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VISUOTINIS ALIJANTŲ
R. Vokietijos Vadai
Vėl Išvyko Maskvon

650,000 Kinų Vysto Kitą Apsupimą
BERLIN, gruodz. 4. —
Alijantai Atiduoda Erdvę už Laiką
Manoma, kad Sovietai ką

DR. K. KAZLAITIS
Mūsų Korespondentas Berlyne

nors rengia Vokietijoje, no
rėdami sukelti įtempimą Eu
ropoje ir tuo būdu suskal
dyti vakarų bloko jėgas į
dvi dalis, kad nė vienoje vie
toje negaištų sutelkti visos
savo jėgos.
Pagrindą gandams ir spė
liojimams davė trys faktai:
rytų Vokietijos vyriausybės
galvų pasitarimas aru Soviet'j' kontrolės komisija įtar
tino turinio komunikato apie pasikalbėjimų turinį pas
kelbdamas ir Grotewohi bei
Ulbricht dingimas iš Berly
no. Manoma, kad juodu yra
Maskvoje. Po pasitarimų su
Sovietų generolais buvo pas
kelbta, kad tarėsi apie "pa
vojingą padėtį, kurią sudarė
V. Vokietijos apginklavimas
ir jos įjungimas i imperia
listinio karo paruošimą."

Rytines ir Vakarinės Vokietijos santykiai pastaruoju
laiku smarkiai paaštrėjo. Tas įtempimas niekur taip ne
jaučiamas, kaip Berlyne. Pavojus iš rytų gresia pirmoj
eilėj Berlynui, o kaikurie Vokietijos valdžios žygiai ne
abejotinai rodo planingai vykdomą agresiją.
Pažymekim kad ir "liau- Į _.
.---—
dies" policijos sustiprinimą, Teismai
skelbia
žiaurius
bažnyčių priespaudą, politi- sprendimus už menkus polinių asmenų grobimą, žiau-1 tinius nusikaltimus. Nepririus teismų sprendimus už j tyrusius jauniklius baudžia
politinius
"nusikalimus " ! nuo 5 ligi 15 metų sunkiųjų
rytų ministrų grasinančias darbų kalėjimo. Saugumo
kalbas ir pagaliau R. Vokie-j policija (vokiška NKVD)
tijos
prezidento
Wilhem gaudo pasižymėjusius priešPieck netikėtą iškvietimą komunistinėje veikloje asMaskvon naujoms instruk- menis net vakarinėje Berlycijoms gauti.
no zonoje. Žurnalistų SąjunDidžiausią susirūpinimą ga ką tik įteikė memoran
ne tik vakarinei Vokietijai, dumą vyr. alijantų komisi
Tautinės Kinijos atstovas dr. Tintffn Tsiang yra Saugumo Tary
bet ir alijantams sukelia so jai ir vokiečių vyriausybei bos pirmininkas gruodžio mčn. Jis pradeda savo darbą labai susirū
vietines ''liaudies" policijos protestuodama prieš spau pinęs nes manoma, kad jam pirmininkaujant Sovietų Rusija ne
dalyvaus Tarybos posėdžiuos. Tai vel supainiotu jau ir taip visai
sustiprinimas ir
kariškas dos veikėjų grobimą, štai, \ susipainiojusius
tarptautinius santykius.
(Aeme)
NKVD
pagrobė
jos apmokymas. Neabejoti užvakar
na, kad ji priruošiama "žy Berlyne dienraščio 'Tele- j
giui į vakarus", kuomet iš graf' reporterį Nienke, ir
Bombarduokit Kinijf!
Kremliaus bus duotas signa nėra žinios kur jis dingo.
las. Sovietine "liaudies" po Tai esąs jau 24-asis žurna
VVASHINGTON, gruod. 4.
listas,
NKVD
pagrobtas.
licija tuo tarpu turi 80.000
— Galingos Navy League
Žmonių grobimą plačiai
kariškai išlavintų vyrų. Ru
vadovybė vakar reikalavo
sų generolas Petrowski yra vykdo "liaudies" policija ir
\ prezidentą Trumaną tuojau
tikrasis jos vadas. Jo parė- NKVD. Neseniai dingo kaLONDON, gruodz. 4. — cūzijos atstovai Paryžiuje. sustiprinti U. S. laivyną Padymu
"liaudies" policija! talikų kunigas Tieben. Pa Šiandien britų premjeras
5. Dėl atominės bombos i cifike tikslu apsaugoti Forskubos kelįu bus sustiprinta' aiškėjo, jog- "liaudies'* poli- AttVe atskrenda j Washin- i panaudojimo Korėjoje Ame- \ mozos, Okinawos ir Filipinų
ligi 150,000 vyrų. Dešimt po- cija jį pakeliui suėmė ir gtoną su prašymu sulaikyti ' rika turi iš anksto susitarti salas, duoti gen. MacArlicijos mokyklų su moderaiš- nežinia kur išvežė. Apie ku-l karą Azijoje nežiūrint ku su visomis Korėjos kare da i thur'ui teisę bombarduoti
lyvaujančiomis valstybėmis. į komunistų tiekimo bazes
kais kariškais įrengimais at- nigo likimą jokių žinių ne- \ ria kaina.
Toks įspūdis esąs susida
lieka apmokymą. Instrukto- galima gauti,
6. Prancūzija ir Anglija Mandžiūrijoje ir vetuoti UN
riai yra prityrė rusų speciaPanašūs atsitikimai kar- ręs po prancūzų ir anglų mi- turi gauti daugiau teisių nutarimą atiduoti Formozą
listai ir buvusieji nacių ka- tojasi dažnai. Tokių nelai- nisterių pirmininkų pasita Korėjos karo vedime. \
Kinijos komunistams, jejgu
rimų
pereitą
šeštadienį
Lon
rininkai. kurie žodžiu ir ras- mingų aėkų vien Berlyne šjAttiee — Trumano pasita Amerikos draugai už šią
tu prisiekė sovietams ištiki- \ met buvo virš 150, nesftai- done. Attiee atstovaująs ir rimai prasideda Washingto- kainą norėtų apraminti Ki
mai tarnauti. Jaunieji pcli- tant politinių areštų, kurių Prancūziją, nes Pleven ne ne gruodžio 5 d. Kalbama, nijos komunistus.
cininkai — nauiokai taipogi skaičius viršija tūkstantį, galįs pasitraukti iš Pary kad prie judviejų gali pri
iškilminerai žodžiu ir raštu Sovietinė Vokietijos vyriau- žiaus.
sijungti ir Indijos premje
duoda priesaikas "kovoti už sybė nujaučia, jog iš vakarų
Jiedu priėję vienos nuomo ras Nehru, kuris šeštadienį Balsuoja Naktį,
Vokietiios suvienijimą kad pučia naujas, stipresnis vė- nės šiais klausimais:
pareiškė, kad tik stebuklas
Apeina Komunistus
ir ginklu rankoje". Nauiokai jas. Tad ir nusprendė imtis
1. Tolim. Rytų krizė turi begali sulaikyti pasaulinį
apmokomi praktiškai ir te- griežtesnių priemonių ir pri- būti painiojama su dideliu karą.
BERLIN, gruodz. 4. —V.
oretiniai ne tik lengvaisiais, siruošti netikėtiems
įvy- atsargumu ir bUe kuria kai
Berlyno gyventojai vakar
bet ir sunkiaisiais einklais: kiams. Gyventojai susirūpi- na turi būti išvengta karo
rinko savo miesto seimelį
Siūlo
Atominiu
Bombų
artilerija.
minosvaidžiais, nę žvelgia į ateitį.
komunistams iš anapus vyk
su Kinija.
dant didelį spaudimą. Rytų
liepsnosvaidžiais ir tankais.
2. Korėjos karas turi pa
Užnuodytą
Juosta
zonoje dirbą, bet vakaruose
"Liaudies
p o l i e s i dabar J ^ j g į j j j
fal,^
silikti jos ribose ir pirmas
ruošiami aerodromai, kur
žygis turi būti neutralios
FRESNO, Cal., gruodz. 3. gyveną darbininkai atvyko
jaunuoliai išmoks aeronauti
zonos sudarymas tarp Ko ,— U. S. atsargos admirolas balsuoti naktį, nes sekma
Nors
Yra
Išdavikas
kos teorija ir praktiką, žo
rėjos ir Kinijos. Po to de Leslie Gehres siūlo gelbėti dienį gavo įsakymą dirbti.
N E W DELHI
džiu, sovietai ruošia rytų
. gruodz. 4 . - rybos su Kinija.
Amerikos karius nuo visuo Sis komunistų valdžios pa
ndii
asiek§ žinios k a d
Vokietiioie "modemišką po- *
* ?
'
*"
3. Vakarų Europos apgin tino sunaikinimo Korėjoje rėdymas turėjo tikslą suk
licinę kariuomenę".
betieciai ir kinai stipriai su- klavimas skubinamas, nes "užnuodijant"
atominėmis liudyti darbininkams bal
sikove kur nors tarp Lhasa čia yra tuščia erdvė, į ku bombomis 50 mylių platumo suoti, bet balsavimui daug
Vakarų Vokietija (ir Ber- įr kalnų tvirtovės Chamdo. rią Rusija gali įsiveržti kie juostą pagal Yaiu upę Kini pakenkti negalėjo, nes žmo
jos pusėje. Per tą juostą ne nėms buvo duota galimybė
lynas pavojaus fronte) šio- Abi pusės patyrė didelių kvieną dieną.
balsuoti naktį.
mis dienomis nervingai gvil- nuostolių, bet tibetiečiams
4. Siekti Rusijos, Angli begalėtų praeiti joks gyvas
dena Vokietijos demilitari- ikišiol pasisekė sutrukdyti jos, Amerikos ir Prancūzi žmogus ir Kinijos kariuo
zacijos klausimą. Alijantai sostines užėmimą,
jos konferencijos vakarų menės plūdimas į Korėją hą Blogiau, Negu
prisižadėjo sustiprinti BerKinams politinę pagalbą pasiūlyta dienotvarke, ku būtų sulaikytas. Už panašią
lyno apsaugos įgulą. Britai teikia savo krašto išdavikas rią šią savaitę nustatys priemonę yra pasisakęs ir
Viešai Žinoma
pirmieji atsiuntė jau šar- Tibeto budistų
vienuolis Amerikos, Anglijos i r P r a n - P. Korėjos prezidentas SynVVASHINGTON, gruod. 4.
;gman Ree.
vuočių pulką. Amerikiečių Sherab Gyamtso, kuris bu— Visų darbininkų unijų ir
divizija jau esanti pakeliui į vo įsiskverbęs į laikinąją
visų pramonės šakų vadai
Berlyną.
vyriausybę, bet pasirodė e- Eritrėja Galutinai
sas k
Mao Pagalba Seniai buvę vpakviesti į krašto ap
Suprantama, jog sovietinė
°munistų agentas.
Atiduota Abisinijai
vokiečių vyriausybė nervuo-l Kltllja Kalba A p i e
saugos
departamentą
ir
Žadėte Korėjai pranešta, kad kariška padė
jasi ir grasina "atsimokėti".
'
"**
NEW YORK, gruodz. 4.—
Korėjoje yra nepapras
Visuotinę Mobilizaciją Abisinija galutinai laimėjo TOKIO, gruodz. 2. — Gen. tis
Italijos Eritrėjos koloniją, MacArthur praneša, kad ne tai kritiška ir kad karas ga
SU0PP/N6 HONG KONG, gruodz. 4. nes
ir UN visuotinis susirin jo taktinės ar strateginės li greit prasidėti Europoje.
— Kom. Kinijos raudonasis
diktatorius Mao nerodo jo kimas patvirtino politinės klaidos fronte atkvietė kinų
KALENDORIUS
kių nusileidimo ženklų. Va komisijos sprendimą.
kariuomenes į Korėją, o ko
Gruodžio 4 d.: šv. Barbo
kar išleistame pareiškime,
Eritrėja bus autonominė munistų nusistatymas už
kuris laikomas visuotinės Abisinijos provincija su sa grobti visą Korėją. Jis turįs ra. Senovės: Stangis ir Erdmobilizacijos
ženklu, jis j vo konstitucija, vyriausybe visus davinius spręsti, kad me.
Gruodžio 5 d.: šv. Sabas.
kviečia visus kinus, neišski-! ir parlamentu. Visa tai tu Kinija prižadėjo visą para
riant nė pirklių bei pramo ri būti suorganizuota iki 19- mą S. Korėjai dar prieš ka Senovės: Kvielis ir Daita.
nininkų, sudaryti vieną fron 52 m. rugsėjo 15 d. Padės ro pradžią. Kai paaiškėjo,
ORAS
tą prieš " imperialistų agre suorganizuoti UN komisija, kad Korėjos komunistai vie
Apsiniaukus ir Šalta. Tem
siją." Kinai turį sulaužyti o per tą laiką koloniją sau ni to uždavinio neatliks, į peratūra apie 25 laipsnius.
visus "Amerikos imperialis gos britų pareigūnai ir ka frontą buvo pasiųsta Kini
Saulė teka 7:01, leidžiasi
tų" pasikėsinimus Azijoje. riai.
jos pagalba.
4:20.

Attiee Prašysiąs Taikos Azijoje
Kad ir Už Brangiausią Kainą
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TOKIO, gruody- 4. — Didžiulėms kinų masėms nepap
rastu svoriu gulant ant alijantų linijų rytuose ir vakaruo
se, savo skaičiumi tris ar keturius kartus mažesnė alijan
tų kariuomenė traukiasi iš visur vengdama naujo apsu
pimo.
Kinai vysto naujus apsu
pimus vakariniame ir ryti Vakarų-Rytų Geležinkelis
niame fronto .ruožuose.
Nukirstas
Vakarų ruože bandyta
Besitraukianti prie Pyonstiprinti Sukchon-Sunchon
Songchon linija, apie 30 my-i&yang kariuomenė tuo tarlių Pyongvanę šiaurėje i r ! P u yra atsipalaidojusi nuo
rytuose, turėjo būti apleis-1 priešo ugnies ir pasitraukita, nes kinaį vėl visą savo Imas vykstąs tvarkingai.
Susisiekimas tarp Pyon
svorį metė į dešinįjį alijan
tų sparną, siekdami prirem gyang (vakaruose) ir Wonti alijantų divizijas prie jū san uosto (rytuose) yra nu
kirstas, nes iš Tokchon \
ros.
pietryčius pasukusi kinų
Pyongyang Evakuojamas masinė kolona užėmė YangPačiame Pyongyang, Š. dok geležinkelio stotį.
Korėjos sostinėje, ir apylin
Supa ir Rytų Frontą
kėse alijantų kariai nebesi
Priešo atsiradimas prie
jaučia saugūs, nes rytinėje
nuo kurio tik 40
dalyje kalnuose yra daug mYangdok,
[i
ik
partizanų, o pačioje sostinė- y ^ * Wonsan, svarbiauje kiekvieną valandą g a l i j s i o s alijantų šiaurės rytų
sukilti apie 6,000 komunis- fronto ruožo bazės, gresia
tų draugų, kurie ikišiol su-; uždaryti visą alijantų kagebėjo čia pasislėpti. Jau riuomenę tame fronto ruo
mėginta nužudyti miesto že. Priešui paėmus Wonsan,
merą ir amerikietį karinin- i pasitraukimas sausuma bu
ką, kuris čia rūpinosi civili- t u nebeįmanomas — liktų
niais miesto gyventojų rei- tik jūros kelias. Todėl ir vikalais.
j u m e šiame ruože alijantai

Kur alijantai galės vėl su- j traukiasi nuo Changjin restoti, tuo tarpu niekas ne-' zervuaro Hamhung link, o

gab' pasakyti. Šiuo metu ka- i dalinys, kuris su tokiu dideriuomenė ir miesto valdžios! l i u VAT^X b u v o P l i e k ę s Yapareigūnai traukiasi lauk iš l u U P* P r i e Hyensanjin.
Pyongyang pietų link.
.[traukiasi į rytus prie juros
Į jau kitu keliu, negu ten nuPasitraukdami Degina
§jo nes ^
keUafl j a u prie.
ir Griauna
^ ^mtas.
Besitraukdama kariuomeKorėjos fronto padėtį vanė palieka tik nuogą žemę j dovybė sutraukė į šį trum— naikina viską, ko negali | pą sakinį: visuotinas pasipasiimti ir kas būtų priešui | traukimas norint laimėti lainaudinga — tiltus, amunici- ką.
ją, skystą kurą, kitas kariš
Priešo Jėgos
kas medžiagas. Pyongyang
Alijantų frontą Korėjoje
mieste ir apylinkėse sukurti
didžiuliai laužai, kurių liep- traiško ne šiaurės Korėjos
snos ryja su tokiu dideliu I prieš kiek laiko sumušta kavargu lėktuvais frontui su- j riuomenė, bet mažiausiai pu*
vežtas brangias medžiagas, j sė milijono kinų, kuriems
nes nepakanka transporto j greičiausiai vadovauja viepriemonių ir laiko jas iš-1 na s geriausių kom. Kinijos
vežti.
generolų.

NAUJAUSIU ZINIV SANTRAUKA
—U. S. armijos apygardų vadovybes ruošia planus ban
domai rezervistų ir taurinės gvardijos mobUizlcijai, kad
galėtų patikrinti viso mobilizacijos aparato veikimą.
—Amerika, Anglija, Prancūzija, Kuba, Norvegija ir
Ekvadoras įteikė UN visuotinam susirinkimui rezoliuciją,
įsakančią Kinijai pasitraukti iš Korėjos. Tą rezoliuciją
Rusija vetavo Saugumo Taryboje. Tuo tarpu neprašoma
duoti leidimą pradėti bombarduoti Mandiiūriją, nors visi
sutinka, kad Kinija vykdo Korėjoje nor s ir formaliai ne
paskelbtą karą prieš Jungtines Tautas.
—U. S. armijos štabo viršininkas gen. Collins išskrido
į Japoniją pas gen. MacArthur. Namie tikę kariai ir dip
lomatai sudarinėja planus karius Korėjoje išgelbėti.
—Valstybės departamentas šeštadienį buvo sukvietęs
pas save visus Lotynų Amerikos atstovus ir juos supažin
dino su Korėjos ir Tolim. Rytų įvykiais bei Amerikos nu
matomomis priemonėmis krizę apvaldyti.
—Pereitą naktį 12 vai. įsigaliojo draudimas išvežti iš
Amerikos strategines medžiagas į Kiniją, Hong Kongą
ir portugalų Macao. Amerikos uostuose bus sulaikytos ir
kitų kraštų prekės, siunčiamos per Ameriką į virš minėtas
vietas, iš kurių jos paskui patenka į Rusijos satelitų kraš
tus ir pačią Rusiją.
—Vasario mėnesį į U. S. armijos eiles įsakyta, pašaukti
#
50,000 naujokų.
—Tibeto vyriausybes delegacija, esanti kažkur TibetoIndijos pasieny, antrą kartą kreipėsi į UN prašydama
pagalbos prieš Tibetą užpuolusią Kiniją.
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Lietuviai Iš Filipinų '
Atvyksta Amerikon
Prieš kurį laiką iš Kinijos
ir Mandžūrijos būrelis lietu
vių tremtinių buvo laikinai
apgyvendinti Filipinų salose
kur Bendrasis Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas kiek ga
lėdamas juos šelpė ir paleng
vino jų gyvenimą.
Dabar gautas pranešimas,
kad paskutinis lietuvis Fi
lipinuose, B A L F tarpininka
vimo dėka. gavo dokumen
tus atvykti ir apsigyventi
Amerikoje. Tokiu būdu da
bar visi lietuviai gyvenę Fi
lipinų salose jau aprūpinti.
Dalis šių lietuvių iš Fili
pinų salų jau išvyko ir pa
nieks San Francisco uostą
apie gruodžio men. pradžią.
Kiti atvyks vėliau. BALF-o
pagalbos ranka toli pasie
kia.

Lankės Svečiai

tabokai, bet taboka
—Liet. Priežodis

Kalėdų Atvirutes
Su lietuviukais sveikinimais
Po 10 csntų viena, už 1 2 . . . $ 1 . 0 0
Po 6 centus viena, už 24 . . . . $ 1 . 0 0

Antano Škėmos l e g e n d a r i - | u
nė drama "Živilė" Ameriko-!*^
je vaidinama pirmą kartą, ZZ
atidarant Lietuvių Teatro | ZZ
Amerikoje sezoną. Spektak-į^!
liai b i s gruodžio men. 9 ir!-*
10 d.d. Kimbal Hali, W a - | ^
bash ir Jackson Blvd.
g;
Bilietus į abu spektaklius \ZZ
galima gauti:
ZZ
Bridgeporte: Lietuvių Res ZZ
torano, 3206 So. Halsted St. į*
Brighton P a r k e : Holly- ^Z
vvood Inn, 2417 W. 43rd St. ^
Marąuette P a r k e : Mr. Pu- j^j;
čio Friedly Tavern, 2548 W. ZZ
69th Street.
ZZ
Cicero, III.: A. Pareigis H
krautuvėje, 1439 So. 49 Ave. ^
Anksčiau nupirkti bilietai ZZ
i šiuos spektaklius, p r e m j e - p
ros datą nukėlus į gruodžio ^
men. 9 ir 10 d.d., galioja:)^;
lapkr. men. 18 d. — gruodžio
men. 9 dienai, lapkr. men. 19
d. — gruodžio men. 10 d.

TOVVN OF LAKE UTILITIES 1

Pasiunčiamo per paštą.
siuntimą apmokame.

PIRKITE SU PASITIKĖJIMU

24 dė

Sandėlis lietuviškų plokštelių,
Jewelry, laikrodėlių.

gaidų

DR. MILDA BUDRYS

'

3-ju GREIČIŲ PHOHOCRAFAS
Taip paprastas vartoti! Groja visas plokšte
les (records) automatiškai — iki penkių
valandų
muzikos.
Nepralenkiamas
tonas.
Palenkiamas priekis išstumia plokštelių (reeord) keitėją priekin ir palengvina uždėjimą
naujų plokštelių (records).

(kairėj)

Medžio drožiniai

šeštad. ir sekmad.)
p.p.; 7—9 v.v. š e š 
pagal susitarimą.
So. \Vabash Ave.

DR. AL RAMUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:u0 vai
trečiad. ir sekmad. tik susitarus.
Tel.: Ofiso GR. <i-4020 re/.. Hl. 5-150

Dr. Alexander J. iavois
(jovAi8A8)

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

; LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2
vai. iki i v. popiet. Nuo 7 v. iki 8?30
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Priedo Taksai
ir Garantija

JMI«-2880

(antras aukštas)
OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto.
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30
v.V. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną
Tel.

Klūlzic

3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ.
1
4146 Archer Ave., Chicago, 111.
:

lieaid. 6600 S. Artesian Ave.
VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p. 6—9 v.vak.
Tel.: Ofiso

~lR.nr^ATit5čTimi^
DANTISTAS
* 1446 So. 49Ui Court, Cicero

re*.RK.7-786*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 \\>st Cermak Road
VAL.: 1—3 popiet n 7—i v. vak.
trečiad. ir sekmad. ofisas uždaryta-d.
š.stad. tik nuo 1—3 vai. popiet.
Rezld. 3241 W. 66TH PLACK

~~ DR. B. C. BRUŽAS
DANTISTAS
VALANDOS: 10 iki S
Tr< ci«ai. uiais tik susitarus.

Tel. LAfajette 3-3210
VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:30
ir 6—-9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30

Tel. Sunimit 1580
VAL.: pirm., antr. ir kektv. 3—5 v.v.
1 trečiad., penkt. ir šeštad. 3—8 v.v.

V1.7-<»583,

DR. BIEZIS

4003 Archer A v t u e
Truputį

6234 Archer Road, Argo, Illinois

į rytus nuo Californta
Tel. VArds 7-7772

TeL: Ofiso KK.3-&0O0, rez.

OL.2-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i 9 So. Kedzie Ave., 304 kamb.

1—5 v. kasdien išsk. šeštad.
VAL.: antrad. ketvirtad. ir penktad. i » švent 6—8v. pirm., treč. ir penkt.
Rez. 1635 S. 48TH CT.. CICKRO
nuo 10—12 ryte; 2—6,. 7—9 vak.

1

3147 S. (Halsted S t , Chicago
VAL.: pirmad.. treč. ir šešt. 3—S p.p.

Norbut Men s Shop

Pritaikintas Stalas

3358 S. Halsted St.

Ekstra
P ii i l c o
Balansuoto
Spindulio Televizija ir
tiar C u s t o m - l > u p l e x
Chassis ^ del
geriausio
veikimo* dargi ir silp
no prisotinto
apylin
kėse. Phileo 1601-T.

TELEFONUOKIIE LAfayette 3-7771 Del
NEMOKAMO PADEMONSTRAVIMO JŪSŲ
NAMUOSE

Tel.: Ofiso YA.7-1166.

icz.OA.U-1120

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 West 35th Street

1800-02 W. 47th St. - Corner Wood Si.

( k a m p a s Halsted ir 35-tos gatv.)
VAL.; 1—4 ir 6:20—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir šeštad. Ket
virtad. ir priešpiet, tik susitarus.
R e / . 3247 S. KM URALU AVK.

Telefonas — LAiayette 3-7771-2
PINIGAIS ARBA KREDITU

Tel.: Ofiso HK.4-5849,

Atdara Pirmadieniai* ir Antradieniai* nuo 9 v. ryto iki 9 vai. \akaro.

Pamatykite

Pilni ausį Pasirinkimą

Televizijos Del 1951 Mėty.

rez.HK4-2:t2l

TfftfffffftHffftfntfffffHtnMfftHM'!tfffMnfftftftffftfftftlfflffffilfff~

4712 South Ashland Avenue
YArds 7.1373
VAL.: nuo lu:3<> ryto iki 7:^0 vak.
šeštad. iki % v.v., sekmad. pagal su
sitarimu. Trečiad. ofisas uždarytas.
Pritaiko
Akinius

I gzainliiuoju
Akis

DR. J. J. SMETANA, JR.
OPTOMETRISTAS
AKU

SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. Westem Ave.
VAL.: trečiad. ir šeštad. pagal su
sitarimą: kitomis dienomis nuo
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare.

DR. G. SERNER

rez.CO.4-8364

DR. V. P. TUMAS0NIS

Street

DR. VAITUSH, Opi.

VAL.: pirmad. antrad. ketvirtad.,
penktad. 0:30—12; 1:30—S v.v.,
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki
12: 1:X0 iki 5 vai. vak.
CAnal 6-0523.
Platt Pldg.

DR. PETER T. BRAZIS

Tel.: Ofiso HK.4.2123.

INSURED

AND LOAN ASSOCIATIOIM

r

M . VI.7-2421

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pa^al sutarti.

PURNITURE 8t APPLIANCES

savininkas
Veteranas

OfLMtPlL.6-3838,

3©25 West 59th Street

w^ m LAKE wsm
Vladas Klash,
II- rojo Karo

VAL.:

(LIKTIVIS)
Mano 30 metu praktikavimas
DR. A. JEHKINS
yra JHMIS garantija
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS Palengvuia akių įtempimą, kuris esti
priežastimi galvos, skaudėjimo, svai
LIKTl'VIS GYDYTOJAS)
gimo, skaudamą akių karšt], atitai
Z500 West 63rd Street
so trumparegystę ir toliregystę, PriI
VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 rengia teisingai akinius. Visuose at{sitikimuose egzaminavimas
daromas
iki -9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. su elektra
parodančia
mažiausias
trečiad. ir sekmad. uždaryta.
klaidas. Speciali atyda kreipiama į
Telefonas:
RFJlanoe 5-1811
mokyklos vaikus.
AKYS ATlTAISO»IOS
IRSTUK* RRK1VOS
DR. WALTER J. KIRSTU!
VAŽIUOJU { NAMUS
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
PHYSICIAN and SURGEON
be akinių.
(LIKTI* VIS GYDYTOJAS)
Kainos pigesnes kaip pirma.
TeL

So. Holsted

7-1886

DR. P. Z. ZALAT0RIS

GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS
4740 So. Ashland Avenue

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

3236

Ylrginia

1651 West 47th Street

Kmerg.

DABAR
$10,000
Apdraudos

JOJ. M. Moteni. S i c c o ' /

telefonas

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak.
trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL

KOJINIŲ

DtSTRICT Sauūt^

Ofiso

DR. Z. DANILEVIČIUS

Tel.: Ofiso VA.7-0554 m.

KELNIŲ

ATLIKITE

Į § CC/V/7&S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5452 South Ked/ie Ave.

Drt. FRANK C. KWINN

• DIRŽŲ
•

Knygos
Liet. pašto ženklų
rinkinėliai
Ten pat Chicago planas
50 et.
Pageidaujant siunčiama
paštu
436 W. 6*rd Street
(2nd Floor)
Chicago 21, 111.

Tel. WEnrworth 6-4107
Atdara 12-6 vai. po paet
Uždaryta antradieniais ir Šventadieniais

•

Dr. Edward B. MURAUSKAS

V A L : nuo 2—4 ir 6—h; trečiad , šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutari],
Tel.: Ofiso VA.7-5557 rcz.RK.7-4»«6 Tel.: Ofiso VA.7-4787, re£.l*K.(i-l93U
Jei neatsilieps virfcminfeti telefonai
šaukite: Midwa> 3-0OO1
(KVIF.ČINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Tel.: Ofiso CA.b-0257, re/.l'K ».-i,l>.»t»

Pilniausias pasigerėjimas abiejats TV ir
rekorduota muzika tik truputi daugiau
kaip Televizija atskirai. Pamatykite Sia
naują Phileo Kombinaciją.

E79.95

VI.6-3900

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 \Vest Marąuette Rd.

V AL*.: (Išskyrus
Nuo 1 iki 4 v.
tad. priima tik
ResfcL: 10838

Abu Patarnavimai Viename
•Liuksusinis Mahogany

Gerų —

Tel.: Ofiso GR.8-1SS1 rez.

TeL SAcramento 2-2130.
V AL. 1:30—4, ir 6—8. išskyi. ketv..
šeštad. 1:10—4 p.p.
Neatsiliepus
aniems telefonams Tel. K K. 3-28U8
Tel.: Ofiso \VA.8-3O80, re/..C0.4-1187

IR CHIRURGAS
10748 So. Michigan Ave.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

SVEIKINIMO KORTELES:
20 it
I I>ol
12 ŠL (rankų darbo)
1 Dol
(Užsakymams atlikti paštu
priedo 10 et.)
LIETUVIŠKOS
DOVANELES

2—5 ir 6—8, išskyrus trečiad..
šeštad. 2—4 p.p.

GYDĮYTOJAS

$

VAL.; Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak.
ir trečiad. pasai sutartį.

DR. STASYS BUDRYS

\Tr

PHILCO
1870

SKRYBĖLIŲ

"^^k

"-^^^

3601 W. Harrison St.

Ar Jums Reikia

rez.H I..1-3150

LIGONILS PRIIMA: kasdien nuo 1
Tel.: Ofiso Oli. 2-Mftfl, m . YA.7-8283 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo
- iki 4 v. treč. -— pagal susitarimą.

Kabinetas

•

-^^^

Tcl.: P l l l m a n 5-8277
VALANDOS:: pagal susitarimą

VAU

in.tHis 17 colių paveikslas — teisingiausias
televizijoje. Aiškesnis, tobulai vienodas, pa
naikina ant visados virpėjimą tr neaiškumą!
Geriausias veikimas dargi silpno priėmimo
apylinkėse. Custom-Duplex chassls.

Tel.: Ofi*<> PK.«-tt44«

GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS
2430 We*t Marąuette Rd.

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
5946 W. Cermak Rd., Cicero, DU.

17 COLIU TV PAVEIKSLAS

I000^00T000J0W000W0W00t00000W000W0M000

CHICAGO 8, 1LL

TV-PHONOGRAPH
//

Pinigai skolinami pirmiems
morgičiams nuo $1000 iki 20,000
Chicagos ir priemiesčių nuosavy
bėms ui 31/2 nuošimčių ir aukš
čiau. Gaukite NEMOKAMĄ ap
skaičiavimą. JOHN O. S.YKORA.
2411 S. 52nd Ave., Cicero. BIshop
2-1613 arba TOwnhall 3-2453.

DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
11750 So. Parnel

PHILCO

Pirmiems Morgiiiams
Pinigai Skolinami

3241 SO. HALSTED ST.

DR. I. E. MAKAR

VYRAI!!

BALTINIŲ

per

Anglišos gražios atvirutes,
žutėje. 1 doleris už dėžutę.

a*-

Prieš keletą metų Malagoj
įsteigta Kunigų
Socialinė
Mokykla neseniai buvo per
kelta į Madridą ir pavadinta
"Leono XIII Socialiniu Ins
titutu \ Šio instituto užda
vinys y r a ugdyti darbinin- L
kijos masėms tinkamus apaš
talus.

•

Už

JOS. F. DlDRIk. Inc.

'I I

GARY, Indiana. — Lap
kričio men. 19 d. vietos 82-j i
vyčių kuopa suruošė gražų
pobūvį — banketą savo jau
niesiems softball komandos
sportininkams pagerbti. Gau
šių svečių iš Ind. Harbor ir
Chicagos tarpe turėjome ir
buv. vyčių centro valdybos
pirm. J. Juozaitį, vice pirm.
J. Jasulaitį, Indiana-Uiinois
vyčių apskrities pirm. J.
Stoškų bei kt.
N> nosis
nesti.

Pranešimas.liiitujuiiUiiiiiituuinHuiitmHuuiiunuiiiuuntititįimtinitHj6
i*™,
,
^.vfr«<»
ii
I"
Gaunate Geriausią Pas Vladą Klash
E
BILIETAI 1 "ŽIVILĘ"
\~

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6255 South \Vestern Avenue
VAL.: kasdien I—4 p.p. Ir 6—S vak.
Inntanl 2—-4 p.p. Trečiad. ir
sekmadieniais uždaryta.

"teaugę" rasite vėliausių, geriausiu žinių. | užsisakykite "Draugę" SKAITYKITE

"DRAUGĄ*

LIETUVIS AKIŲ

GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
į^^^^
I ei Y Artis 7-1S29
Pritaiko Akinius
Kreivas Akis
Ištaiso
Ofisas ir Aktasiu Dirirtuve
3401 So. Halsted
Street
K a m p a s 3 4th Street
VAL.: nuo 10 iki 2. nuo 0 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12. Šeštad. 10—4 p.p.

r^"

A T I D A R Y M O PREMJERA
2 I V I L £
Aatano ^kernos 3 v. dramatine legenda

L

I M I M D TEATRAS AMERIKOJE
1950 m. gruodžio men. 9 d. 7t30 vai. v.

Rež. JURGIS BLEKAITIS, Dail. AUBINAS BIELSKIS.

1950 m. gruodžio men. 10 d., 2:30 vai. p.p.

•Vaidina: L. BARCArTfi. I. NTVINSKAITE-JONYNIENE, K.

JUMBAIJL HALL 306 SO WABASH AVE.

GANDRIMAS, J. KELECIUS, A. ŠKĖMA ir V. VALIUKAS.

(Kampas Jackson

•)

Bilietai j abu spektaklius gaunami teatro kasoje 1 vai. prieš
vaidinimų pradžią ir iš anksto: Bridgeporte — Gilio Lietu
vių Restorane, 3206 S. Halsted, Brighton P a r k e — Hollyvvood Inn., 2417 VVest 43rd St., Marąuette P a r k e — Pūčio
Friendly Tavern, 2548 W. 69th S t . Cicero — Pareigio krau
tuvėje, 1439 S. 49th Avenue.
*

Bilietu Kainos: $1.25, $1.50. $2.00
#

v»

Pirmadienis, gruod. 1
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Jugoslavijos Žmones Ir Tito
BADO PRIEŽASTYS
Jungtines Valstybes gelbsti badaujančius Jugosla
vijos žmones, pristatydamos jiems maisto dideliais kie
kiais. Tai yra gražus krikščioniškos artimo meiles dar
bas. Nors buvo ir tebėra ginčijamasi, ar verta buvo
žiauraus diktatoriaus valdomą kraštą šelpti, tačiau ne
vienas tikras krikščionis nedrįstų priešintis badaujan
čių šelpimui, nepaisant kokią santvarką turintį kraštą
toji ar kita nelaime paliestų.
Galima ir reikia kalbėti, kokios priežastys Jugosla
vijos žmones privedė prie bado. Norima visuomenę įti
kinti, kad Jugoslavijai pritrūko maisto, nes didelė saus
ra jos laukus išdegino. Bet to krašto žinovai ir kitų
priežasčių paduoda. Vienas iš tokių yra Kastas Fotitch,
buvęs Jugoslavijos ambasadorius Jungtinėse Valstybė
se. Jis teigia, kad to krašto gyventojus badas jau buvo
palietęs prieš sausros laikus. Nebuvimas geros san
tvarkos, maisto produktų neapgalvotas išvežimas į už
sienį, kad už tai gauti žaliavos krašto industrializacijai,
ištuštino visus maisto rezervus. Gyvenimo standardas
buvo paaukotas "marksistinei dievaitei" industrializa
cijai. Užtat Jugoslavija šiandien aUidūrė sunkioj eko
nominėj būklėj.
ŽEMfcS ŪKIO KOLEKTIVIZAC1JA
Bet pati svarbiausioji krašto suskurdinimo ir bado
priežastis — tai žemės ūkio kolektivizacija. Iš ūkininkų
atimta žemė, jie prievarta buvo grūdami į koikozus, at
kaklus didelės ūkhrnkų dalies komunistų programai pa
sipriešinimas nualino žemės ūkį. 1949 m. pats Tito
pripažino, kad keliolika nuošimčių ariamos žemės nėra
apsėta.
Juk lygiai dėl tokios pat priežasties 1932-1933 metais
milijonai Ukrainos žmonių badu išmirė. Stalinas juos
tiksliai badu marino, kad palaužtų krašto gyventojų
valią ir priverstų pasiduoti Stalino diktatūrai. Ar ne
tokio pat tikslo siekia ir Jugoslavijos diktatorius Tito?
REIKTŲ APSIŽIŪRĖTI
Amerika ne tik maistą Jugoslavijai siunčia, bet pla
nuoja ir kitokią pagalbą duoti. Dėl to verta apsižiūrėti.
Reikia duoti pagalbą badaujantiems žmonėms, bet rei
kia apsižiūrėti, kad neduotų galingesnį įrankį budeliai
Titui dar labiau gyventojus kankinti ir terorizuoti. Prie
šingai, mūsų vyriausybė turėtų pasirūpinti iireikalavimų laisvės Jugoslavijos žmonėms. Jei pas Titą bent
kiek būtų geros valios, pirmoj vietoj jis išleistų iš ka
lėjimo bereikalingai kankinamą arkivyskupą Stepinac.
Kol jis to nepadaro, yra ir bus spėliojimų, kad jis, vė
liau ar anksčiau, gali ir vėl susitaikinti su savo moky
toju Stalinu ir atsisukti prieš Jungtines Valstybes ir,
apskritai, prieš visas vakarų demokratijas. Pergreitas
Titu pasitikėjimas perdidelė jo diktatūrai palaikyti ir
stiprinti parama gali perbrangiai kainuoti. Tad, žiūrė
kime, kad savo geraširdiškumu neprisi dėtume prie di
desnio komunistinio fronto sustiprinimo.

Lietuviui Priklausanti Pozicija
Atrodo, kad turime galimumų vieną iš savo tautiečių
kilstelt aukštyn Jungtinių Valstybių pašto tarnyboje.
Tie galimumai šiuo tarpu susidaro Chicagos pašto įstai
goje.
Mūsų visuomenei jau žinoma, kad mūsų geras tau
tietis Bronius A. Smardakas (Bruno A. Smardack) Chi
cagos pašte tarnauja nuo 1920 metų:. Savo sugebėjimais
ir darbštumu jisai laipsniškai kilo aukštyn. Po pertrau
kos tarp 1943-45 metų (savanoriu tarnavo Dėdės Šamo
karo laivyne) jisai buvo .paskirtas vyriausiuoju finansų
direktoriaus padėjėju.
Kadangi šiandien Chicagos pašto finansų direktoriaus
vieta yra tuščia (dir. Glen R. FarreU mirė), todėl Smar
dakas jon turėtų būti paskirtas. Tos vietos jis pelno,
nes toj įstaigoj tarnauja 30 metų ir visaig požvilgiais
yra kvalifikuotas. Lietuvių visuomenės vadai turėtų pa
veikti atitinkamus žmones, ypač pašto viršininką John
Haderlein, kad B. Smardakas būtų pakeltas šio miesto
pašto finansų direktorium (General Superintendent of
Finance).
Savo laiku buvęs Amerikos komunistų diktatorius
Earl Browder ir kiti penki komunistų šulai teismo pri
pažinti kaltais kongreso įžeidimu, atsisakant liudyti
jo komisijose. Taigi, ir šie "mandragalviai" pakliuvo.

MOŠŲ "LIGONIAI"

(Tęsinys)
Bet su kiekvienu svajonės šuoliu jo sielą apkrisdavo nema
tomos dulkes. Gal jos iš žvaigždžių, gal vėjas iš praeities atpūsdavo, vienok jo svajonėse įsirausdavo baimės ir kažkokio nepasi
tenkinimo, kurie apniūkusia diena temdė jo naujos meilės ilgesį.
Kai jo siela šaukė mylėti, į jos balsą atsišaukdavo praeities vaiz
dai: ežero krantai, žmonių spūstis, skubančių į valtis moterų ver
kimas, atsibučiavimai ir skarelių mojavimas atsisveikinant. Iš

DR. K. VAITIS
Šiaip ar taip šnekėsime,
bet vieno dalyko negalime
užginčyti: yra Amerikoje lie
tuvių kilmės žmonių, kuriems
labai t i n k a lietuviškumo
"duobkasio'' v a r d a s . Žie
"duobkasiai'' jau seniai lai
doja lietuviškumą, o šiuo
laiku deda pastangų dar di
desnę duobę iškasti, nes šių
dienų lietuviškumas
rodo
gaivališkumo ir noro gyven
ti...

spūsties j i s išskyrė vieną hiio ašarų-paraudusį moters veidą ir j o s

Wu Ksiu-Chuan (kairėje). Kinijos komunistų delegacijos pir
mininkas, kalbasi su Malik, Sovietų delegatu, kai jie sužinojo,
jog prez. Trumanas pareiškęs, kad U. S. svarsto galimybę
panaudoti atominę bombą Korėjoje
(Acme)

Tokių "duobkasių", dėkui
Dievui, nėra daug. Jie mūsų
gyvenime yra svarbūs veiks
Artinasi Kalėdų šventės. Į geru žodžiu, geru darbu, ge
niai, tad negalima taip jau
pro pirštus į juos žiūrėti. Jie C i a Amerikoje gyvenantieji ra širdimi; parodykim jiems,
daug tautines žalos mums i ie tuviai, seniau ir dabar į- kad mes čia laimingai įsikū-,
daro
*
įsikūrę, ramiai laukia šven rc lietuviai neužmirštame jų.
čių ir tikisi j a s gražiai ir Pasveikinkime juos pasiųs
• •
•
linksmai praleisti, ne g gy- dami dovanėlę, geriausia ją
Ap3kritai,
"duobkasiai". venimas šiame krašte, paly- siųsti pinigines aukos for
moje per Bendrąjį Amerikos
nemyli Lietuvos ir visa kas ginti, yra gana geras.
Likę lietuviai tremtiniai Lietuvių šalpos Fondą, kad
su ja surišta. Juk nieko ten
geresnio, gražesnio nesą. Lie Europoje, ypač palikti ten ne vienas, ne du ar trys, bet
tuvos žemė yra labai netur seneliai, ligoniai, vaikučiai visi ten likę lietuviai būtų
tinga, nešvarūs ir menkos ir našlės neturi ko laukti, ne apdovanoti nors ir nedidelė
kultūros žmonės ten gyvena. ! linksmos bus jiems Kalėdų m s dovanėlėmis. Savo auką
Jos *'žymieji" žmonės, — tai šventės, nedaug jiems žada BALF-o Kalėdų Eglaitei sių
skite : United Lithuanian
lyg kokios karikatūros. Daug naujieji metai.
Artėjant šioms šventėms, Relief Fund of America, Inc.
ko jiemg trūksta. Net juo
kas ima, kalbant apie Lie- besirengiant joms, prisimin- pažymėdami, kad auka ski
tuvos "įžymybes", baugiau kime ir anuos lietuvius, pa riama BALF-o Kalėdų Eg
galima kalbėti apie Lietu- liktus anapus jūrų, kurie su laitei. Aukotojų sąrašas bus
vos klaidas, kurios ją pra-. ilgėsiu žiūri Tėvynės linkui skelbiamas spaudoje. Už jū
žudė.
I ir prisimena ten praleistas sų gražius darbus Dievas
švente3. Kalėdos ne liūdesio jums atlygins savo gausioir ašarų šventė, bet didelio mis malonšmis.
• •
•
Naujuosius lietuvius atvy-! g u g a m o
ir d ^ i n g u m o
Kun. Juozas B. Končius
kėlius " duobkasiai - laiko i ^ Z ^ ^ u E ™ ^
BALF Pirmininkas
dėti. Pralinksminkime juos
tikraisiais "grinoriais"
menkos orientacijos ir išsi
lavinimo žmonėmis, kurie
niekad amerikiečiams nepririnius skaitys rašytojai —
lygsią. Kaip tokie, jie turi
Gražina Tulauskaitė - Babgerbti amerikietį, jam tar
rauskienė. Tyruolis, Aloyzas
nauti, nusižeminti prieš šio
Baronas ir Vincas Ramonas.
krašto kiekvieną gyventoją,
Nėra abejonės,
kad vi
dirbant paprasčiausius dar
siems bus įdomu matyti lau
bus, jų nemetant, pasitenki
reatus, kurie ir šiuo kartu
nant kukliausiais dalykais
laimės premijas poezijos kon
ir dėl savęs jokių patogumų
kurso. Premijos bus įteiktos
nereikalaujant. Iš antros pu
žiame vakare. Vakaras įvyks
sės, "grinorius" turi girti
Šv. Jurgio parapijos salėj.
viską, kas tik yra Ameriko
Pradžia 5 vai. vakare.
je ir nuolat kartoti, kad AVakaras turiningas ir tiks
merika yra geriausia ir to
las gražus. Visuomene turė
buliausia valstybė, kad jis
tų jausti paregą dalyvauti
P r udeneija Biekienė dainuos
niekad į Lietuvą negrįš.
"Draugo" Bendradarbių lite
ir paremti savo spaudą ir
ratūros vakare, kuris įvyks
savo rašytojus.
E. S.
• •
*
gruodžio 10 d. 5 vai. Sv. Jur

NEPAMIRŠKIME LIKUSIU EIJRIPM

NEPAPRASTAS LITERATŪROS VAKARAS

M

Duobkasių " nu o m o n e,
Lietuvos žmogus, nors ir
būtų daug mokslų išėjęs, ma
žai vertinamas, nes tas jų
mokslas niekam vertas. Iš
viso, "duobkasiai" neapken
čia tų, kurie kalba apie bet
kokį mokslą ar apie diplo
mus.
Lietuvių kalba — nereika
linga; ji jokios naudos Ame
rikoje neturi. Kam save ap
sisunkinti bereikalingu ba
lastu? Cia gimusiems ta kal
ba neverta kalbėti, nes jis
žemina "tikrą amerikietį".

•

*

*

Žinoma, tai nenormalaus
"lietuvio" galvosena ir lai
kysena. Šią "ligą" galima
būtų aiškinti kai kuriais ne
maloniais jaunystės išgyve
nimais, surištais su lietuvio
vardu. Prie to dar netekimas
idealų prisidėjo ir vertybių
laipsnisvimas susimaišė... Su
tokiais "ligoniais" reikia
elgtis, kaip su tikrais ligoniais. Jie verti užuojautos,
Kantrybe ir gražiu pavyzJXJ
džiu
" galima
~ ~ , : — juos
""" kiek
* : ' pagy
dyti.

gio parapijos salėje. (Bridgeport).

Iš Anglijos Atvyksta
21 Lietuvis

plevėsuojančią skarelę. Pa&aliau paskutinis atsibučiavimas. Glež
nos ir sūrios nuo ašarų lūpos ir karštas kaip garai kvėpavimas.
Po to, lyg maras, užgulė ežerą lėktuvai, savo sparnų, motorų ir
ginklų žvygavimu sėdami mirtį r kvaitulį. Užvirė frontas, o jo
baisus maurojimas, dūmai ir degėsių kvapas karštligiškai vijosi
bėgančiuosius. B ė g o vyrai, tikėdamiesi grįžti po keleto savaičių,

bet frontas juos bloškė i Vakarus. Prabėgo metų metai, o ar par
grįžta?
Lino klaidžiojimai gatve beveik kasnakt kartodavosi. Naktys
būdavo duslios nuo dienos karščio ir žiogų triukšmavimo, kuriame
negirdėjai šviežaus balso, bet seną pavargusią gaidą, darančią
naktį liūdną, kartais net raudančią. Iš laukų platybės klyktelėda
vo negirdėtas paukštis; jo balsas išsiskleisdavo lygumoj ir vos
juntamu aidu ištirpdavo nakty. Skersgatviuos kabėjo tylios ir
kiek apsnūdusios lempos, iš langų savo gelsvumu veržėsi žiburėliai
ir radijas dainavo lengvas liūliuojančias melodijas. Šiuo metu ra
mūs piliečiai rengdavosi gulti palaimintam šeimos miegui savam
židiny. Tik Linas klaidžiodavo, svajodamas gatvėje sutikti mer
gaitę, ją prašnekinti, bet moterys, išvydusias vėlyvą keleivį, traukdavos jam iš kelio, o ir sutikęs nedrįsdavo užkalbinti.
Vieną naktį, kuri niekuo nesiskyrė nuo kitų šio krašto va
saros naktų, eidamas gatve Linas skaičiavo savo metus. Jis dar
jautėsi jaunas. Dar keletas sunkaus darbo metų. Gal jis kiek prasikurs, gal ves. Bet ar nebus per vėlu, nes širdis taip pat vysta,
kaip rudenį žolė. O gal visą gyvenimą šluostys langus, dulkėse
prausdamas veidą, dėl duonos kąsnio valys svetimus koridorius,
o jo siela trokš dienos suodžiuose, kankinsis, dus, mirs niekad ne
išsipildžiusiam ilgesy. Jei jis grįžtų laisvon tėviškėn, pajutęs kai
mo kvapą, tartum, atsigėręs jaunystę grąžinančių sulčių, jis būtų
visada jaunas, nors metų metai būtų užgulę jo nugarą. Bet laikas,
kaip ir naktis, nepermatomas.
Skaičiuoti savo metus? Jam pačiam nuostabi mintis, niekad
seniau nė į galvą neatėjusi. Gal tai senatvės ženklas? Juk senieji
skaičiuoja, baidosi skaičiaus, jį nuslepia, bet slaptomis skaičiuoja,
stebėdamiesi, kiek daug išgyventa; palinguoja galva ir taip diena
iš dienos stumia mirtį.
Užimtas šios keistos minties, jis nepajuto, kad gatvės buvo
visiškai tuščios, užgesę žiburiai ir nutilę fontanai. Girdėjo tik sa
vo lėtus žingsnius, iš gatvės sukdamas į parką. Viršum medžių
kabėjo išgesusi delčia, tamsiai rausva šviesa skverbdamosi pro
medžių šakas ir mesdama vos juntamą šešėlį. Lygumos skendėjo
tamsiam oranže, plačios begalinės lygumos naktį, apibertos raus
va mėnesio žarija. Linas stabtelėjo prie vilos, iš kurios veržėsi mu
zikos garsai ir vienintelis verandoj žiburėlis. Kadais girdėti jam
garsai Alpių krašte. Jis klausėsi. Simfonijoj skendėjo rudens ryt
metį ūkanotos Alpių pašlaitės, rudens pamėlę kalnai ir tyliai
krenta medžių lapai, o ryto saulė spinduliu veržėsi pro rūkus, už
degdama medžių, nuostabių rudens monstrancijų, viršūnes.
— Kodėl vėlyvą naktį skamba ši, pilna ilgesio, simfonija?
Kodėl būtinai ši, kur tiek daug gėlos ir skausmo ? Jos turi klausy
tis ir žmogus. Kas jis, moteris ar vyras? Naktis jį slegia ar neri
mas kankina? — mąstė Linas, stovėdamas priešais verandos
duris.
"Linas nieko nematė verandoj, bet ten turėjo kas nors sėdėti
ir klausytis. Jis sukosėjo, pats klausydamasis, ar jo kosulys nėra
dirbtinis, kaip daugelis kosti, norėdami atkreipti kitų dėmesį. Nuo
sofos pakilo moteris. Linas matė tik jos šešėlį lango stikle. Pas
tovėjus keletą minučių, ji vėl atsisėdo ir klausėsi simfonijos.
— Plokštelė, ne radijas, — jis girdėjo, kaip patefonas auto
matiškai keitė plokšteles.
Moteris vėl ėjo prie lango. Šį kartą Linas aiškiau pastebėjo
jos veidą. Kažkur matytas. Jinai vėl atsisėdo ir vėl grįžo prie
lango. Pagaliau, pravėrus verandos duris, pasisukinėjo ant vienos
kojos, išrietė galvą į tamsų dangų, žvilgtelėjo į pilkuojantį takelį
priešais verandą ir staiga gūžtelėjo. Žmogaus buvimas vidurnaklį

Kaip žinoma, vyrams tar prie svetimų durų ją užkrėtė baime ir reginio netikrumu.
navusiems lenkų kariuome
(Bus daugiau) •
nėje antrojo pasaulinio ka
ro metu, taikomos specialės
privilegijos imigracijai į AAr JŪSŲ Inkstai Gerai Dirba?
meriką. Lenkų kariuomenėje
Inkstai prašalina. iŠ organizmo rugStis ir nereikalin
tarnavo ne mažas lie.uvių
ga šlapumą. Jei Jie netvarkoje, nuodinga materija
lieka kūne ir jūsų kraujuje.
Jei turite s u n k u m o
sKaičius, kurių dalis apsigy
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva
svaigsta, nugara skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų
veno Anglijoje, o kiti pareiš
paakiai patinę, vartokit
kė noro atvykti apsigyventi
MI 1>IK AI.1&KV *OLf\T ARBATA SAVITAS NO 101
Amerikoje. BALF-o pastan
Kalnu $1.1 o su persiuntimu. MŪSŲ žolių arbata yra
ekspertų sudaryta remiantis ilgu metų patyrimu.
gomis pavyko tokiems išrū
Rašykite ir pinigus prisiųskite.
pinti garantijas ir, tikimasi,
kad netrukus jie ir jų šei
SANITAS HERBS
mos atvykg į Ameriką.
1125 Milwaukee A ve.
Chicago 22, UI.

VIETON NUŽUDYTŲJŲ
Antanas Kaminskas dainuos
RUOŠIASI KITI
"Draugo" Bendradarbių lite
Pittsburghe
įvykusiame
ratūros vakare.
Slovakų Katalikų Federaci"Draugo"
Bendradarbių jos 33-jame Kongrese buvo
Klubo literatūros vakare bus | priimta rezoliucija, numajau kalėdinė nuotaika. M a t , 'tanti
" " " ,konkrečią
"" 1 —* : pagalbą
""* ~*~
sloVyčių choras, vadovaujamas lams, besiruošiantiems būti
gabaus muziko L. Šimučio, kunigais, kurie ateityje tu-!
į savo repertuarą įpins ir rės pakeisti nužudytuosius,
kalėdinių giesmių. Taip pat deportuotuosius ir komunis-!
išgirsime ir tokių dainų, ku tų kalėjimuos iškankintuo
rių seniai arba visai negir sius Slovakijos kunigus.
dėjome — Vai Lazdynai, UTu esi menkas Šešėlis, kuris neš liai Bitelė, O Nemune ir t.t.
Viskas yra vienas kito reikalin- ,
be darbo nebus kapitalo, ;
dinasi gyvenimo keliu ir pranyk
Solo dainuoja solistai — gas:
j
sta.
Prudeneija Bičkienė _.
ir An- nei darbo — be kapitalo.
rf_
—l*onas XIII. I
—Elzi OžeškienS tanas Kaminskas. Savo kū w

t

^s

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA
GERUS DIVIDENDUS!
•

Kiekvienas, kuris kas savaite arba kas luėnesf taupo nors truputi
— taupo planingai.
• Taupyti reikia Jnrasti. Taupyk norą maiai. bet reguliariai.
• Nuo 100.*) metu kiekvienam taupytojų i Mutual Federal Savin**
moka gorus dividendu--, du kartu J metas.
• Kiekvieno taupytojo sąskaita -fra apdrausta Ud
y^tfĮiKGT^v
S10.000 per Pederal Savinies and Itmn Insuraor*

r.fr/WM"™M\fe\

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

INSURED

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Clu&rtered and Kupervlsed by t h e U i k

Government

2202 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois

JOHN

TEL.—Virgiui*

J.^ KAZANAUSKAS

Pre*.

7-7747

VALANDOS: Pirm., Antr., Penkt.—8 Tai. ryto Iki S Tak. Trec. — t
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. Ketvirtadienį — 9 Tai. ryto Iki f T.
vakaro. Šeštadienį — 9 Tai ryto Iki 1 valandos po pietų.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILDUNUlfc

CLASSIFIED, HJE L t>

WANTED
m i•

"DRAUGAS" AGENCY
23 E. Jackson Blvd.
TeL — WEbster 9-3196

UELP WANTED — MOTEHY8

GIRLS! GIRLS!!

General Office Work
( N o Shorthand)

HELP WANTED

FILE CLERKS
GENERAL OFFICE

- VYRAI
•-*•»»• m — ! •

WILL TRAIN BEGINNERS
$155 A M O N T H T O START.

REIKAJUNGAS
MISCriANIKAS

Liberal etnployce benefits, A Stealy job
• i m depression - proof butinėse

*Tickers & Shredders"
GKKAS
PKOGA

ATLYGINIMAS
PROGRESUOTI

UOKMMULL

YOUNG

Top

2-US11

STEADY JOBS

MEN

RAND McNALLY BLDG.
538 S. Clark St.
R o o m 701
Appty of omU W E B 8 T E R

PACIFIC MUTUAL FIRE
INSURANCE Co.
120 S. La Salfo S t

International Textile t o .
2511 W. 18th St.
TfcX.

GIR L ( 1 ) for PIL1NO
GI L ( l ) for TYPING
Conslder alert b e g l n n e m
Small office. 5 day week.
Oood nalary.

s»l»r>

includlng

FILE CLERK
No experience necessary.
5 day week—37 y2 hours.
$150 to start.
YVonderful Opportunity

board

M R S K S , Kcgtetered. practlcal
> and undergraduates: gencral duty,
regular night duty and one surgery
supervisor. in new 40-b«d
county
hospltal; town of 4,000.
Dale

FOR

GENERAL STOCK
WORK

PHONK

CaUbM»n. Administrator
Wtnt«r!Mrt, lowa.

MR. D E Z I T T E R
FOR APPT.

FRanklin

TYP1ST JOB WITH A FUTURE!
If you are experienced, aceuratė
and interested in advancement in
small Loop Office,

GOOD WAGES.
COMPANY
HOSP1TALIZATION
AND MANY
COMPANY
BENEFITS.
PAID VACATION.

Phone Financial 6-3680

CALL

(File Assistants)

i

Nuolatinis darban j a u n o m s moterim*
kaipo kartotekos asistentams. Pui
ki proga dirbti su luiujausiais me
todais Ir įrengimais..
SuįfelH'Jinms atlyginamas pakėlimu.

OrPORTKNITY.

I \<tU<ut \\«»rkiinj conditions
.imi eniployoe benefits.
5 day w e e k — 8 : 3 0 to 4:4S

FRanklin 2-1900
Reikalingas darbininkas
prie Lathe

JOSEPH T. RYERSON
& SON. INC.
2558 West 16th Street

CALIi

Merchandise
M R.

ASSEMBLER'IS

Mart

Purchasing Dept.

VVHitehall 4-0600

Nuolatinis Darbas

FOR

~

\llison Drait Gauge Co
214 W. KINZIE &T.
DElavvrare 7-8048

Sante Fe Railway Co.
LNEXPERIENCED
18 to 35 years
EXPERIENCED
18 to 35 years
AT

CORHITH YARD
38TH & CENTRAL PARK
See Train Master,
G. W. S E A R S

or

HArrison 7-4900,
EXT.

i«i«; ..r :>»;:

YOUNG

WOMAX

COOK and light housework.
Experlenced.
N o heavy cleaning;
No laundry:
other help:
Stay; Own room and bath.
Excellent salary.
ftefs required.
rlighlnnd I'ark 2-37&S, Collect

REAL

KKYROAKD

Pleasant

I;XPERIRNCE

\Vorkin* Conditions
<.<MH1 Salary
Call:

WAlbrook 5-8300;
M1SS

FISHER

VYRAI IR MOTERYS

TYPIST CLERK

MEN & WOMEN

STEADY
b day—40 hr. tveek.
Good \Vorking conditions.

FOR

General Factory Work.
40. hr. wk.—plūs overtime
Pd. vacations
Hospitalization
Good Transportation
Starting rates
Men—$1.10 an hr.
Women—$.85 an hr.

NICRO STEEL
PRODUCTS CO.

MOLAND BROS.
TRUCKING CO.
UOS W. 52nd St.

TYPIST - CLERK
Kjcpcrtenced or alert beginner.
Intete-Hting \voik with eustom house
broker. 5 day. 37** hours week.
M R.

HELMBOLD.

HArrison

7-6585

TYPISTS

Willing to learn Ediphone
A Div. of CORY CORP. 5 days — Paid Vacations
3534 N. SPAULDING AVE.
Pension Plan.
Hospitalizatlone &
Life Insurance.
PARDAVIMUI
"Many Employee Benefits"
R1DGE \VOOD
See Mr. Blackinton
KAPINfiSE
^ kapams s k l y p a i gražiojp vietoje.
Man rrtkalinjci pinigai ir noriu sku
biai parduoti \\t >4f>«». arba už ge- i
riaušių paalolymą Skambinkite: —
Dlverscy H-5H80
arba rašykite M ra. M. Srhlender.
11OB .Melrose Ave.,
Chicago, UI.

KALEDV EGLAITES
Įvairiausių rūšių pasirinkimas.
Mit> pristatomi* urmu ir detaliai
( w h o l e s a l e & r«»tail)

ED.

ZDROIK

Stevens Point, \Vis. R.2.
Telef. Nelsonville, Wis. 120-41

IŠNUOMOJAMA
<.»»!» » » — • • » » • « • • —

IŠNUOMOJAMOS

—

•

• • •

SALES

VISOKIOMS PROGOMS
2156 Montros* Ave,
Skambinkite:
8L N N \ SlOK 4-MM1

3-8H2ft.

IŠNUOMOJAMA
IŠNUOMOJAMAS

5647 So. R o c k w e l l St.

BUSINESS SERVICES

AVONDALE CAFE
HALL & BAR
• w K Di H M ; s
• PARTIES
• ANMVERSARIKS
• MEETIMOS, ete.

GEROS

skambinkit ••

VIrginia 7-2828
DUDECK COAL & OIL CO.
3182 Archer Ave.

NAMŲ PATAISYMAI
VISUS NAMŲ PATAISYMUS
IR PERDIRBIMUS ATLIEKU
GERAI IR SĄŽININGAI
Skambinkite:

CLaffside 4-6054

"DRAUGĄ".

HELP WANTED — MOTERYS

Salesladies for New Woolworth Store
OPENING AT 2405 DEVON AVE.
Kuli time — 9:30 A.M. to 5:30 P.M. Exceptionaly Good Pa^'.

B. F. Goodrich Co.
333 W. Lake St.

F. W. WOOLWORTH CO.
2405 DEVON AVENUE

N. C. R. 2000
OPERATORS
F.XPERlKXCi:n
or w UI train tntelligent \vonicn

SALARY IS GOOD
P A I D VACATION A N D
MANY COMPANY BENFITS.

McKesson & Robbins
I. T.

5 4 0 W.

M 11 .N 1:

RANDOLPH

TAVERNA
Įrengta virtuve; 30 pėdų baras, 2
elektriniai Šaldytuvai" (coolers). tele
vizijos aparatas etc. N u o m a $30. Il
galaike sutartis. Kiti interesai ver
čia skubiai parduoti už $1,700.
81 St. Ir. Union apylinke.
Kreipkitės j savininką
VIncennes 6-4775
B K A 1 T Y SHOP
Kstablished rlientele. Modern equipnjent. Niee livlng ąuarters and bath
in rear. Rent $65. includinj? heat
and h.\v. Saerifice S 1,00d or best of
fer. Leaving city. Mušt see to ap
preciate.
2207 iMUJiARO A V F .
liA\vndale 1-1481
1 J Q 1 0 K STt>RE,
B A R C'OMIIINATION
Rcal Moncymak«.r.
Kstablished 10
years. Ilusy trana/er corncr location.
Reasonable rent. Good lease. Sudden
ilncss foreca
immediate
.saerifice.
Mušt see to appreciate.
6251 S. PAHK1VAY
B l t t e r f l e l d 8-2219

mn

5111 So. Ashland,
LUNCHROOM

YArds 7-0894

CONFECTlONERY

Fountain- Factory location, Good goim
business. Ideal for couple. Rent $75.
Htd. Good lease. Mušt see to appreciate.
(Draftedj. Saerifice for $2,250 or best
offer, for quick sale.
5947 WEST GRAND A V E N U E
BErkshire 7-9890
VALYKLA (Cleaning Store)
su gražiu 4 kamb.* apšildoma butu. Pil
nai įrengta. Siuvamoji malina. Lygin
tuvai (presier). Geriausia proga siuvė
jui. Prieinama nuoma. Ilgalaike sutar
m . Del nelaimingo atsitikimo esu pri
verstas skubiai parduoti.
ft09

VVEST CERMAK

ROAD

0 , Liuci.ian. ko tu stebiesi, kad
kelionė tau nepriėjo. Juk tu vi
sur su savim save veiei!
—Seneka
•

/

Liūtas nugali visus savo prie
šus, bet nenugali uodo.
Henri
Allorge

S

- ^Vl»G^
=

^

V. K. JONYNO MONOGRAFIJOS
Tai meniSkas leidinys, gausiai iliustruotas, anglų, vokie
čių, prancūzų ir lietuvių kalbomis (vienoje knygoje) Monog
rafija paruošta Aleksio Rannit'o. Lietuviško meno mėgėjai
kviečiami tą vertingą monografiją įsigyti. KAINA $2.00.
Užsakymus siųskite: —

DRAUGAS,

2334 So. Oakley Ave.,

Chicago 8, III.

Melskis I i Lietuviškos Maldaknyges!
L DIDYSIS RAMYBES 6ALTTNIS, surinko ir iileido kun. P.
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788
$4.00
2. RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Jura*
išleista Bostone, 1948 m., p*L 544
$3.00
3 MALDŲ RINKINĖLIS, sudarS ir išleido kun. J. Koncevt
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., p«l. 336 baltak vtiienaia $1^0
4. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų
Vienybe; išleista Chicagojt*. 1935 m., psl. 256
50c
Galite Iškirpti š{ skelbimą ir norimas maldaknyges nisakytt api
brėždami maldaknygių eilės numerius rntnliuknis. Pteigon *Ę»ti
karta cm užsakymą.

GROCERY STORE
A N D BL'ILDFNG
VYith nice 4 room apartment.
H.W. HT. Fully eąulpped.
Good going business.
Mušt saerifice for quick s a l e
due to illness. See to appreciate.
8901 S. Huston Ave.
BAport 1-4959

/s

TAVERNA — HALL
Gerai einąs biznis. Moderniai įrengta. Prieinama kaina. Ilgalaike su
tartis. Gera proga porai. Negaliu
vienas apseiti. Parduodu viską už

BKAVTY S H O P
For rent — Includlng full modern
eąuipment for 2 operators. Kstablished clientele. Gas, Electric and t e lephone. Keasonable rent to responsible party. Good lease. Mušt
see to appreciate. Excellent opp- |
ortunity.
8447 X. i n d a s k l Roiul
lNdepeiidenoe 3-9146

U2SAKYMUS SIŲSKITE:

"DRAUGAS"

^i

Can also use Part Time Salespeople
Fine Workiiig Conditions

PERMANENT
OPPORTUNITIES
WTTH NATIONAL
ORGANIZATION

Maisto produktų ir m ė s o s krautuve
(Groeery & Meat AJarket). Gerai ein^s
biznis:
modernūs
įrengimai;
daug prekių. N u o m a $75. Ilgalaike
; smurtis. Apšildymas garu. Gražus 2 //
į kamb. butas užpakaly.
Partneris
išvyksta j kariuomene: negailu vie
nas apseitl.
Skubiai parduodu už
| $3.900 arba geriausią pasiūlymą.
2514 \V. Coicago Ave.
ALbany 2-8840

ANGLIŲ IR ALYVOS

SVAIGALU P A R D U O T U V *
(IJquor-Package Store)
Įsteigta prieš 6 metus.
Gerai einąs biznis.
Prieinama nuoma.
Ilgalaike sutartis. Dėl kitų interesų
skubiai parduodu.
2924 Broadmmy
LAkeriew 5-4945

REpnblic 7-9598.

TOwnhall 3-9563

KOKYBES

f

KEPYKLA — DELIKATESŲ
KRAUTUVĄ
su gražiu 6 kambarių butu viršuj.
Gerai einąs biznis. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Del ligos parduo
sime nebrangiai arba mainysime J
mažą namą.
1957 W. Superlor St.
HAymarket 1-3481

PHONE

Needed mature* Dithuanian speaklng
\voman for typlng, llght bookkeeplng
Jeigu norite skubiai parduoti savo
and elerleal work. IH day wk. Paid
namą,
sklypą bei farma ar išnuomo
vaeation, annulty Insurance and hosti
butą,
kreipkitės j mano kontorą.
pitalizatlon. Some experlence neces
Heikalui esant, parūpinu p a s k o l ą \ t r
sary. Call:
padedu sutvarkyti nuosaybės dokum
e n t u a Čia pat atliekamas gyvy
BEverly 8-0021
bes ir sveikatos draudimas. JONAS
kl.'TRA. R e a l Estate, 1757 W. 51st.
between 9 A.M. and 4:30 P.M.
St., ChJcago 9, Dl. Tel.: PRoepeot «7288 arba FRonUer 8-8784 Ivak.).

SKAITYKITE

VALYKLA
(Cleaning Store)
Tikrai pelninga vieta, Oeral įsigyve Judri apylinke. Modernūs įrengimai.
nęs biznis. Modernūs įrengimai. 60
pėdų baras. Nebrangi nuoma, gera Gera proga siuvėjui. N u o m a $50. su
sutartis. Įvertinimui pamatykite. No apšildymu. Trims m e t a m s sutartis.
Negaliu viena apseitl ir dei nepajė
rlu skubiai parduoti dėl ligos.
g u m o t a m darbui skubiai parduodu.
4615 S A S H L A N D A V E .
2480 LincoLn Ave.
VIrginia 7-8768
Graseland 7-2847

GROSERNfi I R M f SI N f;
Su gražiu 5 kamb. butu užpakaly
je. Modernūs flkčeriai (įrengimai), |
1366
CRYSTAIJ
AVE
gerai einantis bizlns.
N u o m a $$0,
AVcnue 3-6350
gera sutartis. Reikia pamatyti kad
įvertinus. Apkalnuota greitam par
davimui, savininkas išvyksta iš mie
LUNCH ROOM
sto.
(Užkandine)
2038 N. Oaklcy Ave,
Judri vieta. Pelningas biznis vedu
EVerglade 4-2189
sių porai.
Pilnai įrengta.
Nuoma
$50;
apšildoma.
Įvertinimui turite
pamatyti. Vienas negaliu apseitl' ir
GARAGU
noriu skubiai parduot už $1.200.
Repair and body ahop.
1012V4 \V. 6 3 r d St.
Tools. eąuipment and tow truck.
Heasonable rent. Dong lea«e.
GKovehlU 6-9503
Mušt sell or trade for proj>erty.
Leaving for service.
VALYKLA
523 N. Ogden Ave,
įsteigta prieš 50 metų prekybos
HAymarket 1-2122
gatvėj.
$5,000 apyvartos
metams.
or TAylor 9-2189
Ideali vieta sluvgjui: pilnai įrengta.
Prieinama nuoma 3 metų sutartis.
v
Našle viena negali apsrit ir nori
SANI>W10H SHOP-GRILL
skubiai parduot už M.606.
?i*xcellent Southwest location.
4K1 W. NORTH AVE.
Ideal spot for couple.
M Iriu pa n 2-8195
Well eąulpped.
Kent $45, Includlng heat. Saerifice for $1,000 for ąuick sale
Valgomų Produktų ir LMėfA
Can't handle alone. Mušt see to
Parduotuve
appreciate. For appt. call owner.
Prie k a m p o ; yra 5 kamb. butas.
DAnube 6-5591
Nuoma $63. ilga sutartis. Modernūs
įrengimai, daug prekių. Didele apy
SNACK S H O P
linkes klientūra, [vertinimui turite
pamatyti. Del ligos, noriu skubiai
AU mo(l<rn completely eąuipped
parduoti.
Goo<l going business.
p]xcellent opportunity for couple,
5358 S. WOOD ST.
Reasonabb: rent.
Good lease.
RKpublic 7-2645.
Saerifice *1S,000 forlmmedlate sale.
Mušt see to appreciate.
Cleaning establishmont and vvell pay5854 \V. Roosevelt Rd.
ing route.
Prominent
North Side
< Anai 6-7959
grovvtng c.lcaners, averaglng $500.
Plūs vveekly. Ideal spot for tallor.
Fully eąulpped. Called back to actTAVERNA IR RESTORANAS
ive fluty. Mušt saerifice for imme
Įstrigta jau 12 m. 57-os ir VVentvvorth
diate sale.
Ave.
apylinkėje. Nuoma $75. Gera su
1231 \V. DEVON AVE.
tarus.
Pilnai jrengu. Savininkas stoja
AmbAAsador 2-7996
tarnybon. Priverstas paaukoti greitam
pardavimui.

3159 N. KEDZIE AVE.
JUniper 8-9555

OKI,

PROGOS — OPPORTUNrriES

TAVERNA IR SALE

CICERO
TAVERN
2 rms in rear.
Owner leaving for service.

AVAIL.ABLE fort

MARINIS NAMAS
AO.iH R Ganai St.
3 butai — 4-ri po 4; vienas 5 kam
bariu tuojau galima užimti. Medinis
2 automobilių garažas. Kaina tik
$11,800.
Kreipkitės prie savininko
šiuo adresu
1427 S. 4»th Ot., Cicero, arba
tel. OLympic 2-632«.
TAVERNA. Geroj vietoj prie U.S.
plento, kryžkelėj: n a m a s su Įrengi
mais: 4 m. s e n u m o : ant 1 akro: 100
a s m e n y talpa:
plius 2-jų pokylių
(banquet> salfes: taippat gyvenamie
ji kambariai. N a m ą Ir biznį parduo
siu pigiai arba duosiu ilgalaike su
tartį už prieinamą kaina. Savinin
kas apleidžia miestą.
Mrs. Malloy,
Telef. Jollet 2-7225.

KAMBARYS

su baldais. Galima naudoti* virtuve.
1 ar 2 vyriškiams

ESTATE

Pirkite tiesiai iŠ savininko — sta
tytojo. Naujas gražus 3 kanib. ir
krautuvi'-s. perdėm modernus, namas,
l^abai gera vieta bet kokiam bizniui.
Prie Route 66. Jollet. Pilna kaina
$25,000. Skubiai parduodama,
nes
statytojui
reikalingi jrryni piniKtUTiktai nuo $10.000 iki $12.00*.' rei
kalinga tuojau. Savininkas Kam Bai . l l o . 311 S. Chlcugo St., Jollet, 111.
i Telefonas 3-S200.

STENOGRAPHER
\\;TH

call: T<>wnb.all

Immediate PosNcssdon! A very re*«p.
couple with 1 chlld. are In dlre
need of a 2 bedr. unfurn. apt.. (If
posa.) in any deslrable locallty. >lust
be reasonably near Klevated transportatlon. A-l refa They are a very
fine family! Please call: M r. Fullerton.
YArds 7-0240 F.\t. 374.

HUMBOLDT 6-5221
Mr. Ross

Automatic Screw Machine
Products Co.
3425 West 31st Street

BY

l^andlords — Immediate Posscssiont
A very resp. young couplo. with 11
inotith-oM
daughter, are In desperate need of a 2 bedrm. unffui n.
apt., in or near Cicero or Berivyn.
Best of refs. They are the fine ten
ants you have been looking for.

GENERAL CLERICAL
WORK
Free Group Insurance

Ė

needed A T once

CALL

EXCELLENT
OPPORTUNITY

Giri for stenofcraphk clerical position as
assistant to sales nigr. prefer local apdieant 5 day wcek 8:30 to 5 P. M
tart $50-$55.

SWITCHMEN

Immediate INissesssionS A very resp.
couple wlth 4 yr. old daughter. are
in desperato need of a 5-6 rm. htd.
unfurn. apt.. in or near Marąuette
Munor. A - l refs. They are very fino
tenants. Please call: H R 4-1150

Please

PROGOS — OPPORTUNITIES

• II • • — • ! • • .

IN

APPT

OPPtORTUNTnES

PARDUODAMAS RESTORANAS
Laodlords — Immediate Foaaoaaionl
A very resp. young couple wlth i Tikrai pelninga vieta.
Amerikos—
sons, desperately need a f rm. furn. kinletiskų patiekalų specialybe. Visi
apt., on the N or N\V aide. Best of nauji įrengimai. Naujai atremontuo
refs. Wlll decorate. Help t h e m — ta. N u o m a $96, įskaiatant apšldymą
They are the perfect tenants for Ir karstą vandenį. Ilgalaike sutartis
your apartment!! Please call: B H - Apžiūrėję įvertinsite.
Skubiai par
mont 5-»25;{.
duodu u i $4,000.
1103 W. B e r w y n
Ave. LOngbeach 1-2568.
Ijimllonjs — Immediate Posscssionl
A very reflned young couple, exSmulkių Rūbų Krautuv€ — Prek€s.
pecting baby, are in dlre need of Yra 3 kamb. butas užpakalyje krautuves.
a 3-6 rm. unfurn. apt., in the vi- Nuoma $125 men. už krautuve, butą ir
cinlty of 7 l t h & State. A - l refs. "flkčerius". Apšildoma garu.
They are tenants that any landlord
2324 S. Leavitt St.
can be proud of.
Please call: —
•
•
•
TRiangie 4-58tMI.
L
E
D
U
SVETAINE
•^"•^"••••"•^•*ai»*^aaa«^s^"a»a«ia»a«^a5^^BMSM^M«a«BBaia«a^Ba*^ia«Ba>
(Ice Cream Parlor)
Herc Are Your Tenants!
A very
su
4
aukštų
mūr. namu. 4-ių kamb.
resp. couple, expecting
lst
chlld,
butas
užpakaly;
7 apartmentai vir
desperately need a 8 or 4 rm. un
furn., apt., N or NW. in the city šuj duoda pajamas. Pulki proga po
or suburba. Oood refs.
They are rai. Apžiūrėję įvertinsite. Apleidžiu
i r skubiai parduodu už—
the fine tenants you have been look- miestą
tng for. Please call: Vlllagc 8-4663. $18,800.

OPENINGS

HOERNER

FOR

2-2795

KARTOTEKOS
ASISTENTES

TYPISTS
GOOD

i-504t

PROGOS —

REIKALINGAS BUTAS
• I M I — I — IIB • • • • » • • • • »

Rcal opportunity for young wonien

ADVERTISEMENTS

11

HELP WANTED — FBMALE

Pirmadienis, gruod. 4a, 1950

2334 S. Oakley Ave.
Chicago 8, UI.

Perskaitę "Draugą", duokite jį. kitiems

DIDŽIAUSIAS VARTOTU AUTOMOBILIU PASIRINKIMAS
LENGVOMIS IftSIMOKftJIMO

STYGOMIS

HELP \VANTED — HALE & FEMALE
P»^lMANEXT PLŪS BEST W O R » I N G

• DIE SETTERS—PUNCH PRESS
• COMBINATION WELI>ERS

CONDITIONS

OPERATORS

^7ft niek

also

• GENERAL FACTORY WORKERS
\VIII train young m e n and earn a good salary w h l l e learnmg.
O. P.
Persona accepted.
also Y O U N G L A D I E S for G E N E R A L O F F I C E & T Y P I N G
Paid .vacatlong—Pciutlon P l a n a n d m a n y Compnny benefits.

TROPIC AIRE, INC.
4501 W. Augusta Blvd.,

%i

%i

m.m

*%o.oo

MILDA BUICK SALES
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Vincas Parėdnis ir Antanas Baėkya

907 West 35th Str.

'

LRlayette 3-2022

sai gal ir nebūtų buvę pa
togu skaityti, gal kai kas
būtų ne taip supratęs.
Vienas kitas stebėjosi, skai Į Tai bene bus vienintelė O kai atsisveikindami čitydamas prof. Ad. Varno kolonija, «kur pastoviai susi- kagiškiai draugai kvietė
pranešimą, kviečiantį būvu- į rinkdavo jneno bičiulių bū- juos palikti Bostoną ir atsisius ravensburgiskius pa- relis diskutuoti įvairių me- kraustyti Chicagon, * poetai
gerbti Chicagon atvykstan-; no problemų. Cia matei ir nuoširdžiai padėkojo už ant
čius gastroliuoti poetus B. \ kunigą ir ekonomistą, ir pro rųjų afidevitų pasiūlymą ir
Brazdžionį ir Ant. Gustaitį. ; fesorių ir žurnalistą, ir iri reikšmingai nusišypsojo, tar.
Sako. tautos poetai priklau- jįinierių. ir rašytoją/ir tau- d a m i kolkas pasiliksią ana
me europiškiausiame Ame
so visai tautai, o ne vienai Į tinyką ir kataliką, ir popierikos mieste.
B. Ba.
parapijai. Bet kad tas Ra- žininką ir peklininką (Beje, Į
vensburgas yra turėjęs skir-1 tiedu pastarieji prašmatnūs
tingą vietą ir skirtingus san- pavadinimai greitai prigijo j |SKlllTliriQ9 M&I10 SV6ITO
tykius lietuviškųjų tremties tam ravensburgiskių dvejeVVATERBURY, Conn. —
kolonijų tarpe. Visų pirma tui visoj Vokietijoj). Jau
6v. Juozapo lietuvių parapi
tai kaip tik ir pažymėtina: būdavo kur po dvyliktos nak
jos' choras, vadovaujamas
Ravensburgas buvo ne sto- j ties, o prof. Ad. Varnas vis
vykia, be: kolonija, visą lai-, dar įsikarščiavęs gynė mo muziko A. J. Aleksio, rengia
religinės muziKOs koncertą
ką gyvenusi privačiai ir kul- į dernizmą mene arba ugnin6v. Juozapo bažnyčioje gruo
tūringai. Čia buvo susispie-1 gai dėstė gyvenimo filosofidžio 10 d. 7 vai. vakare, feis
tę daugiau negu 20 mūsų ją. Ir taip buvo nuolat,
menhrnkų, keliasdešimt baiTai buvo 1945-48 metais, koncertas ruošiamas Šven
gūsių aukštąjį mokslą ir aps lietuviškojo Ravensburgo žy tųjų Metų proga. Koncerto
kritai vis^jbendruomene švie dėjimo metais. 1948-aisiais programą išpildys: Lietuvos
si ir pavyzdinga. Tos ben- palengva pradėjo griūti šis vargonų virtuozas Kauno
druomenės pirmininkas, ve- puikus rūmas. Pirmosios ne- konservatorijos profesorius
Žukas, solistas Staliau garbės pirmininkas bu-1 kantriausios atbrailos nukri- Jonas
Ue
vcTvisų mylimas dailininkas to Kolumbijon ir Venecue- *?* P^
vietinis choras,
Adomas Varnas. O nuotai lon, vėliau Anglijon ir Aus solistai bei solistės.
Visi esate kviečiami į šį
kos sūdytojas ir saldintojas tralijon, o jau toliau pats
pagal reikalą visada vietoje liemuo atsidūrė Amerikoje. religinės muzikos koncertą.
Lyra
ir laiku buvo Ravensburgo Jautė Chicagoje susimetę
lietuviškos parapijos kūrė ravensburgiškiai, kad jų šiuo
jas Antanas Gustaitis, sura- metu ' *bostoniškiai" draudęs kažkur Kempteno kai- gai, atlankę '• pasaulio me
nuose vienišaujantį lietuvį tininką", turės gal maloniaukunigą Antaną Jučką ir pa- jsią valandą pabūdami savųjų
kvietęs jį klebonauti. Ir ar i tarpe. Kad taip iš tikrųjų
bus kas malonesnio Ravens- buvo, gali paliudyti to poburgo gimnazijos auklėti- būvio "svečiai" Henrikas
niam s negu, bet kur ir bet Kačinskas, Aloyzas Baronas,
kada giedant, skaitant ar de- pagaliau visas "Draugo"
klamuojant Brazdžionio poe- štabas, kuris taip pat, roziją. tarti: juk tai mano ne- dos, nesijautė svetimas. Poreumatizmo,
skausmus,
tuvių kalbos mokytojo. Taip, etaį savųjų tarpe čia paskai- arthritis,
raumenų
ftampa, kosėjimą
su
slaptomis formulėmis, ku
būkit jūs išdidūs, nes jusite tokių eilėraščių, kurie sa- šiomis
rios ėjo iš kartos ) kartą. Sudėtis
esate vieninteliai, kurie ga- viskių buvo nepaprastai šil- gryno žolių, daugelis Jų yra re
Ir braiuckts.
lite tatai pasakyti.
tai priimti ir suprasti, o vie- tosZ-G
ŽOLilC A R B A T A No. 2 —

POETAI SAVŲJŲ

TARPE

Baikite savo kančias

KILIMŲ PROJEKTU KONKURSAS
Viena amerikiečių kilimų tuo reikalu galima gauti šiuo
(tiesiamų ant grindų) gami- adresu:
nimo bendrovė skelbia kili-1
Competition Committee
mų projektų konkursą. Kvie
Arthur Fleischman Co.
čia dalyvauti menininkus,
12585 Gratiot Ave.
audėjus ir netgi šeimininkes.
Detroit 5, Michigan
Galima patiekti jiems kiek
tik nori projektų. Iš gautų
N U O uosiSENfiJUSlŲ
projektų bus surengta P a - c . v
i_v.
*„:-J„
rodą, kurioje geriausi pro- O K a u d a i l C i ų
Žaizdų
m
jektai bu s premijuojami po
ATVIRŲ ODOS U G U
<<1 (HM ir mažp<snpmic <*nmn- i T l e >

»i,uuu ir mažesnėmis šamomis.

Jei

j i e m s p a t i k s ir nej
,T
..
premiJUOU d a r b a i , Jie aUtOrini
mnlfM
tom
t i k r a nnrv.
riUl mOKeS
įam
U K r ą nUOŠ i m t į nUO g a m y b o s . P r o i e k i -.
.
-. .

kurit

*«»**» nuo SENŲ, AT\ V1HŲ ir SKAUL)21Ų ŽAIZDŲ, jie
1

($1.25) — s ė k m i n g a i
vartojama
nuo reumatizmo.
arthritis
bei
lumbago daugelio d ė k i n g ų žmo
nių.
Z-G ŽOLH A R B A T A No. 17—
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia
greitus
reznlta
t us skilvio ligose, rinkini liuosuoja viduriu?, juos sunormuoja.
STANIS Analgesic S A L V E —
($1.00) — duoda
STEBĖTINUS
rezultatus.
Ateikite arba atsiųskite "money
order". G a u n a m a geresniose aptieko8e ir \Vieboldt krautuvėse

nuo džiūstančio©
J o s yra geros
visų išvirStnfrų
odos
ligų. LEGULO Ointm
ent
suteiks
gūsių,
perštamų j u mIrs
pagalbą kojų.
nuo nuvar
nležinčlų
Legul o Olntment yra par
duodamas
po
75c,
$1.JB ir $3.50. Pirki
te vaistinftse Chlcagoj
ir apylinkėse ir Mil\vaukee, a r b a at
siųskite money or
der) j —

HKlMANTU.
* | LAIKRODŽIU
HRANOEfaTBH
aiDABRIHTU
IKDU.
3IKNINHJ
LAIKROL3IV
RADIO IR
TELEVIZIJOS
APARATU
IR KT PR^KTV
Laikrodžiu
PMateomi
^pecUlitrto
Dnod&ma 1 m«*tn
Garantija.

Jokn "A, K M *
(KAaakauakM)

4102 Archer Avenue

l
:

A. A
LEONARDAS MOCKUS
Gyveno

944

W.

3 7th

^ :

Drauge" rasite vėliausių, geriausiu žinių.
Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

FEDERAL

8AVINO8

and

LOAN

INR

CORP.

i

/f

Užsisakykite gražų paminklą ant
savo mylimo asmens kapo — tie
siai iš š i o s vienintelės lietuvių
paminklų dirbtuves.

LIETUVIŲ BENDROVES

Place

K R R . 0 T Ū V ES

Mirė gruod. ld.. 10.r>t), 1:10
vai. p.p.. sulaukęs 75 m. am*.
Oinn'> sietuvoje. Kilo iš Ra
seinių appskr., I.olių' parapijos.
Būilos kaimo.
Amerikoje išgyveno 4 7 m.
Pasiliko dideliame
nuliūdi
me brolis Stanislovas ir kiti gi
mines, draugai ir pažįstami.
Priklausė prie Teisybės My
lėtojų.
K ū n a s pašarvotas Antano M.
Phillips koplyė.. 3 3 "7 So. T.itnaniea Ave.
laidotuves"" jvyks antradienį
gruodžio 5 d. Iš koplyčios 9:30
vai. ryto bus atlydėtas j švento
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks Vediilingos pamal
dos u/, velionius siela. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.'
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Brolis ir Giminos.
Laidotuvių
direkt.
Antanas
M. Phillips. Tel. YArds 7-4908.

rKriiU.
ftAL.DYTUVAl,
TKL.KVJ/.1.IOS APAltATAl, SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI, MATItAt'Al.
KILIMAI,
LOVOfi
IF
VAIKI,
BALDAI.
Didžiausias

Pasirinkimą*.

KABIAUSIOS
KAINOS
Lengviausi
Išmokėjimai.
Baldai
Padaromi
Pagal Vi

Paminklus pristatome i visas kapines—arti ar toli Nuo akmens
šlifavimo iki raidžių iškalimo ir paveikslų idėjimo — BITTIN'S
ir KAMENSKY'S ekspertų darbas jus patenkins. Dirbtuvė veikia
nuo 1902 metų.
Aplankykite mus ir pamatysite gražias pavyzdžius. Atidarą
yra visomis dienomis ir visomis valandomis.

BITTIN'S AND KAMENSKY'S M0NUMENT VV0RKS
3938 W. 111TH STREET
Pirmoji paminklų

PROGRESS
Furniture Company
Tel.

VTctory

2-422«

Tarta.

MAŽEIKA* EVANS

4183 ARCHER AVE.
Td.

TELEF. BEVERLY 8-0005

dlrbtovS, nuo £ • . Kazimiero

UOD&SIO VALANDOJ
Šsukitt

S224 SO. HALSTED ST.

LAfayette S-8171
OHTGAOO. ILL.

LAIDOTUVIŲ DftEKTOKIAI
6845 So. Western Ave.

KULJCDIMO

— Savininko —

aj r Gonditioned kopiy*i»

PRospect 6-0099 ,
Automobiliams Vieta.
Tiems kurt© gyvena kitose miesto dalyse s a u s i m e
koplyčią arčiau JŪSŲ namų.

MUKITE TIESIOG NUO
MK. NELSON

•

VAIiANDOJE

KRKIPIUTfcS

PRK

ANTHONY B. PETKUS

St. Casimir Monumeni
Company

WV1 MODERNIOS KOPLYČIOS JŪSŲ PATOGUMUI

3914

•812 SO. WESTERN AVE, CHICAGO, ILL

JOS. F. BUDRIK, Inc.

Wesl l l l t h

I4AIIX)TUVIŲ DIREKTORIUS
1410 SO. 50TH AVE., CICERO, UJU
Telefonas

Street

TOWNHAIX

$-2109

Telefonas GROVEHILL

Vienas Blokas nuo Kapinių
didžiausias Paminklams
Planų Pasirinkimas Miesto

6-0142

patarnavimas yra greitas, maudagu*
finansiškam storiui prieinamas.

Telei. CEdarcrest 3-6335
UJSIOe

^

^

Ktocama r e l k m e n j s — liusuliuotiį p l j t y Išvaizdos apkaUmol
natl/iuKa (Si<lliųss) — L a n g a m s — D u r i m s — Tvoroms m e tižiąja. Dažni — Varuisas — Enemalis, Goleflniai .Namams
Reikmeuys (Hartlwar^), IT visi U t l dalykai reikalingi sta
tybai Ir pataisymams.

PROGRAMOS

UI 8TOTIBS W O M S
(1JM
mm t t t i fld t M ^ t

ĮJMpJB)

APKAINAVIMA »r PRISTATYMĄ P R E K I C
I I I K l VM E NEMOKAMAI

CARR MOODY LUMBER CO.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETTJVTC
LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1TJ ASOCIACIJOS
patarnavljtm
teiklAnuu- /į&& ^j§Bk
i r a a k ų . RH ® f
^9R
1% km&M*
P^ft
Jįį&t

TEL. VICTORY 2-1272
--

BALTIC

INN

PETRAS P. GURSKIS
TeL SCeley S-5711

ALFREDAS VASAITIS

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ii su
sipažinti su mumis.
I- ii D. YLAI.

T A U P Y K I T E PAS MUS D E L A T E I T I E S !

A VU, CICERO, UJU

KUR — kiekvieno taupomi Indeliai yra apdrausti KUR — pinigai kiekvienam taupytojų! buvo Ir
Iki $10,000 by an agency of tbe United Statos
y,^ i š m # k a m a ant pareikalavimo. *
Government.
KUR — visada buvo ir yra išmokama* aukštas KUR — patarnavimas visuose finansiniuose reldivideodas visiems mušu taupytojams.
kainose yra teisingas Ir mandagus.
TURTAS VIRS $5,000,000.

CHICAGO SAVINGS& LOAN ASSOCIATION

TeL OLympie i-1003

P0VIUS J. RIDIKAS
t . HALSTED STREET
710 W. ISth
Telephone: YArds 7-1911

• • %

LEONARDAS L BUKAUSKAS
TeL P U l m a n 5-9661

8. mCHIG AN AVE.

ANTANAS H. PHILLIPS

LOAN ASSOCIATION

J. PAKEL, Presklent

Tei. VIrgsnia 7^672
PUUman 5-1270

IT. » r d PLACK
ft. MlOflG AN A V S .

3129 SO. HALSTED STREET

Tel. — GRovehiU 6-7575

* tar*m* koply*i««
vi»»
Oslcaroa
Ir
' > n M * * n d o 4 * l y » 1*
toojan
pat*»-

UCNAWICZ IR SUNŪS

Rrldgcporte plačiai visiems lietuviams žinoma
puošniausiai {rengta taverna, kuri randasi prie

PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS \ CHICAGO SAVINGS AND

>to

^i

^

62S4 SO. VVESTERN AVE.

N AKT|

TBY8 MODERNIOS AIR-CONDTTIONED KOPLTC9O0

Nauji Savininkai Pereme •

Lietuviška dainų ir muzikos radio programa leidžiama iš WCFL,
1,000 kil. stoUes kas SEKMA
DIENĮ 5:30 po pietų Chicagos
laiku.

PTAIOO^

40OJMH S. HERBOTAGE AVE. Tel YArds 7-1741-12
4330-34 S. CALIFORNIA AVE. TtL LAiayetto S-07T7

Pataria ST. UTVVINAS

^

Tel. CAlumet 5-7337

IsAIDOTUTIŲ

AMBULANCK DIENĄ m

Atidarą nuo S vai. ryto iki 6 vai. vak. Ir Sestad. iki S vai. p. p.

3241 So. Halsted St.

MODF3lN1iKL\US108

LAIIX)TUVIŲ DIREKTORIUS

PATOGIU V A S A R O S L A I K U :

^

IR

JOHN F. EUDEIKIS

ATEIKIT REMONTO ir PATAIKYMŲ DARBUS JCSŲ NAMŲ

Geriausia Pinigams Taupyti Vieta —

įsteigta 1914 metais

TELEFONAS: VTROINIA 7-1141
xNARYS

PROGRESS

:

Mes mokame aukštus dividendus.
Visi indeliai iki 10,000 dolerių
Federalinės Valdžios apdrausti.
Mandagus ir sąžiningas patarnavimas.
Sekretorius AUGUSTAS SALDUKAS

BUILDING

KAPŲ P A M I N K I ^
TIESIAI
IŠ DIRBTUVĖS

^

Telefonas — Lfliayette 3 - 6 7 1 9

FEDERAL

JUSTIN HACKIEWICH, PKEZ1DEM IR MGB.

S0H9 S. HALSTED ST.

4038 Archer Avenue (California ir Archer kamp.)

t&N&a*

4192 Archer Ave., Brighton Park, Chicago 32, Illinois

»• <4»W

B.

LEGULO, Department D
4847 W. Kfch 8 1 , Cicero 50, I1L

MIDLAND SAMGS AND LOAN ASS'N

*•.*•

STANDARD FEDERAL SAVINOS

STASJYS UTVVINAS, Prez.

:

Tartas $25,000,000. Atsargos fondas $2,400,000.
Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj.

STANDARD

seniausia
LletuviŲ
Jetrelry
Krautuve Brtghton Park<
">1F

^

Taupyk Saugiai ir su Geru Uždarbiu

(prie Mouurt Street)
Tel LAfayett* 3-861.
>t*ifrt*

:

*

Rakandų, Televizijų ir Jewelry
sandėlis.
Namams
reikalingų
ir suskilusio*
reikmenų:
šaldytuvų,
skalbiamų
gyduoles nuo
mažinu, pečių gasinių, anglinių,
aliejinių ir elektrinių. Geriausias
pasirinkimas Chicagoje. Parduo
dama lengvais, dalHiais išmokė
jimais.
Atdara Pirmadienio ir
Ketvirtadienio vakan

r^

J™

Name
Address
City
State

IOHN A. KASS

CHICAGO 8, ILL.
l>e|U.

GEROS
ŽINIOS
APIE
ŽILUS
PLAUKUS
Jeigu jūsų plaukai žili, jums
bus malonu sužinoti, kad naujas
preparatas, vadinamas
NUVIDA,
išKelbsti jus nuo jų. NUVIDA ste
buklingai pašalina žilumą tik tru
pučiu tos mases perbraukus per
plaukus kartą j dieną. Jums te
reikia jj vartotti tol, kol Jgausltc
pageidaujamą
spalvą.
Vartotojai
stebisi tuo nauju lengvu būdu, ku
riuo atgaunami natūraliai, jau
natviškai atrodantys plaukai.
NUVIDA yra taip paruoštas, kad
jūs galite gauti to
nuostabaus
preparato kiek} paprastai paštu
pasiuntus šį kuponą \ TRYSAN
CO., I>ept. 407, Kox 226, P e e k s klll, N. Y. Nesiųskite pinigų. P a 
prasčiausiai sumokėkite laiškane
šiui $2.50 — plius siuntimo išlai
das tada, kai jau gausite. Bet
pasirūpinkite tuojau dabar, kol
<lar jo galima gauti.

TURIME DIDELI
PASIRINKIMĄ:

Z. G. STANIS COMPANY
2822 ARCHER ,AVE.

n*** *
ramiai
sėdėti ir nalLtlmia
'miegoti, nes JŲ užsisenėjusios žaizdos
I nniežti
ir skauda. K a d pasalinti tą
iež
* J l m * ^ skaudėjimą senų atvi;w
^
akaudžių
žaizdų,
uždėkite
; L f i G U L O Ointment. Ju
gydomoa
>I»atyoe8
palengvins
skaudijiaią ir galėsite
.jnamiai jūsų
miegoti
nak
tį.
Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų.
Jos taipgi pasalina
niežėjimą ligos vadinamos PSORIAS1S. Taipgi pasalina peršėjimą ligos
vadinamos ATHLETE'S FOOT. s u 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą
tarpirščių.
J o s yra t i n k a m o s var

tai turėtų būtį pristatyti iki
sausio mėn.
To konkurso tikslas — iš
eiti iš šabloniškų miesčio
niškų gėlelių bei lapelių or. . .
j toti
n a m e n tįų kilimų
i r | V emeną.
Stl
ką
norsjodo*.
nauja
Ypatingai lietuviams me
nininkams, audėjams bei tos
srities mėgėjams reiktų at
kreipti dėmesį. Juk lietuviš
ka ornamentika yra taip j vairi ir originali, kad neabe
jotinai galėtų sudominti amerikiečius.
Smulkesnių
informacijų

CHICAGO, ILONOia

MĖNRAŠTIS

PirmauicnV crrvod. 4, 1950

3307 S. UTUANICA AVE".

-

Tel. YArds 7 4 9 0 8

JURGIS F. RUDMIN
AVE.

TeL YArds V U S S r U J *

JULIUS UULEYlčIUS
ft. OALO>X>RN1A AVE.
•

LEONARDAS A. EZERSKIS

H

IS ARTI IR TOU

DIENRAŠTIS DRAUGAS, ČHICAGO, ILEINOia

Pirmadienis, gruod, 4, 1*50

PATEKO KALfiJIMAN

Naujas R. Kryžiaus
Pareigūnas

DIB. BRITANIJOJ

mm*-

';Į)ĮW,'-.).,W-.II»--J

«•

• • '

'

.•

N. Y. Gubernatorius
Italijos Lietuviams

CHICAGOJE

Philiip E. Eddy, vienas vi
— Nauja NotUnghamo He
Kardinolas Kalbėjo
ce pirmininkų Peoples Gas
tuvių klubo "Romuva" val
Kaip buvo pranešta, Ita
dyba. Įvykusiame šiomis dic
Vakar Morrison viešbuty Laght and Coke Co.f išrink
lijos .lietuviai pasiuntė New je j vyko Sv. Vardo Draugi tas Chieagos Raud. Kryžiaus
nomis klubo narių metinia
Yorko Gubernatoriui, savo jos Chieagos arkidiecezijc8 gamtos nelaimių ištiktiems
— Lietuvis atletas kariuo- me susirinkime išrinkta: B.
laiku buvusiam respublikonų atstovų suvažiavimas, kuria Į šelpti skyriaus direktorium.
• ^ menėj. Lackland Air Force Paliulis — pirmininkas, O.
partijos kandidatui į JAV , me kalbėjo kardinolas Sa-1 Jos yra veiklus tos ir kitų
Misijos parapijos šven- j stovyklos (San Antonio, Tė Linicaitytė — vicepirm., A.
prezidentus. Tomui Dewey I muel Stritch. Suvažiavime j šalpos organizacijų aukų va
tės proga. Nekalto Praside- \ xas) laikraštis "Talespimer" Garkauskas — sekretorius,
padėkos laišką už atvirą tie
buvo atstovaujamos 359 juose.
jimo šv. P. Marijos šventės skelbia didelius atletiškus V. Miškinis — iždini: kas. P.
sos žodj, pasakytą Jungtinių
proga, Brighton Parko lie- gabumus pvt. Anatolijaus PrakapavitfiiK — bibliotekos
Tautų atstovams priėmimo draugijos.
VVaukegano piliečiai refe
tuvių parapijos bažnyčioje Maculevičiaus, ypatingai svo vedėjas,
metu "VValdorf Astoria" vie
rendumu nubalsavo išleisti
Rrvey
Atsistatydino
io m - n n d Rlu.
prasidėjo misijos, kurias ve rio kilnojime, svorio metime!
šbutyje,
iškeliant
sovietų
F
$700(000 bonų, kad sukėlus
I
toU,
šokime
br
t
.
p
.
J
»
y
r
a
,
^
t
a
l
s
e
>
a
n
g
l
k
l
u
b
o
n
a
vergijos žiaurumus. Nese
da kun. V. Mikalauskas, jė
Demokratų partijos Cook reikalingą fondą dviems nau
kilęs
i.
Jukutiskių
t
L
i
e
t
u
.
|
^
£
J
S
t
a
f
c
grur
i
a
niai
yra
gautas
į
šj
laišką
zuitas.
apskrities centralinio komi joms mokykloms pastatyti.
voje•) 1949 m. atvykęs J A->
d a y . kon*ertą
Koncer.
atsakymas iš New Ybrko Gu teto ilgametis pirmininkas
X "Draugo" sieniniai ka menka ir šiemet įstojęs J L d a l y v a v o „ R ū t o s » c h o .
bernatoriaus Vykdomųjų Rū Jacob M. Arvey partijos vir
lendoriai jau siuntinėjami
ras padainavęr 16 dainų ir
mu. Atšakesne rašoma, kad šūnių susirinkime oficialiai
VISKO UŽTEKTINAI
skaitytojams. Kiekv i e n a s aviacijos mokykloj Lack-, ^ . ^ . o k i ų g r u p - paŠQ _
Gubernatorius labai vertina atsistatydino. Kas jo vietą
TUOJAU PRI8TATOM
pilnai užsimokėjęs prenume l a n d e kusi 9 tautinius šokius. Lap
šj lietuvių atsiliepimą ir už užims, dar nežinia. Kalbos
Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
ratą kalendorių gauna ne
— Iš LKR susirinkimo. S. kričio 19 d. minėtos grupės
tikrina savo draugišką pa j eina apie apskrities klerką biamos mašinos, lovos, matro
mokamai. Atsilygin u s i e j i
lankumą lietuvių tautai.
Bostone įvyko Lietuvių Kul- davė panašų, koncertą YMDaley, aid. Kelis ir aid. Duf- sai, kilimai. Radio, televizijot
setai, baldai vaikučiams.
skolą ir nauji prenumerato-1 t ū r o s R ė m § j ų metinis susi- CA salėje anglu visuomenei.
Earl Browder, vienas iš ko
*emos U a IDOS, lengvi
fenokėjtra*1
munistų partijos vadų, pa
riai taip pat nemokamai j „ , ^ 1 ^ 8 , kuriame pasirodė,
V « ^ „ A ^m»
DIDELIS PASIRINKIMAS
trauktas
teisman už kongreso
Bal.lai pagal
gaus kalendorių, šiaip jau k a d n a r i o m o k e s C io^r me- .. Z ^ A ^ ^ t f ^
124 Stipendijos
paniekinimą, pateko kaleji,lon,ut
4 2 m amž
perkant kalendorių jis kai- tus „s uu r innkk tt a 5$1145 Apyvar- 0 8 * '
«
» P° ^ ^
man, kai nepadėjo $1,500 už
mioia
35
centai
Kas
nori
i1
"
V
*
č
vfu.
P
**t
sunkios
ligos,
Farmeriu jaunimo organi
nuoja 6Z centai, ivas nori y t o s p a ( į a r y ta daugiau kaip' Jr ' - „ A awii,vilapkri
v*»
stato.
(Acme)
Čio
mėn.
11
d.
Škotijoj.
Ve
sigyti daugiau kalendorių i S2 ,000. Pagrindin%AsTaidS
zacijos (4-H Club) suvažia
lionė
buvo
gimusi
Škotijoj,
Lapkričio
26
d.
Lietuvių
arba pasiųsti savo giminei, - __ globojamųjų kultūrini
vimas baidės banketu, per
bet
visą
savo
trumpą
amžių
Šv.
Kazimiero
Kolegijoj
įvy
bičiuliui Amerikoj arba dar j | 8 t a i g ų šelpimas. Narių drkurį išdalintos 124 stioendibuvo
gyva
ir
pavyzdinga
lie
ko
Romos
Lietuvių
Kunigų
tremtyje esančiam, prašomi j a t u r i goo. Į naują valdybą
jos į įvairias žemės ūkio ir
tuvė.
Paliko
skausme
vyrą
ir
Sąjungos
susirinkimas,
ku
tuojau užsisakyti kol dar jų įįgrjnkti: pirm. dr. V. Čepas,
amatu mokvklas. Kiekviena
ra
13
metų
dukrelę,
brolį
gy
riame
paskaitą
anie
Didžio
>' vice pirm. inž. dr. J. Oimbustioendija $300.
venantį
D.
Britanijoj
—
Cosios
Britanijos
lietuvius
ir
• %
Stipendijų fondą sukėlė
X Pašto ženklų paroda. I tas, sekr. H. YčaitS, ižd. A*
Katalikų Eklezijos padėtį Chieagos prekybininkai.
Filatelistų Draugijos "Ue- j Ivaška ir fin. sekr. V. Kul ventry.
šiame krašte skaitė, iš Ško
— Savanoris-kūrejas ir ka
tuvą' * pastarame susirinki- < bokiene.
tijos atvykęs, Škotijos lietu
me nutarta ateinančių metų i — Prakalbos apie Lietuvą. ro invalidas Pranas Butkus,
Kaip Galima Nežinant
AP agentūros pranešimu, vių klebonas kun. J. Gutaus
kelia
mintį,
kad
reikėtų
pa
pavasarį ruošti penktąją-ju-; Tarptautinis W. Roxbury
Nusinuodyti
Sovietų Sąjungoje yra nu
biliejinę Lietuvos (ir kitų (Mass.) VVomen's Club ko- sekti Amerikos, Kanados kaltas naujas ordinas, kuris kas. Susirinkimo dalyviams
Illinois valstybes viešosios
valstybių) pašto *ženklų pa-Įmitetas buvo suruošes pra- lietuvių pavyzdžiu ir D. Bri bus skiriamas už narsumą žodį tarė taip pat iš Vokie
rodą. Neužilgo nariams bus | kalbas, kuriose kalbėjo sep- tanijoj susiorganizuoti sava- kovoje su Sovietų Sąjungo tijos atvykęs kun. prof. Ne- sveikatos departamento vir
šininkas, pažymėdamas fak
iŠ3iuntinėti registrą c i n i a i tynių Europos tautų atsto- noriams-kūreiams ir karo in je siaučiančiais "banditais". verauskas.
Per Vatikano radiją lietu tą, kad Šia žiemą jau
blankai. Nenariai, norintie-; Vai. Lietuvius atstovavo dr. validams. Tokių D. Britani
Ši Maskvos radijo praneš viams kalbėjo šiuo laiku Ro 50 žmonių nusinuodijo vadi
ji parodoj išstatyti savo rin- B . Kalvaitis, kuria įapasa- joj yra ne vienas.
toji žinia yra ryškiausias
ROOSEVELT
kinius, prašomi kreiptis į pa ;fcojoapie Lietuvą ir pirmąją — Mirė Marija Snapkaus- liudininkas sovietų pavergtų moie esąs. Škotijos lietuvių namu "carbon" monoxide'\
rodos pirmininkę Ievą Lu-!! rusų-komunistų
okupaciją, kienė, 79 m. amž. lapkričio jų tautų laisvės kovos veda klebonas kun. J. Gutauskas. įspėja visus automobilių sa Furniture Co., I n e
vininkus apžiūrėti automobi
Lietuvių Krautuvė
kas, 7011 S. Artesian Ave.,: supažindindamas klausyto- 18 d. škotijoj-Bellshillyje. mo aštrumo ir apimties.
lio
šildvmo
aparatą,
kuris
n*
2310 West Roosevelt Road
Chicago 29. 111.
tojus su komunizmo pavoju- Velione buvo kilusi iš Lan
neveikdamas
kaip
reikia
gali
SEELEY S-4711
keliškių, Vilkaviškio aps. Į
Fabiona* Gudas yra m i iš motoro tų nuodų pripūsti
Atidarą ir sekmadieniais
profesorium anglų kalbos j — lietuvaite vyto* į Ko- Škotiją atvyko prieš 36 me
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Baltaip pat įgijęs ir filosofijos i jos vienuole sesuo Maria ma yra pavyzdingai lietu- nis, kurio žinios skelbiamos
,,
daktare laipsnį.
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mokytojauja New|soms lietuvių kat organiza- lėtą dienų pakartojo trumpą i tiekti vis dausriau žinių apie
COMBINATION SCREEN ir STORM LANGUS
i dabartini evvenimjv Lietuvo
seni Amerikos lietuvių rašy- j Yorke kiniečių kvartale ir i cijoma Škotijoj,
skelbimą apie Katalikų Baž je ir mūsų rvvertoiu nuotojai. P. Gudas yra buvęs j s y k į u ruošias misijoms. SePadaryti Iš Metalo — Vartojami Vasarą ir Žiema.
nyčios padėtį Lietuvoje. Su Istolius paskutinės okupaci
Galima vartoti senuose arba naujuose namuose.
' Darbininko" redaktorius ir j kančiais metais ji ^žada iš-'
minima, kad iš 12 Lietuvos jos metu. Malonu, kad mušu
MES TA1PPAT TUKIME "COMBINATION" DURIS
•'Draugo" redakcijos narys. vykti į Korėją, kur jau dar
vyskupų 4 yra ištremti į Ru tautos karčios randa platu
U. Gudienš yra parašius ke buojas dvi tos kongregacijos
__ K ^ . R Liubinas, Ro siją, 3 mirę karo metu ir vie
letą scenos veikalėlių ir taip seserys gydytojos ir dvi slau mos Ateitininkų Draugovės nas žuvęs be pėdsakų, 4 gy atgarsi »vie5oie pasaulio oninnoi> ir kad mu«m tautos
pat išleidus savo eilėraščių ges.
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su tėvais ir vyresniąja se- j vardinių proga savo vienuo i studentų kapeliono pareigas. tik apie 400, kuriu veikimas
Kai kuriose vietovėse, kur
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Patariamosios Tarvbos nosė
2146 S0. H0YNE AVE..
TEL. VIRGINIA 7-7097
f«tiri*Wnė,'fa tinkamu karo tar
vo įdėta į Chicago Sun- i
f atariamosios raryDos pose
CHICAGO 8, ILLINOIS
nvbpi w r u sar»&"s. Pn'e len
džiuose.
Times. Zinkevičių š e i m a
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*'Tiesa" Nr. 244 praneša, Vn kvipftami d£Hs ir li°tu- ^s
— Lietuviai sveikino lat
vyksta į Chicagą pas Juoza
vius. Latvijos Nepriklauso kad prokuratūros parėdymu, vi?n. Wisn vadovaujantieji
pą Šepiką, gyv. 515 West 44
St.
— Aldona slepetyte, mū mybės šventės proga mūsų Kauno miesto Stalino rajo vpikflnifli šia lenku akciją,
Vykdomosios Tarybos atsto no m liaudies teismas "už V««t liečia lietuvius T>asmerX Penki dingę Korėjoj. sų žinoma baleto solistė, išvai aplankė latvių panašias trikotažo dirbinių gamini Vp ir •pur^de kad toks ver- Pakirsiu Beržei) tr Z>Kis j Vilnių
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Mylėjau Merg-i le Ir Mokint* Mane Rarfi
Viktoras Bekerta
Paryžiuje ji šoko dinešime, skaičiuje dingusių A. V.
A. Jezavitaa Ork
savo sveikinimus lietuvių teisė paeral BK 99 str. 1 me toro<aams būtu nenandineas. Jaunimo Polka ir I>ninuok Man Oaina. Valco*
, ..
. tams laisvės atėmimo, konkareivių Korėjoj yra ir pen džiųjų teatrų scenose bei
Vilniaus Polka ir LietnvoH Mergaičių
T h e Baltlmore Lith. Ork.
!
O Naktis Tyli ir K u r Rokūžf- Samanota
T h e Baltimorc Lith. Ork.
ki čikagiečiai, o šių tarpe i gastroliavo
su K
baleto
spėk tB.utoB vardu, šia proga pasi fiskuojart visą turtą Vero
.~J5L:«._ 2
« W ~ „^ir.
Spragilu DainelP tr Suktinis
Walt T h o m a s Ork.
— tr^Aivin «rfotia statoma Linksmi Berniukai ir Cirkus Polka
The T h o m a s Ork.
corp. Chester J. Salecki, gyv. Į takliais Ispanijoje, Portuga- keista ir kai kuriomis toli niką Sudvilaitę ir eilę kitų
Mikita,
Austas
ir
Koja.
Koja
Polkraft
International Ork.
5840 S. Harlem Ave., Sum- lijoje, Šveicarijoje, Belgijo- mesnio valstybinio bendra asmenų. Kartu pažymima: Vfrnffttia peroHrome*
Noriu Miego. Kubilas ir Suktinis
Folkraft International Ork.
Vėdaras ir Kalvelis
Folkraft International Ork.
je, Austrijoje ir kituose kraš darbiavimo mintimis.
m įte.
Malūnas,
Žiogelis
ir
Greiz-Oreičius
Folkraft International Ork.
"Respublikos
prokuratūra
Klumpakojis
Polka
ir
Lietuviukas
Kadrilius
Lirt. Tautiftkas Orte
tuose. Be to lankė Paryžiaus
davė nurodymą visiems pro
šventoji Naktis. Pirma Dalis ir
X Planuoja nuosavus na konservatorijoje dainavimo
Šventoji Naktis, Antra Halis
Trubadūru Kvartetas
kuratūros organams sustip k* i§IH«»ra informacini
mus. Gold Star postas, Ka klasę ir studijavo Sorbonoje.
Petronelfis Polka ir Vilniaus Polka
Mahanojaus Liet. Main. Ork
Pragėriau Žirgelj ir Kisim I-aukan
A_ Vanagaitis
talikų Karių Veteranų, pla Gyvai dalyvavo ir lietuviško — Lietuvių šv. Kazimiero rinti kovą prieš privatišką
Linksmyl^s Polka ir Lietuvlftko Klubo Polka . . \Vorchesterto Liet. Ori:.
Kišenini
Storų Bobų Polka ii Butkiftkių POika . . . Pennsylvanljos Angliakasiai
nuoja įsigyti nuosavus na je visuomeniškoje veikloje, Kolegijoje Romoje apsistoję ir spekuliacine veikla".
š i a u l i a u s Polka ir J ievutes Polka
Mahanojaus Liet. Main. Ork.
mus. A. Verbiskis, J. G. Bart ypač prisidėdama prie me šie lietuviai maldininkai: iš Vilnas ir visus Lietuvoj
KILENDORI0
Sudiev Sesutes
Stasys Pauras. Baritonas
Svajonfi
ir
Meile
J
u
o i a s Antanėlis. Tenoras
kus ir P. S. Kuncius išrink ninių programų paruošimo. Anglijos: kun. J. Gutauskas, pagamintus tekstilės gami
Einik Polka ir Lietuvos Kareivių Polka
Worchesterio Liet. Ork.
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P a s Malfineij ir Ant Kiemelio
Kariškas B e n a s
ti komisijon pastudijuoti na Ilgą laiką vargonavo sekma P. Giedraitis ir P. Gudaitis; nius išvežant į Sovietų Są
Redagavo Dr. A. Mplaukis
Bučkio Valcas ir Nauja P o l k a
Tarptautine Ork.
iš Vokietijos: kun. Nevaraus jungą, iš turėtų rūbu yra te
mą fondą.
Bernu»61 Nevesk Pačios ir Sibiro Tremtinys
J. Byanskas. Piano
dieniais lietuviškose pamal
Jaunimėlis ir Agotėlės Polka
š o k i ų Orkestras
kas. Baigiantis šv. Metams, likę tik skarmalai. Kadangi Sinme KALENDORIUJ atspaus Linksmas
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Marių
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ir
Prirodino
Seni
ŽmoneJ.
Butėnas,
Baritonas
dose.
Paryžiaus
lietuvių
ko
X Atidarymas Bar Eagle
maldininkų skaičius vis gau skarmalai yra neatskiriama dinta dausr idomių žinių, k. a*.: Ganėm Aveles
MarC Strumsklen? ir
Tavern. Du lietuviai: Juozas lonija jos išvykimą labai ap sėja. Artimiausiu laiku lau "sovietinio rojaus" dalis, to \) Svarbiausios Lietuvos istorijos Oj č t a č i a
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KarC.s
l.aikų
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Juozo Sasnausko Ork.
gailestauja.
A.
slepetyte
pra
Putrimas ir Algirdas Pakel
Petras Petraitis. Baritonas
kiama nemaža lietuvių mal dėl kiekvienas, kuris bando ir literatūros datos, 2) Lietuvos Tyliąja Naktį ir Angelai Gied' Danguje
Ga.n6 Aveles Ir Žaliojoj Girel6j . . . . dain. J. Sarsevicius. Tenoras
t u Brighton Parke (3480 džioje galvojo apsistoti De dininkų iš Anglijos ir JAV.
pasiuntinybių, konsulatij. pasau Senolis
Oželis Ir Geismai Svajones
Duetas su Orkestru
sava
iniciatyva
nuo
skarma
Archer Ave.) įsteigė taver troite, o vėliau vyks į Chica
Dzinguliukai Ir Gyvenk, .luokis ir Myiek
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Mikas Petrauskas
ną, kurio oficialus atidary gąAmerikos Valstybių organizacijų Karvelėli Ir Jūra
c . Sasnauskas
kojines ar išsiaudžia sijoną
Spaudos Valcas ir Tyk'al N e m u n ė l i s Teka
Pirmyn Choras
mas prasidėjo vakar, tęsia
— Dait J. Galdikas, po
— yra "taikos" reikalo sa- adresai, 8) Pasaulio lietuvių spau
Siunčtame Ir f k i t u s miestus. Prisiuntimas ir su p a k a v i m a s
mas šiandie ir rytoj.
ilgesnio būvimo prancūziško
— Augustinas Sabas lie botažninkas. Juo ilgiau tuda, 4) Pašto tarifas, 5) Anglų i r
1 doleris ekstra, į Kanada 2 doleriai.
X Lietuviai atidarė nau j e Rivieroje, vėl Paryžiuje tuvis salezietis, turi daug pa skarmalais dėvėsi, tuo dau amerikiečių matai, saikai ir svo
ja likerio parduotuvę. "Ame toliau tęsia savo kūrybinį mokų Portugalijos sostinėje giau sustiprinsi karo pra riai. 5) Temperatūros matavimas,
rican Liąuors" vardu atida darbą, kuris pas mūsų didįjį Lisabonoje, dėsto prancūzų monę, nes tik šiam "taikin 6) Pirmoji pagalba ir kt. žinios.
Kaina 35 centai.
ryta nauja likerio krautuvė menininką reiškiasi nenuil kalbą. Dukart savaitėje va gam" tikslui buvo nusavin
3241 So. Halsted Street
943 West 79th St. Krautu stamai, pasipildydamas vis žinėja į gražųjį Estorilį, kur ta Lietuvos žemė, prekyba, "Užsakymus su pinigais siųsti:
vės savininkai: Petras Sa* naujomis idėjomis ir vis nau seminarijoje
dėsto anglų pramonė ir Lietuvos žmo "DRAUGAS", 2334 So. OaMey
CHICAGO S, ILLINOIS
Are., Chicago 8, Tllinois.
liukas ir Grigas Valančius. jn gyvybingumu.
kalbą.
gus.
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Lietuvių Pasitarimai
Romoje

Žinios iš Lietuvos

"Banditu" Naikinimo
Ordinas!

Lietuvos Bažnyčia

"Amerikos Halsas
Anie Tietuva
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