kariuomenė
Kūrimosi darbas ėjo visose

' • \

LINKSMŲ §V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu V i s i e m s S a v o K o s t u m e r i a m s Ir D r a u g a m s

buvo pasirašyta Suvalkų su
tartis. Tačiau lenkai pasirodo
I\. • lY /V V Jri.Lt
veidmainiai, nes lygiai už
VACEK & CO. INC.
dviejų dienų po sutarties pasi
Real Estate Salesman
rašymo jie puolė Vilnių iš pa
1751 W. 47th St.
YArds 7-3895
salų, kai mūsų kariuomene
^
jau buvo pradėjus vykdyti ^ :
taikos meto dislokaciją. At ^
^
LINKSMŲ ftV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
sinaujino aršios kovos. Ties
Širviu tais ir Giedraičiais len
e Visiems Kostumeriams ir Draugams
kai buvo sumušti ir su dide
liais nuostoliais traukėsi. Vėi
JOHN &f JOE'S "66" SERV. STATION
įsikišo Alijantų Karinė Misi
ja,
norėdama
sustabdyti
12156 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
kraujo praliejimą. Karo ope
Tel. COmmodore 4-9804
racijos, pagal Misijos reika
lavimą, buvo sustabdytos dar ^ :
Vilniaus nepasiekus. Tuo bū <?
du mūsų sostinė Vilnius liko
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
lenkų pagrobtas veidmainiš
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 1
ka klasta, sulaužius tarpval
stybinę sutartį, kurią iškil
Paulina Russian — Turkish Baths
mingai jie buvo pasirašę. Da
ELEKTROS TRITMENTAI
bar gi tie patys lenkų diplo
Ultra Violet Sunshine and Infra Red Light Radiations
matai, kurie savo parašą aSwedish Massage
nuo metu pamynė, rašo me
CH. LAURINAVIČIUS IR SCNUS Sav.
morandumus ir skundžia so
1657 West 45th St.
Tel. VIrginia 7-9493
vietus už sutarčių laužymą!
Savanorių ryžtingumas, pir ^ .
nųjų kovos dienų ugnis te- ^
uždega mumyse veržlų ko
vingumą dėl naujo Lietuvos
\ XM«§|
prikėlimo. Tūkstančiai jaunų
gyvybių, kurios užgeso Tėvy
nės kovų laukuose, atstatė
Nepriklausomą Lietuvą ir su
teikė mūsų tautai ilgai lauk
^v«k?.«r-; i
tą Laisvę, iš kapų vėl mus
šaukia į savanoriškus išlais
vinimo žygius.

tuoti

Nors Vokietijos viršūnės jau

^

k a d a A l i j an t a m s d a l y v a u j a n t

PULK. J. BOBELIS

FRANK ZINTAK

VISIEMS LIETUVIAMS

m. spalių

Atsimhvmai Apie MŪSŲ Karinių DalįrųŲ
Organizavimosi Ir Veiklą

LINKIU

i

DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Televizijos Setai parsiduoda
pas BUDRIKĄ nuo $110 iki
$600. Taipgi BUDRIKAS pri
dės $12.00 vertes elektrinį laik
rodį veltui, kaipo Kalėdinę do
vaną, su kiekvienu Televizijos
Seto pirkimu.

£OLIŲ ARBATĄ SANTTAS NO. 101
Kama 11.14 ^§u persiuntimu. Mūsų žolių a r b a t a yra
ekspertų sudaryta remiantis ilgų metu patyrimu.
Del nemokamo aplinkraščio kreipkite* į

SANITAS HERBS
1125 Milwaukee Ave.
Chicago 22, 111.

IIETAUKITE-

Rytoj Jau Gali Būti Penalu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namu*, laidas, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento. arb> rokerio, kad
jis parūpintų jums polisą per mūsų kampan! j
Nelaimei išti
kus, neturėsite jokiu nemalonumu.
v
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Bnam ••' ' »deT
ers"

O'MALLEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St.

Budriko Krautuve

Room 1043

Telefonas CEntral 6-5208
GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUBMERMEN'S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENUC INDEMN1TY COMPANY

Tuo metu, kada mūsų ka 3241 S0. HALSTED ST.
riuomenė vedė sunkias kovas
ir bus atdara vakarais iki
su rusais — bolševikais, Lie
KALĖDŲ
tuvą puolė dar du klastingi
priešai: iš vienos pusės len
kai, iš kitos — bermontinin
kai (Pabaltijo baronų suor <F
ganizuoti vokiečių kariuome
nės likučiai). Jau 1919 m. lap-i
kričio mėn, ties Radviliškiu!
ir Šiauliais bermontininkai j
TIESIOGINIS FABRIKO DYLERIS
buvo taip vykusiai sumušti,
Pamatykite ir pirkite vė
kad pakrikę ir be atodairos j
liausius naujus Chrysler ir
bėgo iš karo lauko. Jie būtų;
Plyraouth automobilius nu
buvę visiškai sunaikinti, jei-j
pigintomis kainomis.
gu nebūtų įsikišus Alijantų
Pristatoma tuojau.
Karinė Misija, kurį, pareikala-į
1
vo karo operacijas sustabdy"U WILL LIKĘ US"
ti ir leisti bermontininkams
pasitraukti į Vokietiją.

CHRYSLER - PLYMOUTH

Vilnius Ir Lenkų Klasta
Ilgos ir sunkios kovos užsi
tęsė su lenkais, net ligi 1920 i

Balzekas Motor Sales, Inc.

4030 ARCHER AVENUE
mmm

Telefonas: VIrginia 7-1515
#

t
*STIS DRAUGAS, CHICAGO. F *

Penktad. gruod. 23, 1949

Ir kitų gyvulėlių bus daugiau i
moteriškos lyties. Jeigu pir ^
mas svečias bus vyras, tai
daugiau gyvulėlių bus vyriš
DR. J. BALYS
kos lyties.
r
7. Kai Kūčioms valgius ga-1
Daugelis mėgsta iš prieta-jburti", tai tam tikra smagioji
rų pasijuokti. Tačiau ir mo- tos šventes dalis. Sausas ra- mina ir žirnius išvirus nu
derniški žmones nėra nuo cionalizmas greit atsibosta ir sunkia, tai tą skystį sunkia
prietarų visai laisvi, tik tie išsigema j mechanišką mate- tiesiai ant šiaudų pluošto.;
prietarai kiek kitoki, moder- rializmą. Truputis magijoB Tuos šiaudus reikia surnaišyniški. Sportininkai, biznieriai kaip žiupsnelis druskos į ka- U su kitais šiaudais ir aprai
I ir mokiniai žino visą eilę lai- vą, pataiso skorrt, šiuo atveju šioti jaunus vaisinius mede
jmingų ir nelaimingų ženklų sukelia savotišką smalsumą, lius. Tada zuikiai medelių ne-*
ir persergėjimų, kurių reikia, atsiranda tam tikra įtampa grauš ir bus daug ir gražių
prisilaikyti, jei nori laimėti kai kam ir šiek tiek vilties— vaisių, kaip žirnių.
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
rungtynes, pritraukti pirkę- vis geriau, negu nieko. Šako
8. Kūčioj valgyk nors bisjus ar laimingai egzaminus ma, tiesa, kad viltis esanti kį obuolio, tai per rugiapjūtę
Linkio Visiems Savo kostumeriams Ir Draugams
išlaikyti. 2inoma, ne visi jais į visų kvailių paguoda, tačiau nenorėsi gerti vandens.
tiki ir jų paiso, bet žinoti apie į neviltj patekęs žmogus yra
9. Jeigu Kūčių vakaras gra
juos daugelis žino. švietimas, pats nelaimingiausias. Pasir civilizacija prietarų neiš- tangos turėti vilties ir sukūrė žus, žvaigždėtas, tai tą metą
jeigu apsiniaukęs ir tamsus,
naikina. Moderniškoj Ameri- daugelį prietarų,
koj yra daug tūkstančiu at-! c i a d u o d £ m a a ž i u p a n y E K ū . vištos dės daug kiaušinių; o
tai tą metą bus riebus karvių
eities spejejų proie81onaių. : - i ų d i e n o s p r i e t a r ų *
pienas ir daug sviesto turėsi.
yra gau10.
Saugokis, nesumušk
Kaimiečių tarpe visuose'tas iš Uršulės Žemaitienės,
puodą, ba visą metą dau
kraštuose labai gausu prie- kilusios
k., Lankeliškęs par.išJiŠukių
atvažiavo
; Ame kokj
tarų. Daugelis jų yra žinomi riką 1914 m. ir dabar gyvena žysi puodus.
ne tiktai viename kuriame 2ikagoje.
11. Saugokis, kad neapsiVienintele Lietuvių
krašte, bet kaip koks mados
vilktum kokį drabužį išvers
1.
Kūčios
rytą
kelkis
ank
dalykas
yra
plačiai
pasklidę
tą, ba visą metą taip bus.
Buick'o Agentūra
to paties užsiėmimo ar tų pa sti, tai visą metą būsi bu12. Kūčioj nedirbk nieko
čių pažiūrų žmonių tarpe. Pa irus ir nemiegalis.
prastai prietarai yra siejami 2. Saugokis, kad negautum sukama, kaip tai verpti, malti
907 W. 35th St.
arba su didžiosiomis metinė mušt Kūčioj, tai visą metą grūdus girnom ar šniūrus suk
Linkime Visiems Lietuviams
ti,
—
tada
avys
bus
sveikos
mis šventėmis, arba su svar negausi J kailį.
Chicago, Illinois
ir nesirgs galvos sukimais.
biais žmogaus gyvenimo įvy
DOMliNlHAS KUKAITIS,
3. Nežyčiok nieko Kūčioj,
kiais (gimimas, vestuves, lai
13. Kūčioj šunelius mylėk,
Savininkas
dotuves), arba su darbu, iš tai visą metą turėsi savo, ko glostyk ir gerai šerk, tai visą
kurio laukiama pasisekimo. tik pačiam reikia.
metą bus riebūs ir gerai sau
Telefonas LAfayette 3-2022
Didžioji prietarų dalis yra 4. Nepažyčiok nieko kitam, gos namus.
paremti analogija arba pana tai visą metą nieks nieko ne-į
Rezidencija Tel. CEdarcrest 3-6161
šumu: tai simboliškas veik žyčys pas tave.
^
smas, turįs padaryti įtakos
^ s žmogaus pageidaujama link 5. Jeigu pirmutinis sve
me, t. y. paveikti gamtos jė čias būna turtingas, tai visą
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
gas arba likimą taip, kaip metą lankys turtingi, o jeigu
&
ateina
ubagas,
tai
visą
metą
žmogus
nori,
kaip
jam
bus
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
naudinga. Atspėti ateitį žmo lankys biedni svečiai ir uba
gus stengiasi jau nuo pat se gai.
Linkime Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems
niausių laikų.
Kūčių dienos prietarų lie 6. Jeigu pirmutinis svečias
tuvių tarpe buvo labai daug. moteris, tai tą metą bus visos
R. R. AMBROSIA, R. Ph. C.
Vieni jais tikėjo, kiti ne, ta vištaitės, kiek viščiukų išpe
2258 W. 24th ST.
CHICAGO, ILLINOIS
čiau daug kam būdavo ir yra rės tą pavasarį. O ir avys tą
("The Marian" kliše)
Cor. Oakiey Ave.
VIrginia 7-8851-2
įdomu juos prisiminti, "pa metą ves avytes, ne avinėlius.
ADAM ZALATORIS ir P. BANYS
^
^
Savininkai
GERIAUSIA PIRKTI

rfr

Suvalkiečių KŪČIŲ Dienos Prietarai

mERRIE-lttERRIE

CHRISTIRAS

MILDA BUICK
SALES

\

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

i
r^

BOV/MAN DAIRY
COMPANY

^

^

AMBROSIA PHARMACY

ILLINGTON STUDIO

2258 W. Cermak Rd.

NAMAMS EALDUS
J£ - -

[Klausykite ką sako
lIlV^lV O

g PROGRAMOS SAVAITĖJE:

PREC1N PHOTO STUDIO

4068 ArcherAve.

Tel. VIctory 2-4226

4183 ARCHER AVE.

Tel. VIrginia 7-8874

Tel. LAfayette

:~*Z^^£&r '-

NEUŽMIRŠKITE KARO INVALIDŲ LIGONINĖSE!
Palinksminkite juos nors su

KELIAIS PAKELIAIS CIGARĖTŲ

NUO

P GAL TtfUiALKS —

VIENA KARTO: Ą IR DAUGIAU

rukstam'iai buvusių ikaro veteranu guli ligoninėse. Vieni lengviau su
žaisti, kiti visiškai bejėgiai — in\;.lidaiV kurie be pagalbos negali net
iš lovcj.s atsikelti/ arba apsiverst.i Mažai k;v mes jiems galime padėti
fiziškai. n< gulime jiems sugrąžinti prarastos sveikatos. Mes betgi galime juos palinksminti moraliai, si >ikiant jiems nors mažą dovaną.
I>ariaus-Girėno Postas No. 271 praveda eigaretų rinkimo vatfij k a s
nn-ta ii dalinu juos sergantiem* /etoranamB ligoninėse.
Stengiamasi
nurinkti kuo daugiausia, kad gali a būtų įteikti nors po vieną kar
toną kiekvienam ligoniui. Nešk upė!- ite.
f'Mgaretea prašome atnešti j Post; patalpas. Jei negalėtumėt ypatiškai jų pristatyti, pašaukite telefonu Posto valdybą arba praneškite at
viruku, paduodami savo vardą ir dresą. o mūsą atstovas a t v y k s pas
ju« trečiadieniais tarp 5 Ir 'J:30 v; kare paimti jusi* dovaną.
FOtšTO A D K L S A S IK T E L E F O N A I :

DARIUS-GIRfiNAS P O S T NR. 271 M E M O R I A L H O M E
THE AMERICAN LEGION
4416 South Western Avenue,
Chicago 9, Illinois
Telefonai: LAfayette 3-5484 — VIrginia 7-3939

l

S v.v.

6755 SO. VVESTERN AVE., CHICAGO, O I *
Telefonas — GKovehill 6-2242

VIrginia 7-2481
^

^ :

4r

:

^i

UŽSISENftJUSUJ

fc

IR

ATVTRC

ODOS

UGŲ

Cie,
kurie kenčia nuo SENU. AT
/ I R Ų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Ji«
Mjcaii ramiai sėd&tl tr naktlmit
•niekoti, nes Jų užaiienfijuaios iatsdo*
niežti Ir skauda. Kad pasalinti U
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvi.
rų ir skaudžių
žaisdų,
uždikltt
uEGULO Olntment. Jų g y d o m o ypatybės palengvins josų skaudė ji
n% Ir galėsite ramiai miegoti nak
t}. Vartokite jas taipgi nuo skau
lžlų nudegimų.
Jos taipgi pasailn
niežėjimą ilgos vadinamos PBORIA
•*I8. Taipgi pafctllna pers^iima ilgo."
vadinamos ATHLETE'S FOOT, «urtabdo džiovinimą odo« ir perpiytn*uirpirščtų. Jos yra. tlnkamor vm
'oti nuo džiūstančias Ir nuflkilaaftn'
(klos,
Jos yra geros gyduolės nu
?l«ų išviršinių ouos
dgų.
LKOULO Olnt
ment sutelks
Jums
•agalba nuo nuvar<usių, peretamų
tr
nVežinJių kojų. Legulo Olntment yra pariuodamas po
The.
$1.25 Ir $8.50. Pirki
te vaistinėse Chicagoj
tr apylinkėse
arba
atsiųskite money or
derį į —

Patarnaujame Gerai ir Pigiai

2146 S. Hoyne Ave.

.7 i k i

Skaudančių Žaizdų

Uigaretu rinkimo vajus prasidedi dabar ir tęsk iki po Naujų Metų

PERKRAUSTOME BALDUS,
Parduodame Anglis ir Pečiams Aliejų
STASYS FABIJONAS

S-3171

Programa.

Kasdien pasaulines ir vietinės žinios.—Jvairūs jvykiai lietuviškame
gyvenimo.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muztka—dainos.—
Paskaitos.
Visais reikalais kreipkitės:

EDVVARD J. ULIS, President-Treasurer

CHICAGO, ILL.

tf

^

Extra

PHOTOGRAPHS OF HIGH QUALITY
—Wedding Photographs a Specialty

3224 S. HALSTED ST.

PA'Al k O K I T F

Kiekvieną vakarą
9:14 vai.
SeM.inadienla.ia
1:00 vai. p.p.
Ketvirtadieniais

Išmokėjimai

\V AI.TKK ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.

^ :

Įsteigė komp. Antanas
Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitiene.

Inc.

Chicago, 111.

Transliuojama KASDIEN 18 m.

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

RED'S PLACE
2200 West Cermak Rd.

U I I J

Linksmų Šv. Kalecta Švenčių

MAŽIAUSIOS KAINOS
Baldai Padaromi
Pagal Užsakymą
Lengviausi

VIENINTELE LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

5ALTYTIVA1. TELEVIZIJOS APAKATAI,
SKALBIAMOS
MAŠI X OS,
BALDA I,
MATRACAI,
KILIMAI, R A D I O A1»ARATAI,
PEČIAI,
LOVOS
Ii
Vaiku
BALDAI. ,
Didžiausias Pasirinki r wtm

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

f

%

PROGRESE
KRAUTUVIŲ

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

VIrginia 7-7393

Tei. VIrginia 7-7097

t

LEGTJLO, Department D
4847 W. H t h S t
Cicero 60. ln

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
LINKIME
VISIEMS MCSŲ KOSTUMERIAMS DRAUGAMS
. IR LIETUVIAMS

STANDARD FEDERAL SAVINGS
\M>

\SMH'\IIU\

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimtį

TOWN OF LAKE UTILITIES
FURNITURE & ELECTRICAL
•J APPLIANCES

TAUPYK

SAUGIAI.. .mes per 40 mėty visiems Ifaaofcejame
ant pareikalavimo
Turtas virš 22 milijonų doleriu. Atsargu* fondaj virš 1 mliij«nu.
U. S. Government Serorities ir cash \irg 12 milijoa^
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA
Narys Federal Savings and Loau Ina. Corp.

WALTER T. KLASH. Sav.
Robert Petrauski, Anthooy Metriks, Charlotte
Michalak, Leo Tada, Bruno Copec, Bruno Wlodarczyk

1800-02 W. 47th St

l.OAN

JUSTIN MACKI£WI€H, PRBSIDENT IR MGB.
4192 Archer Avenu*
Chicago 82, Ulinoia

Chicago. 111.

TELEFONAS: \TRGUXLA 7-114L
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
TrečieJiemau nuo 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki 8 vak.

Tel. LAfayette 3-7771
^

^

*

K
Penktad. grucd. 23, 1919

" DRAUGAS, CHICAGO.

Darbo Stovyklos Sovietuose ! « • * £ " * • •

r?

:

%•

#

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Dr. S. B. Hadden, psichia
trijos profesorius Pennsylvanijos universitete ir neuJ. KlIZMICKIS
ro-psichiatrijos specialistas
Nuo to laiko daugiau nie ralydamas "Catholic AdvoKalinio Atsiminimai
kuomet nemačiau to išvyto
Šimtai tūkstančių mūsų jo; tartum žemėje prapuolė. cate" Nr. f>, labai pabrėžia
kad gėrimas atneša didelių
tautiečių kenčia ištremti dar
nuostolių žmogaus asmeny
lva

^

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

LINKI SAVO KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS
IR PAŽĮSTAMIEMS

- Linkime Visiems Lietuviams,
Savo Draugams ir Pažįstamiems

z

» i kaip profesorius pažymi, p
nimus iš jo paties pergyveni m a n Q k e l i o n § 8 d r a u g a 8 i r „vieno kito stiklelio jaunuo
mu:
'^kimiausias barakų kaimynas, lio ar mergaites valios at
— Atlikus įprastus forma- klausinėjo mane, ką manau a- sparumas pasilpsta, tos ge
lumus, mus jvede į stovyklą, pie tuos naktinius riksmus,
rosios savybes, kurias žmo
kuri man neatrodė mažesne, — Kokius riksmus? — at- gus buvo įgavęs dorovinio ir
nei buvusi, ir kuri buvo ma- sakiau klausdamas.
religinio auklėjimo keliu, al
ža«ne. Sakoma, jog joje buvo — "Dniewalnij" turėjo ka- koholio yra nustelbiamos,' i
tūkstantis ištremtųjų, vyrų žin kokias sąskaitas su dviem J ^ ^ į į f jauiaol*
^
ir moterų. Kasdien kas nors anos gaujos vagišiais. Kolio- į ^ p r f e š ^
n o p m a l £ są
čia mirdavo ir kasdien buvo jo juos, daužė lazda,
verlaidojamas bent vienas lavo- kė, ant kelių maldavo atleis- Žinę. "Tas ypatingaUteisin
nas, bet — kaip man pra- ti. Truko tai beveik iki ryto ga, jei geriama grupėmis
iš čia kenksmingumas viso
džioje pasakė juokdamasis —Apvogė jį?
vietinis katorgininkas — nie—Ne. Jis pats yra vagis, kių coctail parties jaun'
kuomet nemirdavo moterys, Tik, sakoma, serga nemiga, mui". Pabaigoje savo straip
kurių čia buvo kelios dešim- — Ir niekas jo nenurami snio profesorius tvirtina
"Net ir imant alkoholį, kaip
no
tys.
sakoma, su saiku% visgi tai
—Visi jo bijo.
— Su keliais kitais ištrem
yra labai pavojinga narko— Atrodo silpnas.
taisiais patekau į paskutin; i _ I s t e r i k a s / Praded šėlti, tinę medžiaga, ir jeigu as
baraką kur dauguma buvo : N u o l a t k a r š č i u o j a džiovinin- mu 0 tęs ir toliau jo vartojivagys. Dviejuose kituose ba- fcag N e d a y § y i g a m b a r a k u į
^
u pakenkti jo as
rakuose nebuvo vietos. Ant m i e e o t :
menybei ir jo gyvenimą pa
girgždančio slenksčio mus J L*
neeirdeiau
pasveikino "dniewalnij" (kaž T o k į a
^
;• ^ lenkti į skurdą ir vargą".
kas panašaus j seimininką ar u
j ^
^
dar
budint?), aukštokas sudžiūvę- - . . - .
„
'
ne1
yr
lis,
su
"balto metalo"
Nemažo nusistebėjimo su
dantimis. Apatinius dan
kėlė žinia, kad Prancūzijoje
tis turėjo savo; viršuti
Seine departamento tarybos
niai atrodė, tartum būtų iš
pirmininku buvo išrinktas
švino padaryti. To išsigimė
Vokietijos vakarinės da- katalikų rašytojas Martia1
lio šypsena priminė kaukuolės styrinčius žandikaulius, lies vyriausybę sudaro ketu-! Massiani, kurs jau per 30
Su manimi ėjo katorgininkas riolika žmonių, iš kurių net' meti: dirbo NCWC. Paskutikurj pažinau tik persiuntimo j aštuoni yra katalikai. Jų I niu laikotarpiu jisai bus pir
metu. Jį pamatęs, "dniewal- j tarpe ir kancleris Konradas | mas katalikas, išrinktas į
nij" pajuokiančiai sustaugė Adenaueris yra katalikas, 'tą postą.
ir, isteriškai įkaitęs, pradė
jo keiksmų litaniją.
Jr

RAŠYTOJAS LAIMĖJO

llth WARD
REGULAR DEMOCRATIC
ORGANIZATION

FRIENDLY TAVERN
A N D HALL
ANTANAS PŪTIS, Savininkas

2548 W. 69th St.

Tel- REpublic 7-9875

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ GfiRIMŲ.
Jauki, moderniškai įrengta salė išnuomuojama:
susirinkimams, šokiams, vestuvėms ir kt.
įvairiems parengimams.
Del išnuomavimo reikia susitarti išanksto.
Come and see television. — Latest sport events

A

RICHARD J. DALEY

J?

\ :

Ward Committeeman

#

Vokietijos Vadovybė

#

<{r

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Ir Laimingų Naujų Metų

•^i

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

1
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'Kaulus Sutrupinsiu!
— Įėjome j baraką, praėjo
me primityvią krosnį ir kri
tome ant lentų pasilsėti.
"Dniewalnij" nesiliovė keikęs
mūsų draugą, griebė nuo pe
čiaus pliauską ir pribėgo prie
mūsų nepaprastai įtūžęs. Mū
sų draugas skubiai atsisėdo
ant lentų. Atrodė, kad stuk
tels sudžiūvėlį į jo švininius
dantis ir viskas bus baigta.
Valandėlę žiūrėjo sau j akis.
Mūsų draugas
atsistojo.
"Dniewalnij" švilpiančiu bal
su suurzgė:
— "Von!" — griebė mūsų
draugą už apykaklės ir išstū
mė iš barako; ir iš paskos
šaukė: — Jeigu čia dar pasi
rodysi, kaulus sutrupinsiu!
Pasirinkite,
kad
Kalėdos
gali būti n e t i k linksmos, bet
i rtaupios. J u s galite sutaupy
ti ligi 40 nuoš., p i r k d a m i iŠ

JOS. F. BUDRIKO
krautuves, kuri y r a

3241 S. Halsted Street
Moteriškes 17 akmenukų laikro
dukas, 14 karatų, storai pa
auksuota*. 139.00 vertės, da
bar už «24.0O.

^

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

WESTWOOD LIQUOR
STORE

C. & J. AUTO PARTS CO.

Linkime Visiems Mūsų
Kostumeriams
Ir Draugams

PERKAM IR PARDUODAM VARTOTUS KARUS
Drums

W. J.
Stankūnas

Refaced,

Clutch

Platės

and

Butke

Shoes

Kelined

Rinktinių Vynų, Likerių ir Alų

3220-40 Archer Ave. .LAfayette 3-1090
CHICAGO, ILLINOIS

PHOTOGRAPHER
IR SŪNUS KSAVERAS

•'£

%r.

rf

ALEX SHIMKCNAS, Savininkas

2441 West 69th St.

Jf

3315 So. Halsted St.
Chicago, 111.

PRospect 6-5951

V:

Tel. YARDS 7-1546

#

Jr=-

Residence Phone
CEdarcrest 3-6404

4

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams
Ir Visiems Lietuviams!

Vyriau arba moteriški laikrodu
kai, 14 karatų, gryno aukso, 17
akmenuku, $50.00 vertfa. tik
tai $2«.GO.
Moteriškei 17 akmenukų laikro
dukas, akmenukais pagražin
tas. $4r,.00 vertės, už $22.00.
Vyriški 15 akmeniukų Elgln Ir

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Bulovą laikrodukai, karnos nu
žemintos iki $24.00.
Musical Powder Ilovrs,
vertčs, už $4.50.

JULIUS J. STORGUL

$10.00

PLUMBING -

Estimates Furnished on Request

Vyrų Inltlal, Cameo, Birthstone
ir Deimantiniai žiedai; visų

Galima rasti didelj pasirin
kimą BUDRIKO KRAUTUVĖ
JE, už mažiausias kainas ir
lengvais išmokėjimais. BUDRI
KO KRAUTUVĖ yra: 3241 So.
Halsted St., ir bus atdara iki
vėlumo lig Kalėdų.

SEWERAGE

CONTRACTOR

4 šmotų Sidabriniai Coffee Sete,
už $16.00.

kainos nužemintos pas BUDIUKA.
Taipgi galima Įsigyti Toasters,
MUmasters, Electric Shavers,
Toilet Sete, Parkers, Schaeffers,
ir Eversharp Pen Kete, Rogers
1847 ir Communlty Silverwarc
ir Klgin Compacte.
Kišeniniai laikrodėliai ir Alarm
Clocks, po $1.25.

HEATING -

2218 W. Cermak Rd.

Chicago, 111.

Phone YIrgįnia 7-6765
STANLEY LITWINAS, Ved.

CARR-MOODY LUMBER

JOHN A. ZIMMERMANN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

9108-10 COTTAGE GROVE AVENUE
MODERNIŠKA KOPLYČIA
Draugiškas, Simpatiškas iHMamavimas

3029 So. Halsted St.
Chicago, Illinois
TeL VICTORY 2-1272
—-

Tel. TRiangle 4-1221

•

i
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BALF-o Pirmininko Sveikinimas Kalėdoms

L A I Š K A S IŠ A F R I K O S

$200,000 Kovai
ftiš Vėžio ligą

Kalėdų švenčių proga man kaltos auko s bus įvertintos
Tunise, Svetimšalių" Legi- esu Tunise, kur trankausi po | tenka pasveikinti visus tau- ir mes susilauksime teisin- Chicagoje esantysis Loyjone, tarnauja lietuvis Stasys kalnus, lyg nelaiminga dva įtiečius, tiek čia Amerikoje,! gumo ir ramybės.
j olos vardo katalikų universi
Radavičius. Mūsų paprašytas sia. Kietas tai gyvenimas, j tiek gyvenančius kitose ša-1 Kartu su sveikinimais no- tetas plečia savo veikimą.
atsiuntė tokių informacijų: reikalaująs geležinių nervų lyse, o ypač tebevargstan- \ riu perduoti mano širdin- ! Yra suplanavęs pastatyti
"Vos įstojęs į legijoną, tuo bei be galo stiprios valios. čius Europos stovyklose j giausią padėką visiems ben- naujas laboratorijas vėžio
geradariams i ligos tyrimui. Tą įvertmdajau pradėjau ieškoti savo tau Ramina mane tik faktas, kad tremtinius, ir palinkėti vi- dradarbiam3,
tiečių. Del didelio išmėtymo liko nepilni metai tarnauti. šiems ramybės ir geros nuo- ir labdaros darbo rėmėjams , ma USA viešosios sveikatos
po įvairiausius pietų kraštus, Sukandęs dantis, sulauksiu taikos praleisti šią Kristaus už jų dosnumą ir atjautimą i įstaiga šiam
moksliniam
• savitarpio ryšio klausimas garbingo paliuosavimo iš šios Gimimo šventę.
savo vargan patekusių tau darbui
paremti
paskyrė
buvo gana sunkus. O vistik, tikrai sunkios karines tar
tiečių. Tikiu, kad artimo $200,000.
po keturių metų tarnybos, nybos.
Deja, mes žinome, kad ne; m e i l ė g i r ga įi e sting-jmo jausjau turiu nuolatinį kontaktą
visi lietuviai galės jaustis i m a g l y d ė s j u g i r t o l i a u .
Jau pradedant 1950 metus, laimingais prie eglutės Ku- \ V isiem s * reiškiu nuoširsu 120 bendro likimo draugų.
Nuolatos parašome vienas ki pradės lietuviai liuosuotis iš čių vakare. Lietuvių tautos1 d ž i u s sve įkinimus ir linkėjitam kelis žodžius, pasidalina legijono. Kur pasuksime? Tai ir visos žmonijos priešas,; m u g s u i a u k u s šventų KalėPradėjus prel\ Flanagan
me turimu lietuvišku laikraš didžiausias klausimas. Į tėvy bedieviškas komunizmas, ia- N 'j
berniukų miestą, tas dalykas
čiu ar knyga. Prie progos su nę, kaip tikriems komunizmo blaškė mūsų šeimos židinius,
rado taip plataus pritarimo,
sitikę, gyvu žodžiu pasvars priešams — kelio nėra. IRO pamindamas ir paniekinda Kim. Dr. Juozas B. Končius kad dabar visame pasaulyje
BALF-o Pirmininkas
tome ateities klausimus bei mumis nesirūpina ir gal ne mas visa tai, ką lietuvis per
yra net 88 tokio s įstaigos.
pasidaliname savo pergyveni panorės mumis rūpintis. Likti amžius gerbė ir brangino.
Iš jų — 53 Jungtinėse Ame
ilgiau karinėje tarnyboje — Šiandieną daugeliui lietuvių Aukščiausia Kalėdų Eglė rikos valstybėse (jų tarpe —
mais.
nebėra prasmės. Jaučiamės
Manoma, kad aukščiausią du skirti morgaitems) ir 36
Šiandien lietuvį iegijonie- kariškai paruošti, užgrūdin-; kalėdines eglutės žėrėjimas
rių galima rasti Maroke, Al ti, tai nuorėtųsi jau trupu primins jiems padarytą ne- Kalėdų eglę šiemet turės užsieniuose. Japonijoje yra
žyre, Tunise, Sacharos dyku tėlį laisviau pagyventi, šį tą; užtarnautą skriaudą, ir jų Bellingham, Wash., mieste- penki, o net ir Korėjoje du.
moje, Madagarskaro saloje ir; sau bei savo ateičiai sukurti.! mintys ir širdys bu s nu-; lis. Eglė bus 150 pėdų aukš- Jie buvo tenai įsteigti apsi
Indokinijoje. Man pačiam te-' Mūsų visų pirmieji žingsniai; kreiptos į Visagalį Dievą su čio ir pastatyta miestelio lankius tėvui Flanagan.
ko gyventi, pradedant 1945 į civilinį gyvenimą nebusi tvirtu tikėjimu ir viltimi, 1 centre. Eglei nukirsti nesužalojant šakų ir pastatyti
m.: Alžyre, Prancūzijoje ga lengvi. Jokios globos, ar tai' kad priešo siautėjimas pa- miestelyje
reikėjo net kelių
Užsisakykite " D r a u g ę "
na trumpai, vėliau virš dve iš IRO ar iš BALF'o bei iš galiau pasibaigs ir visos ne- didelių kranų.
jus metus Indokinijoje. 1948 kur nors kitur, mes nesitiki
m. birželio men. sveikas iš ten me. Tenka vien pasitikėti sa
^
Sm
grįžau ir kurį laiką vel buvau vo jėgomis, savo raumeni
Alžyre. Nuo 1949 m. pradžios mis ir gal — likimu...
JAPŲ PAMINKLAI TIESIOG

! 88 Berniukų Miestai

^

iUMS IS DIRBTUVES l

^

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

S938 W. l l l t h S T R E E T — TeL BEverly 8-0005

*?

Chicago "»1, Illinois

*

SOTUS ALKANAM PADEK!
Per A I D OVERSEAS, Inc.

Pirmos Rūšies Rūbai Vvrams ir Moterims

4851 S. Ashland Ave. Chicago 9, III. TeL VIrg. 7-0280
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuranda
mas,, pinigai grąžinami.
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siunti
nio numerj ir jo kainą. Aid Overeeaa, Inc. maisto siuntiniai
pakuojami Europos sandeliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuolaida.

^

SAVE

Siuntinys No. 1 — $6.90
2 sv. kiauliniu tauku
2 sv. rūkytu lašiniu
t sv salami dešros
2 sv. ( b e 2 oss.) kenuoto bekono
1 dSžute (400) gr.) margarino

TAUPINK

Siuntinys N r. 3 — $6.60
4 sv. rūkytu lašinly
2 sv. kiauliniu tauku
2 sv. margarino
1 sv kiaulienos mCso*

Blogiems laikams užejus^pP
>nigai apdraustoje Finansinėje
įstaigoje bus didelėj?ągąlba.jf "*
''fBJSSF* Dividendus

Siuntinys No. 7
A. 10 sv. baltų k v i e t miltų $2.«0
B. 20 sv. kvietinių miltu $3.40

AMD LOAN ASSOCIATION'
1739 So. Halsted Street
Chicago 8,111.

Siuntinys Nr. 10 — $5.05
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado
si miliny- Nr. 12 — $5.«0
t sv. rūkytu lašiniu
1 sv. kiauliniu tauku
t sv. degintos knvos
t sv cukrau*

St. Casimir Monumenl
Company

Siimsfkys Nr. 14 — $5.80
""^-i* r«kv*ii *aJHn1u
" ' t sv kiauliniu tanku
* BV. 'ikra , 1 s
1 sv. marmelado
1 sv. klaalienon mAsos
2 ETA balai Vnalat muilo
Siuntinys Nr. 19 — $8.95
4 sv rūkythj lašinių
2 sv. kianlinti) tankų
2 prv. madera r 1r*r>
2 sv.
marmelado
4 sv. def^T'tos k."vo»
4 H sv.
o u kraus

3914 West lllth S t

t

Vienas Blokas nuo Kapinių

«p*H*1n<

'•">!»•

T>n1t«

Siuntinys Nr. 21 — $5.90
2 BV. rūkytu lašinių
2 sv. kiauliniu taukų
2 sv. degintos kavos
1 sv. šoko'ado
14 osn. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo

Didžiausias paminklams
planų pasirinkimas mieste

Telefonas CEdarcrest 3-6335
3^

tau
tau
tau

Siuntinys N r. 26 — $5.95
2 sv. rūkytų
lašinių
2 sv. ( be 8 oss.) grynų klaul. tauk.
2 sv. (be 2 oss )
margarino
2 sv. degintos kavos
tt sv. ai Ualoa

Siuntinys No. 6
A. 10 8"aru-cukraus $2.10
B. 20 svarų cukraus $3.95

UNIVERSAL SAVINGS

PIRKITE TIESIOG NUO
HK. NELSON
— Savininko —

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. gryn. kiauliniu
kų — $4.60
C. 15 sv. gryn. kiaulinių
kų — $6.40
D. 37 sv. gryn. kiaulinių
kų — $10.95

Siuntinys Nr. 5 — $4.95
2 sv. rūkytu lašiniu
2 av. marmelado
2 sv. pupelių kavos
2 sv cukraus
1 sv. margarino

PJ£R M E T U S .
Duodame paskolas' ant nanuj^ro B
mėnesiniais išmokėjimais.

Siuntinys Nr. 24 — $10.00
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40<& riebumo

Siuntinys N r. 30
A. 5 sv. degintos kavos — $3.95
B. 5 sv. deg. kavos — 5 skardi
nėse dėžutėse — $5.40
Siuntinys Nr. 34 — $5.60
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 dėžute apelsinų marmelado
2 sv. (be. 2 ozs.) jautienos mėsos
Siuntinys H(T. 42 — , $ 6 . '.70
i
2 sv. (be 2 ozs.) svresto
2 sv. 3 ozs. kiaulinių t a u k ų
2 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. nukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos.
Siuntinys N r. 62 — $3.60
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv. 3 ozs. ryžių
2 sv. 3 oz«. makaronų
1 dčžute apelsinų marmelado

Siuntinys Nr. 69 — $6.30
2 av. 3 ozs rūkytų lašinių
1 dėžute (385 gr.) sviesto
1 .10/.. (415 gr.) kiaulienos m ė s o s
2 sv. 3 ozs. cukraua
'
V^ sv. šokolado
4 oss. arbatos
2 sv. degintos kavos

3319 llf.onko Av
YArdiT 7-1138—7-1139

miesto dilytt fwnim» kopIpSf arfiau paų asssa.

mjUCDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS P^IE

ANTHONY

B.

PETKUS
LAIDOTTTVTT; DIREKTORIUS
^ DVI MODERNIŠKOS KOPLYCI08
JCSŲ PATOOrivflJl:

1410 So. 50th Ave., Cicero. I1L
Telefonas TOWXHALL 2109

6812 So. Western Ave., Chicago, "U.
Telefonas GRovehilI 6-0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus h
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

SEKANTIEJI YRA N A R I A I CHICAGO LIETUVIŲ
4SOCIACMOH

Mes turime koplyčia*
visame Chieagos ir
i&ose lando dalyse ir
tuojau patarnaujam.

Phone: VIrgiuia 7-6672
PUllman 5-1270

PETRAS P. GURSKIS
659 VVKST IKth S T R E E T

j ?•» *

K

6845 So. VVastftr* Av*
PRospect 6-0099

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. M1CHIGAN

r^p J

> "•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LACHAWICZ ir SŪNAI

Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kap. vartų

8638 So, Kalsted
Si
i
H

MAŽEIKA* EVANS

Ambul&nsa patarna
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mos.

8ITTIN AND KAMENSKY
MONUMENT WORKS

MORRIS 6. SACHS

ŲGDĖSIO VALANDOJ

LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R E

Užsakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo—tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuvės.
Paminklus pristatome \ visas kapines arti ar toli.
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir pa
veikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekspervyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

ŪOJS

ffl

Phone SEelgy S-5711

ALFREDAS

VASAITIS

1446 So. 50th Avėt, Cicero, 111.

Tel. Olympis 1008

POVILAS J. RIDIKAS
S354 8. HALSTEP ST.
710 W. 18th STREET
T
Telphone: Y Ards 7-1911

LEONARDAS L BUKAUSKAS

Siuntinys N r. 71 — $5.20
2 sv. ( o e 2 ozs.) jautienos m ė s o s
1 dėžutė margarino (400 gr.)
1 uėzutė kakavos (22S gr.)
1 dėžutė kond. pieno (400 gr.)
2 dėžutes sardinkų
1 sv. degintos kavos
1 sv. ryzvų
2 sv. kvietinių
miltų
¥z sv. šokolado

10821 S. MICH1GAN AVE. Phone: PUllman 5-966J

ANTANAS M. PHILLIPS
*S07 R. LITUANICA A V E .

Phone YArdu 7-490*

JULIUS LIULEVICIUS

Siuntinys N r. 73 — $4.60
1 dėžulė ( 1 8 0 gr.) margurino
1 sv. degintos kavos
3 ozs. ( i 0 u gr.) šokolado
5 ozs. (150 gr^) saldainių
2 sv. 3 ozs. a/vTzThių dribsnių
1 ' - sv. kondensuoto pieno
1 sv. bičių m e d a u s
1 dėžutė (288 gr..) k a k a v o s
1 dėžutė sardinkų

42*4* So. California Ave. Phone LAfayette 3-5572

LEONARDAS A. EZERSKIS
1646 Weat 46th S t

YArds 7-0781

Siuntinys Nr. 74 — $4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. t ozs. nedegintos kavos
1 sv. 2 ozs. a\ i/.unų dribsnių
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. pilno riebumo sūrio
* sv. šokolado
1 dėžute (400 gr.) margarino
1 sv. pieno miltelių

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSI

Siuntinys Nr. 75 — $5.85
2 sv. ( b e 2 ozs.) rūkytu lašinių
2 sv. ( b e 2 ozs.) kiaulinių l a u k ų
1 d©ž. (400 gr.) kondens. pieno
1 dėžute (40u gr.) margarino
2 sv. ryžių
1 sv. degintos kavos
į į sv. šokolado
1 dėžutė (228 gr.) k a k a v o s

JOHN F. EUDOKIS

laidotuvių

Siuntinys Nr. 77 — $6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 3 azs.) kiaulinių tauk4
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
sv. ryžių
sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
Siuntinys N r. 80 — $4.60
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
i sv. ( b e 3 ozs.) kiaulinių taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarino

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENA IB NAKTĮ
*

460547 South Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741 - 7-1742

Siuntinys Nr. 90 — $4.80
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų
1 sv. 2 ozs. rūkvti.i lašinių
1 sv. 2 ozs. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. ryžtų

4330-34 South California Avenw«

Tel. L A f a y e f t e 3-0727

Siuntinys N r. 93 — $6.40
5 s> kiaulinių taukų
5 Sv. degintos kavos.

Siuntinys N r 63 — « . 9 5
Siuntinys Nr. 94
2 sv. 3 ozs. rūkytu laalinlu
sv. 3 ozs. pilno riebumo sūrio A. 6,5 sv. šokolado — $4.60
B. 8 BV. bičių m e d a u s — $4.80
av. 3 ozs. cukraus
sv. 3 oss. ryžių
C 6 sv. kakavos — $3.40
2 sv. ( b e 3 ozs.) kiaulinių tauku D. 10 sv. ryžių — $3.30
2 sv. ( b e 2 ozs.) margarino
E. 10 sv. džiovintų slyvų — $3.60
1 sv. kakavos
I. 6,6 sv. margarino
— $3.60
J. 227 gr. arbatos
— $2.00
1 defcute (400 gr.) grietinės
K. 8 sv. apelsinų marmel.—$8.00
1 sv. pieno f miltelių
L. 60 šviežių kiaušinių — $6.30
2 sv. degintos kavos
M. 1 milijonas vien. penicilino
4 ozs, arbatos
— $6.00
H sv. šokolado

Įstaigos

TRYS MODERNIŠKOS A I R - C O N O m O ^ E D
KOPLYČIOS

iii

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W O E b
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Čenktadienist, gruod. 23,1949

Profesoriaus Žodis Apie Alkoholi i
Labdara C.hioagoje "
PIRMOSIOS KALĖDŲ ŠVENTES
Visose Chicago? arkidie"Catholic Advocat" Nr. 5 Alkoholii, tvirtina prof. cezijos parapijose pravestas
pareiškimą Pen- Hadden, susilpnina žmogaus drabužių, batų ir muilo rin
NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE išspausdino
sylvanijos un'.versiteto pro- valią ir atspaiumą ir sudaro kimo vajus dėl tremtinių
i

•
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fesoriaus, n-uiropsichiatrijos žmogui palankias sąlygas
GENEROLAS PRANAS TAMAŠAUSKAS
specialisto Dr. S. Hadden pasinešti j blogi,
pareiškimą, kuriame tasai
• —
Kiekvienas mums brangių pusėn savo sargybas, postus gydytojas pabrėžia, kad per
t
Buy Cnristmns S e a l i
švenčių apvaikščiojamas užsi- ir siuntinėjome žvalgybos pa dėtas alko'iolio var-ojimas
lieka atminty ilgesniam lai-i trulius. Mūsų kariai kaimy- sutrikdo nervij celių (narve
kotarpiui. Jei jos sujungtos! ninių padalinių, sunkiai lai lių) veikimą, panašiai kaip
su kokiomis sunkiomis ap kydamiesi prieš bolševikų encephalitis ar sifilis. Pro
linkybėmis, pavz., laike karo, veržimąsi Prieno, Jezno ir fesorius pastebi, kad net
okupacijos, persekiojimų, tuo Stakliškių rajone, šaukėsi nuosaikus išgėrimas ir net
ryškiai tie minėjimai pasilie- pirmo pulko greitos pagalbos, šiaip viena kita burnelė yra
ka atminty, tuo labiau pasie-1 Bendrojo tikslo sumetimais pavojinga ypač tuo, kad gal*
kia mūsų širdžių gelmes. Ži- prašymą reikėjo patenkinti, j būtį "didelis tragedijos pranodamas, kaip "Draugas" ir skubiai buvo išsiųsta pora i <jžia.
aukštai gerbia, vertina mūsų kuopų iš geriau išmiklintųjų. į
\
praeities kilnius momentus, Prie tokių apystovų apie
r
^
beartejant Dievo Sūnaus Gi- švenčių atostogas niekas n e - ^
mimo šventei noriu pasida-'begalvojo: niekas jų nepralinfci su skaitytojais prisimi- š§, niekas nesiūlė ir leisti bū
namais, kaip mūsų kariai sa- vo uždrausta. Tik pulko atvanoriai šventė pirmąsias sakomingesniems pare i g ū:

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Europoje. Šiame darbe tal
kino apie du milijonai kata
likų mokyklų vaikų ir apie
350,000 suaugusių. Nuo 19441
m. Chicagos katalikai jau
yra išsiuntę 303,284,000 avarųi maisto, drabužių ir me
dikamentų, kurių vertė yra
apie 130 milijonų dolerių.
Chicagos arkidiecezijos ka
talikai maitina daugelį varg
šų. Vien tik maistui pereil
ais metais išleista 625,250
dolerių.
Katalikų prieglaudos ima
savo globon dau^ našlaičių
ir šiaip be oastogės esančių
^
kūdikių.

šventės būtų jaukiai parengtas ir nraleistos.

Lietuvių Pulkai

S. ŠIMULIS, sav. — CLEANIN« & DYETNO

2150 S. Hoyne Ave. Tel. Vlrgink 7-6494

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PARK VIEVV
WET WASH LAUNDRY CO.
1727 W. 21 st St.
Tel. C Anai 6-7172
CHICAGO ILLINOIS
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

^

Laimingų Naujų

Tuo metu pilnoj to žodžio Į
Gyventojų Pagalba
prasmėj kariuomenės dar ne-1 T
,. , v . ,.
turėjome: j i buvo dar tik
J«*riOB s.rdies apylinkes
pirmoj formavimosi stadijoj, gyventojai,
ypač moterys,
Pamažu, bet gyvai rinkosi į S1U1° , a t t v e J u ™ m s puikiausiai
Zi «, «™.~~; i patalkino. Beruosdami sau
s v e n t,_
e m s i.r T .. w .
savanoriai,
sekė
jų aprengi-lt
~«„
•„
.»««+„.,
o»^^ir,rr«o
i
įvairius
0
mas ir spartus apmokymas.; a m l.m.u s i.Kucioms
.
,
*
r
Daugiausiai jie būrėsi vieto- S
Paneštus, jie
se. kur formavosi mūsų pul- fuprato gyvą reikalą page1kai. t. y. 1-mas Alytuje, 2-ras **» ' r b e n t k'ek pa ; ,vairint.
Kaune" - Panemunėje 4-tas 8 Y e n t e s . s a v o k a T r l a m s - ^ y
Panevėžy, Kėdainiuose, Kai- " e s S?™*™J * N tarpe
buvo
r
vi v a i k a
šedoryse. Ramygaloje, nes rtlm ! ff
.
' a r **?*•
tas pulkas pastovios buveinės f ;.-. atsargiai, lyg ir dipneturėjo ir formavosi - plė-' ° m atiskai
patyrinėję per
tesi sykiu kovodamas su tarpininkus, paprastai kunibolševikais. Visai natūralu, ? u ?' k a s m " ™ reikalinga
kad savanorių daugiausiai l r k o mums trūksta, pradėjo
buvo susitelkę anksčiausiai " e s t l l r vęzti Įvairias svenpradėtrme organizuoti nulke, t me ma ss ' V**? KUCIOTIS, tau*būtent, pirmajame. Pąfe g y - '
g ^ b e s : kviečiu., šir
vai prisidėjęs prie J r f T pul- "'ua, aguonas Dauguma pnko tvėrimo n u o ^ f m o s die- 8 t a t e Pagamintus arba pusiau
ALDERMAN
nos, čia apte-tą pulką dau- pagamintus valgius, skanesgiausiai kalbėsiu.
'tus: aguonų pieną, kisielių,
ishzikus, keptas ir mannuoPulko pradžia, jo lopšys, tas silkes, keptas Nemuno ir
buvo Vilniuje. Tačiau pulko ežerų žuvis, pyragus, bulkuWARD COMMITEEMAN
augimui Vilniuje sąlygos pa- tės su įvairiais jkepimais,
sirodė netinkamos. Tat gruo- kaip aguonomis, lašiniukais,
AND THE 21st WARD REGl'LAR DEMOCRATIC
džio gale 1918 m. tas pirma- mėsa, įvairiomis uogienėmis
sis kariuomenės kūdikis buvo ; ir t. t.; daug turėjome džioORGANIZATION
perkeltas su visais savo auk- į vintų grybų. Buvo pasisiūlylėtojais į Alytų. Vieta pasi-1 mų iš Alytaus miesto moterų
1854 South Ashland Avemio
rinkta kaip negalima geriau, I ir merginų paruošti gaminius
tinkama, ir pulkas augo, klės- į virtuvėje ir parengti stalus ^
tėjo, lavinosi, stiprėjo, kaip j pulko valgykloje. Visa taij ,ant mielių. Plačios apylinkės j mus labai jaudino ir vystė sa- &
gyventojai savo — lietuviško i vanorių širdyse meilę ir pri— pulko egzistavimą vis j sirišimą prie savo tautos. Viedaugiau atjautė ir jį pamilo, tos ir apylinkės klebonų, be
Pagal išgales, kas kuo galėjo kitų smulkmenų, buvome ap
— stengėsi pulkui padėti, rūpinti taip mūsų nuo vai
daugiausiai maistu ir kai ku kystes laikų mėgiamomis plot
riomis kitomis reikmenimis, komis
pvz., baltiniais, mezginiais.

JOSEPH

Bolševikų Atakos

STANLEY CLEANERS

L

Šv. Kalėdas jau Nepriklauso- nams reikėjo pasirūpinti, kad

moj Lietuvoj.
_. . . „ .. .

1

LINKSMŲ ŠV KALfiDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Visiems Lietuviams, Kostumeriams •
4

Ir Draugams

ST. CASIMIR
MONUMENT
COMPANY
3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo
sv. Kazimiero Kapiniu

Tiesiog Ten, Kur Bušai
Sustoja

HAROLD E. NFXSON, Sav.

F.* R O P A

Del Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne Kaina—
Kreipkitės Prie Mr. Nelson

Telefonas — CEdarcrest 3-6335

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linki
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams

MUTUAL

Sportininko Patyrimas

Pi :e tokių apystovų pulko
*
savanoriai gerai jautėsi ir North Carolinos futbolo
linksmai nusiteikę lauke šv. ; komandos sportininkas HoKalėdų. Daugelis jų svajojo sea Rodgers tvirtina: " A š
jau kariais atsilankyti pas niekada nssu sutikęs didelio
saviškius: tėvelius, brolius, sportininko, kurs drauge neseseris ir aplamai savo arti- turėtų ir gerų būdo įpročių,
muosius. Tačiau tokioms sva- Kiek aš patyriau, gėrimas
jonėms susidarė rimtos kliu- sužlugdė daugelį jaunų žmotys, privertusios atsisakyti nių, kurie būtų galėję likti
nuo viliojančių šeimyninių tikrai dideliais atletais. Aš
malonumų. Kaip tik tuo metu didžiuojuosi tuo, kad negebolševikai pradėjo savo puo- riu. Jeigu aš būčiau gėręs,
limus pietvakarių kryptimi, žinau, kad nebūčiau padaatkakliai verždamiesi link r ę g didesnės pažangos futmūsų sostinės Vilniaus ir to- bole ir nebūčiau sutikęs kai
liau j pietus, link pulko bu- k u r i ų p a č i ų s i m p atingiausių
vemes — Alytaus. Tokiomis V yrukų pasaulyje",
tai pulkui sunkiomis dieno
mis pulko vadas kar. Galvy
dis — ' Bykauskas skubiai
telegrama buvo iššauktas j
Vilnių sostinės gynimo rei
kalais. Iki toliai frontą su
bolševikais saugojo vien tik
vokiečiai. Padėčiai fronte pa
sunkėjus,
vokiečių štabas
kvietė ir mus prisidėti prie
saugojimo ir gynimo. Tuo bū
du frontas buvo padalintas ir
nuo to laiko pradėjome nešti
atsake minga, surištą su pa
TPeace otv<£arth
vojais ir netikėtumais, lauko
("The MariaiT klišė)
tarnybą, išstatydami priešo

FEDERAL SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO 2202 Wes+ Cermak Road
Phone VIrginia 7-7747
(

VALDYBA
Presidennt
John J. Kazanauskas,
Vice-President
John Zelis.
Secretary-Treasurer
Stephanie Kazanauskas,
Assistant Secy.-Treas.
Joseph Misevich,
Attorney
Anthony L. Lapinskas,
DIREKTORIAI
\Villiam Duoba
Peter Kraujalis
John J . Kazanauskas
Anthony Lapinskas
Peter Kazanauskas,
Joseph Misevich
Joseph W. Kilikevice
Anthony Vilkas
John Zelis
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Rezervuoki! Sekmadienį, Vasario 5d., 1950m.. "DRAUGO" METINIAM KONCERTUI, St. Agnės Salėj, prie Roctoell ir Archer gatvių.
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