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PRANAS RUPEIKA. Lietuvos Pr^ienis 

Prieš karą Vilniuje prie Ge, šį Kartą Turi Basisekti! 
dimino gatves buvo žinomas 
Kelmučio restoranas. Pirmo
sios okupacijos metais bolše
vikai ten įsikūrė savo valgyk 
lą. ! 

Gera Vieta Blogiems 
Darbams 

Tai buvo ne paprasta val
gykla eiliniams nariams, bet 
aukštesnių laipsnių pareigū-

— Draugai! Šiandien gavo
me naujas instrukcijas ir jos 
turi būti įvykdytos. Kompar
tija pasitiki mumis ir liepia1 

įvykdyti svarbų operacinį už 
davinį — patikrinti visų lie
tuvių komunistų gyvenimą ir 
užvesti asmens bylas. 

— Draugai, tarptautine pa 
dėtis keičiasi. Gal greit Pa-

nams. Valgė čia mėlynkepu- balti jo juosta užliepsnos ka
riai MVD-istai, Vilniaus įgu- ™ ugnimi. Mūsų tarpe nėra 
los karininkai ir komunistų išdaviku. Bet kas žino, kiek 
partijos pareigūnai. Dažnai PriešU slepiasi Pabaltijo res-
čia lankydavosi Paleckis, bu-, publikų komunistų kadruo-
vo atvykęs net ir pats Snieč-'se? Todėl įsakau Lietuvos; 
ku^ kompartijos rajonų sekreto-

Valgiai čia buvo geri ir gra' riams (jie dabar jau visi pa-
žiai paduodami. Netrūko ka- tikimų rusų komunistų prie-
viaro, vodkos ir sovietų šam- žiūroje) tuojau užvesti visų 
pano. Nenuostabu, kad šilto-1 lietuvių komunistu narių ir 
je ir tikrai komunistinėje at 

Gynėjai Pasitraukė Arčiau Uosto 
Laukia Puolimo Ir Seoul'o Fronte 

Geležinkeliečių streikas iš Chicagos persimetė j New York, VVashington ir St. Louts. Labiausiai yra paliestas prekių ir 
pašto pervežimas. Pašto siuntiniai acbepriimami. C»a matosi krūvos pašto siuntinių vienoje VVashingtono stoty — 

TOKIO, gruodž. 16. — Priešas atnaujino puolimus ry
tuose ir vakaruose. Stipriausiai spaudžiama Hamhung piie-
tilty, kur priešą nuo uosto skiria tik 2\<> mylios. 

Hamhung prietiltį priešas • 
stipriau pradėjo pulti vakar, komunikatas praneša, kad 
turėdamas savo vadų įsaky- priešo didžiosios masės vis 
mą sutrukdyti 10-to korpo labiau telkiasi arčiau 38 pa-
evakuaciją, kuri šiuo metu ralelės ir suka į rytus, iš kur 
ten vyksta. Pirmieji puolimai per neginamą vidurį bandys 
buvo vykdomi nedideliais bū apeiti Seoul'ą iš rytų ir apsup 
riais, bet dabar jau jie pra- ti.8-ją armiją Seoul'o erdvė-
šoka tūkstančius. Sakoma, je. Priešakinių dalinių susi-
kad puolimai buvo atmušti, dūrimai yra prasidėję ir vi-
bet gynybos linija turėjo bū- suotinas priešo puolimas gali 
ti sutrumpinta ir atitraukta • prasidėti greitu laiku, 
arčiau uosto, šiaurinėje prie- fc__. , 
tilčio dalyje vienas U. S. 3- , " į ?a u& l a u K ******* 

jie nesulaukia traukinių. (Acme) 

Mirė Patel 
BOMBAY, gruodž. 16. — 

kandidatų bylas. Visi jie ne-1 e į a mirė specialiu lėktuvu iš 

Dewey Planas Rusiją Nugalėti 

šo lėktuvų pradeda rodytis 
Korėjos padangėje, bet oro 
kovų ir bombardavimų vis 
dar tebevengia. 

mosferoje vaišinosi restora- patikimi. Žinias apie juos New Delhi gydyti atvežtas In NEW YORK, gruodž. 16. — mu užsieny ir iš gynimosi pe
ne ir iš provincijos į sostinę stropiai tikrinti — ypač ne- j dijos vicepremjeras ir vidaus Nevv Yorko gnb. T. Dewey ma reiti į puolimą padarant šiuos 
atvykę kompartijos sekreto- priklausomos Lietuvos laiko-; reikalų ministeris Tardar Pa no, kad Rusija nori viso pa- žygius: 
riai ir kitoki pareigūnai. ! tarpį. Liudininkus areštuoti j tel. Šalia Gandhi ir Pandit šaulio ir karo nepradėjo tik 

1950 m. rugpiūčio 20 d. lan ir tardyti kalėjimuose. Nesi-; Nehru Patel vadovavo kon- todėl, kad dar bijo atominės 
kėši Vilniuje keli aukštesni gailėti juos paspausti, kad, greso partijai, iškovojusiai bombos. Amerika gi tebėra 

• j 1 A — «••• •Ii aU. * a* 1 * 1 " 1 - • MGB agentai, siunčiami į ra- viską pasakytų. 
jonus partijos sekretorių vie
toms užimti. Pasibaigus slap 
tam posėdžiui, kuris užtrūko 
iki vidurnakčio, suvargę MG 

Viskas Slaotai, Plepiai 
Kalė jiman! 

-Suprantama, kad visa© dar 

Indijai nepriklausomybę ir plikomis rankomis ir joms ap 
dabar ją vedančiai sunkiu pir j ginkluoti jis štai ką siūlo: 
mų nepriklausomybės dienų j i . 25 proc. U. S. pramonės 
keliu. Patel buvo Gandhi ir: pajėgumo skirti tuojau karo 
Nehru priešginybė valdymo gamybai; 

šios divizijos dalinys yra ap
suptas ir manoma, kad yra 
žuvęs. Du vykę jiems į pagal
bą tankai kinų buvo apsupti 
ir šautuvų buožėmis juos dau ~ 
žydami kinai bandė atidaryti |Z|VJg|JS - U.S. BaZfc. 
tankų angas. MASKVA, gruodž. 16. -

Mieste Veikia Partizanai Sovietų laivyno laikraštis pa 
Iš visų pusių prietiltį supa l e i d o l a b a i P ik t4 straipsnį 

apie 100,000 kinų ir tos ma- P™* naująją žydų valstybę. 
1. paskelbti kokias sritis J g j a u £ v U a i ^ H u n g _; Jei tikėti Maskvos _ žinioms, 

<*.. T '*"'*»* 

B-istai suslinko į restoraną b a 3 turi būti atliktas tyliai.| priemonių taikymo atžvilgiu j 2 . suregistruoti visus virš 
pavalgyti ir gerkles pašlapin Visus tuos kurie nemoka lie- _ j i s DUVO gyvenimo realis- į 1 7 m e t ų v y r u i r m o t e r i s tau 
£f zuvių suvaldyti, laikinai uz- t a s i r kietos rankos šalinin-l tos tarnvbai-

daryti Kauno ir Vilniaus M- K a s 
Kapralovas vaišina... v/D kalėjimuose. Sudarytas! 

Viename restorano kamba- bvlas siusti Tardomosios ko
ry, skirtame tik dideliems par legiios referentams: Taraso-
tiios ron-ms kaboio eilė vui, Bach arovuHr Pi saręvui. 
spalvotų "tautos vadų" su — Leitenantas Sorokin, 
Stalinu, Molotovu. Beria ir kas veda Panevėžio rajono se 
Paleckiu priešaky. Tame kam kretariatą? 

Karo Paliaubų Komisija 
Pradėjo Darbą 

LAKE SUCCESS, gruodž. 
16. — UN visuotinam susi-

3. Tautinę Gvardiją tučtuo 
jau pašaukti į aktyvią fede-
ralinę tarnybą; 

4. tuojau įvesti dviejų me
tų privalomą karo tarnybą 
kiekvienam vyrui; 

5. skubos keliu sudaryti 100 

Amerika yra pasiryžusi ginti, 
jei komunistai jas užpuls; 

2. Tito ir Franco padaryti 
Amerikos draugais, nes pir
masis turi 30 divizijų, o an
trasis 22. 

3. Padaryti susitarimus su 
vokiečiais, japonais ir Chiang 
Kai-sheko kinais dėl kovos su 
bendru priešu; 

4. Padėti sukurti Jungtines 

ham mieste pradėjo veikti iš; tai Izraelio valstybe yra ver-
požemių išlindę partizanai, i čiama Amerikos karo baze. 
kurie pradėjo žudyti civili-! Greičiausiai taip nėra. Mas-
nius gyventojus. ; k v a i t i k nepatinka, kad Weiz 

Apie vakarų frontą (aplink j mann su Ben Gurion apvaldė 
SeouTą) paskutinis oficialus! Maskvos į Palestiną pasiųs-

— ,tus iš Rytų Europos jaunus 

Ree Kalba Apie 
Milijono Kariuomenę 

žydus, komunizmo pijonie-
rius, ir tiems iki šiol nepasi
sekė atvesti Palestinos į So
vietų bloką. 

bary ir surinko komisaro Kap _ Petraitis, drauge komi-1 rinkimui priėmus vadinamą ^vkijų armiją ir kiekvienoje 
ralovo vaišių ragauti jau mi- sarę! [Korėjos paliaubų rezoliuciją, divizijoje dvigubai tiek vyrų, 
nėti asmens. _ Patikrink sąrašuose joje numatyta 3-jų asmenų » * ! ! Z ^ ^ J ^ a ž i n t i i 

Išgėrę vodkos ir nuraminę kiek ta pavarde žmonių yra komisija jau sudaryta ir va-| ?• <* * Į * * * | * 
alkį, svečiai sušuko Stalinui sušaudyta ir ištremta. Patik !kar pradėjo darbą. Ją sudaro " 9 J S J f™^goįrupiu 
ir Berijai ilgiausių metu. Ne- rink ių bylas ir liudininkus— šios sesijos pirmininkas Ira- p i i i d jf mtM^ZSt nnnil 
pamiršo pagirti ir Politbiūro medžiagą tardymui mokėsi ^ į ^ ^ ^ f f ^ ^ dyti savo ^ ^ ^ ^ -

cijos pirmininką Rau ir Ka-

Europos valstybes, bet atim
ti Marshall'o plano pagalbą SEOUL, gruodž. lb._— Pie, # P a n e i ^ gandus, kad iš 
iš tų, kurie nerodo noro kovotų Korėjos vyriausybe manoj V o k i e t i i o g b u s išvežami U. S. 
ti Amerikos pusėje. dar gintis, nes parlamentui 

patiektas įstatymas mobili
zuoti iki vieno milijono vyrų 

kariuomenės ir civilinių parei 
gūnų šeimų nariai. 

W. Churchil Išjuokė par-mmt B a ^ » | %į ZUUL1 IKI V1CUU IU1UJUI1U VJ'U, 
KiniJOS ZemČtepy Yr* J tautinę gvardiją. Dabar P 

\ \ m i\ i Korėjos kariuomenė turinti! lamente visus tuos, kurie kai-
Jail IndU-DlirmOS DalyS 200,000 kariu. Ginklai tauti-ba apie atominės bombos pa-

wrvMr-i-msjp <r™H* IA !nei gvardijai turi ateiti iš! vartojimą tik tada, kada prie 
- S i i š S ^ d a r n e Ž i n ą ar: šas pirmas ją numes ant mū-
* -1 . . T r . . . . iu bus duota, 
žemėlapyje prie Kinijos jau J 4 u u o 

išminties. 
Sąmokslas Prieš Lietuvos 

Bolševikus 
Gal jau ir būtų išsiskirstę 

mokėsi 
surasti. Ar supratai? 
Panevėžio Petraitis Pirmoj 

Ugny 

yra priskirtas Tibetas, į kurį 
kinų kariuomenė jau yra įėju ORAS 

nados užsienių reikalų minis- frjfoi^ ^ ^ [ j į j 
terį Pearson. Ši komisija turi 

nakvynei, bet štai komisaras; tijos Panevėžio rajono sekre 
Po dviejų valandų kompar' ištirti ar paliaubos yra gali-

Kapralovas ištraukė iš port 
felio popierių pluoštą ir pra
bilo: 

— Draugai! Esame Čia sa
vi — seni ir patikimi rusai 

torius dre. Petraitis turėjo 
mos ir kokiomis sąlygomis. 

Kadangi sovietų blokas bal 
keltis iš šilto patalo, nes atė- savo prieš paliaubas, tai nie-

bolševikai. Tad galime kai- vai. ryto sušaukti nepapras-
bėti atvirai. Turime žinoti, tą kompartijos plenumą 

Savo Rūmuose Pracoj 
PRAGA, gruodž. 15.—Ame 

rikos NCWC žinių agentūra 
jo * t e l e f o n ^ I m l ' ^ l s a k y - j kIs^mano7kaTKinija sutik neseniai paskelbė, kad Pragos 
mas iš Vilniaus su leitenanto' tų jas daryti, todėl ir šitas arkivyskupas J. Beran tik-
Sorokin parašu: šiandien 6 mėginimas nieko neduos. Jei 

Kinijos delegacija bus nesu 
kalbama, bus mėginama pa 

kad gyvename tarp priešų, o-, turi būti visi nariai ir kandi- siekti Peipingą, jeigu jis pa 
kunuotam* krašte Lietuviais datai norės ka nors priimti. kupuotame krašte. Lietuviais datai 
komunistais pilnai pasitikėti 
negalime. Juk jau 10 metų 
taikome priespaudą ir pažą 
dais vyliojame, bet ar 

priimi 
Ir taip 1950 m. rugpiūčio 

' 20 d. Panevėžio lietuviams ko 
munistams prasidėjo baisios 

., .UI' dienos. Po to sekė Kaunas, 
d.es nus.atatvmas pasikeitė A l y t U 8 i r k i t i r a j o n a i . P i r . 
mušu naudai? Ar mums p a : ' m i a u t i e k u r d i a u b u v 0 
s.seke išauklėtus ų tarpo d. , U r t t a a s m e n u S o r o k i n a i „ 
desn, skaičių Stalino įdejo- | j a m š ū s M G B e i ^ . 
mis persiemusių vadų? Ar n a j r ^ g a i d g i o t a * ; d ^ U 8 
masėse jaučiamas komunist. U e t u v i u k o m u n i s t ų ^ į p r a . 
ms aktyvumas? Ar visa. su- e i g i a i m r t i i r y . m e d ž j a . 
suskintas slantes kontrrevo į a s m e n 8 b , a g g u d § t i 
hucinis judėjimu? D e j a,' N u o t o g m e d ž i a ? 0 8 8 U 8 i k l o 8 . 
draugai, } visus tuos klausi 

Paskirtas Karo 
Pramonės Vadovas 

mus aš turiu duoti neigiam? 
atsakymą. Nė Suslovo nė 
Pervuchino instrukcijos, non» 
buvo vykdomos geriausiu 
MVD ir MGB komisarų, nė 
kelios masinių deportacijų 
bangos nedavė lemiančių pa
sėkų: nesunaikino partizanų 

tvmo priklauso jų gyvybė ar 
mirtis, šilta vieta Lietuvoje 
ar sunkus darbas ir spirgi
nantis šaltis Sibire... C. K. VVltaon 

NEVV YORK, | kalėjimu, 
gruodžio 16. — 
GE bendrovės 
p i r m ininkas 
Charles E. Wil 
son sutiko va
dovauti naujai 
kuriamai įstai
gai, kuri vyk
dys Amerikos 
pramonės mo
bilizaciją besi-

buvimo vieta nežinoma. Į tai 
atsiliepė Čekoslovakijos už
sienių reikalų ministerija pa
reikšdama, kad jos žiniomis 
arkv. Beran tebėra savo rū
muose Pragoję. Jeigu taip ir 
būtų, tai ministerija turėtų 
pasakyti, kad arkivyskupo 
rūmai jau seniai yra paversti 

gi, dalis Burmos bei turtingos ^ ^ d e b e s u o t a , MtaL 
Indijos Assamo provincijos,. M v - j a s Tempera*ūra 
kurių Kinijos vyriausybe, rei| £ ^ l a i į s n i ų -
kia tikėtis, greit pareikalaus 
iš Indijos ir Burmos. Kadan
gi nė Burma nė Indija apie j 4:21. 
tuos Kinijos prašymus neno
rės nieko girdėti, tai patogiu 
laiku Kinijai bus gera proga 
pradėti prieš tas valstybes ka 
riškus veiksmus, pirma ten su 
radus kokius nors 
liūs". 

sų galvų. Juk tai lygu pasa
kymui, kad pradėsiu šaudyti 
tada, kada pats būsiu nušau
tas. 

• Greiti laivai. — U. S. ka
ro vadovybė paprašė 126 mil. 
dol. greitiems prekių laivams 

Saulė teka 7:11, leidžiasi | statyti. Jie turi papildyti ka
ro metui reikalingą laivyną. 

Streikas Plečiasi 

KALENBORIUS 
Gruodžio 16 d.: Sv. Adelė. 

Senovės: Vygandas ir Alvinė. 
ir, kas svarbiausia, nepalau-j Gruodžio 17 d.: šv. Euze-
28 Lietuvos žmonių tautinės; bijos. Senovės: Mantigaila ir 
dvasios. I Laila. 

rengiant karui 
su bolševizmo imperializmu. 
Tam darbui Wilson vadovavo 
ir paskutinio karo metu. Ik
šiol pramonės mobilizacija rfi 
pinosi daug įstaigų, išmėtytų 
po įvairius departamentus — 
dabar viskas bus sutelkta vie 
noje vadovybėje. 

CHICAGO, gruodž. 16. — 
Geležinkelių streikas, nežiū
rint teismo įsakymo nutrauk 
ti streiką, plečiasi po visą 
kraštą, taikydamas į svarbes 
nius susisiekimo mazgus. Chi 
cagoje prie iešmininkų prade 
da prisidėti ir mašinistai bei 
pečkuriai. Pramonės įmonės 
pradeda užsidaryti, nes nega
li gauti anglių, išvežti prekių 
ir gauti kitokių žaliavų. 

Visoje eilėje vietų sulaiky
tas pašto siuntinių priėmi
mas, išskyrus siuntinius ta
me pačiame mieste gyvenan
tiems adresatams. 

Jei Kinai-Rusai Kartu, 
Karas Jau Pradėtas 
CHICAGO, gruodž. 16. — 

Libano atstovas, kuris taipgi 
vadinasi Malik, kaip ir Sovie
tu atstovas, vakar kalbėjo 
Chicagoje apie būsimas tai
kos perspektyvas. Jo nuomo
ne, vienintelė viltis išvengti 
karo yra atskyrimas Kinijos 
nuo Rusijos. Ar tai galima 
padaryti, jis nedrįsta tvirtin
ti, bet bandyti reikia. Jei Ru
sija su Kinija eis išvien, tai ši 
koalicija bus stipriausia, ko
kia pasauly kada yra buvusi. 
Jei būtų aišku, kad Kinija 
nuo Rusijos neatskiriama, tai 
karas jau yra prasidėjęs ir 
niekas jo nebegalės sulaiky
ti. 

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Geležinkelių brolijos vadovybe nesitiki galėsianti 

"sukilė-1 priversti darbininkus grįžti f darbą. — tik prezidento at
sišaukimas sral galėtų to tikslo pasiekti. 

— Respublikone partijos nariai atstovų rūmuose nu
tarė oficialiai prašyti prezidentą pakeisti D. Acheson ki
tu asmeniu, nes jis nebeturjs nė kongreso n& tautos 
pasitikėjimo. 

.— U. S. ambasadorius Maskvoje parvyko j Washing-
toną ir vakar padare pranešimą prezidentui Trumanui 
apie Maskvos nuotaikas. 

— Anglijos parlamente užsienių reikalų ministeris Be-
vin pranešė, kad britui generalinis štabas buvęs pasiūlęs 
savo planą antrajai Korėjos karo fazei, bei jis nebuvęs 
priimtas. Tai pranešdamas jis apsigynė nuo kritikų, ku
rie kaltino vyriausybę nesirūpinus Korėjos reikalais. 

T— Kinijos 4-sios armijos vadas gen. Lin Piao, kurio 
vyrai kanfasi Korėjoje, per Peipingo radiją dienos {sa
kyme kariuomenei pagyrė Jii ikšiolinius laimėjimus ir 
pa'inkėjo sunaikinti f Korėją atėjusią imperialistų ka
riuomenę. Tai yra frontui vadovaujančio generolo kal
ba ir kuri rodo, kad Kinija nebeslepia savo dalyvavimo 
Korėjos kare. 

— Crysler automobilių bendrovė pranešė apie kainų 
pakėlimą 1051 metu automobiliams ir sunkvežimiams. 
Ateinantį trečiadienį automobilių pramonės atstovai pa
kviesti tartis dėl kainų ir atlyginimų stabilizacijos. Da
lyvaus ir darbininkų unijų atstovai. 

• Šveicarijos prezidentą! — Iki kitų metų birželio mėnesio planuojama turėti 
parlamentas išrinko E. vonjbent 3 mil. armiją, jei pasaulio įvykiai neprivėrė moH-
Steiger. ' lizaciją skubinti 

• • 

. 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šefe 1 >* -«*•*/> 

= 

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI 
tviTUK DiRBA 

Kun. Jonas J. Bakanas pa
kirtas vikarauti Šv. LAiko 
.arapijoje, Westboro, Mass., 
:ur yra nemažai lietuvių ū-
:ininkų. Pastaruoju laiku jis 
/ikaro pareigas ėjo Aušros 
/artų parapijoje, Worces-
er, Mass. J. J. 

PATIKSLINIMAS 
WORCESTER, Mass. — 

Prieš kiek laiko skaičiau, jo: 
Bostono 17-tos Vyčių kuopot 
Lietuvių Reikalų Komisija 
paraše 15,000 laiikų Lietu 
vos reikalais. Tai nevisai 
tiksli žinia, nes visa organi
zacija per savo Liet. Reik 
Komisiją tiek laiškų parašė 
ne viena 17-toji kuopa. Šioji 
kuopa gražiai veikia, bet ji 
tik prisidėjo prie 15,000 laiš
kų, kuriuos visi vyčiai para-

ERIGHTON P ARK. - Šio 
KAS SUDARO VALDYBĄ? I m į s dienomis 4501 So. Tal-

Lietuvos Vyčių 116-tos n ^ 1 A v e - (kampas 45 St.) 
kuopos naują valdybą suda- lietuviai Paulina ir Edvardas 
ro šie asmenys: pirmininkas Dambrauskai perėmė savo 

1920-Trisdešimt Metu Ktislučio Kh*o Veikla J T J S T . 

Nauja Lietuviška 
Krautuvė 

Vilniaus ope
l io solistai — Juze KriŠto-

K U fl I 01J - 1 9 5 0 CHICACk). — Gruodžio 3 įaitytė, sopranas ir Stasys 
u. Lietuvių Keistučio Pašai-»LiePa8> baritonas. Akompo-
pos klubas turėjo priešmeti.!n&vo kom|)02itorius Jeroni-
nj susirinkimą. 8usirinkimą ™as * * * ? £ * • • Linksmąją 
atidarė pirm. A. Valonis. Iš dal* l š P l l d e K*™° ?*£ Te" 
valdybos narių susirinkime £trt> aktorius Vitalis 2ukaus 
nedalyvavo Brutto Shotas. kaB* 
kuris serga, turėjo operaci- Solistai savo programoj 
ją, dabar jis randasi namuo- patiekė lietuvių bei pasaul. 
se, 624 VVebster A Ve. Klu- Į kompozitorių kūrinių, kurių 
biečiUi linki jam greičiausiai geras išpildymas maloniai 
pasveikti. į nuteikė pilną salę publikos. 

Į klubą įstojo nauji nariai:' Užtat, pastaroji atsidėkoda-

S5H 
Tel. O AK LAWN 2445-J-2 

61S4 WEST 91st ST. 
OAK LAWN, ILL. 

RETTIHGER & SONS | 
LUMBER C0. 

SKELBIA NAUJĄ KAINŲ SĄRAŠĄ 
GELTONA PUŠIS 

1»« C. M **<>& per M. 
1x8 8. L. $110 per M. 
2x4-8-10-l» f t per M. 

Kitokio ilgumo ir iftmierų 
Gaunamos Ąžuolinei Grindy*, 
Atdara kaadlen, Kekmadieniain 

ir vakarais 

Kun. Antanas Marti 

Theodore ir Berniee Žemgu
liai, juos perstatė! O. Švir-
mickienė. 

Kitais metais Keistučio 
Dievo Apvaizdos parapijos ] klubas minės 40 metų gyya-
klebonas, šiandien švenčial vimo sukaktį. Minėjimo ko-
30 metų kunigavimo sukak
tį. Kunigu įšventintas J. E. 

misiją sudaro: A. Valonis, 
Lucille Shotas, Bruno Klem
ka, Bruno Shotas, J. Simo-

ma nesigailėjo aplodismen
tų ir kai kuriuos dalykus 
kvietė pakartoti. Repertua
ro įvairumas ir geras parin
kimas taip pat prisidėjo ne
mažai prie minėto pasiseki
mo. 

Vincas Kisielrls; vice pir- ž n i o n m a i s t o P l u k t ų irįKardttnote Jurgio Mundelein ka, Bruno Shotas, J. Simo- Kauno Valst. Teatro akto-
mininkas — Jonas Kasper; mėso* gaminių krautuvę. g r u odžio 18 dieną, 1920 me- navičius ir J. Kondroška. f1.118 Vi™JĮ Žukauskas pui-
raštininkė — Liudvika To- šį šeštadienį (gruodžio 16! tais, Šv. Vardo katedroj, Chi ; šiam susirinkimui komisi- k ia. v a i d y b a jr skaidriu bei 
Ulaitė; finansų raštininkė — d.) įvyksta didysis tradici- Įcago. Pirmas šv. mišias at- j a jubiliejiniam minėjimui J ™ ^ ^ ^ J ^ ^ Z ^ l 
Teresė Kasparai:*; iždinin- n i s šios krautuves atidary- i n*šavo gruodžio 19 dieną Šv. patiekė šį projektą: birželio | ™ P J f " , 1 2 2 S J K ^ 2 ^ 
kas — Algirdas Krasinskas; mas, kurio metu bu8 dalina- Antano parapijos bažnyčioj,' 10 d. surengti pikniką J u ^ j ̂ 7 karti ^ h ^ neein 
maršalkos — Juozas Kra- m0i dovanos visiems krau- Cicero, 111. tice parke, ir lapkričio 25 d. t ?* 'talentą toi aritv^ 
sinskas ir Elena Gvazdaus- tuve3 lankytojams pagal a-; Sukaktuvininko atlikti di-1 S a * a l ? ^ mmaM didelį" J ^ gyvenimišku n u i 
kaitė; iždo globėjai - J t m a s merikonišką paprotį. d e l i d a r b a i ) D i e v 0 b a ž n y 6 i a i ' rudenmj parengimą. Abiem; įvaizdavimais suge-
Andriuška ir Aldona Pauliu- Krr.utuvė puikiai įrengta, i r tėvynei, patys už jį kai- parengimam paskirta $ 1 , 0 0 0 , ' * t e n k i n t i k i e k v i e n . i r 
kaitytė- sociaUnio iždo glo- erdvi švari pilna geriausių b a T a d š i o s reikšmingos su- « ™ * g ; ! j a u n ą i r suaugusį, ir šhfdie-
bėja - Shirley Miller; kam- l r ^iriausių prekių o kai- k a k t i e s p r o g a nuoširdžiai \ V ^ ^ J ^ ? ^ J ± nų tremtinį ir apsčiau čion 
bario prižiūrėtojas — ^Ro- n o a joje neaukštos. Prie me- sveikiname gerbiamąjį k l e - ! V a l o m s a P i e v e l k l 3 i r kons-
bertas Stevens. so s gaminių dirba prityręs ^ną kunigą Antaną Martin-j t a t u o t a ' J°S k l u b a s gerai vei 

GABUS JAUNUOLIS mėsininkas-bučeris. Abu šios ^ linkime sveikatos ir to- įkia* . 
lietuviškos krautuvės savi- | k i a p a t energija tęsti jam I T l k n P a t n o t a i lietuviai Į yra laikomas vienas iš la

u k t o s kuopo.3 vytis, Al- nįnka yra Amerikos pilie- skirtas kunigo-klebono pa- ! klubiečiai išrinko į 1951 me-' biausiai pavykusių šiame se-
bertas Tumosa užbaigė su cįaį# E . Dambrauskas atvyko reiigas ir toliau. *" ~~^~ ~^^~ -'- - ~ 
aukštais pažymėjimais Lai- čia 1946 m., kaip šio krašto 
vyno mokyklą Memphis, Ten- pilietis, be jokių kvotų ir ei-

SEE SEAT 
(MATYMUI SĖDYNE) 

Vaikams, kurie turi 
neklaužadas tėvus 

Ar jūsų tėvai yra sunkiai suvaldomi jūsų šeimos automobilyje? Ar jie 
ium.s vis sako: 'SfiSK, o jei ne, t a i . . . " Jūs nebūtumėte priešinsi sudė
jimui, jei jūs Kalėtumėte matyti. B B S SEAT pakels jus iki matymo 
aukščio ir jūs turėsite daugiau malonumo ir ramybės. Jūsų vardas bus 
užrašytas *,nt priekio, kad Mama ir Tėtis žinotų, kas esi. 

Natūralios spalvos lakuoto pušies medžio minkšta sėd>nė, apmušta 
rinamono spalvos neslidžių "corduroy" (aksomu) . Vardas užrašvtas rau
donom raidėm. $3.95 su apmokėtu pristatymu. 

SEE. SEAT C O. 
Box 26 arba TAteot 3-11H3 Park fcidge, Illinois | 

atvykusį. 
Tokiu būdu, šis koncertas 

tų klubo valdybą: pirm. — zone. 
A. ValohJ, vice pirm. — P. 
Jakavičių, protokolų rast. — 
Lucille Shotą, ižd. — P. Mic
kų, finansų rast. — Bruno 
Shotą, kontroles rast. — Me 

J. P. 

Mokėkite ir 
neškitės 

Šeimininkės ir motinos, 
i u m e s i o ! 

TAUPYKITE PINIGUS! 
Vaikų l.ot >«*iu Gardeliai 

(Haby Crib Sides) 
51" x 25" 

r»0c už vieną šoną 
$1.75 u i 4 Minim 

Gulima lengvai padaryti: žfuaimui gardelį, groteles, 
tvorų, laiptų apsaugą, lovos apsaugą, krūmų apsaugą. 
Krottto padaryta iŠ kloto medžio. I^tbai maži trūku
mai užbaigime Kroll'iui daro nuostolius, o Jums — 
laimėjimą! Neatidėliokite! Ateikite Šiandien! 

. 

MASTER GAUGE CO. 1150 W. Grand Ave. 
Atdara sekmadienį nuo 9 iki 5 vai. popiet 

nessee ir dabar tęsia moks- les^Jo žmona P. Dambraus-
lus San Diego, .Calif. Neuž- kienė-Sabaliauskaite atvažia 
ilgo tarnaus Laivyne kur v o kįefc vėliau, bet irgi jau 
nors Pacifike. gavo neseniai Amerikos pi-

TIKYBOS PAMOKOS lietybę. 
Aušros Vartų parapija tu Pažymėtina, kad Dambraus 

ri tikybos pamokas visiems kai yra daug padėję savo koresp — < 6vim c-

Spsudos Vijus 
AmcfprflamP N Y 1^ Krasauską, iždo globėju 
Amsieroame, n. i . Į _ J simanavičių mviho kny 

At-kų vadovaujamas spau ^ patikrinimo komisiją su-
dos platinimo vajus vyksta Id a r? J; Shalteman ir J. Pet-

lų mokiniams pagal vyku- Jie padarė ir išrūpino bet\H sekmadienį tad kotenŲoB 
DO njrodvmus kun Jonas kelioms šeimoms garantijas, gyventoja! kviečiam, pasi-
C J u t S s vadovauja Ža Tp^S jiems dėkingi Jadvyga | naudoti im reta proga ir ap-
mokoms. o jam gelbsti Vin- ir Stasys Penčylai, kurie be * « * » « l * t u v » « spauda. 

J. Kondroška, klubo krsp. 

Pavykęs Koncertas 
k V e ^ o š vargiai"a7 būtu" pafytėję'sa- t a u t i n i o m f n ° rankdarbį. Pri i WORCESTER, 

O J i • . • * »i y I i m a yvi t 

Mass. — 
cas Vieraitis, An:onia Wack- Dambrauskienės pastangų knygomis ar įsigyti puikų 

eU į šv. KrVžiaus ko.egijos ^ į į S ^ l S S S l S 1 J ^ M S f f i S M l U I I - * - * . » d. LRD-
studenU! - Jonas Mažeika ^ ^ ^ ^ ^ * J ^ ^ b s i atliekami kitoki spa'adosijos Worcesterio skyrius su-

patarnavimai. i ruošė koncertą,-kurio prog-ir Ričardas Wackell. Pamo
kos yra globojamos kun. kle gyvenimo naujiesiems mūsų 
bono K. A. Vasio. 

KURSAI 

biznieriams! St. Tam. 

1951 METU PIKNIKAI 
1951 m. Vytauto darže pik 

Lituanistikos kursai trem
tiniams sėkmingai vyksta. 
Kursams vadovauja kun. Pi-
jus Dambrauskas, buvęs Lie- nikai - išvažiavimai jvyks 
tuvoje sem narijos profeso- ^ m l s dienomis: 
rius ir dabar einąs vikaro Gegužės m. 6 d. — 6v. Pet-

# %. 

pareigas Aušros Vartų pa
rapijoje. 

Supažindinkime 
Amerikiečius Su 

ro ir Povilo parap.; gegužės 
13 d. — Visų Šventųjų pa
rapijos; gegužės 20 d. — Šv. 
Jurgio parap.; gegužės 27 d. 
—̂ Sv. Juozapo parap.; ir ge
gužės 30 d. — Labdarių Są
jungos. 

, , Birželio 3 d. — Dievo Ap-
LietllVOS iSlOrija vaizdos parap.; birželio 10 d. 

— Šv. P. M. Gimimo parap.; 
Besiartinančios šventes y-1 birželio 17 d. — Šv. Antano 

ra gera proga paskleisti Lie- parap.; birželio 24 d. — Šv. 
tuvo3 istoriją, garbingą pra- Kryžiaus parap. 
eities žygiais ir didingą lie-
tuvių tautos kančiomis di-; liepos 1 d - šv. P. M. 
džiųjų bandymų metu, tarp i Nekalto Praside]imo parap.; 
angliškai skaitančios visuo- ^ P 0 3 ^ ~ * £ Kazimiero 
menės: draugų, giminių ir Į f ^ S S ^ t ~ Ž 7 
ypačiai tremtinių geradarių Šventųjų parap.; liepos 22 d. 

HINSDALE SIDELIGHTS FOR CHRISTMAS 
AS SFAIS PROM T H E OORNER <)F i;AKFIK1iD & P1RST 

— amerikiečių. 
Amerikos Lietuvių Tary

boje sukrautas didesnis kie
kis dviejų Lietuvos istorijos 
knygų anglų kalba: 

— Šv. Mykolo parap.; liepos 
29 d. — Šv. Petro ir Povilo 
parap.; liepos 4 d. — L. Vy
čių. 

Rugpiūčio 5 d. — Dievo 
Apvaizdos parap.; rugpiūč"o 

Hlst >rv of The Lithuanian 12 d. — Aušros Vartų para-
Nation, Constantine R. Jur- pįjos; rugpiūčio 19 d. — Šv. 
gėla, 544 pslp., kaina $5.00, ir Jurgio parap.; rugpiūčio 26 

The 'itory of Lithuanian, *• — Sv. P. Marijos Gimimo 
Rev. Thomas G. Chase, 392 Farap. 
pslp., kaina $3.50. Rugsėjo 2 d. — Sv. Anta

no parap.; rugsėjo 3 d. — 
Abi knygos gerame pope- d i e n r a š č i o ^ D r a u g a 9 - ; rog. 

ryje, gražiai jnstos, kietais s§JQ 0 d _ š v K r y ž i a U s p a . 
viršeliais. rapijos; rugsėjo 16 d. — Šv. 

Kreipti: Lithuanian Ame- P. M. Nekalto Prasidėjimo 
rican Council, 17C9 S. Hals- parap.; rugsėjo 23 d. — Šv. 

S 0 « S TOY & G1FT SECTION - READY 
TO SERVE YOU! HA VE FUN ^TTHOUT FUSS — 

9«OP FOR CHRISTMAS hi HINSDALE 

ovanos 1 
Iš 

• 
KRAUTUVIŲ 

S u t e i k s D a u g i a u D ž i a u g s m o 
APDOVANOTAM ASMENIU IR PIRKĖJUI 

Atrodys Gražiau, Tarnaus Ilgiau, Kaštuos Mažiau!! 

OUR TOY DEPARTMENT is lovely 
this year. It's oofc possible to lįst the. 
carefully cho«en toys for every age. 
Christnia> i> a child\ dream of gift 
time. Dcn't fafl them. 

Lovable, Lifelike Dolls! 
Dolls with eyes that open 
and etate. DolI that walk. 
stulfetd (lojęs that walk. 

TRICYCLES 
Sch\vinn and iMonurch SilVer 
Kliig m c Y C L K K Tele^honcs. 
Portl Tbys for Uie U t t l e Onės. 
IMenty «f Wlndiip Toys and 
Stdi'Uiiit; Suriiriftets. 

ted St.. Chicago 8, BL Tel. 
CAnal 6-8500. 

U2SISAKYKTT "DRAUGĄ' 

Juozapo parap.; rugsėjo 30 
d. — Šv. Kazimiero Akade
mijos Remejų; ir spalio 7 d. 
— Šv. Mykolo parap. (?). 

S « J Our l iabj Dept. for TTeetcr-
BabeM, l o l . l . y Seats, Kterlixcr8, Cilr 
Seats. etc. 

OUR LIONEL TRAIN 

DEPT. IS READY 
(iet >our set out and chcck theth for 
ncw .idditiuiis and accessoricH. 

ORNAMENTS 
Fleuty of go igeous oolored 

tree ornaments. tuxsel and 
Jclcle*. 

HOUSEHOLD GtFt SUOGESTIONS 
•dockM — kltchen or bedroom — with or 
uithoiit a lann. olHn l 'p Latnjte • Uath 
S«Ue»» • See our twin trces Obapra and 
Špice Oortler • ( o r y Mectrtc Knife Shaip-
enrrft • Flint Ca*«e or Cutlery • Auto-
įhittic Toasten* — all advancc modols • 
Revero ( o p p e r \Vare 0 Food Mlvers — 
sunbeatn • G. F„ Waffle lrons • lK>r-
meyer Kltchen Aid • F lec t i i c Corn l»bp-
l>er i Cookle 3iaker« O PrcssUfe C»okers 
• Ar vin Heaters. Hundretls of (Jood Buys! 
>faybe a SHOFSM1TH for I)ad. 

MOTERIMS IR MERGINOMS — Patarimas 
Siuvamosios mašinos, Cedar medžio dėžes, minkštos kė
dės, plovyklės, prosijimui mašinos, kaurai, refrigerato-
riai, paveikslai, veidrodžiai, lempos, siuvimui kabinetai, 
visokie elektriniai valgio gaminimo ir namų ruošos daly
kai bei šimtai kitų. 

VYRAMS IR VAIKINAMS ' 
Radijo, televizijos setai, rūkymo kabinetai, deskos, kny
goms spintelės, gražūs paveikslai ir t. f. 

VISOKIO AM'IA'JS BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS 
Gražios !č!5s, lėlėms vežimėliai, supyklės, krėsliukai, 
stalų ir krėsliukų setai, deskutės, rogelės, vežimėliai, tri
račiai, mi'zikaliniai žaislai, gėmės, Kalėdų eglutės, švie
sos ir slnY.ai mažesnių toys ir žaislų. 

KAINOS SPECIALIAI SUMAŽINTOS 
SKUBUS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS 

Lit in ių Bendroves dvi Krautuves 

-v . 

Soukup's Hardware Store 
VALUE WITH SERVICE 

Phone Hinsdale 49 33 E. lst St. 

3224 S0. NALSTED ST. 
4183 ARCHER AVENUE 

Tel. Vlctory 2-4226 
Tel. LAfayette 3-3171 

ttINSDALE, ILLINOIS 
OPEN T k U R g D A t EVENINGF 

^ 

Vedėjai ir direktoriai J. KALEDINSKAS, J. A. KRl'KAs. S. J. K»U-
KASrAL NEKROSH, D. ŠEMAITIS, visus širdingai kvie«a atsttankyt. 

PROGRESS FURN1TURE CO. KRAUTUVES 
Atdaros sekmadieniais ir kas vakarą iki Kaledu 

* 

Cia galite užsimokėti gazo ir elektros bilas be ekstra mokesčio ir 
išpirkti American Express Money Orderius, 

X Nepamirškite pasiimti gražų kalendorių dykai. 

— P 
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DIENRAŠTIS'DRAUGAS, ČHtCAGO, ILLINOIS R 

D R A U G A S 
THE UTHl AN1AN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley A ve.. CMcago 8. UI. Tei Vlrginia 7-6640; 7-6641 
Cnt»r«4 aa Second-Class Matter March 31. 1916 at CbtcaR-, Illinois 

Under the Aot of March 3. IS7I 
Member of the Cathollc P***» Aae'n Sl'BSCRlPTION RATE8: 

Publlshed dally. exoept Sundays. * 7 - 0 0 *>«r VeAr out^l
1

d.e o f F * * — 
J8.00 per year in ChicaRo & Cicero by the $7.00 per year in Canada. 

Lithuanian Catholtc P M M Society. ForeiffO $10.00 per yea*\ 
PRENUMERATA: Metama * m e t. t men. 1 mta 
Chica»oj ir ClceroJ $$.00 $4.60 $2.60 $0.10 
Kitur JAV Ir Kanadoje $7.00 $4.00 $1.26 $0.80 
U i • 1 e n y J e $10.00 $o.t»i fl .»0 $1.00 
Redakcija straipsnius taiso savo nuoiiura. Nesunaudotų straipsnių ne 
sauiro. Juos grafiną tik U anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turi-
nj neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos savus prašymą. 

Kovon. Nes Jau b i n t e Puolami! 
TRADICINĖ VIENYBĖ / 

Šiuos žodžius rašant dar nebuvome girdėję prez. Tru-
mano vakar vakare pasakytos kalbos. Bet gana aiškiai 
galime sakyti, kad Prezidentas, išdėstęs dabartinę tarp
tautines politikos padėti, atsišaukė į kraštą mobilizuoti 
visas galimas jėgas besiartinantiems pavojams atremti 
ir nurodė būdus, kaip to siekti. 

Prezidentui "užbe£o už akių" gub. Thomas Dewey, 
respublikonų partijos vadas. Jis kalbėjo ketvirtadienio 
vakarą ir [tikinančiai įrodinėjo visuotines mobilizacijos 
reikalą, nes padėtis esanti rimta. Toji padėtis reika
laujanti pravesti tokią visų Amerikos jėgų mobiliza
ciją, kokios mūsų krašto istorijoj dar nėra buvę. Jis 
siūlo užregistruoti gynybos reikalams visus vyrus ir 
moteris nuo 17 metų amžiaus. Padidinti karo aviaciją 
iki 80 grupių. Pavaryti greitu tempu militarinių reik
menų gamybą. 

DŽIUGUS REIŠKINYS 

Šitoks opozicinės partijos vado pasisakymas bus stip
riu paskatinimu Prezidentui panašiu tonu prabilti į vi
suomenę. Tai reiškia, kad Jungtinių Valstybių politi
kos vadai ir vėl pasuko tradiciniais vienybės keliais. 
Kai kyla kraštui pavojai, kai paliečiama jo garbė, tada 
visi bendrai supuola prie darbo gintis arba kitus ginti. 

Pažymėtina ir kito žymaus respublikono senatoriaus 
Tobey šiomis dienomis padarytoji pastaba: esame di
deliame pavojuje, kokiame nuo savo krašto istorijos 
pradžios nesame buvę, todėl Prezidentas turi turėti mū
sų visu paramą. Taigi, abejonės nėra, kad krašto gy
nybos reikaluose susicementuoja stiprus, vieningas, ne
palaužiamas frontas. Tuo reikia džiaugtis. 

Dabar jau a'šku, kad komunistų frontas nepasitrauks 
is užimtųjų pozicijų. Jungtinių Tautų pastangos, kaip 
jau vakar rašėme, yra tuščios. Arba duokite jiems ko
munistams, tą. ko jie reikalauja, arba... Išvada aiški. 

RYŽTINGI KOMUNISTŲ SIEKIMAI 

Komunistai prie savo tikslo eina nedvejodami, ryž
tingai. Jų sakomi žodžiai jau ne vien propagandai tai
komi. Višinskis, sovietų užsienių komisaras, Jungtinėse 
Tautose aiškiai pasakė: "jūsų veiksmai yra aliejaus 
pylimas i ugnį". Ir jis tuos veiksmus suminėjo. Ame
rikiečių ginkluotoji intervencija Korėjoj ir agresija 
prieš Kiniją, (laikymas armijų Formozoj), kaip tik ir 
sudarančios pavojus trečiajam pasaulio karui kilti. Jei 
tie veiksmai nebūsią sulaikyti, karas galįs kilti. 

Tačiau iš kitų Višinskio pareiškimų galima suprasti, 
kad komunistai, ^ave Korėją ir Formozą, nesustotų. 
Jie sieks visą Aziją užkariauti. Abejonės dėl to negali 
būti. Šį teigimą patvirtina ir Peipinge, komunistinės 
Kinijos sostinėj, vyraujančios nuotaikos. Komunistinio 
režimo vadai per radiją atvirai skelbia, kad "naujoji" 
Kinija, būdama sąjungoje su Sovietų Rusija, yra kare 
su Jungtinėmis Valstybėmis ir kitomis vakarų demo
kratijomis. *'Mes turme smogti priešui stipriai, galin
gai... Mes turime stiprinti armiją, laivyną, aviaciją; 
planuoti ir vykdyti tautinės gynybos konstrukcijos e-
konomiją; ugdyti jėgas priešintis Amerikai ir daugiau 
padėti Korėjai...'* 

AIŠKU, AR NE? 

Ar bereikia aiškesnio pasisakymo? Berods — ne. 
Komunistai veik visu frontu išėjo į karą Azijoje. Savo 
siekiamai pergalei jie mobilizuoja visas savo jėgas. Jie 
tai daro vykdydami bolševizmo tėvo Lenino planus: už
kariauti Aziją ir per ją visą pasaulį komunizmui pa
vergti. Ir nuo to plano vykdymo savo noru jie neatsi
sakys. 

Taigi, ar norime ar nenorime, mesi jau esame kare 
su galingu, vieningu ir pasiruošusiu priešu. Ir dėl to 
nepaprastai yra svarbu, kad ir Amerika mobilizuoja 
savo jėgas, atstato vienybę, stiprina prieškomunistinį 
fronte. Juo griežčiau Prezidentas pasisakys esamos 
tarptautinės politikos klausimu, juo didesnius reikala
vimus pastatys sutelkti visas jėgas žūtbūtinei kovai 
su raudonuoju slibinu, juo stipresnės paramos "jisai su
silauks ir čia, Amerikoje, ir viso pasaulio geros valios, 
laisvę mylinčiųjų žmonių tarpe. 

Kad vakarų demokratijų vadai turi kreipti daugiau 
dėmesio į Iraną, rodo tas faktas, jog pastaruoju laiku 
rodoma krypimo sovietų pusėn ženklų. Ten plačiau pra
dedama kalbėti apie neutralumą tuo atveju, jei kiltų 
karas tarp Vakarų ir Rytų. 

RIMTIES 
VALANDĖLEI-

TĖVAS IR DUKTĖ !MYKOLAS BIRŽIŠKA1 

LIETUVIŠKI ADVENTO 
PAPROČIAI AMERIKOJ 
KUN. DR. K. ŠIRVAITIS, 

Cleveland 
Daugelis Lietuvos papro

čių prigijo Amerikos lietu
viuose. Pavyzdž:ui, kaikurie 
advento metu visai nesilan
ko į bet kokius teatrus, nei
na žiūrėti filmų — 'movies', 
o namie pasilikę daugiau pa
siskaito kokio dvasinio tu
rinio knygelių. 

Vadinamų "Rarotinių Mi
šių' ' Amerikos bažnyčiose 
nėra. Tačiau pradžioje šio 
šimtmečio, kai dar lietuvių 
bažnyčiose buvo laikomos 
tik dvejos šv. mišios, pirmo
sios šv. mišios sekmadienį 
buvo vadinamos rarotines. 
šio-, mišios yra laikomos 
šviesiu arnotu švč. Paneles 
garbei dar prieš aušrą, pri
simenant, kad Marija buvo 
mūsų išganymo Aušra. Šios 
mišios pradedamos žodžiu 
"Korate*' (rasokite), dėl to 
ir vadinamos rarotines. Lie
tuvoje jos buvo labai mėgia
mos dėl savo mistiškumo, 
gražių Advento giesmių, gie
damų visose bažnyčiose. 

• • * 

Seniau lietuviai ateiviai 
mažuose Pennsylvanijos mies 
teliuose Advento sekmadie
niais pagal seną Lietuvos 
paprotį giedodavo namuose 
Advento giesmes iš kantiČ-
kų apie Adomą ir Ievą, apie 
Mariją ir kitas. Dabar jų gal 
būt niekas jau nebegieda. 
Kiti skundžiasi, kad jie nu
stojo giedoti šias giesmes 
dėl to, kad jų kaimynai ne
lietuviai, tad nenorėjo juos 
erzinti savo giedojimu. 

Advento laikotarpiu plot-
kelės yra išdalinamos lietu
viams katalikams parapijie
čiams kūčių vakarienei vai-

iNediplomato Atsiminimu Nuotrupos 

Prezidentas Trumanas su dukra Margaret viename baliuje \Vashinijtonc. 
(Acme) 

6,000 ATBĖGA KAS MENES! BERLYNAN 
(Mūsų Spec. Korespondentas) 

Kas mėnesį Berlynan at
bėga iš rytų zonos (sovieti
nės Vokietijos) daugiau 6000 
persekiojamų g y v e n t o j ų , 
geibstančių savo gyvybę nuo 
NKVD-istų ir Liaudies Saiu-
gumo Policijos (SD.). Toks 
tremtinių užplūdimas sudaro 
nepakenčiamą naštą Berlyno 
biudžetui, anot socialės ap
saugos skyriaus vedėjos Dr. 
Liudersienės pareiškimo. Va
karų Berlyno socialės naš
tos esą nuo 1948 dvigubai 
pakilusios, nuo 50 ligi 90 mi
lijonų markių, o šelpiamųjų 
skaičius nuo 80,000 lig 200,-
000 varguolių. Prie to prisi
deda nuolatinis "pabėgėlių 
tvanas" iš sovietines zonos, 
kurių jau nebegalima sutal-

- "Draugo" nr. 227—231 išspausdintas Lietuvos ministerio Lon
done Br. Balučio straipsnis "Kaip vyko Suvalkų derybos" padeda 
ir man, tų 1920 m. derybų dalyviui, aiškiau prisiminti gerokai jau 
primirštas dienas, kai, nepretenduodamas } jokius diplomatus, ne
tikėtai turėjau "diplomatu" pabūti. Naudodamasis Br. B. 'straips
nio sukelta proga, pasistengsiu jo atsiminimus, sakyčiau, gyveni
miškais mažmožiais papildyti 

Generolas, Dzūkas, Suvalkietis Ir žemaitis 
Iš viso Br. B. suminėto mūsų delegacijos Suvalkų deryboms 

sąstato — gen. Katchės, B. K. Balučio, Valdemaro Čarneckio, ma
joro Šumskio ir manęs — aš čia mažiausiai buvau reikalingas. Tie
sa, Br. B. nurodo, jog buvau paimtas "kaip ekspertas Vilniaus rei
kalams" rugsėjo 29 d. (per pačias Mykolines, kai jau ir svečiai bu
vo sukviesti drauge maloniai vakarą praleisti!). Br. Balutis ir V. 
Carenckis, atėję manęs pasiimti vykti į Vilniaus stotj, | mano reiš
kiamą nenorą dalyvauti karininkų ir diplomatų derybose, kurioms 
nesijutau tikęs, atkirto, kad turiu dalyvauti kaip Laikinojo Vil
niaus Lietuvių Komiteto pirmininkas, apie V/o metų dėl Vilniaus 
kovęsis su lenkais, tad ir geriau už kitus juos pažinęs ir jų vilnie-
tiškuose planuose susivokiąs. Tačiau mano abejonės pasirodė visai 
ne tuščios, nes diplomatinėje derybų kalboje Vilnius ne tik nebuvo 
minimas, bet lenkų aiškiai vengiamas minėti. Visas oficialusis dė
mesys buvo nukreiptas į demarkacijos linijos žemėlapiuose stum-

dose Vakarų Berlyne, je;gu 
federalinė Vokietijos vyriau
sybė nesutiksianti priimti dymus, pietuose kaimų ir dvarų šion ar kiton jos pusėn kilnojimus, 
nors pusę šitų apgailėtinų Lenkų argumentai buvo "kariški", lenkų - maskolių karo padik

tuoti, nuo kurių mūsiškiams tegalima buvo gintis taip pat tik ka
rininkų ir vietos žinovų atsikirtimais. Tam reikalui tiko gen. Kat-
c h ė ir d z ū k a s B a l u t i s , da l ina i " suva lk i e t i s" Č a r n e c k i s ir t n a j . S u m s -
kis, tik jau ne žemaitis, su karo reikalais nieko bendro niekad ne
turėjęs. 

stalinizmo aukų. • 
Tie skaičiai liudyja smar-

kJau, negu gyvi žodžiai, jog 
bolševikų teroras rytų zonoj 
toli gražu nenurimo. "Atver
kite geležinę uždangą, tada 
pasipils milijoninė banga nu
kentėjusių nuo stalinizmo 
aukų į vakarus, ir iš 18 mi
lijonų gyventojų vargu ar 
liks keliolika tūkstančių vo
kiečių Stalino rojuje", įtiki
nančiai pasakė pabėgęs iš 
Uralo kasyklų (sovietinėj 
Saksonijoj) darbininkas vie
šame susirinkime Vakarų 

pinti 13 pabėgėlių prieglau- Berlyne. 

Už Kankinius Sovietuose 
Šv. Petro bazilikoj, daly-, dininkai ir tautiečiai gyve-

vaujant pačiam šv. Tėvui, ną. šv. Mieste. Tą pačią die-
buvo laikomos iškilmingos ną bus iškilmingai atneštas 
šv. Mišios graikų-bizantiečių 
apeigomis. Jas celebravo 
Melkitų Patriarchas Massi-
mas IV Saight koncelebruo-
jant 12 rytų apeigų Arki
vyskupų i r Arkimandritų. 
Šios iškilmingos Mišios bu-

| vo aukojamos ypatingai už 
tikėjimo brolius, kenčiančius 
komunistų persekiojimą. Pa

rapijos vargonininko, kitur 
klebono; o kai kur net sese
lių vienuolių jos yra išnešio
jamos po namus. Dar kitur 
patys parapijiečiai ateina jų 
atsiimti iš klebonijos ar iš 
seserų vienuolių namo. Net 
ir silpno tikėjimo lietuviai 
katalikai neatsisako priimti 
plotkelių, jeigu jos jiems y-
ra atnešamos. Plotkelės daug 
kur pagarbiai padedamos 
ant lėkštės kokion saugion 
vieton. 

• 
Plotkelių kilmė nėra aiš

ki. Greičiausia tai yra pa
protys susijęs su pirmais 
krikščionybės amžiais, kada 
pašventinta duona buvo da-

maldos buvo transliuojamos 
per Vatikano ir per Italų ra
diją. 

Grtudžio 3 d. toje pat ba
zilikoje atlaikytos iškilmin
gos šv. Mišios Vakarų apei
gomis už anapus geležinės 
uždangos persekiojamas tau 
tas. Persekiojamus savo bro 
liūs prie altoriaus atstovaus 
įvairių tautų pabėgėliai <mal 

Propaganda Vokietijoj 

i šv. Petro baziliką per šv. 
Duris meniškas žibintas, ku
ris, kaip dėl, Kristaus perse
kiojamųjų negęstančio ir ne
palaužiamo tikėjimo simbo
lis, bus pastatvtas prie apaš 
talų kunigaikščio šv. Petro 
karsto, šis per šv. Duris ne
šamas žibintas simboliškai 
atstovaus visas tas geležine 
uždan<ra nuo Romos atskir-

Kitaip Negalima, Prieteiiau 
Tad pačiose oficialiose derybose tikriau buvau tylus stebėto

jas, kuris tik vieną kartą už derybų stalo suerzintu balsu prabilo: 
kam, girdi, apsimesti, jog čia taip esą svarbu, katroje pusėje būsią 
visokie Bastūnai ar Uciekos, ir tylėti apie Vilnių, kuris abiem šalim 
labiausiai terūpi — vieniems jį pulti, o kitiems apsidrausti nuo puo
limo. | šį mano nedienotvarkinį pareiškimą, žinoma, nebuvo jokio 
atsakymo — diplomatai turi būti "gerų manierų" vyrai ir negir
dėti ko nereikia ar kas nepatogu. Po trumpos tylos varyta nutrū
kęs darbas toliau. Tačiau posėdžiui pasibaigus ir delegacijom kas 
sau pasitraukus, mielasis Br. B. apkabinęs mane juokdamasis 
pasakė: 

— Na, žinoma, taip yra, kaip sakei! Tik tuščia būtų dėl to su 
tom rupkėm besiginčyti, kad neduotume jiems progos derybas nu
traukti, kas būtų mums nesveika. Tad ir tenka kuo toliau nuo Vil
niaus Uciekomis ir Bastūnais juos atskirti, Vilniaus neminint. Ki
taip negalima, prieteiiau! 

Į tai tik bumbtelėjau: 
— Tai kam jūs mane čion vežėt? Ar nesakiau, kad aš čia ne

reikalingas? 
Čia Br. B. tik nusijuokė, prieteliškai patapšnojo man per peti 

ir drauge nuėjova pietų, kur jau rinkosi abiejų delegacijų nariai. 

BALUTIS IR LUKAŠEVIČUS 
Iš mūsų pusės derybose labiausiai pasireiškė B. K. Balutis. 

Tiesa, oficialusis mūsų delegacijos pirmininkas buvo gen. Katchė, 
o lenkų delegacijos — pulk. Mackevičius, nes derybos buvo karinio 
pobūdžio, kuriose ne valstybinės sienos buvo nustatomos, tik per
skyrimo linija, kuri leistų lenkams toliau vykdyti savo karinius 

tas tautas, kurioms buvo už- j žygius prįeš raudonąją maskolių armiją, o mus apdraustų nuo 
drausta siusti savo maldinin Į tiems žygiams nereikalingo gilesnio lenkų veržimosi į mūsų teri-
kus į šv. Miestą. 

Japonai Vaidino 
Kristaus Kančią 

Japonų artistų grupė po 
10 mėn. trukusių bandymų, 
pradėjo Kristaus kaičios vai 
dinimus. Pirmasis pastaty
mas įvyko lapkričio 26 d. 
Šiam japonų artistų sumal s Berlyno -sovietų zonos 

pasiekia žinios apie "kultu- nymui turėjo įtakos paga 
rinę" komunistų veiklą Ry-

linama kiekvienam lankyto- tų Vokietijoje. 1945 metais 
jui — dalyviui šv. mišiose, 
kaip vienybės ir krikščioniš
kos meilės ženklas. Parėję 
jie namo pasidalindavo duo
na su negalėjusiais dalyvau
ti šv. mišiose. Mat, dalis 
duonos, kurią atnešdavo į 
bažnyčią tikintieji, buvo pa
dedama ant altoriaus ir ku
nigo konsekruojama — tai 
šv. komunija, kita dalis duo
nos buvo tik pašventinama 
ir išdalinama norintiems. 
Plotkelių vartojimas (nes tai 
yra ne kas kita, kaip tik 
šventinta neraugyta duona) 
greičiausia atėjo į Lietuvą 
per lenkus iš gudų ir rusų. 
Tai yra gražus paprotys ir 
reiškia krikščionišką meilę 
ir vienybę*tarp parapijiečių 
su savo dvasios vadais. 

Plotkelių vartojimo papro
tys yra tęsiamas dar ir ant
roje Amerikos lietuvių kar? 
toje. Koks procentą* antro-

isteigta komunistinė leidyk
l a yra jau išleidusi 30 mili
jonų knygų ir 45 milijonus 
ezz. įvairiu žurnalų. Visi šie 
leidiniai užsiima i š i m t i n a i 
ateizmo, materializmo ir kla 
sių kovos skelbimu, šiai li
teratūrą pirmiausia stengia
masi platinti jaunimo bei 
vaikų tarpe. 

sėję Vokietijos Oberammer-
gau Kristaus kančios vaidi
nimai. 

toriją. Savaime suprantama — dabar ir tuomet — kad nė vienos 
šalies nekeltas politinis reikalas abiem šalim buvo čia svarbiau
sias ir abiejų besiderančių šalių pristatyta delegacijoms užsienių 
reikalų ministerijos atstovai. Abiejų jų — mūsiškio Br. Balučio ir 
lenkų Lukaševičiaus — vaidmuo čia buvo svarbiausias. Jiedu gy
viausiai derybose reiškėse; tiktai jiedu vienudu tepalaikė betar
piškus ryšius su savo valdžia — Balutis nuvykdamas Kalvarijon 
telefonu gauti žinių ir nurodymų iš P. Klimo, o Lukaševičius Bal-
stogėn instrukcijų gauti iš Pilsudskio, kuris ten gyveno specialia
me traukinyje. Tad nors šiaipjau pirmininkai formaliai posėdžius 
tvarkė, bet daugiausiai buvo "girdėti Br. B-čio ir Lukaševičiaus bal
sai. Ypačiai B. Balutis visu dzūkišku karštumu gynė, gen. Katchės 
ir kitų remiamas, mūsų kaimus ir miestelius nuo lenkiškų apetitų. 

(Bus daugiau) 

Ta Pati Padėtis 
Jugoslavijoj 

Gerai informuotuose ka
taliku sluoksniuose neturi
ma iokios abeionės. kad re
ligijos ir Bažnvčios atžvil
giu padėtis Jugoslavijoj yra 
visiškai, nepasikeitusi. T a i 
*v» tvirtina ir vieno amerikie-

! čių žurnabsto oasikalbėji-

Jr ^ 

šios lietuviu karto* dar ši 
nanroti palaiko, sunku atsa
kyti. Bet dar būna mūsų die-1 m a g g u m a r š a 1 u Titu. Zasrre 
nose ir tokiu atsitikimų, kad ^ A r k iwskur»o S t e p inac 
antrosios kartos jaunos ma- p a s m e r k į m ą Titas laiko pil-
mytės, iryvendamos toli nuo! n a i p r a R r į s t u . 
lietuviškos parapijos pra*o, , 
atsiusti plotkelių arba atva- j Apaštališkos delegatūros 
žiuoja jut pasiimti. Būna ir, Japoniiai žiniomis 60-ties 
taip, kad sūnūs ir dukterys katalike kunisrų misiionieriu 
su savo žmonomis ir vyrais Korėioie likimas dar iki šios 
ir vaikais vyksta pas savo dienos nėra žinomas. Kaip 
senus tėvtis "kūčios valgy- buvo pranešta, ten paskub
ti". Kūčios yra tikra ir gra- , niu metu siautė raudonųjų 
ži šeimos šventė. persekiojimai. 

K u II. J . 

Ką Tik Išėjo Iš Spaudos 

GYVOJI DVASIA 
Mąstymai Kiekvienai Metu 

Dienai 

l-as Tomas 

— paraše — 
KUN. DR. J. VAITKEVIČIUS, MIC 

Tftvų Marijonų Leidinys a. a. 
Vaitkevičius, MIC. 

' 

Mąstymai kiekvienai dienai nuo pirmo Advento sek
madienio iki Vas. 8 d., 464 pusi. Kietais viršeliais. 

KAINA $5.00 

Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave. 
Chioago 8, Illinois 
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• CLASSIFIED, H E L P W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
HJEUP WANTED — VYRAI 

Gear Cutters 
Grinders - Filers 
OPENINGS ON 2ND 
AND 3RD SHIFTS 

ALSO 

TRAINEES 
\\ I FU M K IIAMi \ l ABI LITY 

APPLY 

Brad Foote 
Gear Works Co. 

1309 S. CICERO A VE. 
CICERO, ILL. 

F R EI G H T 
H A N D L E R S 
NEEDED AT ONCE 

* 

ALL SHIFTS 

PERMANENT WORK 

Apply: — 

ERIE RAILROAD 
1401 S. Clark St. 
Reikalingas Vyras 

PATYRĘS PRIE 
DAILIDES DARBŲ 
IMrhti daugiausia viduje. 

1525 W. 35 ST. 
THE BIENENFELD 

GLASS CORP. 
Reikalingas jaunas vyras (1S m. ar 
vyresnis) išvažinėti specialius užsa
kymus šeštadieniais. T u r i turėti 
"driver's license". Atlyginimas $10 
už dieną. Pivarūnas Bakery, 4922 K. 
Marsnfleki Ave. 

R KI KAM N UI VYRAI 
DIRBTI LIEJYKLOJE 

Bus priimti sveiki, gydytojo vietoje 
patikrinti, vyrai Rašykite nurodyda
mi savo ūgj. svorj. amžių ir senąsias 
darbo vietas šiuo adresu: 
KENCROFT MALLEABLE CO., 
Inc., 373 Hertel Avenue, Bu f falo. 

\ e w York. 

PARDAVIMUI 

8 DALIŲ 
VALGOMOJO KAM B 

KOMPLEKTAS 
Nebrangiai. 

PHospect S-9021 

**TM> HTTPRC** I P m i P V 
DRAUGAS AGENCT 

SS E. Jacknon BĮvd. 
Tel. — WEbster 9-3196 

REIKALINGAS BUTAS 

HELP WANTED — FEMALE 
a mm am , M t m am — Į ^ I M - • • ' • 

BOOKKEEPER & STENO. 
With expenrnce in Electrical contract-
ing office; tteady: Good starting lalary. 

BAMBULA ELECTRIC 
CONSTRUCTION CO. 
3912 W. Chicago Ave. 

Permanent Position 
Old Established 

National Company 
STENCKiRAPHER 

Age 20 to 45 
Experience pref erred 

Will accept good beginner 
Attractive starting salary 

Opportunity for 
advancement 

40 hour week, paid vacation 
Group insurance 

and hospitalization 

Grennan Bakeries 
118 South Oakley 
See Mr. Kappy 

Landlords — Immediate Pooacantonl 
A very refined young Catholic cou-
ple are in dire need of a 4 or S 
rm. unfurn. apt.. on the W. orNW 
side, in a nice locality. Best of refs. 
They are tenants that any landlord 
can be proud of. Please call: Bill 
Su Ui va n, LAwndale 1-5000, K*t. 
3888, weekdays between 9 A.M. and 
5 P.M. 

No Flner Tenants! A very resp. 
empl'd. couple. are In deaperate 
need of a S or more rm. unfurn. 
apt.. in Austin. Good refs. They are 
the fine tenants you have been 
looking for. Please phone: Kgan,— 
Al stln 7-4113, after 6 P.M. 

Immediate PossesHlon! A very resp 
empl'd. couple, are in despeVate need 
of a 3 rm. furn. or unfurn. htd. 
apt., NW or W. Top refs. They are 
tenants that any landlord can be 
proud of. Please call: LAwndale 1-
879*. 

PARDUODAMAS S U O 

Gcrman Shrpard (vilkini*) *uo. Grinos 
veislės (pedigrced) 15 men. amžiaus. La
bai gražus iuo. Kreiptis po 5 vai. vak., 

sekmad. visą dieną. 

4911 S. Shields Ave. 
fRcady Coal Co.) 

General Office 
G I R L 

TYPING AND BOOKIiEPING 

GOOI> SALARY. PLEASANT 
VYORK1NG CONDITIONS. 

SOUTH SIDE OFFICE 

Phone 

VIrginia 7-1640 
COMPTOMETEK OPERATOR.S 
To work In order Deiiartment 

Froiteii Food Company 
Days s:30 to I P.M. 

Convenient transportation 
Light work 

Good starting salary. 
SXO\V CROP .MAKKKrUKK 

2055 W. Pei-Hhlng Koad. 

REIKALINGOJ M M M V 
VALYTOJOS 

L»i bti dienomis, jokių sunkių dar
bų, puikus atlyginimas. Rekomen-
da. i jos reikalingos. Kreipkitės: — 

PAISI.EY PRODVCTS 
1770 Canalix>rt Ave. 
Tel. CAnal 6-2219, 
klauskite Mr. Carr. 

A 4 or 6 rm. unfurn. a p c , ls 
deaperately needed by 2 omployed 
adults. NW aide. A- l refs. They are 
tenants that any landlord can be 
proud of. Please call: ARmttagc 6-
•482 , evenings. 

Attention — No Finer Tenants!!! 
A very refined couple, \vith 2 \vell-
trained children, ai c u. -Ire need 
of a 6 rm. stm. htd. apt., on the 
far North Side. Will occupy after 
the l s t of the year. Best of refs. They 
are the fine tenants you have been 
looking for! Please call: AM. 2-04MU 

PROGOS — OPPORTUN1TIES 

VIC. WEST SIDE. Gas Sta-
tion. Standard. Income $150 
month from concession. 
$28,500 vvill handle. Real opp. 
Mušt aell by owner. 

HAymarket 1-9134 

B A R B E R SHOP 
(KIRPYKLA) 

8 k.des. visi modernūs j rengimai. 
Gerai eina* biznis. Prieinama nuo
ma su gyvenamom patalpom, apšil
dymu ir karstu vandeniu. Išvykstu 
) kariuomenę, noriu skubiai parduo
ti. MOS \ \ . M A D ISO N ST. 

t'OIlimbus 1-HH57 

PROGOS — OPPORTUN1TIES 

Lt'NCH ROOM 
Busy locatlon. Real moneymaker 
for couple. Fully eąulpped. Bent 
$50. Heated. Mušt see to appreciate. 
Can't handle alone. Wlll aacrtflce 
for $1,200 for immediate anie or best 
offer. 

1 0 1 2 * W. esrd WL 

A very resp. couple. with well be-
haved 8 y r. old giri. desperately 
need a 8-4 rm. unfurn. apt.. \vest— 
in the 36th st. area if poss. Best 
of refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of! Please 
call: ROrtroell 2-5366. 

landlord* — Immediato Posscsslon: 
A very resp. young couple, u i t h 1 
year-old child. are in dire neėd of 
a 4 to 5 rm. unfurn. apt.. on the 
NW side. Heated. Best of refs. They 
are tenants that any landlord ran 
be proud of!! Please call: SPrlng 
7-0038. 

l«iruuords — Immediate Posnession! 
2 apts. neoded — A resp. coupbi in 
desp. need of a 3-4 rm. furn. apt.. 
N NVV or Austin nr. Central. A 
reliable couple u i t h baby need 3-4 
rm. unfurn. apt.. šamo locality. Top 
refs. Thev are very fine tenants!— 
Please call: NAtkmal 2-4504. 

AUTOS FOR SALE 
Low Gost Transportation 

1940 Packard, 4 door $45. 
1939 Buick, 4 door $157 
19 *8 Nash, 4 door $99. 
1934 Dodge, 4 door $35. 

Many othrrs to rhoose from: 

A R K O W 
7727 S. Ashland Ave. 

Pritaikintas Davenport ir fotelis, ap
mušti mėlynu "mohair". I»uikiam 
stovy. Faaukoju už $70. Pirkėjui 
duosiu priedą — fotelį su tumbs 
(lounge chair — fotelį su tumba 
pamatyti šeštadienį. Skambinkite 
M nn>»iilc 4-2492 susitarimui. 

GELIŲ GRAŽIŲ 
PIRKITE Iš GUŽAUSKŲ 

Beverly Mills Florai Co. 
6901 S. Wentworth Ave. 

STeuart 3-24M 
H l d s o n 2-2224 

Namu Pirkėjai Ir Rontraktoriai. 
• i .m. -,... Išdžiovinti Ir nulupti 
pušiniai rastai iki 28 pčdų ilgu.-
mo. tinkami 3-jų kambarių ka
binoms ar 6-tų kamb. namams. 
Geras pirkinys už $»»5.0<>. 

U bert v vilk- 2-1030 

STENO - <CLERK 
37 Va HR. \VK. 

NIUHT SHIFT. 
4 l'.M. to 12 Midnitc. 

Good working conditions 
Kmployee benefits. 
Apply in person. 
South Entranee. 

KRAFT FCHDDS CO. 
505 N. Sncramento 

Mins Borchers 
N F. vada 2-O2O0 

TYPIST - CLERK 
Young High School 

Graduate 
Permanent Position 

Pleasant Surroundings 
Liberal Employee Benefits 

ELECTRIC STORflGE 
BftTTERY CO. 

5335 S. WESTERN BLVD. 

T Y P I S T 
To operate bookkeeping machine 

Experienoe not necessary 
Perman«nt po«ition, 5 day w«ck 
Opportunity for advancement 
Excellent working conditions 

Many empioyee benefits 

MKRC'HANTS NATIONAL 
BANK 

3 1 5 8 W. Madiaon St . 

Iandlords — Immediate Posscssion! 
A very resp. Veteran. VVife and 2 
danghters. are in urgent need of a 
3-4 to 5 rm. unfurn. apt., on the 
NW side. beforc Jan. lst. Wlll dee. 
A-l refs. They are tho fine tenants 
you have been looking for!! KDRe-
uater 4-6689. 

Attention—Here Are Your Tenants!! 
A very refined family of 7. are in 
desperate need of a 5-« rm unfurn 

CUKRAINE (Confcctioneryt Store) 
mokyklos reikmenys, žaislai ėtc. Lab? 
gerai einas biznis. Nuoma $55. Ilgalaik 
sutartis. Ideali vieta porai. Pamatę įver
tinsite. Negaliu apsriti vienas ir sku
biai parduodu už $2.750. 

405 S. KEDZIE AVENUE 
NEvsda 8-9571 

PAINTS, FIXX>R OOVER1KGS 
TOY8. 

I>olng largo volume b\isiness. Real 
moneymaker for right party. Rent 

$60. Good lease. Well stocked. 
Priced right for immediate sale. 
l-eaving for Florida. Mušt see 

to appreciate. 
2445 W. North Ave. 

FVerglade 4-40»7 

RESTORANAS 
Persėdimo kryžkele. Gerai einas biz
nis. Ideali vieta porai. Pilnai {reng
ta. Nuoma $90. Trims metams su
tartis. Išeinu j kariuomenę ir sku
biai parduodu už $2.750. Pamatę 
įvertinsite. v 

K. Suutltport Ave. 
Diversey »-&481 

NAftU PAKĖLIMO IR 
P KR k £1.1 MO HIZMS 

Parduodu už $12,000 arba ge
riausia pasiūlymą grynais. Vie
nintelė proga gyvenime! Savinin
kas turi pasitraukti iš biznio del 
nesveikatos, pačiame biznio žy
dėjime d§l Congreas 8t. plento 
itatybos. 50 namų laugla perke-
imo! Pirkite dabar ir pastpel-
tykite is biznio įsteigto prieš 75 
.įetų plius jranklai, naujas sunk-
ežimls ir apsčiai laukiančių už 
įkynių. Skambinkite FOrest Park 
-S2S9. 

PARDUODAMAS 
VALYKLOS IR SKALBYKLOS 

BIZNIS 
įsteigtas prieš 15 metų. Visi įren
gimai. Prieinama nuoma. Apšildo
mas. Ideali vieta siuvėjui. Apleidžiu 
miestą ir noriu skubiai parduoti už 
$75U arba už geriausia pasiūlymą, 
{vertinimui apžiūrčkite. 2454 West 
3Kth St. LAfayette 3-3*51. 

PRANEŠIMAS 
WEST SIDES NAUJŲ 
ATEIVIŲ DĖMESIUI 
Ateinantį šeštadienį, gruo

džio 16 d., 5 vai., Tremtinių 
Namuose (mažojoje salėje) 
2244 West 23 Place šaukia
mas svarbus susirinkimas 
tremtinių, gyvenančių West 
Side (nuo Californijog iki 
Ashland Ave.) rajone. Siame 
susirinkime bus svarbių pra
nešimų, liečiančių tremtinių 
reikalus. Visų suaugusių 
tremtinių dalyvavimas būti
nas. Apylinkės Valdyba 

14-fa Bendruomenes 
Apylinke 

Geras katalikiškas laikraštis 
.era nuolatine misija 

—Leonas XIII 

Masės vadų negalima paruošti 
racionaliomis priemonėmis. Masei 
galima paruošti instruktorių, bet 
ne vadų. Vadai išauga patys, nes Į V A L Y K L A 

Hoffman presas. Puiki proga siuvėjui, jie yra irracionalinio pubūdzio. i Py*11"16 

Nuo $45, įskaitant apšildymą (garu) ir i _ , . . , . . . 
ilgalaikę satartį. Dėl kitų interesų įkai- l o d ė l n i e k a s n e g a l i p a i m t i 

BRIDGEPORT. — 6. m. 
gruodžio 10 d. įvyko gausus 
Liet. Tremtinių Bendruome
nes Ulinois valst. Bridgepor-
to apylinkes steigiamasis su
sirinkimas. Prel. B. Urba 
nuoširdžiai susirinkusius pa
sveikino ir paaukojo apylin
kei $10.00. pasižadėdamas į-
sirašyti į Bendruomenę. 

Centro valdybos atstovas 
Kaz. Kleiva padare išsamų 
pranešimą. 

Į apylinkes valdybą išrink 
ti: kun. Vilutis, Račkauskas, 
Baleišis, Serapinas, Blinstru-
bas. Į kontrolės komisiją: 
Jokubka, Tyrulis, Kasakai-
tis. 

Tuo būdu, įsisteigė jau ke
turioliktoji Bendruomenės a-

mases 
nota skubiam pardavimui — $750 arba j r a n k a s p a g a l g a v o nora . 
geriausias pasiūlymas 

4645 N. Elston Avenue 
KI įdare 5-4141 

JEWELBY SHOP and 
WATCH REPAIR 

Doing a large volume well established. 
Busy uptown shopping distriet. Corner 
location. Rent $50. Heated. 2 year lease. 

T A V E R N I ^ u s t s c e l o appreciate. Good reason for 
0 , , selling. Priced tor immediate sale. Excel-

All modern fixtures 85 ft. Bar. t i ia l a n t opporjunįty for goo^ w a t c h repair-
established location. Reasonable rent. I n u n _ u p t o w l l a.4550 
Payed up to May lst, 5 year leaie. i 
Closed due to death of ovmer. Sacrifice 
for immediate sale. See at 

600 NORTH CLARK &T. 
and for appt. call LI 9-9332 

—A. Maceina 

RESTAURANT (Small) 
Real monrymakcT next to thratre. Ncar 
I. C. Bxcellant opportunity for couple. 
Reasonable rent. Good lease. Priced to 
«ell due to illness. Mušt see to appreciate. 

REgent 4-9631 or 
ESsex 5-7192 

CATERIKG 1USINKSS 

TAVLMt.NA 
[steigta prieS 18 metų, fabrikų apy
linkėje, l'ilnai įrengta, prieinama 
nuoma, gera nutartis, if^iiki proga 
dviem partneriam. Įvertinimui pa
matykite. Kaina nebrangi — arba 
duokite pasiūlymų. Apleidžiu miestų 
del kitų interesų. 

3479 \V. Archer Ave. 
Vlrgluia 7-S817 arba 

Hyde Park 3-0393 

TAVERNA. Geroj vietoj, prie U.S. 
plento, kryžkelėj; namas su įrengi
mais; 4 m. senumo; ant 1 akro; 100 
asmenų talpumo; plius 2 pokylių 
įbanąuet) sales; taipat gyvenamieji 
kambariai. Namą ir biznį parduosiu 

Į žemę nepasispyręa — dangaus 
nepasieksi. 

—Vyt. Žarėnas 

BUSINESS SERVICES 

SKAITYKITE "DRAUGE"! 

equipnient. Busy car line location. 
apt.. on the NVV side. WU1»« «© jOood reason for selling. Sacrifice 
dee. and repair. f o r | 2 5 ( 0 0 0 for immediate 'sale. 

Mušt see, to appreciate. For appt. 

3 halls. restaurant, tavern with nire p j g l a i a r b a d u o s i u ilgalaikę sutartį 
7 room flat. Automatic oll heat. | u ž p r i e n a m ą kainų. Savininkas ap-
Heasonable rent. Long lease. Modern i ej(j į ia miestą 

Help 
them. They are the ideal tenants 
for vour apartm^it ! Please call: 

SPaHkUag 2-0S76 

MKS. jMALLOY 
Tclef. Joliet S -TtH 

{VAIRIŲ KAINŲ 
AUTOMOBILIAI 
Nauji ir Vartoti 

Specialiai patarnaujame D.P. 
Prašome atsilankyti ir įsitikinti 

1949 B I I C K $1445 

li»4S PLYMOI'TH $995 

Arrow Motor Sales 
1806 W. Chicago Ave. 
PLYM0UTH - DE S0T0 

DEALERS 
| Atdara kasdien Iki 9 vai. vak. 
, Sekmadieniais iki 5 vai. p.p. 

Telefonas 
BIttersweet 8-9470 

I & S LETTER SERVICE 
1433 W. BELMONT 

Vari - Typing 
Mimieographing 

Multilithing 
Forms • Typing 

Mailing 
John Wechselberger 

Kalbame lietuviukai. 

ATTENTION Imperative!! A very reli
able family of 4, desperately need a 2 
bedrm. unfurn. htd. or unhtd. apt., on 
the NVV side. VVill dee. Excelltnt. refs. 
They are tenants that any landlord can 

be proud of!! Please Call: 
SUnny«Hle 4-6762 

(2-ras aukštas) Chicago 9, 111. 

A T T E N T I O N P R O P E R T Y 
OWNEES-

Will take possession at once. Tvvo very 
responsible adults desperately need a 5 
tm. apt. unfurnished immediatcly. Good 
references. VVill pay up to $100 per 
month. Prefer South Shore Distriet. 

Please call South Shore 8-8061 

IŠNUOMOJAMA 

TWO KiiFEPING ROOMS 
FOR 2 LADIKS. 

Kitchen privileges. Uthuanian home. 
l'K..-.|H-et ii-K.%52. Friday 12 to « 
I».M., Saturday all day. 

Išnuomoju didelį, gražų kam
barį su visais patogumais. 
Vienam ar dviem asmenims. 
Pirmenybe moterims. Kreip
tis bet kuriuo laiku. 
5428 S. MORGAN STREET 

Call: Diversey 8-1505. 

TAVERNA 
Visi modernūs jrengimai. C tiesio
giniai alaus traukimai. Virtuve su 
krosnim "pizo's" kepsniams. LožSs 
(booths) . Pulki proga porai. Nuoma 
$86. gera sutartis. Vienas negaliu 
apseit ir noriu skubiai parduoti už 
$3.500 arba ufc geriausia pasiūlymą, 
įvertinimui apžiūrėkite. 3354 W. Og-
den Ave. I.Avvndulo 2-9734 arba 
CRavvtonl 7-9064. 

GROOERY — DKLIKATKSŲ 
P A R D I O T I V Ė 

Su gražiom gyv. patalpom. Geras 
blinis, pilnai jrengta. Nuoma $36. 
3 metam sutartis. Ideali vieta m§-
sininkul. D«l ligos noriu skubiai 
parduoti už $1200 arba už geriausia 
pasiūlymą. įvertinimui pamatykite. 

812 W. 123rd M. 
\VAterfall 8-1*28. 

BEAUTY SHOP 
With nice ltving q.uarters. Establish
ed ciientele. Well eąulpped. Kent 
$85. Heated. Good lease. GoocT rea
son for selling. Priced for immediate 
sale. Mušt see to appreciate. 

443 W. 79th St. 
ABerdeen 4-3727 or 4-6085 

I>KL,ICATESSEX — GROCERY 
Doing over $60u wkiy. Can be 

doubled. Idoal spot for buteher. 
Near Rock lsland RR. U v. qtrs 
Rt. $70. Htd. Gd. lease. Sacrifice 
for $3.9d0. Can't handle alone. Mušt 
see to appreciate. 

353 VY. 7 lst St. 
ABerdeen 4-7873. 

BUSINESS SERVICES 
TAVERN & RESTAURANT — — — 

NAMŲ PATAISYMAI 
Living ąuarters upstairs. 
Mušt sell. Priced reasonable 
by owner. 

HAymarket 1-9438 

DĖMESIO, 
Savininkas Parduoda 

Grocery iir Delikatesu Parduotuve. 
' Pilna p i lk ių . Pulki vieta. Nuolat 

gerai einas biznis, plius 6 kambariu 
butas užpakalyje. Asmeninė priežas-

i tis skubiam pardavimui. Parduosiu 

•^ m < i m ^ i 

PARDUODAMI visai ma
žai dėvėti šeškų kailiniai su 
bobro apikakle ir bobro kepu
re, tinka stambiam vyrui. 

Teirautis: 
4005 So. Artesian Ave. 

Chirago 32, 111. Pirmas Aukštas 

' 'ardavimui virtuvas komplektas (se
tu*) — baltas stalas Ir 4 raudonai 
apmuštos kčdės. 

• U S. \VK.STERN AVE. 
(2-ras aukštas iš priekio) 

•• ' • I 

9'Som& 

P R A N K t I M A S i nebrangiai. 

[sigykinte "SŪDUVOS" tik CApitol 7-9875 
ką WUei*tą informacini 

K i š e n i n į 
K A L E N D O R I Ų 
1 9 5 1 M E T A M S 

HcdMigavo Dr. A. ŠespUtukis 

Šiame KALENDORIUJ atspaus
dinta daug įdomių žinių, k. a.: 
1) Svarbiausios Lietuvos istorijos 
ir literatūros datos, 2) Lietuvos 
pasiuntinybių, konsulatų, pasau
lio lietuvių bendruomenių ir J. 
Amerikos Valstybių organizacijų 
adresai, 3) Pasaulio lietuvių spau
da, 4) Pašto tarifas, 5) Anglų ir 

j amerikiečių matai, saikai ir svo
riai, 5) Temperatūros matavimas, 
6) Pirmoji pagalba ir kt. žinios. 

Kaina dj centai. 

Užsakymus su pinigais siųsti: 
"DRAUGAS", 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, lūmoU. 

• i i I I I i i i i i 

WQOUU STOUK AND RAR 
COMIflNATIOK 

Got \ - U U I A ivusines*. *:*.0*Mi month 
Sli%pour. Rent $100. Heuted, Good 
lease. texeellent opportunity for 2 
partners. Other buslness forces sale. 
Saerlflee for $3,200 plūs stock. Mušt 
see to appreciate. 

t«9 N. Cicero Ave. 
COlumbus 1-000 g 

HAMBUBGER SHOP 
Heal moncy nmker. Good location. 
All stainless Steel eąuipment. Rea
sonable Rent; 5 year lease. Excel-
ient opportunity for couple. Priced 
for Immediate sale. I^eavtng etty. 
Mušt see to appreciate. For appolnt-

VISUS NAMŲ PATAISYMUS 
IR PERDIRBIMUS ATLIEKU 

GERAI IR SĄŽININGAI 
Skambinkite: 

CLiffs ide 4-6054 

Privatus asmuo paaukos už ge
riausia pasiūlymą, grynais pinigais 

BARO ĮKEGIMIS: 
įeinama* šaldytuvas. 1 Shuffle 

Board, 1 užpakalinis baras. 
2 kranai. 

l a b a i prieinama kaina* Pamaty
kite ar pasaukite M r. VValsh. 

658 W. 12»rd Street 
Tel. COmnrMidore 4-»8»2 

DAILY 
MEATINC 

C0. 
SPECIALISTAI 

CONCO F I U N A C E Ir 
CONVERSIO.V 

Parduodame ir Aptarnaujame. 
Mes taisome ir įdedame naujas 
dalis šioms krosnims — Coneo, 

l.uxaire. Willianison. Sunbeam 
Gazm£.s — Aliejines — Angline*. 

"Foroed Air" — Gravity 
Slieet Olėtai ir Skardos Darbai 

Nemokamas apskaičiavimas 
6216 COLUMBUS AVE. 

SHPJ-"FIELJ> T»51 
HAMMOND, IND. 

Baikite savo kančias 

artnrui*. reunuOlzmo. • — i — » 
raumenų {tampa, kosėjimą M 
šiomis slaptomis formulėmis ku
rios ėjo iš kartos | karta. Sodette 
grynų iolių. daugelis Jų yra re
tos ir brangina. 

Z-C tOLlV ARBATA No. 2— 
($1.36) — •fhiiiliiaal vartojama 
nuo reumatizmo, artlirltls be* 
lumbago daugelio deaingu į m o 
nių. 

Z-G tOUŲ ARBATA No. 17— 
<$1.«»0) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s resulta* 
tus skilvio Ilgose. Puikiai ttuo-
suoja viduriua, Juos sunormuoja. 

STANIK AmUgCSio SALVK — 
($1.00) — duoda HnrEB£TlNl'8 
rexultauu>. 

Ateikite arba atsiųskite "money 
order". Gaunama geresniose ap-
tiekose ir VVieboldt krautuvėse 

Z. G. STAMIS COMPANY 
2822 ARCHER AVE. 

CHICAGO 8, ILL. 

REAL ESTATE 

Duokite apskaičiuoti šiandien 
namus, statomus pagal užsakymą. 
NAUJOS REZIDENCIJOS IR 

REMONTAI 
Pilnas 

STATYBOS KONTRAKTAS 
E. J. Bruns 

ARCHITECTURAL BUILDERS 
Telcf.: Round Lake 6-2186 

Nauji ir vartoti 
GERI AKORDEONAI 

Kam mokėti daugiau, jei jūs galite 
sutaupyti — mes duodame nuolaidą 
už grynus pinigus (eash), mes neturi
me specialių išlaidų (overhead), to
dėl parduodame pigiau. Taip pat sko
liname akordeonus. Duodame pamo

kas — $2.00 ui pamoką. 
Garantija — lšsimokejimas. 

Magri's Accordion School 
606 N. Elmwood Ont. 3609 

51 -Os IR EMERALD 
A P V I J N K P J E 

11-os kamb. nansas. 

Labai gerame stovy, karštu oru alie
jinis apSild.: .I-jų vietų garažas: 6 
kambariai dabar laisvi. Nuomos pa
jamos — $12:' per rr.3r.?-; Savinin
kui reikia parduoti. 

K E n u o o d 8-2223 

Pirkite tiesiai iš savininko — sta
tytojo. Naujas gražus 3 kamb. ir 
krautuv. s. perd£m modernui, namas. 
Labai gera vieta bet kokiam blinlul. 
Prie Route 6t*. Joliet. Pilna kaina 
$25,000. Skubiai parduodama, nes 
statytojui reikalingi gryni pinigai. 
Tiktai nuo $10.000 iki $ l t . 000 rei
kalinga tuojau. Savininkas Sam Ba
relio, 311 S. Chicago St., Joliet, I1L 
Telefonas «-82«0. 

VISKO UŽTEKTINAI 
T U O J A U PRISTATOM 

Baldai, Šaldytuvai, pečiai, skal
biamos maainos. lovos, natrm-
sai, .kilimai. Radio. televizijos 

setai, baldai vaikučiams. 
£eraas kainos, lengvi fimoktjima' 

DIDELIS PASBRINKIUAS 

Mes taisome visų firmų siuvamas 
mašinas. Kiekvienas darbas garan-

ment call owner: Ul*towu 8-23T8 Į tuotus. ISn-uomoJamos mašinos. Mes 
before 11 a.m. or SEeley 3-8993 Eves. j partakB.vslme j elektrinę joau kojl-

_ _ _ _ _ _ _ ^ I n? mašiną. Prašykite mflsų nemo-
# j karnai jums apskaičiuoti. DidMausias 

LiŪtUS n u g a l i v i s u s 8aV0 pr io - pasirinkimas vartotų Singer mašinų. 
šus, bet nenugali uodo. 

Henri Allorge 

Kas pažįsta tiesą, gerfbia ir my 
H tai, kas gera ir vykdo tai, kas i 
teisinga, tas yra išmintingas. 

S I N G E R SEW1NG 
M A C H I N E CO. 

4222H ARCHER AVE. 
PRONTIER 4-6847 

PERSKAITĘ * 'DRAUGĄ'1, 
—Mcr I DUOKITE JJ KITIEMS. 

P11K.I PRIVATINE 
i o y. im \ C I . I \ 

Priimsime keletą sveikstančių mo
terų, "chronic", s*mesnlo amžiaus 
arba diabetikų. Gražūs kamba
riai, su šeimyniška atmosfera, 
priemiesčio sekcijoj. Telef.: 

PEnsacola u-2184 

APŽlCl t£KITE 
Sekmadieni nuo 1 Iki 5 vai. p.p. 

4037 \V. CERMAK IlOAD 
2 aukštų su rusių namas 

4 ir 4 kamb. taippat 2 kamb rūsy. 
Karštu vand. apšild. Garažas. $12,000 
l a b a i gera transportaclja: Ogden 
Ave., Puiaski Rd. ir Cermak Rd. 
"streetkarių" linijos. Taipgi tik pu
santro bloko Iki Palaskl Rd. "L" 
stoties. 

ROOSEVELT 
Furniture Co., Ine 

Lietuviu Krautuve 
2310 We«t RooseveH Road 

SEELEY S-4711 
Atidarą Ir sekmadieniais 
nuo 11 T. ryto Iki 4 v. v. 
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IS ARTI IR TOLI 
• t ', • • 

A. J. VALSTYBĖSE i mus — Dr. Z. Ivinskis paraše 
įdomų straipsnį "Katalikų 

N Prašomi pasiskubinti. I Bažnyčios Vaidmuo Lietuvių 
Norintieji įsigyti "Draugo"! Tautais kurs išspausdintas 

STREIKO AUKA 

sieninį kalendorių sau arba 
padovanoti jį giminei, drau
gui, pažįstamam, prašomi 
pasiskubinti su užsakymu, 
nes greit galį jų pritrukti . 
Kalendoraus kaina 35c. Me-

Ateities" Nr. 8. Straipsnis 
vertas platesnio dėmesio. Ta 
me pat "Ateities" numeryje 
D. A. Maceina rašo apie žmo 
gaus ryšį su Dievo namais. 
gen. St. Raštikis — apie Lie 

tiniams "Draugo" skaityto-' tuvos kariuomenę. Žurnalas 
jams apmokėjusiems prenu 
merata už vi3us metus, ka-

puikiai iliustruotas ir turtin
gas poezija bei straipsniais. 

lendorius siunčiamas nemo- Trečios kartos, bet pui-
kamai kaipo priedas-dovana. j H a i lietuviškai kalba, Lowe-

lvie. Mass.. Margarita Gužo-X Brighton Park viešojoj 
bibliotekoj jau uždaryta gra 
žį lietuviška parodėle, kuri 
beveik per mėnesį laiko šu
kele didelio susidomėjimo 
visa 
spauda plačiai apraše paro 

nis ištekeio už Armando Du 
pas. Jaunoji vra iau trečios 
lietuvių Amerikoi kartos, 
bet ji. kaip ir abu jos čia 

Chicaeos pietvakarių ' " i m e i r a u * e t * v a i i gražiai 
lietuviškai kalba. Jaunosios 
tėvps S. Gūžini* yra Lowel-

Žinios B Lietuvos! CHICAGOJE 
Griežtas Įsakymas 

Vakar policijos viršinin 
kas įsake policijai griežtai * bu t l* vykdomi 

rup Būna Tik 
Sovietu Sistemoj 

J. Sveikacko koresponden- vykdyti miesto ordinansą (įs 
cijoj, kurioje "Tarybiniam j tatymą), draudžiantį palikti 
Balse" rašo, kad Kirovo var j nakčiai automobilius gatve-
dc kolūkis (Joniškio rajo-1 se» kuriomis kursucja tram-
ne), turėdamas 390 vištų I vajai ir autobusai. 
kasdien pristato valstybei po 
650-750 kiaušinių. 

Po du kiaušinius į dieną 

Rasti tokiose vietose pa
likti automobiliai miesto sun 
kvežimių bus nuvilkti į ša-

Meta Valdišką Tarnybą 
Šeimų teismo teisėjas Dun 

ne alarmuoja, kad jis galįs 
netekti visų 187 tarnautojų, 
surištų su šiuo teismu ir pri 
žiūrinčių, kad nuosprendžiai 

jei nebus 
jiems pakeltos algos. Jau 
25 tarnautojai mete tarnybą 
ir išėjo ieškoti geriau apmo
kamo darbo. 

vištos deda tik sovietinėj Į i m ę gatvę ir už darbą auto 
santvarkoj. Tai yra naujas i mobilio savininkas turės už 
Kavaliovo darbo metodo "lai simoketi. 
mėjimas"! 

Apie Telegramas 
"Tiesoj" Nr. 255, Jonas 

Šeštakovas skundžiasi: 

dą. "Brghton Park Life" tu
rėjo aprašymą pirmame pus- p1 0 Lietuvių Klubo pirmniln-
lapyje ir įdėjo audėjos Da- Į k a s 

nut5s Jurkutės ir lėlių ga-1 _pr. Gustas redakcijai 
minto jos Jonės Robinienes ;«»tinstame laiške kelia min-
atvaizdus. Parodėle susiinte- j ti kad lietuviškoje snaudoie 
resavusių žiūrovų tarpe bu-1 oHe ravardžiu nedera var-
vo net iš Chicagos priemies
čių. 

X Bendros Kūčios Chica
gos lietuviams katalikams į-
vvks sekmadenj. cruodžio 
24 d. 8 vai. vak. Šv. Kryžiaus 
Darapiios salėje, 4557 So. 
Wood St. Paruošimu ir prog
ramėle rūpinasi Chicagros a-

Don kini? <čdi ant savo čemodano ir laukia (raukinio, bet dėl traukiniu 
streiko jo kelionė pavėluota. (Acmej 

Atvyko LTB Pirmininkas Adv. J. Šlepetys 
Ilgametis Lietuvių Trem

tinių Vak. Vokietijos (pran-
I cūzų zonos) Bendruomenes 
pirmininkas adv. J. Šlepetys 
gruodžio 12 d. atvyko į A-
merikos J. Valstybes. 

toti Mr. ar Mrs. Juk ^igu; Valdybos pimininku jis 
Vokietnoie lietuviškuosej b u v o i š r i n k t & 8 tuojau po vo-
1a«krpfi*uose butu kas prie j u ^ kapituliacijos ir ke-
n«vardes deies "Herr' ark. , ^ i_____ j_t_x— 

mininkas ir pirmininkas, to
dėl jo energijos ir judrumo '• Leonovaite prieme telegra-
deka, reta kuri didesne lie- j m ą ir užuot skubiai įteikusi 
tuvių tremtinių stovykla adresatui, padėjo į stalčių. 
Vak. Vokietijoje su paskai-|Taip ji išguleja kol atvažia-

teitininkų jaunimas. Kaina: doj. Amerikos Legiono lie 
suaugusiems $2, vaikams $1. \ tuvių posto Baltfmoreje, 
Paskutine diena užsiregis-j Md. moterų vienetas ruošia 
truoti yra gruodžio 17 d. Tuo Į Kalėdų eglute gruodžio 23 d. 
re:kalu skambinti tėvams je- vienoj našlaičių prieglaudoj. 

a r lis kartus buvo perrinktas 
"Frau" _ būtu tik skanaus ^ ^ pareigoms, 
juoko. Ir moterišku pavar- j š l e p e t y 8 nuo pat lietu-
džin sralūnes rašytinos lie- v i ų tremtinių Vokietijoje or-
tuviškai. ganizacijos pradžios iki iš-

Eglute senelių prieglauj vykimo į USA, t. y. beveik 
6 metus labai gyvai, su pa-

zuitams: HEmlock 4-1677. 
X Jonas B. Brenza, Cook 

apskrities iždininkas. Apskri 
ties Tarybos finansų komi
tetui patiekė iždo departa
mento 1951 metų išlaidų są
matą, kurios yra $77.500 ma
žesnės už šių metu išlaidas. 
Panašai yra padare ir kitų 
derartamentu viršininkai. 
Arskrities tarnautoiai iš 
anksto j?rtiamį truputį su
siveržti diržus. 

X Jau išrinko komisiją. L. 
Vyčiu Ulinoi^-Indiana vaJst. 
aoskr. suvažiavimo page;da
vimu suruošti bazarą vyčių 
namo-sal§s remonto ir page
rinimų reikalams, seniorų 

Dabar gaminamos našlai
čiams dovanos. 

— Pergyveno operaciją. 
Atvykęs iš tremties auto me 
chanikas P. Grigonis pergy
veno sunkia operaciia, ku
ria padare dr. J. A. Kazfaus 
kas. 

— Sunkiai susirgo kun. 
Virmauskis, šv. Petro para
pijos klebonas So. Bostone, 
Mass. Išvežtas j miesto ligo
ninę. 

Bišventimu rūpinosi visais 
lietuvių tremtinių reikalais. 

Greta tremtiniškų gausių 
reikalų Prancūzų zonoje, J. 
Šlepetys apie 3 metus rūpės 
tingai dirbo ir LTB-nes vai 

tomis ir pranešimais liko ne 
aplankyta, teikiant tremti
niams svarbias informacijas 
ir stiprinant jų dvasią. 

Su J. Šlepečiu drauge at
vyko ir jo žmona ir dukra 
Aldona, kuri, be studijų Sor 
bonos universitete, su pasi
sekimu šoko pagrindines par 
tijas Paryžiaus balete. 

Atvykusį į New Yorką J. 
Šlepetį sutiko jo draugai ir 
pažįstamieji. Trumpam lai
kui sustojo New Yorke. Pc 
kelių dienų išvyko į Detroi
tą, kur mano pastoviau apsi-

Su Melu Niekad Toli 
Nenueisi 

G. Larsen iš Earsville, 111., 
su ašaromis skundėsi polici

n i ų metų spalio mes-. 6 d. j jai, kad Chiccgos plėšikai pa 
pasiunčiau skubią telegra- vogė jo sunkvežimį su dviem 
mą iš Vilniaus tėvams į Sa-j jaučiais ir 65 kiaulėm, ku-
laką, kad kitą dieną parva-! rias iš tėvo ūkio jis buvo at-
žiuoju. Tą pačią dieną, pras- vežęs į gyvulių skelrdyklą. 
linkus pusvalandžiui, Salako 
ryšių skyriaus darbuotoja J P į į £ + ^ ^ t P į f 

dėjo įtarti JJ meluojant. E-
me kvosti ir pasirodė, kad 
jis gyvulius pardavė už $4,-
500 ir, kad nereiktų tėvui a-
tiduoti pinigus, sugalvojo 
melą. Prie 179 ir Western 
rastas ir sunkvežimis. 

Universitetas Gavo 
Paramos 

Amerikos sąjunga kovai 
su kūdikių paralyžium Chi
cagos universitetui paauko
jo $47,000 iš praėjusių metų 
dešimtukų vajai s. Auka ski
riama ligai tirti ir sekmin-
gesniam gydymo būdui ieš
koti. 

vau. Tada nuėjau į paštą ir 
tik po to skubi telegrama a-
pie mano atvažiavimą buvo 
pristatyta. 

"Salako ryšių skyriaus vir 
šininkas drg. Jasinskas pasi 
aiškino, kad telegrama ne
buvus tokia svarbi ir todėl 
nebuvo laiku įteikta". 

Šventėms ir Vestuvėms 
SMOKINGAI (TUXEDOS) 

Visokioms progoms 
Asmeniška priežiūra užtikrina 
taisyklingą pritaikymą. Taip 

pat visi priedai (assessories) 
Išnuomojami už labai žemas 

kainas 

A. SCHULTZ & SONS 
1448 N. Western Ave. 

BRunswick 8-4068 

dyboje, kaipo jos vice pir-1 gyventi. 

VOKIETIJOJ i Snioj u Tremties 

KANADOJ 
— 12 mokiniu. Winnipego 

lietuvių šeštadienio mokyk
la šiuo metu lanko 12 mo
kinių. Mokykloj dėstoma lie 

kuopa jau trinko b a z a n u ^ ^ k a l b a u k b a į k r a š . 
rengti komuna. ; kūną . e j o ^ m o k s l a 8 / 
sekantieji veikeiai: J. Bra
zauskas, V. Paukštis, H. Mo-
tekaiMenč. E. Pavis ir K. Za-
romskis. Pažaras bus sekan
čių metų pradžioje. 

y S. Balsiene, 5013 So. 

— Mirė senas lietuvis, To
ronte mirė 80 metų amžiaus 
Jonas Čepaitis. Velionis iš 
Lietuvos buvo išvykęs į Ang 
Ii ją, kur ir vedė, o prieš 40 
metų atvyko į Kanadą. Iš-

Wells St. gruodžio 11 d. gat- • augino šešis vaikus 
veje sutiko nelaimę. Eidama 

— Išvyko | Kanadą, šio
mis dienomis į Kanadą išvy
ko sekantieji lietuviai: 

Jurkšaitis Andrius, Ieva 
ir Augustas. 

Kardelis Valentas. 
Kozikis Evaldas, Marija, 

Olga, Evaldas ir Lidija. 
Kupstys Pranas, Eleono

ra, Vyda ir Eleonora. 
Voveris Jonas ir Ona. 
Keveziene Marija. 
Mickevičiūte Veronika. 
Siperka Liudvikas, Ona ir 

Reimortas. 
Pilarskis Jurgis. 
Scerba Alfonsas, 
CinČius Kazys. 
Janusas Vytautas. 
Stirkys Romanas. 
Kuolaitis Edvardas. 

Išardo Stovyklą 
* « M a Pa iro" 

Schw. Gmuendas. Pasku- ™ " ~ ; 
tinėmis dienomis vokiečiai 
pradėjo likviduoti jų žinioje 
buvusią tremtinių atovyklą 
Bismarko kareivinėse, šiuo 
metu čia gyveno apie 1,000 
įvairių tautybių tremtinių, 
jų tarpe apie 100 lietuvių. 

$25,000 Dž Iškeptą 
Pyragą 

Pillsbury Mills kompani
jos pyragų (cake) kepimo 
konkurse visose Amerikos J. 
Valstybėse pirmąją premiją 
$25,000 laimėjo Redwood Ci 
ty, Calif., vieno kepėjo žmo
na Mrs. Peter Wuebel. Jos 
pyragas pavadintas "Kiss 

Perrinko Valdybą 
Maurice Goldblatt vardo 

fundacija prie Chicagos uni
versiteto kovai au vėžio liga 
perrinko direktoriatą. Nau
ju direktorių pirmininku iš
rinktas James J. Nance iš 
Gtencoe. 

FALKENBURG'O 
NAMAI 

NAUJAUSIA GARY {VAI
RIEMS GYVULIAMS 

REIKMENŲ KRAUTUVE 
atidaroma gruodžio 11-tą 

Visokiausių rūšių gyvuliukams 
reikmenys 

Paukščiukams ir žuvims 
reikmenys. 

ARKLIENA 
ĮVAIRENYBES 

913 MADISON ST., GARY 

f 

Antroji premija $10,000 
teko Mrs. T. L. Grenn, Jr., 
iš Columbus, Ga., o trečioji 
$4,000 premija ~ Mrs. Ro-
bert G. Walker iš Kenosha, 
Wis. 

Juniorų skyriuje pirmąja 

PAPUOŠKITE SAVO NAMUS ŠVENTĖMS 
SU GRAŽIU PARLOR SETU B 

RUDUKO SANDEUO 

^ 

Mūsu tautiečiai eerokai iš-1 P r e m i3^ $5>°°0 laim§jo 17 Mūsų tautiečiai geroKai "^ m e t a m i y^ B perous-
barstomi po Schw. Gmuendoį J ^ 
apylinkes. Visi jie apgyven-. ____!__ 

Jei tėvai pageidaus. 
j krautuve parpuolė' ir per- Rouyn-Norandos lietuvių ko 
skele rankos kaulą. Gydoma l o n i ; j o s veikėjas V. Gudelis 
namie. Ji pa^al savo išgalių ! pasiryžęs suorganizuoti še-
daug pasidarbuoja visuome-1 š t a d ienio Uetuvišką mokyk-
nes reikalams. *ors jau pa- l ą j e i U k t a i t ė v a i to ^gei. 

BELGIJOJ 
— Kun. J. Dėdinas, vienas 

didžiausių Belgijos lietuvių 
darbuotojų, vis dar tebėgu-.čių. Manoma, kad ši stovyk 

dinami blogose patalpose, 
dažniausia senuose barakuo
se. Be to, prie pat Bismarke 
kareivių pradėti statyti pen
ki barakai, kuriuose, be kitu 
tautybių, gyvens ir apie 40 
lietuvių. 

Tuo tarpu dar tebėra ne
likviduota' DP stovykla Ar
tilerijos kareivinėse, kur gy-
vera apie 100 mūsų tautie-

gyvenusi, bet ir buvusioj lie-
tuvų rinkliavoj gatvėse ji 
taip pa* su dėžute rinko au
kas. Su naujais lietuviais, 

daus. 
— 12 sunkesnių sužeidi

mu. Per dvejus metus No-
randos lietuviai dirbantieji dar neturinčiais kur gyven- , , . . 

ti, dalinasi patalpomis iki! k M y W ? ^ e . . t u r e ^ . 1 , 2 . • " „ nių sužeidimų. Sunkiausi su
žeidimą turėjo S. Punys. 

DIB. BRITANIJOJ 

jie susiranda sau butą. 
X BALF-o skyriai Bridge-

porte skelb:a rūbų, avaly
nes ir pinigiių aukų vajų, 
kuris prasidės gruodžio 18 Vargas su mokyklomis. 
d. ir bus tęsiamas ligi sau- D. Britanijoje veikia kelioli-
sio 20 d. Vajaus būstinė — ka lietuviškų mokyklų, ku-
lietuvių knygynas "Nemu- riose dirba pasišventę moky-
nas", 3143 S. Halsted St., ku- Į tojos atliekamu nuo darbo 
ris bus atdara8 kasdien nuo laiku. Tokių mokyklų vedi-
12 vai. dieną ligi 9 vai. va- mas yra surištas su didelė-
karo. o sekmadieniais ir šven 
temis nuo 1 ligi 3 vai. po
piet. Skyriai prašo visų; lie
tuvių ištiesti savo dosnią 

mis kliūtimis, nes susirenka 
vaikai nedideliais skaičiais, 
kartais po keletą ar kelioli
ka ir visi yra skirtingo am-

ranką — pagalbos, šalpos žiaus. Tėvai nekreipia už-
tremtinių: senelių, ligonių ir! tektinai dėmesio į lietuvišką 
šeimų su mažamečiais reika- j mokyklą ir vaikų nutauteji 

Ii ligoninėje. Jo sveikata pa
lengva taisosi. Vietos lietu
viai jį labai myli ir dažnai 
lanko, atvykdami čia netgi 
iš tolimesnių voetovių. 

— Juozas Paužuolis, vie-
nas žymesniųjų Belgijos lie
tuvių veikėjų, apleido Belgi
ją ir išemigravo 1 Kanadą 
Paskutiniu laiku jis buvo čia 
Br.U8selio-Antverpeno apy
linkės pirmininkas. 

— Kun. J. Danauskas gy
vena Belgijoje, daug padeda 
vietos lietuviams ir kartu at 
stovauja BALF-ą. Įvairio
mis progomis lanko lietuvių 
kolonijas, suteikdamas jiems 
religinę pagalbą. 

la bus panaikinta ateinan
čių metų sausio ar vasario 
mėnesiais. Taigi čia esantie
ji lietuviai galės dar kurį lai 
ką pagyventi. 

lui. 

D. BRITANIJOJ 
— "Amerika Pirty" Lou 

done. Londono Lietuvių Me
no Sambūrio grupė "Vaidi
la" gruodžio 0 d., Londono 

maa eina smarkiu tempu. Lietuvių Klubo salėje. 

Brazaitis Bonnoįe 
Gruodžio 12 d. | Bonną iš

vyko Užsienių Reikalų Ta
rybos Valdytojas prof. J Bra 
įaitis, Dr. P. Karvelis ir 
prof. Kaminskas. Numatyta 
susitikimas su Vokietijos 
kancleriu K. Adenaueriu, ku
riam bus įteikta Lietuvos lai 
svinimo reikalais pjp memo-

Už Kanarkele Užmokėjo 
$100,002.95 

Viena moteris iš Roaroke, 
111., Sacramento, Kalifomi* 
joj, pirko kanarkėlę už $2.-
95. Pinigus siuntė banko če
kiu. Banko tarrautojas vie
toj $2.95 per klaidą parašė 
$100.002.95 ir pasiuntė. 

Kanarkėlės pardavėjas pa 
Rirode sąžiningas žmogus, 
tiktai paprašė banko, kad jis 
paliktų jam tą čekį, kaipo 

Illir.ois valstybės statisti
ka rodo, kad per šių metų 
pirmąjį pusmetį gimimų 
skačius nukrito keturiais 
nuošimčiais. Pernai gimimų 
buvo 87.828, o šiemet — 85,-
489. 

na ' 

VLIK-as paruošė specialų 
memorandumą Vokietijos vy 
riausybei Bonnoje, kuriame 
iškeliame patys opiausieji lie 
tuvių tautos reikalai. Specia 
U delegacija vyksta į Bonną, 
kur stengsis pasimatyti su 
kai kuriais Vakarų Vokieti
jos vyrais. -

LIKVIDUOJAMA 
KRAUTUVE 

Nenaprastos Nuolaidos1. 
• Kinietiški medaljonai 
• Figūrėlės 
• Sveikinimų kortelės ui 

savikainą 
• Devocionalai (Religious 

I tems) 

ANN'S G1FF SHOP 
1455 BELMONT AVENUE 

(prie Greenview) 
LAkeview 5-5818 

ii3 

Miegama Sofa dėl dviejų ypatų, dieną sofa, o naktį lova 
Vertes $154.50, už . . . ( 4 4 f | co 

SUTAUPĄ $35.00 

MINKŠTA K£Dfi DYKAI KAIPO ŠVENČIŲ DOVANA 
Tas pasiūlymas tesis tik iki Naujų Metų. Sąlygos: leng
vus išmokėjimai. 15% rankpinigų. Charge Account, be 
rankpinigų 30-60 dienu* 

Jos. F. Budrik, Inc. 
8241 South Halsted Street Chicago 8. Illinois 
8409 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 

Atidarą iki Kalėdų kožna vakarą ir nedeidieniais 
^ 
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Susirinkimai Ir Parengimai 
LABDARIŲ ŽINIAI 

MARQUETTE PARK. — 
Labdarių Sąjungos 23-čios 
kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 17 d. 1:30 vai. po 
pietų Šv. P. M, Gimimo pa
rapijos sveitainėje. Bus ren
kama 1961 valdyba. 

—Vaidyba 
VISI SKYRIAI TURI 

DALYVAUTI 

PROGA SALEZIEČIUS 
PAREMTI 

Ateinantį sekmadienį, gruo 
diio 17 d. 3 vai. p.p. Ven-
geliausko svetainėje, 4500 S. 
Talman Ave. įvyks "bingo 
party" lietuviams salezie
čiams (klierikams) Venezue-
loje, globojamiems tėvo A. 
Sabaliausko, paremti. Daly
viai turės progos laimėti gra 
Uų dovanų ir bus pavaišinti G r u o d ž i o 1 7 4 2 ^ ^ 

va'. . , . •• v . pietų Šv. Kazimiero Akade Maloniai kviečiame visus m i j o j e į v y k s g v K a 2 i m i e r o 

dalyvauti. K o m U l i l i
 ! Akademijos Remejų Draugi-

—Rengimo Komisija j j o g B U f l i r i n k i m a 8 . V isų ARD 
PRAVCIAKONtJ NAUDAI 8 k y r l U V™*0me d a l v v a u t i -
P R A N C I Š K O N Ų N A U D A I Bus \'aldybos rinkimai. Bus 

CHICAGO. — Tėvų Pran- rapostas iš įvykusio "bin-
ciškonų klierikų naudai pa- go'\ 
rengimas įvyks gruodžio 17 Pirm. A. Nausėdiene 
d. 2 vai. p. p. Onos ir Stepo 
Zalandauskių namuose, 4046 
So. Francisco. Parengime da 

PASIRĄŽO ĮSAKYME 
£. 

WAUKE6AN LIETUVIŲ GYVENIMAS 
BENDROS KŪČIOS , VAIKU PUOTA 
. , _. . . . T»J?Ąm Sv. Baltramiejaus liet pa-

U- u J u- "rapijos vaikai turės kaledi-
ruotnene rengia bendras ku- n / v

J ^ a r i e n ę k u r i b U g 
čias dei naujai ir seniau at- ^ n ^ v a k

8
L i e t u . 

vykusių Uetuvių. Kūčios bus 8Vetaineie 
Lietuvių svetainėje gruodžio 
24 d. 7 vai. vak. Skaniai pa-
valgysite už $2.00 ir prisi
minsite mūsų tėvų senus pa
pročius. Atvyks ir Kalėdų 
Dėdukas iš Lietuvos. Komi-

B I R Ž E N A M S 
Birženų Klubo metinis ir 

lyvaus ir du pranciškonai. Į paskutinis šiais metais su-
Visi kviečiami į šį parengi- sirinkimas įvyks šių metų 
mą — "bingo' 

"LIETUVOS ŪKININKO" 
DRAUGUOS NARIAMS 
Pranešama nariams, kad 

š. m. gruodžio 17 d., 1 vai. 
po pietų Tremtinių Namuo
se, 2244 W. 23rd PI., įvyks 
"Lietuvos Ūkininko" draugi
jos priešmetinis susirinki
mas. Bus renkama valdyba 
1951 metams. Be to, bus ki
tokių pranešimų. Visi na
riai maloniai kviečiami at
silankyti. 

—Rast. A. F. Linkus 

gruodžio men. 16 d. dieną, 8 
vai. vak. Don Varnas Posto 

Federalinb teisėjas W. J. Campbel 
(sėdi) Chicagoje daro nutarimą, 
įsakantį geležinkeliečių brolijos va
dovybei sustabdyti iešmininkų strei
ką, {sakymo tuo tarpu niekas nepa

klausė — streikas dar plečiasi. 
(Acruc) 

Paieškojimai 
Paieškau Silvestro Ruz

gos, sūnų Jono Ruzgos, kilu 

Roman Saulens. 

svetainėje. 6316 So. VVestern j sio iš Šeiminiškių kaimo ir 
Ave. Vyžuonų valse., Utenos aps. 

Dienotvarkėje nustatyta: 
valdybos ir revizijos komisi-

Jo paties ar žinančius a-
pie ji prašau maloniai pra

jos nuveiktų darbų apyskai- i nešti šiuo adresu. Justinas 

T R U M P A I 
— Pranciškus Bujanaus-

kas šiomis dienomis yra sa
vo namuose ir labaį džiau
giasi, kad pasisekė sunki o-

siją sudaro: Jonas Borevi- * !« J[B d a r n 
chm Tpmnimaft Trinkau ir P e r a c i J a " J 1 B a a r v r a S11P^ 
cm*, Jeronimas inuRas ir ^ ^ j a U Č i a g i g e r į a u 

— Mirė Marijona Kasi-
liauskas. Ji Waukegan išgy
veno 48 metu®. Taipgi mirė 
Barbora Druba, kurį šiame 
mieste išgyveno 55 metus. 

— Stanislovas ir Ghristine 
Alkius, 1019 — 8th St., džiau 
giasi, kad jų šeima padidė
jo — sulaukė sūnaus. 

— Seserį M. Alfredą svei
kino mokyklos vaikučiai, y-
pač pirmas ir antras sky
rius, Varduvių proga. 

PAVYKĘS BAZARAS 
d v. Baltramiejaus metinis 

bazaras šiemet tikrai gerai 
pasisekė: kun. kleb. Čužaus-
kas, kun. Pr. Lukošius, Vyt. 
Rajūnas, Pr. Aikus, Myk. 
Schultz, St. Urbonas ir An
tanas Butkus daug dirbo, 
kad bazaras pavyktų, nu, ir 
pavyko — tai vienas iš pui
kiausių bazarų, kokį Wau-
kegan turėjo.' 

Ledo Karaliene 
Chicagoje 

Sonja Henie, ledo kara
liene ir jos "1951 Hollywood 
Ice ftevue" atidarymas įvyks 
Chicago Stadiume gruodžio 
23 ir pasiliks iki sausio 16 
1951 metų. 
Freddie Trenkler, ledo juok

darių karalius, dar kartą 
publiką prajuokins nepapras 
tais numeriais; bet vis dėlto 
Sonja Henie, ledo karaliene, 
kuri visus sužavi. Ji pasiro
dys nemažiau šešiuose, šio 
revue, geriausiai paruoštuo
se numeriuose. Jos partne

riai šiais metais yra Michael 
Kirby, Kanados figūrinio 
čiuožimo čempijonas, Ir John 
Walsh, jaunas Hoilywood 
žvaigžd§. 

Specialūs dienos perstaty
mai yra paskirti gruodžio 
24 d. ir gruodžio 31. 

1 1 

— Sv. Baltramiejaus mo
kykla yra taisoma 'ir įdėta 

Bazaras buvo sujungtas su naujos šviesos, 
kalakutų" vakariene, ku-1 — šv. Baltramiejaus, Sv. 

rioje dalyvavo 400 žmonių. Juozapo ir Sv. Antano drau-
Virtuveje dirbo Margareta | gijos gruodžio 10 d. turėjo 
Butkus, Gertrūda Karas, Ve susirinkimą. Buvo išrinkta 
ronika Gust, Elz. Čepaitis, 

ta, klubo valdybos ir revizi-( Bernotas, 132 Greennwich Pranciška Zelenekas ir Sta-
jos komisijos rinkimai 1951 j St., Philadelphiaa 47, Pa. 
metams, kaikurių įstatų pun — 

Bl DRIKO KADIO 
PROGRAMA 

gį sekmadienį Budriko ra
dijo programos iš stoties tu_vc? V ^ s ^ e (2453 W. 

ktų keitimas ir kiti reikalai. Paieškau Juozo širvinsko, 
Susirinkimas bus labai prieš karą Klaipėdoje gyve-

svarbus, todėl kviečiama kuo; no, į JAV atvyko 1949 m. 
gausiausiai jame dalyvauti. Apsistojo pas p u s br o 1 į 

—Kor. A. Šernas Frank širvį, Chicagoje. 
— Prašau atsiliepti šiuo adre 

PASKAITA IR FILMOS ! su: Juozas Alutis c o Clare 
APIE JAV ŽEMĖS CKĮ Fuller R. R. 1. Stockbridge, 
Š. m. gruodžio men. 16 d. Mich. 

(šeštadienį) 6 vai. vak. Lie-

WCFL, 1000 kil. nuo 5:30 
vai. po pietų dainuoja solis
tas Algirdas Brazis. 

Šias programas leidžia di
džiulė Juozo Budriko namų 
rakandų ir auksinių daiktų 
krautuvė Chicagoje, 3241 S. 

47 St.) Lietuvių Agronomų 
Sąjutnga Chicagoje ruošia 
dr. V. Manelio viešą paskai
tą tema "JAV žemės ūkio • 
politikos pagrindiniai bruo
žai". 

Po paskaitos bus pade-
Halsted St., kurioje dabar \ monstniotoB kelios kultūri-
eina didelis prieš kalėdinis i n e s {llm?« *P.le ^ V a t s k l " 
išpardavimas auksinių daik- jras_.*?"«• , u k l ° 8 a k*8-
tų, televizijų, radijų ir na
mams reikalingų baldų. 1951 
metų kalendorius nemoka
mai. —P. V. 

MIŠKININKŲ SUBUVIMAS 
Šių metų gruodžio men. 23 

d. 6 vai. vakare Lietuvos miš 
kininkai Chicagoje rengia 
Tremtinių Namuose 2244 W. 
23 rd Place, Chicago disku
sijų ir prisiminimų vakarą 
prie alaus. Šis subuvimas į-
vyks vieton tradicinės me
džioklės, kuri tuo metu kas
met buvo ruošiama Lietuvo
je. Bus keliami įdomūs ir ak
tualūs klausimai. 

Nepraleiskite progos pa
bendrauti. 

L. M. S-gos Išeivijoje 

Visi besidomintieji žemės 
ūkio klausimais kviečiami 
šioje programoje dalyvauti. 

L. A. S-gos Chicagoje 
Valdyba 

S P O R T A S 
Iš Chicagos Ateitininkų 
< 'Ateities" Sporto Klubo 

Veiklos 

nislava Rajūnas. Jos paga
mino skanią vakarienę. 

Prie bazaro prisidėjo mo
kyklos vaikučiai ir seserys. 

MOKYKLOJE 
Šv. Teresės Altoriaus puo

šimo draugijos metinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 17 
d. 3 vai. p. p. mokyklos kam 
baryje. Po susirinkimo bus 
užkandžiai. Kalėdų senelis iš
dalins dovanėles. 

IŠRINKO VALDYBĄ 
Šv. Baltramiejaus parapi-

1951 m. valdyba: pirm. F. 
Aikus, vice pirm. — T. Pa-
jūnas, rast. — A. J. Sutkus, 
finansų rast. — Juozapas 
Butkus, ižd. — Leo Sutkus, 
maršalkos — Felix Sėdas ir 
Juozapas Aikus. 

— Stanislovas Pazereckis, 
516 Victory, paskirtas Lib-
rary board nariu. M. Z. 

Kaip seniau, taip ir dabar at-
kai, kaip meteoras, išsiveržia iŠ 
ūkamj ir traukia paskui save lie
tuvių katalikų visuomenę. 

N —iSt. Lukšys 

Chicagos ateitininkų! spor- j jos Motinų draugija turėjo 
to sekcija savo paskutinia- j metinį susirinkimą ir kalė
me susirinkime nutarė per-'dinę puotą. 1951 m. valdybą 

TftVŲ ŽINIAI 

siorganizuoti į savistovų 
sporto klubą. Į klubo valdy
bą išrinkti: J. Manelis — 
pirmininkas, J. Soliūnas — 
vice pirmininkas ir reikalų 
vedėjas, O. Stankaitytė ir O. 
Blendytė — sekretorės, A. 
Vosylius — iždininkas ir A. 

sudaro šie asmenys: pirm. 
— Adelė Matulėnas, vice 
pirm. — Genovaitė Bukan-
tis, rast. — Pranciška Pluk
tas, kasininkė — Walter 
White. Nutarta turėti kovo 
mėnesį "Penny Earnivalą". 
Kun. Pr. Lukošius buvo at-

* Gruodžio mėn. 17 d. (sek- s e k c i3°s vadove, 
madienį) U vai. tuojau po Netolimoje ateityje klubas 
pamaldų kviečiamas Brigh- Į ^ | į t u o i a s u r e n S t i m e n 0 

ton Park šeštadienio pra
džios mokyklos tėvų susirin 

Markevičiūtė — mergaičių j silankęs į šį susirinkimą ir 
pasakė kelis žodžius organi-

kimas, kuris ivykB Sv. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos salėje. 1*ėvų komitetas 
prašo visus tėvus į susirin
kimą atsilankyti. 

vakarą. 
Klubo reikalais prašoma 

kreiptis pas pirmininką (ad
resas: 654d S. Talman Ave.; 
telef. VVAlbrook 5-2604) ar
ba pas reikalų vedėją (adre
sas: 2450 W. 59 St.; telef. 
HEmlock 4-9052). 

Š. m. gruodžio mėn. 18 d. 

zacijos reikalu. 

iai Veikia 

RYTOJ Į 
Skautininkių ir Skautinin- i (pirmadienį) 8 vai. vak. Me

kų Ramovės sueiga įvyksta Kinley parko salėje (39 St. 
gruodžio 17 d. 6 vai. vak. ir VVestern Blvd.) Chicagos b a M a r t ų 8elI*ą" S ^ « E ? 

TOVVN OF LAKE. — Lab
darių Sąjungos pirmos kuo
pos priešmetinis susirinki
mas įvyko gruodžio 10 d. šv. 
Kryž iaus parapijos sve ta inė -
je . 

P. Turskienė ir Elena Ged 
vi l ienė pranešė apie įvykus į 

Sandaros" salėje, 840 W. 
33rd Str. —Seniūnija 

Valdyba 
ŽAIBO SPORTO KLUBO 

NAWV DĖMESIUI 
CLEVELAND, Ohio. — gį ĮVAIKI PROGRAMA 

sekmadienį, gruodžio mėn. CICERO.—Gruodžio mėn. 
17 d., 1 vai. p. p. Čiurlionio 17 d. 2 vai. po pietų Sv. An-
ansamblio patalpoje įvyks vi tano parapijos salėje kvie-

*.. . .x:_ i_ ****. , . , čiamas Cicero L. Tremtinių 
E>raugijos narių ir Cicero a-
pylinkėje gyvenančių lietu
vių tremtinių susirinkimas, 
kuriam numatoma ši dieno
tvarkė: 

suotinis klubo narių susirin 
kimas. Nariai ir visi sporto 
bičiuliai kviečiami dalyvau
ti. 

LSK Žaibo Valdyba 

INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ ŽINIAI 

Š. m. gruodžio 17 d., sek
madienį, 4 vaL po pietų 
Tremtinių Namuose, 2244 
W. 23rd PI., šaukiamas Tech 
niškos spaudos sekcijos na
rių susirinkimas. Bus svar
bių pranešimų. 

Kviečiami į sekciją įstoti 
visi sąjungos nariai — spau 
dos darbuotojai ir norintieji 
remti mūsų veiklą. 

at-kų "Ateities" sporto klu 
bo krepšininkai žais turny
rines rungtynes su "Libby" 
rinktinės krepšininkais. Spor 
to mėgėjai kviečiami atvykti 
pažiūrėti šių rungtynių. Įėji
mas nemokamas. 

"Ateities" sporto klubo 
stalo tenisininkai: VI. Soliū
nas ir J. Maneliu dalyvauja 
Table Tennis Intertnediate 
School dvejetų turnyruose. 
Iki šiol jie yra laimėję VIBUS 
susitikimus. Finalinės rung
tynės įvyks šį ketvirtadienį. 

1) Susirinkimo atidary
mas; 2) Prezidiumo sudary
mas; 3) Revizijos komisijos 
pranešimas; 4) Valdybos pirl "Ateities" sporto klubo 
mininko pranešimas • apie I krepšininkus treniruoja Ge-

pa seimo metu įteikė $348. 
Apie centro veiklą pranešė 
Gedvilienė. Valdyba 1951 m. 
palikta ta pati: dvasios va
das kun. K. Barauskas, pirm. 
EI. Gedvilienė, vice pirm. — 
Petronėlė Turskienė, rast. — 
Ona Landienė ir Beneta Ci-
cėnienė, ižd. O. Vaznienė. 

Labdarė 

Tremtinių Draugijos peror
ganizavimą; 5) Tremtinių 
Bendruomenės Cicero apylin 
kės steigimo klausimas (vai 
dybos ir reviz. kom. rinki
mai) : 6) Atstovų rinkimai į 

rulis. Jo treniruojami krep
šininkai tikisi pasiekti gerų 
rezultatų. Treniruotės vyks
ta McKinley parko salėje 
kiekvieną trečiadienį 8 vai. 
vak. Klube krepšininkų šiuo 

Tr. Bendruomenės atstovų metu yra apie 30. Mergai-
suvažiavimą; 7) Einamoji tems krepšininkėms vado-

Techn. Sp. Sekc. Vad.|reikalai bei sumanymai, vauja O. Blendytė. 

25 Metu Sukaktis 
TOVVN OF LAKE. — Šv. 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 
10 d. Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. Nutarta turėt sky 
riaus veikimo 25 metų su
kakties bankietą. Vakarienė 
su gražia programa įvyks ba
landžio mėn. pradžioje Šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje. 

Rėmėja 

A. A. 
JUOZAPAS BLAŽYS 

kuris mirg lapkričio 20, 1950 
ir tapo palaidotas lapkr. 24d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jj į tu 
neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mos, atmindami ir apgailė
dami jo pasitraukimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. kleb. 
Jurgiui Paškauskui, kun. Juo
zapui Makarui, kun. Albinui 
Kiškūnui už mišių atlaikymą, 
kun. Kiškūnui už palydėjimą j 
kapines, kun. Paškauskui už 
atėjima į bažnyčią ir šv. ro
žančiaus sukalbėjimą, šv. Ka
zimiero Akademijos vienuoly
no seselėms ir Akademijos mo
kinėms už aplankymą koply
čioje, vargonininkui Ant. Gied
raičiui. K'"aborianis Mažeika ir 
lOvans, jjrabnešiama, Sv. Mišių 
ir gėlių aukotojams ir visiems 
kitiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje Ir paga
lios, dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; 
O tau Juozapai, lai Dievas su
telkia amžiną atllsj. 

Nuliūdę l ieka: Žmona, Dūk

ti" ir Giminės, 

REMKTTE "DRAUGĄ". 

R A D I A N T GL A S S 

This Infra-Red Heater you'U soon be 
seeing at your favorite Drive-J#i. 8x14" 
—115 Volts—300 Watts. Although 
designed as an In-Car heater for 
outdoor theaters, it's just right foi 
that siekroom; in fact, wherever local-
ized heat is needed. Siu on table or 
hang it on chair or bed—*lowly the 
soothing penetrating Infra-Red rays 
help chase away aches, pains—leay< 
you feeling worlds better. Postpaid 

$16.95. 

RADIANT GLASS 
DISTKIBŪTORS 

ĮSI South 4th Street 
Springfield, Illinois 

M M B 

A. A. 
DOMICFX£ KASILIENfi 

(Cassell) 
25 m. išgyveno Harristourg, Pa. 

Mite gruod. 15 į' f 1950. 5:30 
vai. ryto, sulaukus pusamž. 

GimP I,ietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 4 sūnūs: Antanas: Petras, 
marti Ona; Stanislovas, marti 
Marijona: ir Jonas, marti Ele
na. 7 anūkai. Brolis Vincas 
Hendrleks ir jo seimą ir kiti 
gimines, draugai ir paž|staml. 

Priklauso prie 8.L..A. 16- Kp. 
Kūnas pašarvotas Ridiko ko

plyčioje, 3354 S. Halsted St. 
l a idotuvės įvyks pirmadien}, 

gruodžio 18d. IŠ koplyčios 9:S0 
vai. ryto bus atlydėta į švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nniiudę: RūnOs, Marčkie, Anū
kai, Brolis ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Povilas J. 
Ridikas. Tel. YArds 7-1911. 

Kalėdinis Prekių 
Išpardavimas 

Budriko prekybos namuose di
delis prekių išpardavimas: elek
trinių prietaisų, televizijos apa
ratų, Jewelry, lietuviškų atvi
ručių, klasikų i r lietuviškų 
plokštelių (Rekordų). Lengvi 
išmokėjimai. Be to, 1951 metų 
gražus kalendorius nemokamai. 
Krautuvė atdara kasdien iki 9 
vai. vak., sekmadieniais nuo 10 
vai ryto iki 4 vai. p.p 

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
3241 S. Halsted St. 

M . CAIomet 5-7281 
f<#**^ > ^ » ^ ^ » » ^ ^ ^ ^ ^ » s » s » * > » ^ » ^ ^ ^ ^ » 

Puiki Budriko prekybos namų ra-
dio programa transliuojama B 
WCFL, 1,000 kil. radlo stoties 
kiekvieną sekmadienį 5:30 vai. p. 
p., Chicagoa laiku. 

X 
JUOZAPAS KARVELIS 

Gyveno 1118 N. Mozart Street 
Mirė gruodžio 15 d., 1950 m., 

4:15 vai. ryto, sulaukės 62 m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo ii 
Utenos apskričio. Amerikoje išgy
veno apie 2 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Elena; brolienė Marija 
Karveliene (gyv. Philadelphia, 
Pa.) , Svogerka Marija Malecka, 
ir kiti gunnės, draugai ir pažįsta
mi. 

Kūnas pašarvotas Kolssak'o Ko
plyčioje, 4255-57 W. Division St. 
Laidotuves įvyks pirmadienį gruo
džio 18 d. Iš koplyčios 9:15 vai. 
ryto bus atlydėtas i St. Fidelis pa
rapijos bažnyčią, 1406 N. VVash-
tenaw Ave. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę: Žmona, Brolienė, 
Svogerka ir kiti Giminės. I 

Laidotuvių direktorius L. A. 
Kolssak, Tel. ALbany 2-3600 

kl 

V Y R A I ! ! 

Ar Jums Reikia 

Gerų — 

• BALTINIŲ 

• SKRYBĖLIŲ 

• KELNIŲ 

• DIR2Ų 

• KOJINIŲ 
\ 

ATEIKITE f 

LIETUVIŠKĄ KRAUTUVĘ 
-

Norbut Mens Shop 

3358 S. Halsted St. 

From National Sporto in Cary 

: ^ , 

Tlie Famous 
Weathery Custom Rifles $2*5 to $425 
WINCHESTER Mb. 12 $93.45 to $171.50 

in all gua««8 
WINCHESTI:R M.O. TO 
RIFLE in 257-800 HH $30.06 . . $120.45 to $285 
BELGIUM BROWNiyG, 16 ga. $115.70 
RAVACiE, AVINCHKSTER, UKMINGTON 
MAfcUN 22 RIFLES $1S 50 to $125 
Gan Cleaning Kits 98c to $2.50 
Gun Racks $7.95 to $10.95 
M A S! A M > HVNT1MS CLOTHING 
i t A s s ANI> CHII»PK\VA B I R D BOOTS 
WILSON GOU" C U 1 1 8 

$89 to $75 §ot 
GOI-F CARTS 

$10.95 to $25 
GOLr JlAGK 

$8.95 to $65 
htachorn 5pc. CARVING SETS 

$7.95 to $24.95 
BPOHTSMAV8 COCKTAIL, 
HK.IIItAI.l. and 
\ V I \ E SETS %S to S5 
THKH1MOS ICE J I G S . .$17.05 
SPORT1NG .IE\VELRY, 

a oomplete line 

ICE SRATE8 . . . . 
$8.95 and up 

CHICAGO 
ROLLER SKATES 

$17.95 

^ = 

A Ct/>il»LFTI. LIXE OF: — 
TOBOGGANS. SKUS AN 

HOCKFY STICKS 
HAN1> HARMER8 . . $2.25 
Rlg Beam S|H»r*tmen> 
LANTERNS. $6.95 to $18.95 

KCHOOL SWEATERS 
BOWLlXG UALJLS. SHOES 

and BAGS 
and many ntnre hijrli jrrade itenis to elioo>e from 
GIPT CERTIFIC ATES . . . 

a happy t»ure-to-pleas« way to 
g i \ e \vlicn you are tin«t>rtaln of nuddng 

a spectfie selei>tii>n 

NATIONAL SPORTS 
132 W. 5tti Ave. (Near Adams) Gary, IndL Phone Gary 8-1516 

B o u t fuiyrei the SFOltT SHO\V Jau. 31 U» Feb. 4. 

^ 
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