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FRONTEJAU YRA PRIEŠLĖKTUVINE ARTILERIJA
DARBININKAI ŠYPSOSI, KOMUNISTAI TEMPIA BAGAŽE

Britai savo turtą
Persijoje ginsi? jėga

Mūšiams telkiasi šešiose vietose
Bandys laužtis fronto centre

LONDONAS, geg. 12. Ką tik išėjęs britų savaitraš
tis "Economist" rašo, kad už
sienių ministras yra {galiotas
pranešti Persijos vyriausy
bei, jog Anglo - Iranian ben
droves turto nusavinimui bus
pasipriešinta jėga. Tokiomis
pat priemonėmis bus ginama
ir Abadan naftos valykla, di
džiausia šios rūšies {staiga
pasauly.
Britų nota tuo reikalu bu
sianti greit pasiųsta, bet pati
užsienių reikalų ministerija
atsisakė paskelbti jos turini.
Savaitraštis "Economist" yra
nepriklausomas, bet labai ge
rai informuotas šaltinis.

TOKIO, geg. 12. — Nuo vakarinio iki rytinio Korėjos
pusiasalio kranto komunistų pasipriešinimas staiga padidė
jo — jie daugiau nebesitraukia ir gali pradėti pulti kiekvie
ną momentą.
Nors paskutinių 10 dienų;
bėgy sąjungininkų aviacija ir
Priešlėktuvinė artilerija
artilerija trukdė priešui grupuotis ir telktis, tačiau są Bet priešas parodė ir naujų
jungininkų karininkai teigia, dalykų, ko ikšiol neturėjo —
kad jam pasisekė permesti' jo susitelkimo erdvę jau sausavo jėgas iš vakarinio ruožo j goja priešlėktuvinė artilerija,
į centrinį maždaug į tas pa- j Lakūnai praneša, kad kiekčias vietas,, kuriose padarė j vieną jų lėktuvą dabar apprasiveržimą ir pavasarines šaudo priešlėktuvinė artile
rija ir stipri smulkesnių gin
ofenzyvos pradžioje.
klų ugnis, nors buvo manyta,
Šešiose vietose
kad komunistams trūksta
Daugiausiai priešo susi šaudmenų.
AFL laivu krovikų unija atsisakė pakrauti į laivą Rusijon išvykstančiu komunistu tarnautojų bagažą. Kairėje matosi supakuoti šal telkta bent šiose šešiose vie
dytuvai, skalbimo mašinos .televizijos aparatai ir kitoki "buržu ariniai prietarai", kurių nėra Rusijoje, bet kuriuos taip pamėgo
Amerikoje pagyvenę ''darbininkų tėvynes" atstovai. Nors buvo tik 15 keleivių, bet buvo pasirengę išvežti 17 didelių dėžių. Jos visos tose: prie Munsan ir Uijongniekam neduos liko krantinėje. Dešinėje, patys komunistai, darbininkams šypsantis, prakaituoja veždami į laivą lengvesnes dėžes.
(INS) bu vakaruose, prie Kapyong
Prašo aukos
ir Chunchon centre, prie Inatominiu žaliavų
J je ir Japonijos jūros pakraš
Su,y9ino veterara,s
VVASHINGTONAS, geg. 12.
Respublikonai
rinksis
ty
rytuose.
Didžiausia
kumš
XEW DELHI, geg. 12. —
— Armijos departamentas
tis
yra
parengta
prie
Kapy
Nehru pranešė Indijos parla
praneša, kad iki gegužės 1 d.
VVASHINGTONAS, geg. 12.
Chicagoje
ong,
mažiausiai
tuo
tarpu
jėmentui, kad už maistą su ki Jo globėjas Remon nuėjo su parlamentu - Kadangi pagal veikiančius
, kinai ir šiaurės korėjiečiai
šiaurėje.
Taigi,
I
S
e
o
u
l
š
i
a
u
r
e
e
tais kraštais keisis savo turi
įstatymus negalima į vetera
TULSA, geg. 12. — Respu- '&*
°
J - T ^ ' j y r a netekę 893,662 karių, iš
momis žaliavomis, tačiau ne
nų ligonines priimti Korėjos blikonų partijos komisija, ku- j puolimas rengiamas pagal tą j k u r į ų šiaurės korėjiečiams
PANAMA,
geg.
12.
—
Tas
pats
pulk.
Jose
Antonio
Re
Amerikai, ne Rusijai, nė kam
karo veteranų, kadangi Korė riai buvo pavesta surasti vie- j patį planą kaip ir pirmą kar- tenka 534,146 vyrai, o kinams
mon,
Panamos
policijos
vadas,
kuris
1949
m.
rudenį
atidavė
kitam neparduos atominei
jos karas yra neoficialus, tai tą 1952 m. partijos konvenci- tą. Bus laužiamasi centre ir 359,516. Fronto kovose netekenergijai gaminti tinkamų Panamos valstybės valdžią | A. Arias rankas, jj vėl vakar kongresas vienos paros bėgy jai, vienbalsiai parinko Chi- j e i pavyks skylę pramušti, U i , ta 620,660, o 125,880 karių
medžiagų. Toks esąs pagrin išvertė iš prezidento sosto ir pasodino į kalėjimą.
pataisė įstatymą ir Korėjos cagą. Nutarimą dar turi pa pro ją bus stengiamasi suka-' 3™ nebepajėgūs kariauti dėl
dinis Indijos užsienių politi Prezidentas Arias pradėjo
karo veteranams suteikė tas tvirtinti centro komitetas. Už
įvairių kitų priežasčių.
revoliuciją paleisdamas par dalinių Arias pasidavė ir bu pačias teises, kurias turi ir tą garbę dar rungiasi Phila- poti sąjungininkų jėgas į dvi
kos principas.
lamentą ir savo vienašališku vo areštuotas.
kitų karų ve teganai.
delphia, bet Chicaga greičiau dalis. Pirmą kartą pramuštos
Po to Remon paskelbė, kad
dekretu panaikindamas 1946
Ir Koriįįos ll||riweteranai siai laimes. Stipriausias kan skylės komunistai nepajėgė
Pavyzdys užkrėtė
Nepasirengę kariauti m. konstituciją o jos vieton tauta, kurią atstovauja Jo gydomi jrialtaįanii vafdžlos didatas prezidentūrai būsiąs] išnaudoti,
grąžindamas 1941 m. konsti vadovaujama policija, laimė lėšomis ir patys bei jų išlai sen. Taftas.
WASHINGTONAS, geg. 12. tuciją, kuri duoda preziden jo didelę pergalę.
AMSTERDAMAS, geg. 11.
komieji
gauna
kompensacijas
— Gen. Marsh alias penktą sa tui daugiau teisių veikti be Prezidento pareigas parla
— Čekai paleido iš kalėjimo
ir
pensijas.
Prezidentas
įsta
vo liudijimo dieną pareiškęs, parlamento kontrolės. Tą žy
olandų prekybininką, kuris
Irgi
strategas
mentas pavedė pirmajam vi tymo pakeitimą jau pasirašė.
kad pavojus susiremti su Ru gį jis padaręs todėl, kad kai
buvo nuteistas 15 metų kalė
ceprezidentui
A.
Arosemena.
sija dabar, atrodo, yra dides riųjų elementų veikla grasi
ti už ekonominį špionažą. Iš
VVASHINGTONAS, geg. 12.
Reikėtų
manyti,
kad
ir
par
nis Azijoje, negu Europoje. nusi krašto saugumui.
sėdėjo kalėjime 14 mėnesių.
— Ir Chicago Tribūne leidė
Churchill
laimi
lamentą
paleidžiąs
Arias
dek
Dėl šios priežasties atsargu
Paleidimo sąlygos neskelbia
jas McCormick pridėjo savo
retas
nebegalioja.
Arias
areš
Pradžioje
buvo
skelbiama,
mas esąs nepaprastai reika
mos.
LONDONAS, geg. 12. — balsą prie pasaulinės strate
tuotas
ir
laikomas
kalėjime
lingas, nes nė Amerika nė jos kad Arias savo žygiams turi
Vakar baigti skaityti balsai gijos ginčų. Jis čia kalbėjo
parlamento
prašymu.
Jo
slap
policijos
vado
(Panamos
ka
draugai nėra dar pasirengę
parodė, kad Anglijos savival
riuomenė) Remon pritarimą, toji policija, kurį buvo tik jo dybių rinkimuose vienintelė viename susirinkime ir nu
didesnio karo vesti.
• Pullitzer premijos už
braižė
būsimos
bolševikų
im
vieno
žinioje,
ir
kiti
jo
šali
bet kai parlamentas ir aukš
tarptautinį reportažą paskir
laimėtoja yra Churchilio par
čiausias teismas pasisakė už kai pasiduoda Remon polici tija. Pralaimėjo vietų darbo ir perijos ribas. Kadangi jis
tos Keyes Beech ir Fred
Prancūzijos ir Anglijos asme
Jei tikėti Remon, Arias
Mokesčiai ir mokesčiai prezidento pašalinimą ir pa jai.
liberalų partijos, bet labiau ny nekenčia Europos, tai ją
Sparks, Chicago Daily News
traukimą atsakomybėn už sa- pradėta revoliucija baigta ir
siai pralaimėjo nepartiniai lengva širdimi ir užleidžia
korespondentams, H o w e r
VVASHINGTONAS, geg. 12. v o t e i s i ų panaudojimą, pik. grąžinta sena konstitucinė pa
kandidatai, kurie ikšiol domi bolševikams. Išimtį daro tik
Biggart ir Marg. Higgins,
dėtis.
- - Atstovų rūmų mokesčių R e m o n s u s a v o ^u^
pasu.
navo savivaldybių tarybose. Iranui, Irakui, Turkijai, Grai
New York Herald Tribūne,
komitetas provizoriniai nuta- k o p a r i a mento pusėn ir paŠie rinkimai aiškiai parodę, kijai ir Ispanijai. Ispaniją iš
Relman Morin ir Don White
rė bendrovių mokesčius pakel g i u n t § g a v o d a i i n i u s į p r e z i .
kad
gyventojų
nuotaikos
žy
gelbėsianti jos geografinė pa
MacArthur patenkintas
head, Associated Press.
ti 2 bil. 80 mil. dol. metams. d e n t o r ^ ^ A r i a g g u i m t L
miai
pakrypo
konservatorių
dėtis
ir
gabiausias
pasaulio
Nutarta dar padidinti federaNEW YORKAS, geg. 12. —
linius mokesčius alui, likę- P o keturių valandų kovos MacArthuro sekretorius pa pusėn. Jei dar šiemet įvyktų generolas Franco. Irakas,
parlamento rinkimai, jie tik Iranas, Turkija ir Graikija
riams ir įvairių rūšių vy- prezidento rūmuose tarp jo reiškė, kad generolas esąs la
riausiai grąžintų valdžią se pačios apsigins nuo Rusijos,
nams.
slaptosios policijos ir Remon bai patenkintas gen. Marshal- nam politikos vilkui Churchi- jei sudarys apsigynimo sąjun
— Londonui apsisprendus nebeparduoti Kinijai strate
lo užtikrinimu, kad Formoza liui.
gą. Afrika nepateks bolševi ginių medžiagų, Singapore išleistas dekretas, draudžiąs Ma
nebus atiduota Kinijai ir ji
kams todėl, kad Amerika lajų gumą parduoti Kinijai. Gumos kainos tuojau krito.
nebus priimta į Jungtines
kontroliuojanti V iduržemio
— Indonezijos vyriausybė gi pareiškė, kad savo gumą
Tautas.
Gromyko vėl nusileido jūrą ir todėl, kad yra Arabi- parduos
visiems, kas tik pirks, nes reikia pinigų ryžiams
os
Jis taipgi džiaugiasi, kad
PARYŽIUS, geg. 12. — Gro J dykumos. Azija savaime pirkti.
NEW YORKAS, geg. 12. —
8. Turkiją, Graikiją, Ispa galop Anglija padarė reika
— J A V senatas n u t a r ė neteikti ekonomines pagalbos
N e w Y o r k o g u b e r n a t o r i u s D e niją ir Jugoslaviją priimti į lingų žygių strateginių me myko sutiko, kad patys už paaukojama Maskvai. Ameri
wey savo partijos draugų su Atlanto pakto organizaciją; džiagų plaukimą į Kiniją su sienių ministrai, jei jie kada kos laivynas pasirūpinsiąs, jokiai valstybei, kuri leidžia savo piliečiams prekiauti su ko
sirinkime pasakė kalbą, kunors susirinktų, spręstų nuo kad bolševikai iš Europos ir munistų valdomais kraštais. Tokį pat nutarimą jau yra pri
9. tvirtas ir vieningas visų laikyti.
rioje patiekė 11 punktų anti- laisvųjų tautų frontas, atmukurio galo pradėti svarstyti Azijos neatplauktų į Ameri ėmę ir atstovų rūmai. Tai vis bandymai prispausti visus nu
komunistinės kovos progra- š a n t v i s a s R u g į j o s pastangas
nusiginklavimo k 1 a usimus. ką. Štai tau ir "pulkininko" traukti prekybą su kom. Kinija.
— New Yorko gubernatorius Dewey ragina visą laisvąjį
Britai ir Formoza Ikšiol Gromyko spyrėsi, kad strategija.
mą:
jį suskaldyti;
pasaulį nutraukti visokią prekybą su Kinija, neskirstant
į būsimos konferencijos dieno
1. jokių nuolaidų komunis
10. tuojau įvesti Amerikoje
prekių į strategines ir kitokias. Daug ženklų rodo, kad neil
LONDONAS, geg. 12. — tvarkę pirmiau būtų įrašytas
tams jdkioje pasaulio dalyje; privalomą karišką jaunimo
Nutarė
apsidairyti
gai trukus taip ir bus.
Britų užsienių ministras pa Vokietijos nuginklavimo klau
2. jokiomis sąlygomis ne apmokymą;
— Buv. MacArthuro žvalgybos viršininkas, pasitrau
pripažinti raudonosios Kini 11. skubiai gaminti tankus aiškino parlamentui vyriau simas, o tik dėl jo susitarus, VVASHINGTONAS, geg. 12. kęs iš pareigų kartu su MacArthuro, yra gavęs pakvietimą
jos vyriausybės ir veto pa ir lėktuvus, nežiūrint kiek tai sybės nusistatymą Formozos svarstomas kitų valstybių nu — Nors respublikonų senato atsakyti į įvairių kongreso komisijų klausimus apie priešo
klausimu. Britai tebelaiko ga siginklavimas. Vakariečiai no riai labai kietai klausinėja
naudojimu užblokuoti jai kaštuos.
liojantį Kairo pareiškimą, ku rėjo atvirkščiai. Sovietams gen. Marshall, tačiau po jo 5 šnipų veiklą.
Jungtinių Tautų duris;
— Dar vienai Amerikos divizijai duotas įsakymas pasi
Dewey neparėmė gen. Mac
3. neduoti Formozos komu Arthuro pasiūlymo bombar riuo Formoza pažadėta grą nesutinkant, buvo pasiūlyta dienų liudijimo respublikonai ruošti išvykti į Europą. Pirmoji išvyksta gegužės mėnesyje.
žinti Kinijai. Tuo pačiu pa klausimą palikti išspręsti pa nutarę susilaikyti nuo oficia
nistinei Kinijai;
— Filipinuose 6 komunistų partijos vadai nuteisti mirti
duoti Mandžiūrijos bazes ir reiškimu įsipareigota atsta tiems ministrams. Po ilgo laus gen. MacArthuro politi
4. daugiau pagalbos Chiang blokuoti Kiniją karo laivynu,
už sabotažus, žmogžudytes ir kitus piktus darbus.
Kai-shekui ir leisti jam veik nes tą klausimą išspręsti ga tyti ir Korėjos nepriklausomy tampymosi Maskva galop nu kos Tol. Rytuose pritarimo.
— Brazilijos karo ministeris atvyko f Ameriką ir pra
ti prieš komunistinę Kiniją li tik karo ekspertai ir tie, ku bę. Britų vyriausybė mano, sileido, bet vėl pridėjo sąly- Mat, ne viskas jau taip pa dėjo lankyti kariškus centrus ir karo pramonės įmones*
kad abu įsipareigojimai yra! gą, kad ministrai būtų įparei prasta, kaip atrodė po gen.
taip, kaip jis norės;
— Pakistanas pasodino už grotų visus savo komunistų
rie prieina prie žvalgybos tu įvykdytini, bet Formozos goti įsirašyti į konferencijos MacArthuro pareiškimų. Jie
5. visokios prekybos nu rimų žinių.
vadus. Neseniai jie su generalinio štabo viršininko pagalba
klausimo sprendimas turi bū dienotvarkę Atlanto pakto ir nutarę stebėti ir laukti.
traukimas su Kinija;
rengė sukilimą. Jų veikla buvo išryškinta štabo viršininko
Dewey palietė ir MacArthu ti surištas su Korėjos byla. Amerikos bazių Europoje
6. abiejų partijų bendra
bylą nenagrinėjant.
KALENDORIUS
darbiavimas remiant Japoni ro pašalinimą. Jis teigė, kad Pirma turi baigtis Korėjos klausimus.
— 18 korėjiečių ir japonų pradėjo teisti amerikiečių
Gegužės 12 d.: šv. šv.: Ne
prezidentas turi teisę jį at- karas, įkurta nepriklausoma Vakariečių atsakymas į pa
jos taikos sutarti;
teismas Japonijoje. Jie pagauti šnipinėjant. Grupės vadas
7. padėti sukurti Jungtines • leisti, tačiau reikėję atleisti Korėja, po to tik sprendžia skutinį Gromyko pasiūlymą rijus ir Achilejus. Senovės: buvo Š. Korėjos armijos karininkas.
Vaidevutis ir Viligailė.
mas Formozos klausimas .
dar nežinomas.
i mandagesniu būdu.
Europos valstybes;

Indija

Panamos prezidentas jau kalėjime!
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PRIEŠUI KARŠTA

PRANEŠIMAI

LAUKINIŲ GYVULIŲ GREITIS

Pagerbs motinas

Attention Vacationers!
MAKE RESERVATIONS NOW
TOB. A REAL VACATION

Žmogaus, mašinų ir dan-1 kuris buvo tarp uolos ir
Lakeview Lodge at
gaus kūnų greitumas len- j džiunglių, jie išmatavę nuEagle Lake
gvai išmatuojamas
sekun statė, kad 100 jardų prabėRate $30.00 to $40.00 a week
džių tikslumu, bet laukinių gimui, liūtui tereikėjo tik
Includes room, meals and boats
1
gyvulių greitis daug , sun 5,5 sek., tik klausimas, ar Children half rate, special rate to
groups
kiau nustatyti, o jų esama liūtas išnaudojo visą savo
greitų, pv. antilopė lengvai pajėgumą.
Mr and Mrs. A. R. Zuris

«

— Cicero, ffl. — Motinos
Dienoj minėjimas bus gegu
žės 13 d. 1 vai. p. p. Šv. An
tano parapijos salėje. Prog
ramoje : iškilmingas aktas,
Adolfo Markelio paskaita,
vyrų choras ir šeštadienio
mokyklos mokinių pasirody
mai.
Kviečiame motinas ir vi
sus kitus dalyvauti. Įėjimas
nemokamas.

pralenkia automobilį,

važiuo

PAW PAW, M I C H .

jantį 60 mylių į valandą.
Jauniausias generolas
Tuotarpu kai Afrikos mirti
Japonijos sostinėje katali
F O R T H E GKANUEST
nai nuodinga gyvatė, vadi
kai vyrai savo susirinkime
VACATION
nama Mamba, tepasiekia tik
kalbėtoju turėjo brig. gene It's Kane's Moens Lake Resort
30 mylių į valandą.
HONEYMOONERS
rolą J. Henebry. Tai jauPLAN NOW!
Apie gyvulių greitį, daug
Enjoy
your vacation a s
many
legendų yra sukūrę medžio niausis aviacijos generolas hudredp have a t this popular moresort—accom. 95. Reduced
Ateitininkams
tojai, bet vieną iš tikriausių JAV-bių karinėse pajėgose. dern
r a t e s for June—$40 to $50 per
week each. Lodge o r cottages
reikėtų laikyti, tai Stewart
Chicagos ateitininkai ren
with delicous meals. Bar, dancE.
White,
kuris
su
garsiu
ing,
tennis, swimming, boating,
Daugiausia
visų
kitų
gražių
kasi rytoj 10 vai. į Aušros
golfing, etc. Travel time from
Afrikos tyrinėtoju Kunnin- dalykų gyvenime mes galime tu Chicago, 7 hrs. car; 8 h r s . t r a i n ;
Vartų parapijos bažnyčią
ghamu bandė nustatyti liūto rėti po du, po tris, tuzinais, šim 3 hrs. plane. Don't wait, reservabendroms šv. Mišioms ir Ko
tions limited. W r i t e for folder or
greitumą.
Vienas
iš
jų
pa
tais!
Daug
gražių
rožių,
žvaigž
call 9212.
munijai už gyvas ir mirusias
sislėpė už uolos, o kitas iš- džių, saulėleidžių ir vaivorykščių,
KANE'S MOENS LAKE
motinas.
baidęs liūtą iš džiunglių ant brolių, seserų, tetų, pusseserių ir
RESORT
f i
- * *
Jungtinių Tautų kariai apšaudo Kinijos komunistų pozicijas Karejos fronte.
(IN3)
Member
Rhinelander
Better
lygumos, paleido keletą šū pusbrolių, o tik vieną Motiną vi
Resort Ass'n.
Budriko Radio Programa
RjHINELANDER, WI^CONSIN
kas yra buvęs aktyvus koo paruošusi su tos niokykios vių jo pagąsdinimui ir kada same plačiame pasauly.
Minėdami Motinos Dieną
—K. D. Wiggin
peratininkas ir prekybinin auklėtiniais gražių parengi liūtas prabėgo tą atstumą,
Delis
Hotel Helland \Yisconsin
pasiklausykite šį sekmadienį
Wis.
kas Lietuvoje, gi tremtyje, mų.
Lietuviai laimėjo 1:0
T K I i E P H O N E 158
Budriko radijo programos
Hanau, suorganizavo ir jam
Nearest everything; Delis b o a t
men. 6 d. Chica- sėkmingai vadovavo Lietu
docks, movies, business distriet,
iš stoties WCFL, 1000 kil. o Gegužės
s
restaurant, railroad station, new
5:30 vai. po pietų. Tikrai š
lietuvių futbolo koman- vos Pašštininkų Sąjungos ko
Municipal
s v i m m i n g pool. H a s a
Reikia tik džiaugtis
fine
reputation
of long standing.
pasgereste grąžomis daino- ! <** Lituanica viešėjo Joliet peratyvą "TAUPA".
š. m. balandžio 21 d. at gaideliečiai stovėdami leido Recently remodeled
and
decorated.
Hotel
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Grand
Ęapids
vaidin
VVATERBURY,
Conn,
—
įvairias replikas, tartum no open until November lst. s —
mis, kurias sudainuos solis
Waterburio ateitininkai sa tojų trupe iš Chicagos ir vai rėdami iššaukti giliau vedan
t a s A. Brazis. Bus geros taškus, nugalėjusi vietos IrAidų 4 numeris
dino „Lietuvos Sūnų ir Duk tį konfliktą. Piketuotojai, į
muzikos. Reikia pastebėti, ving vienuolikę 1:0. Tai buDėl spaustuvės perorgani- vo parengtąjį veikalą — ko
de Haas' RED 0AKS
terų"
draugijos
salėje
Stali
mediją
'
*
Svetimos
plunks
jų
užgauliojančius
žodžius,
k a d B u d r i k o krautuvėj, 32411 vo sunki kova ir laimėjimas, žavimo
„ C_ 1
An American P l a n Resort
i l ccS Hakted » dabar eina ' mūsiškiams
atiteko pasku- ! ^ m u v AIDŲ
^ v *4 / numeris
^"
* ne"
no linijos pakalikų — komu- nekreipė dėmesio. Paklaus
Good Meals — 17 Guest Cottages
nos"
jau
trečioje
vietoje
pa
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S Halsted St. dabar
ka- g ^ j o išeiti nustatytu laiku.
ioar eina
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With Complete P r i v a t e B a t h s
minllt&L
rodė. Po premjeros Water- nistų premijuotą
didelis gegužės mėnesio iš- ! ttimn ėe s e žaidimo minutėse, ka
veikalą ti atsukdavo plakatų teks In the h e a r t of the St. Germain
ėnesio
iš- •da krito
s e žaidimo
minutėse,
ks Skaitytojams jis buvo išsiun bury sekantį sekmadienį vai
rakardu
lemtingasis
įvartis,'
fishing area. Ali s u m m e r sports.
„Gieda Gaideliai".
tus ir pasiūlydavo pasiskai Golf
!
& Riding nearby. Come and
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r>rapardavimas namų rakandų daįkrito lemtingasis įvarti,
pląy or just relax during your
dino Ansonijoje, kur vietos
tyti
plakatą,
Naujakurių, judresnes vi
a™
z i 0 * €»
vacation or Honeymoon.
Write,
televizijos aparatų ir auksi- ; LiUianicai
atnešęs
trečiąją
pergalę
National
Soccer
Lea
.
J
žmonių
pasakymu
jie
tokio
phone
or
wire.
Skirstantis
namo,
teko
su
nių daiktų specialai nupigin 1
suomenes dalies delegacija,
G E O R G E & J A N E EYONS
Šiame AIDŲ numeryje ra parodymo čia neturėję.
gue
pirmenybėse.
tomis kainomis.
KAGLE R I V E R , WISC.
sužinojusi komunistinės pro- sitikti daug piliečių, kurie
šo:
Br.
Zumeris
—
Žmogaus
Pirmame kėlinyje mūsiš
Gegužės 6 d. iš eilė s tre-1 pagandos datą ir vietą, nu- aiškinosi, kad „Gaidelų" pa
sumasinimas,
J.
Venckus,
S.
kiams žaidžiant prieš vėją,
č|ą sekmadienį gastroliavo | vyko pas „Lietuvos Sūnų ir sekėjų buvo suklaidinti — Išskirtinas pasirinkimas geriausių bal
Partizanų daina
J.,
—
Psichoanalizė
(Freud),
aiškiai vyravo šeimininkai,
Hartforde. Pasisekimas bu-! Dukterų" draugijos pirmini- P i r ^ ° bilietus; grjzta namo dų. Juras už fabriko kainas. Ateikite
per radiią
ir įsitikinkite. Nepaprastas pasirinki
kurie ilgą laiką buvo užgu Zenonas Ivinskis — Merke vo puikiausias. Publikos bu- ką pasikalbėti ir paaiškinti, *e»gi«*§ „Gaidelių
gie- mas.
Daug prekių atsargoj. Labai
— Chicago, III. — Dar ne lę Lituanicos vartus, bet I lis Giedraitis arba Lietuva
an :
lengvos
sąlygos.
COMMUNITY
kad šiuo vaidinimu jųjų " ' CREDIT HOUSE 3452-54 W. 16tb
dviejų amžių sąvartoje. Gro vo pilna salė. Šios gastro draugija gali tik pasitarnau
seniai susiorganizavęs vyrų
Amerikos lietuviai, buki St., CRawford 7-9780.
^ t ^
7:iZZ
L i ^ \ r f °
e a s i * k t i n e i s t e T ' žin § literatūrą atstovauja J. lės yra didelio darbo ir tų
Lietuvių puolimas šiame kė Aistis, Jonas Mekas, Leo žmonių pasiaukojimo rezul ti komunistams — demokra me ryžtingi. Negalime to
Gečo, Motinos Dienos sekma
tijų priešams. Pasiūlė dele leruoti panašių draugijų, ku
linyje tegalėjo pasireikšti nardas Žitkus ir Aloyzas Ba tatas.
dienyje (V.13) " M a r g u č i o "
t i k p a s k i r a i s p r a s i v e r ž i m a i s , ronas. Plati apžvalginė da
gacija, kad vadovybė neleis- rios leidžia savo pastogėse
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SUTAUPYK PINIGU
radųo valandoje, tarp lutų k u r į u o s
^ „ ^
prisiglausti tautos ir mūsų
iešininku
v
e
i
Iisinuomuok 'Trailer*
lis. Visas mimeris iliustruo vadovams r e p e r i u i Vikto- J?. *»
^ ^ ba^piketuo^
&J* s ū n U žudikams ( . , - , d
ų 1 0t, a
pi
ą
4
.,
v
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.*P*I5 nusivdk
lėje,
priešingai
f
je° _ * ° i,J ™ ^ J ?
be didelio vargo likviduoda tas dail. Jono Rimšos kūri FUI Vaitkui,^ del&ratoriui
MONTCLAIR
TRAILERS
Chicagoje išpildys ir Lietu
jaina
paskelbta
fce
tik
lietuĮ
r
6834
W.
Fulkrtori
TUxedo 9-2552
vo.
niais.
dail. K. Jatužjui ir organi
vos partizanų dainą "PražyTrailers
perka,
parduoda,
išmaino.
visko
j
e
spaudoje,
bet
anglis
Antrasis kėlinys, į kurį
zatoriui
Dr.
V.
Šmulkščiui
Užkabinimo
prietaisai
visom
mašinų
do jazminai". Be vyrų ok-; u t u a n i c 0 B v y r a i b u v o s u d &
koje;
tuo
būdu
bus
dešifruo
EKSKURSIJA
už šį darbą tenka tik pa
rūšim
teto Motinoj Dienos progra j ę v i s a s v i l t i s , i r g i n e b u v o
ta
jų
draugijos
kai
kuri
už
— Chicago, 111. — Gegu dėkoti ir patiems savo dar
moje dalyvaus p. Daudžvar- jiems perdaug isekmingas.
kulisinė veikla, kuri kartais
bu
ir
triūsu
pasidžiaugti.
žės
14
d.
7
vai.
vak.
Moterų
dienė ir aktorė Kevalaitytė. Nors žaidžiant su vėjo pa
JAU IŠSPAUSDINTA
aikštėn,
—Žiūrovas prasiskverbdavo
Sąjungos 20-tos kuopos na
bet nutylėta.
galba, puolimui nelabai kliSportininkų susirinkimas javosi ir šeimininkai pirmą- rės lankys City Furniture
Bal. 21 d. vietos spauda 3368 S0 HALSTED ST.
Co., 6156 So. Halsted str.
Cicero, 1H. — Gegužės 14 šias 16 min. stipriai atakavo Kas norėtų dalyvauti—malo
paskelbė, kad „Lietuvos Sū
LIETUVIŠKA
nų ir Dukterū" draugija ren
d. (pirmadienį) 8 vai. vaka- mūsiškių vartus.
16 min. e i k i t e susirinkti n u r o į į l
KRAUTUVE
gia Stalino pakalikų—komu
ro šv. Antano parap. kam-1 kamuoliui esant prie Litua-; a d r e s u 7 v a j v a k # g u s gra
WATERBURY, Conn.
veikalą
piniame kamb. 1600 So. 49 nicos vartų baudos aikštelė- j ^ d o v a n ų "D§1 daugiau in- Jau nuo seniau šioje padan- nistų premijuotą
S t Ciceroje yra šaukiamas je, vienas iš gynėjų sufola f o r m a c i j ų skambinkite Onai gėje susispietė nemažas lie- „Gieda Gaideliai", kuris sa
visuotinas Cicero lietuvių vo priešininkų puolėją, ir t e i . P a u r a z i e n e i š i u o telefonu: tuvių būrelis, kuris visą tai vo paskirtimi yra šmeižimas Turime Vyriškų Smulkių
sporto klubo TAURO narių Į sėjas priteisė bauduų (11 j V I r g m i a 7_8826.
ką papildomas atvykstan-1 V l s a tal > k a f n e , komunistų
susirinkimas. Jame bus ap- metrų) Joliet naudai, tačiau
čiais tremtiniais. Atvykusie- ;> ro J u J e " g f y t o ' šmeižiama Rūbų Iš Geresnių Rūšių
Elena Statkienė
ji gi pagyvino lietuvišką kiekviena demokratija,
svarstyta daug svarbių rei-! jį vartininkas Perkūnas pui• BALTINIŲ - VIRŠUTINIŲ
6 vaL
veiklą šioje "parapijoje".
Hamiltono g-vėj suIK APATINIŲ
kalų, jų tarpe vieno, oendro i kiai sulaikė. Po šio įvykio
J
v
F J J
:
:
.
fsirinko daugiau kaip 100
• KULNIŲ
Chicagos lietuvių sporto klu atsigavo ir mūsiškiai, kurie
litai balandžio 22 dieną n u a j a k u r i u s u aUtinkamais
irgi pradėjo grasyti Joliet *
• SKKYBĖL1Ų
bo sudarymo klausimas.
protestuodami
Visi klubo nariai privalo vartams, bet be pasekmių.
Per Sekmines VVaterbury ateitininkų globojamas Wa- p l a k a t a i s >
• KAKLARVŠ1Ų
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min.
atėjo
ilgai
lauktasis
šiame susirinkime dalyvauti.
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• KOJINIŲ
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kada
lietuvių
cen
LSK TAURO valdyba
dins "Aušros sūnūs'' veika
• VASARINIŲ MEGSTL'KŲ
domeno
3-jų
veiksmų
kome
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tro puolėjas Sadauskas, nuo lą. Warterburio visuomenė
M
Marijos apsireiškimu. Fatimoje
diją
Svetima 8 plunksnas , v a i k u r i e k l a u s i t l e j 0 , kokia
skersinio atšokusį sviedinį, laukia su susidomėjimu to
1917 metais aprašymas.
I>emesio nannj savininkai!
Tolimesnis futbolininkų
kurią reikia laikyti puikiai č i a demonstracija ir prieš
nelaikomai įsodino į Joliet vaidinimo
A T L I K I T E VTSIS DARBUS
pasirodymas vartus, pasiekdamas vienin- Dailininkas Kazys Jatužis pavykusią. I r ateityje sce- k ą D a u g U m a šio krašto ge
DABAR
Pritaikytas gegužes mėn.
"Tuckpointing",
m ū r o pataisymai,
.
itar§
Gegužės mėn. 13 d. 3 vai. \ teų š i o s u s į t įkimo įvartį.
dirba Waterbury fabrike ir nos mėgėjai žada pasirody- r o g v a l i o g i h e č i
langų užkamšymas, d ū m t r a u k i ų
skaitymams
pataisymai, ir 1 1
tį su Krumino Pabaigtu-. k e t a v i m u i i r d e k o j o 0 a ^ .
p. p. prie 59-tos ir Paulina
labai
daug
darbuojasi
pasta
Edv.
Visas d a r b a s garantuotas.
128 pusi. Kaina $1.00
St Santvaro ' K o - | l f t t o r i a m 8 b e i dalyviams už
Nemokami apskaičiavimai.
gatvių Chicagos lietuvių fut
tant ateitininkams parengtą vėmis
Uisakymus
su pinigais siųskite:
20
METŲ
BIZNYJE.
bolo komanda Lituanica žais
vaidinimą, kurie gastroliuo vomis del laisves' ir Petro ž y g | p a s k a t i n a n t į s u s i k a u p .
Skambinkite m u m s pirmiausiai.
"DRAUGAS",
Prieš metus atvykęs... ja po apylinkės lietuvių ko Vaičiūno * 'Naujaisiais žmo ti prieš bendrą pasaulio prie
penktąsias savo rungtynes,
HAFER
&
C0.
2334 So. Oakley Ave.,
n ė m i s »>
— Chicago, 111. Antanas lonijas.
susitikdama su stipria Swešą — komunizmą.
452 EAST 79th STREET
Chicago 8, UI.
HU. 3-1286
des komanda, šis vienetas Gintneris, prieš metus atvyTikime ir laukiame!
Šis pikietavimas buvo pir
Agota Dūdienė
augina
Užsakytos knygos siunčiamos pastų.
pereitą sekmadienį pasiekė kęs iš tremties ir dirbąs Wa- gausią šeimynėlę ir nepai
Be to, šeštadieniais vei- j masis šiame mieste. Policija
augštą pergalę, įveikęs Apo- \ bash Railroad Company pre- sant to kaip artistė Water- kia Lituanistikos kursai, ka tuojau atvyko į vietą, kad ATEIVIS SPECIALISTAS LAIKRODININKAS taiso Įvairiausių f u mu
ir sunkiai pataisomus laikrodžius. Dirbo Lietuvoje i r Vokietijoj 20
lio vienulikę net 6:0. Todėl kių stotyje, nuo š. m. gegu- būrio ateitininkų trupėje va riuos lanko nemažas skai-, neįvyktų koks nesusiprati- metų. Turi gerus pažymėjimus. Savo moderniškoj dirbtuvėj t u r i d a u g
yra laukiama aštrios kovos, žės 1 d. atidarė tavernos biz- žineja su gastrolėmis po a- čius lietuviukų. Kursuose mas tarp
piketuotojų ir dalių Europos ir Amerikos laikrodžiams. D a r b a s sąžiningas, nebrangus.
JONAS ŠVELNYS
kadangi lietuviai žada leng- nį 3200 S. Halsted St. Chi- pylinkes. Ji taip pat moky mokoma lietuvių kalba, te- „Gaidelių" pasekėjų. Nauja- 0533 S. Fairfteld Ave., Chicago
29. III. (Marquette P k . p r i e CaJifornijos)
vai nepasiduoti.
| cago 8, tel. VIctory 2-8947. tojauja šeštadieninėje lifcua- vynes pažinimas ir Lietuvos kuriai sau ramiai žygiavo
Tel. "VVAlbrook 5-9524. Laikinai įėjimas iš kiemo.
—K. Vejas l pro S. ir D. draugijos salę, o
Naujas tavernos savinin-1 nistikos mokykloje, kur yra istorija.
Edv.

SPORTAS

t »
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kuinui

Piketavo radonus gaidelius

-m

NORBUT
MEN'S SHOP

Cia metras klesti

VVaterburio žinios

sa:
Įvyks š. m. gegužės 13 d. (sekmad.) 4 vai. p. p.
Sokol salėje, 2337 South Kedzie Avenue
Režisūra
;
GASP. VELIČKOS
Muzikine dalis
muz. STP. SODEIKOS
Šokiai
A. VALEIŠAITES ir L. GRIGAUŪNATTES
Instrumentaline dalis
« B. PAKŠTO
Dekoracijos
dail. P. KAUPO

Ii a

i

^

'Nemunas Žydi"

Vaidinime dalyvauja virs 80 asmenų. Tame skaičiuje
dramos aktoriai, ansamblio dalyviai dainininkai-šokejai ir
liaudies kapela.
Po vaidinimo šokiai, grojant B. PAKŠTO kapelai
VEIKS IR BUFETAS

G a s p a r o
Veličkos
2-JŲ VEIKSMŲ MUZIKINE PJESE

Kviečiame visus spektaklyje dalyvauti —
L. M. Ansamblis "DAINAVA"

DAINAVOS ANSAMBLIO PREMJERA
\ .^aaiJMB»**^^,

•
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Bilietų kaina $1.75 (su taksais))
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^

^

^
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Šeštadienis, geg

12 1951

^^
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DRAUGAS

imt*r«»d a* >*-.-on.vOH*» WH*4 Mar«w *.. . » . , ąt Ojloafo,
Tnder the Act of March f. 1179.

Ullnois

Member of th«»Catbo1lo Pr«w Ass'n
Publisheti daily. eieept Sun laya.
by the
Mthuanian Catholic Prea» Society.

9UB8CR1PT10N RATES:
$7.00 p«r year outMde of Ohlcago
$8.00 p«r year in Ohicajco & Cicero
$7.00 per year in Canada.
Kor^Urn $10.00 per year.

PRENFMERATA:
Chieagoj Ir Cie«roj
Kitur JAV »r Kanadoj©
U i s 1 t n y j e

tt

I

DieNttĄSfnl

mln
$2.60
$2.26
$2.90

Dfc/tfTOAS

rmCK^O

ILLINOIS
PANAMOS RIAUŠIŲ VAIZDAI

1S34 S. o«k)p> A»e., Chteajco 8, III. Trt. VlrglnU. 7-IUM0; 7-M41; 7-««43

meto
$4.60
I4JMI
$6.60

, ..

I #

THE LITHUAMAN DAILY FRIEND

Metams
$8.00
$7.00
$10.00

..-.

1 mSn.
$0.90
$0.80
$1.00

KINIEČIAI TURI
LAKCNŲ

GERŲ

spaudoje jau nekartą bu
vo paleista gandų, kad MIG
-15 naikintuvais skraido so
vietų ir net vokiečių lakū
nai. Gen. Stratemeyeris tuos
gandus paneigia. Patys ki
niečiai turi gerų lakūnų. Jų
dalis kadaise
amerikiečių
buvo paruošti ČhiangKaišekui. Skraidė a m e rikiečių
eskadrilių sudėtyse.
Ame
rikiečių aviacijos eilėse at
liko
skraidymo ir kovos
| praktiką. Dabar tie lakū
nai kiniečiams yra nepamai
nomi eskadrilių vadai...
Žinoma, amerikiečių lakū-

RIMTIES
VAIANDELEL-

Šventoji Dvasia
KUN. F. KAPOČIUS
V

Ateitininkų ideologas prof.
Redakcija straipsnius taiso savo ouoiiura. Nesunaudotų straipsnių ne
yra ne
saugo. Juos grntmtk tik • unkšto susitarus. Redakcija u* skelbimų turi Stasys Šalkauskis
ni neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
kartą kalbėjęs: — mūsų lai
kų nelaime, kad žmonės ne
atkuria savyje gyvosios dva
šios, nebesimeldžia į Šven
tąją Dvasią. Ir dėl to jis
AMŽINA MEILE
pranašavo Europai sunkią
Mylėsi savo tėvą ir motiną... Taip yra Dievo įsa ateitį. Mirdamas jis pats bu Kol diktatoriškai nusiteikęs Panamos prezidentas A Arias buvo nuverstas, kelias dienas vyko ,riau- I ?,W Y r a Panašesni UŽ kinieC1U
*= ..__ ^ *-„_._,___ . . „ _ . . . .
-,,.„
Tačiau, jeigu raudo
^
kyta. Taip ir pati prigimtis sako. Protingas žmogus ne vo šios pranašystės liudinin šė-. tarp jo šalininkų ir priešų. Paskutinis mūšis pasibaigė prezidento Arias areštu ir pasodinimu į
į kalėjimą. Aukų skaičius: apie 12 užmuštų ir per šimtą sužeistų.
(INS) j noji aviacija, Mao-tse-tungo
gali nevykdyti šio įsakymo. Tačiau, kiek daug yra ne ku.
įsakyta, pradėtų savo ataKo šiandieną
pasauliui
dėkingų vaikų, kurie įskaudina tėvų širdis, kurie pamirš
PASKUTINIOJI
MOO-TSE-TUNGO
KORTA
ti už akių, sudaužant jos lėk j k a s v isdėlto JT kariams atrūksta ? Pradedant prof. šal
ta juos ir kurie ir didžiausiam jų varge, ar ligoj nė šaukš
tuvus Mandžiūrijos aerodro t e į t ų sunkios
dienos. JT
kauskiu ir baigiant berašte
to vandens neateis paduoti.
muose. JTO diplomatų įsa- j kariuomenė įprato naudotis
lietuviško kaimo močiute,
Motinų Diena ir švenčiama tam, kad kurstytume di- bus atsakyta — gyvosios
kymai
generolams
tokio , visišku savo aviacijos praVYT.
KASTYTIS
Kanada
desnę meilę savo motinoms. Toji meilė neturi nutrukti, dvasios, Šventosios Dvasios.
žingsnio neleidžia padaryti, našumu. Priešo
lėktuvai
ar mūsų motina bus dar gyva, veikli ir mūsų reikalais Matydami bet kurį, einantį
Abi Korėjoje kariaujan- į 300
sviedinių.
Negausių Tolimųjų Rytų aviacijos vir- virš f r o n t o linijų gausiau
tebesisielojanti, ar ji jau bus senatvės ar ligos palaužta, I klystkeliais, sveiko Lietuvos j čios pusės naudoja griežtai U T divizijų skaičių vykusiai šinir.kas gen. G. E. Strate- n į e kada nepasirodo. Dėl to,
ar, paganau, jau mirusi. Kaip motinos meile savo vaikams ] kaimo gyventojai telinkėda- j skirtingą kovos taktiką. JT papildo turbininiai naikintu meyer, norėdamas sumažin- savaime suprantama, sumayra amžina taip ir vaikų meilė motinai neturi būti nu vo jam tik — šventosios kariuomenė, nepasižymėda- vai t bombonešiai, karo lai ti raudonosios aviacijos o- žėja karių atsargumas. NeDvasios. Šios Dvasios vedini \ m a dideliu karių skaičiumi, vyno patrankų ugnies užtva fenzyvos pavojų, turi tik vie tikėta raudonosios aviacijos
traukta.
prieš komunistus yra pasta ra. Tuo tarpu komunistai j ną jam prieinamą priemonę a t a k a ir frontui ir užfronMes čia nekalbėsime apie motinos vaidmenį platesne ] ^ ie ^ ? 7 ? J i _
nuolatinį Šiaurės Karėjo- t e i g a l ė t ų padaryti didelių
čiusi moderniško karo tech kovą metė ir ligi šiol tebe
prasme. Apie tai girdėsite iš sakyklos, o kaikur ir kal somą Lietuvą.
niškąsias priemones:
karo meta pėstininkų mases, gink j je esančių komunistų aero- nuostolių,
bėtojai salėse motinos rolę tinkamai vertins.
Kas ji yra?
Karo laivynas
Korėjos
laivyną su didžiaisiais lėk luotas vien tiktai lengvai-1 dromų bombordavima. Tų
Šauksmai, | aerodromų tenai priskaito- vandenyse taipogi imasi yJi yra tiesos Dvasia. Nuo tuvnešiais, aviaciją, tankus j šiais ginklais.
"LIETUVOS MOKYKLA*'
latinė žmogaus dejonė že-, įr gausią artileriją. Jos tiks birbynės, švilpynės ir graną ma iki penkiasdešimt. Kiek p a t i n g ų atsargumo priemoSenesnieji lietuviai dar atsimins anuos laikus Lie mėje, — nėra tiesos, nėra las — techniškuoju prana i tos lydi kiekvieną, raudonų vieną dieną amerikiečių bom n i l | P r i e p r į e šlėktuvinių patuvoje, kuomet motina, pasiklupdžiusi gavo vaikelius ir teisybes! Žmogaus širdis iš šumu padaryti priešui kaip jų ataką. Komunistinė Ki bonešiai minėtuosius aero- trankų nuolatos budi vyrų
besukdama ratelį, beverpdama, mokė juos skaityti iš lie siilgusi tiesos kaip ištroškęs galima didesnių nuostolių, nija vis dar, galima sakyti, dromus apmėto bombomis,! f TUj>c>s> h&d nepassitortcitų
tuviško elementoriaus ir melstis iš lietuviškos maldakny- briedis tyro vandens šalti kuo mažiausiai
savo aviacijos, sugadindami pakilimo ir nu-1 f> e a r l Harbouro istorija,
nustojant j nenaudoja
Naktimis
ges. Ji tai darė slapta, n e s caro valdžios pastatyti žan- I nio. Tačiau tiktai Dangus! s a v o karių. Vadinasi, į pir- j nors lėktuvų ji iš Sovietų sileidimo takus.
darai budėjo, kad lietuvis neskaitytų lietuviškai spausdin tegalėjo duoti tikrąją tiesą, mą planą JT generolai sta-! Sąjungos yra gavusi nema komunistai užlygina bombų
Korėjoje duobes. Taip ir vyksta nie
tą žodį, kad nesimelstų iš lietuviškos maldaknygės, tuo už kuria tūkstančiai jos liu to milžiniškus karo medžią-j žą kiekį. Taigi,
vyksta karo
medžiagų ir kada nepabaigiamos lenkty
dininkų laisvu noru paauko- gų kiekius.
Konversuokime naujaip!
labiau, kad savo vaikų lietuvių rašto nemokytų. Lietuvė .
K* -M ii triržmonių masės kova. Netau nės tarp amerikiečių bomboKaikurie prikaišioja^ kad
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. T• i jo savo gyvyDę. x\es j*e s
„Time"
k orespondentas
pydami savo karių gyvybių, į nešiu ir komunistų su kastu į A i n 7 r i k o s lietuviai * maišo
motma aukojosi ir savo vaikų gerovei ir savo tautai. Ji Į '
§ V entosios Dvasiog bal- pasakoja tokį beveik feljepasalioj** •*#-* — • — * - # - komunistai buvo spėję pa-į va is rankose..
net savo gyvybę rizikavo. Sunkiais Lietuvos priespaudos !
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ir spaudos draudimo laikais ji buvo Lietuvos Mokykla, | j į yra m e į l ė s Dvasia. Nie- fronto linijų — vienoje kal
džius. Tačiau ir iš tų prie
vienintėlė lietuvių tautinę sąmonę žadinanti mokykla. Ir, k 0 nėra taip baisiai supro- voje pasirodė vienui vienas
? - ' i ri tam tikrą skaičių iš sovie- kaištautojų nevienas varto
bombonešių - B- ja svetimybes, be kurių bū
tos •'mokyklos" nuopelnai yra neapsakomai dideli. Jei | fanuota šioje žemėje kaip kiniečių kareivis. Amerikie giausia yra vietinio P°bu- >
džio, nes galutiname rezul-į Jį* „• . y
,.
,
ne ji, kažin, ar būtų atkovota spaudai laisvė, ar tauta būtų | šventas žodi s — meilė. Da- čių artilerija į jį tuojau ati
raudonųjų tų galima apseiti
2 9 ko į
Sie
tate' pergale kare nulemia i
P J*
Humoristas iš vienų ir ki
priėjusi prie laisvo ir nepriklausomo gyvenimo, kažin j bar dažniausiai meile Vadi dengė ugnį ir paleido net
bombonešiai
kiekvienu
metu
narna grubi savimyla, ab
moderniški
ginklai — ir
ar iš viso mūsų tauta būtų išlikusi gyva.
tų tokios kalbos galėtų sugali
41 pakilti iš Mandžiūrijos
soliučiai pamirštant, kad my
ypač aviacija.
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Taigi, ar mes galime užmiršti anų laikų lietuvę mo lėti reiškia išsižadėti savęs vybės. Amžiais žmogaus šir
J
*^
I aerodromu ir JT fronto hm-! daryti šitokių sakinių eilę:
tiną? Jokiu būdu ne.
dis
plakė
siekdama
minėto
ir reikale pasiaukoti iki gy
Ilgai lauktoji komunistų i ] a n u s e t i bombų kruša. Ki-1
Katė evakavo pastalę. Lie
Esame tikri, kad ir šiandien bolševikų pavergtoj Lie vybės netekimo. Meile pra gėrio nepaisant, kad niekas pavasario ofenzyva buvo su- j n i j a t u r i didesnį kiekį sovie- tuvoje luksusines vyžas pin
ta. Vakar dženitorius rezig
tuvoj motina yra pasiėmusi vaidinti panašų vaidmenį. Ir vardžiuojame net gatvėse šioje žemėje nėra jo radęs. laikyta per keletą
dienų.,j t u g a m y b o s turbininių nai- navo. Kakročiai muses nu
šiandien ji yra vienintelė mokytoja, bandanti išugdyti sa už pinigus parduodamoji šir Žmogaus prigimtis nekinta, Komunistų gausios divizijos: kintuvų MIG-15. Gen G. M. konkuravo, šuo perėjo į ones tai gamto s šauksmas, šį kartą granatų ir švilpy Į stratemeyerio nuomone —
vo vaikuose gilią Dievo ir tėvynės meilę, vedančią į kovą dis ir siela!
fenzyvą. Pelės mūsų reziden
Ne. Meilė tegimsta tik iš nes tai Dievo balsas. Ne nių pagalba neįstengė prasi MIG-15 prilygsta amerikie ciją dezertavo. Restaurane
už atkovojimą šventųjų teisių į laisvę ir nepriklausomybę.
Šventosios Dvasios. — Nie sunku tais pažadais žmogui laužti per aviacijos ir karo čių turbininiams naikintu
vrms F-86 Prie Yalu upės j P**ie valgio gerą dezertą priLIETUVĖ MOTINA SVETUR
kas negali tupėti didesnės suklaidinti. Nes jis kaip kū laivyno koncentruotą ugnies
dikis ar peteliškė puolanti užtvarą. Mao-tse-tungo stra MIG-15 jau yra numušę po-1 dėjo. šunys po jėlą daro rei
meiles
už
tą,
kuris
guldo
Bet nereikia užmiršti lietuves motinos vaidmens iš
liepsnon.
a m e r i k i e č i ų sus. Jardo centre auginame
strategija, kuri remiasi žmo ra didžiųjų
savo
gyvastį
už
savo
myli
eivijoje. Ir čia nuo jog ar tik nedaugiausiai pareina re
Tačiau, modernias gėles. Besė iš se
Ir tūkstančius metų ala- nių mase, jau prieina liepto bombonešių B-29.
muosius,
—
Išganytojo
žo
ligijos ir tautybės palaikymas jaunose kartose. Juk mo
roja Jievos vaikai, maudy- galą. Atrodo, jam teks keis iš Mandžiūrijos MIG-15 ne- *> " * s o P a d a r e modernią
džiai.
g
a ^ J į e k t i dabartinės fron , ™ z g o t ę . Mūsų boisas 3 au
tina yra pirmasis įtakingasis asmuo savo vaikų tarpe.
K
Ji yra Dvasia-Kūrėja. Dan damiesi savo kraujuose iki... ti savo srateginius planus.
,.*Tr
,T
v - iy. u. angliškai konversuoja. šunų
Ji yra pati pirmoji mokykla. Jei ji norės vaikus išauklėti
šiai
dienai!
O
šėtonas
triumRAUDONOSIOS
A VIACI j to linijos. Negali ]ie ir^ly- a n s a m b l i g m i t i n g u o i a i r u n i .
gaus ir žemės grožis yra Jos
ir religinėj ir tautinėj dvasioj, ji to pasieks. Jei nenorės, sukurtas. Didieji meno pa fuotfa, kvatodamas klaikiu
JOS D E B I U T O B E L A U, dėti komunis . J « J j g L m . loja. Likvidavome blaJ
atsisakys, ar šiaip jau šioj pareigoj apsileis, kas kitas minklai, nuostabieji muzikos demonišku juoku...
užfrontę. Jiems reikahn-,
kakroKIANT
anihilaV0me
gi aerodromai arčiau f ron
labai sunkiai galės tą spragą užkimšti. Turės sunkumų veikalai, kultūros laimėjimai
Mylėkime Šventąją Dvasią!
Tolimesnės atakos, parem to, kur salima būtų nusileis čius. Žvirbliai okupavę re
ir mokykla, nors ji ir lietuviškiausia būtų.
yra Jos įkvėpti. Kur nėra
gūžtose.
Savo meilę Jai parodysi tos žmonių mase, darosi be ti papildyti kuro atsargoms. ziduoja karvelių
. .
„
. | Šv. [Dvasios vyksta grioviStanislovaitis savame lote iš
Gerbdami ir mylėdami savo motinas, visais galimais j m a s i r chaosas, šiandieną me brangindami tiesą. Ar tikslės. Komunistų kariuo Todėl,
siekiant
pašalinti
lentgaliu susikalė modernią
būdais apeliuokime į jaunąsias lietuves motinas, kad jos j dreba pasaulis, laukdamas toji tiesa būtų mums malo- menei reikia to didžiojo ko- MIG-15 netikėtos atakos pa
reziderciją. Reik amputuoti
neatsisakytų būti pirmąją savo vaikams lietuviška mo- [ ateities įvykių, gresiančių ni ar ne, ar ji būtų mums zerio, kuriuo dabar taip sėk vojų, amerikiečiams belie- j viščiukų "kojas, juk tu jų ne
kykla. patiesiančia" stiprius pagrindus tiek religiškumui j s u n a i k i n t i ' i l p a * Jam^ truk-', naudinga ar ne. Mylėkime ją , ming'ai ^ o j a * JT.daU- ka nuolatiniai
Š. Korėjos j valgysi. Mūsų boisas dar ne
: labiau uz viską: labiau ne- | m a i — aviacijos. Tada ko- bombordavimai,
nors tas, sukombinuoja poterių.
Ar
tiek lietuviškumui. Reikia neužmiršti,
kad lietuvės motinos S ' a Dvasios — Kūrėjo
v
1
m u n i
t
i
vaidmuo šiandien yra didesnis ir garbingesnis negu bet- ' Ji yra kiekvieno gėrio S a l - Į ^ ^ <> ^JL™ ™*:.™'
'
? * ' J S S ^ J ^ . ^ t žinoma duoda labai men-1 Julius jau stardavo dirbti?
gu
savo
sužadėtinį
ar
suža
tų
pirmykštį
pranašumą. žinoma, auou
kada mūsų tautos istorijoj. Padėkime joms tą didįjį vaid tinis.
o p r o _ I Vienas čikinas apsigimę in
dėtinę.'negu
save
patį.
5
Tai
paskutinioji,
lig
šiol
dar
t
— Man visada šviečia sau
kus rezultatus, nes 50 aero-, ^ . ^
-ir sumenį tinkamai ir garbingai vaidinti.
KolektavQ
nepanaudota
Mao-tse-tungo
Lietu* is iš prigimties yra
dromų paversti netinkamais kombinavo.
Lietuvė mo:ina, nuo tavęs daugiausiai pareina lie lė, — džiaugiasi tas, kuris
Anis Rūkas
korta. Reikia manyti, jis
turi
šventą
Dvasią.
Laimė,
tiesos
*nylėtojas.
Seniau
bū
tuvių tautinės gyvybės palaikymas!
skraidymui nėra jau taip la
ramybė, laisvė, viltis, švie davo lietuvis skolindamas dabar kaip tik ir svarsto
bai lengvas uždavynys —I Krikščionis yra tass kurs tiki
susis optimizmas yra Jos kaimynui pinigus, nusiveda raudonosios aviacijos panau
dovanos. Tik pažvelgę į žmo jį f nuošalų kampelį, kadi do j imo galimybesL S j u n g i  tuo lrbiau, kad MIG-15 ne- Kristaus Dievystei, kurs laikosi
...
-,• j v
u;i;*v,^ i* Jo įsakymų, o ypač Dievo ir Ar.
nių veidus ir akis, pamaty ninkas nematytų. Nes j i s ninku pusėje pastebimas diJ
reikia
didelio
pakilimo
ir
»
?' •"£
būdavo
tikras,
kad
skola
Į
delis
susirūpinimas,
nes
ne
Paskutiniuoju laiku žymiai padidėjo spaudimas į prez. sime, kad vienų — visados
r
timo meiles įsakymų,
Trumaną pabalinti iš kabineto valstybės sekretorių Dean nušvitę, blaivūs ir saulėti, bus grąžinta. Dabar pašau-1 tikėta raudonosios aviacijos nusileidimo tako.
_ ' K a r d Faulhaberis
linis melo tvanas palietė ir ataka JT kariams galėtų paAcheson. Prie to daug prisideda neaiški Achesono po kitų — paniurę; jų akys įlietuvio tyrą širdį. Nuvaly- daryti labai didelių nuostolitika Tolimuose Rytuose ir, suprantama, gen. MacArthuro bestos į žemę, jie amžini
skeptikai ir pesimistai. Tei kim tat savo sielas ir šir- liu. Sunku dabar pasakyti,
pasakytos kalbos.
I ar komunistinė Kinija išdrįs
singai sakoma, kad veidas ir dis Sekminių ugnim!
Prie to prisideda ir jo buvusieji draugai demokra akys yra sielos veidrodis,
Mūsų tautos himno auto- mesti į kovą savo aviaciją.
tai. Ir jie jau pradeda jo nebeginti. Ir jų manymu Ache- jame atsispindi arba Dievas, rius, tarsi Šv. Dvasios į-'Amerikiečių oro laivynas tosonas turėtų pasitraukti į šalį, kad atstatytų partijoj arba pikto dvasia.
kvėptas, paraš§: — ir tiesa I kiu atveju be abejo, imtų
vieningumą.
ir šviesa mus žingsnius tely j bombarduoti
Mandžiūriją,
Jos priešas ir jo taktika
kur tuo tarpu dar nėra nu
di.
Achesonui pasitraukus, jo vietą tikriausiai užimtų , _ .
_
Kada liejasi kraujo upe kritusi nei viena bomba.
- • irir,L
.
T> „i Tj^i* ~
Tiesos antiteze — šėtonas.
liai už melą ir klaidas, kaip
vyriausias teisėjas Vmson. Kalbama ir apie Paul Hoffman, j • i e tuviškai iis
*^k*
50 AERODROMŲ ŠIAU
1,
kilnu
yra
kentėti
ar
mirti
buvusį ECA administratorių. Minimas ir John ^ o ^ ^ ! m e l a r i s
RINĖJE KORĖJOJE
Dulles bet, atrodo, respublikonai bandytų jį atkalbinti.
Didysis melagis panaudo už Tiesą, kuri yra Šventoji
Gali buii, kad netrukus ir patsai Achesonas pasi ja Dievo įdiegtą žmogaus Dvasia.
Raudonosios aviacijos oSkaidrūs laiškai į užsienį džiugins JAV...
siūlys Prezidentui atsistatydinti.
j siekį — tiesos, laimės ir gy-Į — Veni Creator Spiritus! ' fenzyvai galima būtų užbėg

Lietuvės motinos didysis vaidmuo

DVI SKIRTINGOS STRATEGIJOS SĄVOKOS '
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICACrO, HUNOIS
—————__

LIETUVIŲ AUDITORIJOS SALĖJE

— R E N G I A

Programoje dalyvauja: smuikininkas P MATIUKAS,

Sį šeštadienį, gegužes mėn. 12-ta d.. 1951 m.

Akompanuoja A. \AMASt

sišiauše , bet ir taorp pačių kata gyvenimo ligoms
ir negalioms
likų dėl j o vieningo nusistatymo gydyti. J i pramatė būdą. pačioms
nebuvo. T a d labai reikėjo, kao socialinių
blogybių
priežastims
pasisakytų pats aukščiausias Baž pasalmti. Kinas buvo
pridėtas
nyčios autoritetas — popiežius. prie socialinių negerovių šaknies.

Darbo žmonių reikalai
K I BĖROM NOVARUM
V . V A I T I E K C N A S , C h i c a g o , UI.
Lygindami dvidešimtąjį amžių, mė žmones laužyti IHevo nuoskurio pirmoji pusė paženklinta tarus ir mindžioti artimųjų toidviejų pasiulinių karų, giliu ran- ses, šiais laikais dėl ypatingų
du, o antroji pradėta trečiojo ekonominių sąlysrų amoniu silpgrėsmėje, su devynioliktuoju, k a * numui padeda d a r dažniau su
kas linkęs pastarąjį
augštinti klupti...
Kaikurių sąžinės taip
kaip kūrybos ir gerovės amžių, i sukietėjo, kad priėjo tą nuomoGalbūt kaikuriais savo* bruožais nę, jog jiems yra geros visos priepraėjusiojo amžiaus vaizdas i r monės, kurios padeda didinti pelyra patrauklesnis, kaip dabar ną,... Savo naudą jie pastatė aujjšgyvenamojo. Tačiau devyniolik- čiau už viską ir net iš didžiautojo amžiaus darbo žmonių pade- sių nusikaltimų artimui nedaro
tis
palyginta su dabartine y r a sau jokių skrupulų" (Qua. ankaip naktis palyginta su diena. no).
Devynioliktojo amžiaus teehniA r bereikia stebėtis, kad šitokos laimėjimai i r darbo sumašini- kia socialinė padėtis netruko s u
nimas įgalino pasiturinčiuosius su silaukti atoveikio, kuris iš paariu
telkti vienose rankose gausiai ga- dų supurtė visą viesajj gyvenimą
mybos priemonių i r padare j ų Liberalizmas pagimdė
soeializįmonių samdiniais tuos,
k u r i e ' mą. Socializmas savo ruožtu panuosavoms. gamybos priemonėms šaukė gyvenimą n ir liberalizmo
įsigyti neturėjo lėšų. P e r gana vaikaiti — bolševizmą. 1847 m.
trumpą laiką išaugo galingos ka- pasirodė "Komunistų
manifespitalo tvirtovės, įsisteigė tūkstan- t a s " . Prasidėjo perdėm materiaėiai didelių įmonių su gausiais listinis, Karolio Markso, Fridribfiriais
samdomų
darbininkų. Į cho Engelso Įkvėptas, vadinamo
Kapitalo tarnyboje atsidūrė mi-; marksitinio
socializmo
sąjūdis,
lionai žmonių, kurių visas turtas šaukiąs darbininkiją j kovą ne
tebuvo j ų darbo rankose.
, tik prieš kapitalo piknaudojimus,

I r 1891 m. gegužės 15 d. Leo
nas X I I I paskelbė pasauliui savo
•111
\ i ;~-. L.„
i.i
ul1u:mi1
enciklika
darbininkų
klausimu,
nuo jos pirmųjų žojižių pavadin
ta. 44 Rerum novarum". Šitoji en
ciklika autoritetingai parėmė, iš
ryškino ir suivirtino vysk. Kette
lerio i r jo bendraminčių pralie
tąjį socialinį sąji\dį. Su visu Baž
nyčios orumu j i įvardino sociali
nio gyvenimo blogybių priežas

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO
Sale atidarą nuo 6 valandos.
įžanga SI, s u taksais.
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twfl«MI> l*urL> visais laikais M- Ne tik liberalai ir socialistai pa-

mm uova.runr' tebėra aktuali ir
reikšminga, O jos 60 metų sukak
ties minėjimas y r a ne tik katali
kams, U't visai darbininkijai di
delė šventė.

The Greaf New WESTINGHOUSE
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i savo darbo pragyvenančiųjų žmo
Deja.
IX»vynioliktojo amžiaus nių, akivaizdoje paneigimo ir paūkuiio gyveninio praktikoje vyra- niekinimo Dievo ir prigi m tosios
vusi lU>eralizmo idėja įgalino ga- teisės tvarkos ūkiniame gyvenime
mybos priemonių savininkus savo ir tarpusaviniuose darbo bei kasantykius su darbininkais taip pitą.o santykiuose,
akivaizdoje
tvarkyti, kad tie santykiai, nors plėšančių pasauliui skaudžių liforma'.iai buvo remiami darbinin- beralizmo
sukurtose
socialinės
ko "laisvo n o r o " sutikimu, fak- netvarkos pagrindų. Bažnyčia netiškai statė darbininką kartais net liko abejinga
ir neveikli. Dar
į žiauresnę padėtį kaip forma- prieš komunistų manifesto pasilaus vergo.
(Pats vergų darbo rodymą dideliame Vokietija p r a
naudojimas buvo
užgintas
D. monės centre Boehume katalikų
Britanijoj 1833 m., Prancūzijoje klebonas, vėliau įžymusis Mainzo
—1848 ir J V — 1862 m.). Atsi- vyskupas Ketteleris pradėjo skelb
minkime tik mažamečių panau- ti socialinio gyvenimo reformų
dojimą darbui ne tik vorpyklose neatidėliotinų būtinumą.
ar audyklose, bet i r kaikuriems
O jo pamokslas prie kapo laidarbams anglies kasyklose. Atsi- dojant 1848 m. revoliucijos aukas, |
minkime 12—14 valandų
darbo \ tarp kurių bu v i ir jo bendramindieną moterims dienos ir nakties i ėių, buvo ne tik apsnūdusios ir
metu, i r moterų kaip
pigesnės ' sutingusios pačių katalikų
sąžidarbo jėgos naudojimą,
patiems j nės supurtymas. ne tik amžių būvyje nugulusių dulkių nuo sosunkiesiems darbams,
nežiūrint
nei amžiaus, nei nėštumo, nei svei j cialinės Evangelijos prasmės nukatos reikalavimų.
Atsiminkime pūtimas. bet ir drąsus posūkis vi
draudimą darbininkams sudaryti sos katalikų socalinės minties pa
savo organizacijas ir streiko tei gal naujųjų laikų ūkio sąlygų iš
sės varžymus.
Primityviausioji keltus reikalavimus.
Žodžiu ir
technikinė darbo apsauga. Nenor raštu,
iš sakyklos ir iš parla
muotas darbo laikas. Tarpusavi mento tribūnos šis įžvalgusis ga
laikų
nės darbininkų konkurencijos iki nytojas pradėjo naujųjų
nepateisinamo minimumo nuvary katalikų socialinį sąjūdi.
Kettelerio balsas neliko tik ty
tas darbo užmokestis. Jokios so
cialinės pagalbos ligoje, nelaimė ruose šaukiančiojo. J a u 1846 m.
je, nedarbo atveju. Be lėšų ir be pramonės centre Klberfcld—Wuteisių, alkio ir skurdo plakamas pertai kunigas Kolpingas įsteigia
darbininkas pa'.iktas pelno gau pirmąja darbininkų draugiją (Oe
sellenverein), kuri su laiku iš
dytojų neaprėžtai valiai.
Tuo būdu "darbininkai, pali augo i tikrą Vokietijos darbinin
kę vitni be apsaugos, buvo išduo kų tvM-otvę. Gyvas krikščioniško
ti turtingųjų savanaudiškumui ir sios socialinės minties veikimas iš
nepažabotam darbdavių
gobšu Vokietijos netnfkus pasiekė Bel
mui... Tuo būdu maža turtuolių giją, Prancūziją ir kitus kraštus.
bei pasiturinčiųjų saujelė yra už Darbininkija pajuto palaiminsi
dėjusi
plačiosioms
vargingųjų Evangelijos atramą savo sunkioj
masėms beveik vergijos p a n č i u s " kovoj dėl būvio. Tačiau iš antrrv
(Rerum novarum). O "nepasoti pusės naujajam socialiniam są
namas turtų ir laikinųjų gėrybių jūdžiui nestigo ir priešininku.

Ir šiandieną, po 60 metų, -Re-

10. Melski Dangaus pagal
bos. Be J o pagalbos t u esi
1. Atsimink, kad moters ir jiems padėti ištiesk savo bejėge, o Dievui padedant t a
vo namas virs dangumi.
dora
brangesnė u žvisas
rank
brangenybes.
6. Gyvenk ne vien šia die
p
2
irmiausia t u turi siek
na, bet būk visuomet pasi
ti moterystes ir tada moti ruošus visokiems netikė
nystes.
Dzūkes, aukštaites, suval
tiems įvykiams ir savo vai
3. Tu turi būti savo namų, kus mokyk taupyti, juodai kietes ir žemaites Mamas, pa
dainavusias dainų ir paseku
jaukumo sukūrimo meiste dienai.
sias pasakų, Motinos Diano
ris, kad tavo šeimai savi na
7. Savo kilnumu daryk ge- je sveikina
mai būtų mieliausia vieta rą įtaką į savo vyrą,, o tavo
— Juozas Būga
pasauly.
] vaikai tebūnie tau tavo gy-

DEŠIMT JSAKYMŲ MOTINAI

Hilo mieste
Havajuose,
Marijos
vienuolyno brolis į 4. Tu turi turėti sau už- v e n i m o V l l t i s J a u pats turėjimas asmens,
Mauricijus Sarber sulaukė tikrintą ekonominę
nepri-1 b. Atsimink, kad tikras kure padės verkti — sumažina
92 metus amžiaus ir švenčia ! klausomybę.
grožis yra sieios gilumoje. I l j į ^
tis. Ji nurodė veiksmingas prie- deimantinį jubilejų savo vie' 5. Išgirsk visuomet kitus
9. Kalbėk visuomet išmini
—V. Alfieri
mones įsivyravusioms socialinio nuolinio gyvenimo.
šaukiančius pagalbos varge tingai ir maloniai.

Pati savaime šitokia garny bos bet ir prieš Dievo išpažinimą ir
organizacija nebūtų bloga, jeigu Bažnyčią, prieš prigimtąsias žmotarpusavinius darbo ir kapitalo gaus teises. " J žmonijos sąnarius
santykius .rikiuotų socialinis tei- Įsimetė mirtį nešąs maras, j a i
singumas ir saugotų dorovės bei neduoda ramybės, pi-ršdamas man
teisės nuostatai, teikdami darbo j a s santvarkas ir nelaimes nešanpirmumą prieš kapitalą, tramdy- čius padarinius"
(Inscrutabili
darni kapitalo gobšumą, garantuo Dei eoncilio).
darni darbimnkui t e i s i n a atlysocfeUiBte
.
M o d e r n a o s
g i n i m , bei k.taa su žmogaus ver-.
g^jMft,
pradini-kas
te, padėtim, sveikata i r ateitim
susijusias darbo sąlygas.
Akivaizdoje tų į dangų šau_
_,
_..
.
.
kiančiu darbininkijos
skriaudų.
laiKJTie't t s

PROGRAMAI PASIBAIGUS ŠOKIAI. GROJANT SILIŪNO
AŠTUONIŲ (8) ASMENŲ KAPELAI.
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aukomis buvo mUiouai
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LIETUVIŲ MAŽOSIOS SCENOS MENININKŲ SĄJUNGA

sol. V. BAKUNAS ir K SILIŪNO

kuri

^

Koncertą - Vakarą

3133 South Halsted Street

Darbininkijos sunkusis

šeštadienis, geg. 12, 1951
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COME !N TODAY!

So casy—a's tuning magic! Just select your
channel, make one simple adjustment for
fine tuning—then sit back and enjoy program after program without "fiddling" or
re-tuning. It's an exclusive NVestinghousc
tuning system—a produet of advanced Wcstmghouse eleetronie engineering. Sec it . . .
try it . . . and you'll buy it!
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COURTEOUS SALESMEN
TO SERVE

Jhe Stratton H u g c

20" pieture. T uxurious mahoganv coosole wkh doors.
Black glass pkture tabe.
Madcl 642K20.

YOU

$495.00

EASY

inelodjng
warranty and tax

EASY
TERMS

S
Tele^hotte — HEmlock
Open Monday and Thursday Evenings
0VR C0MPLETE LIKE 0F G-E APPLIAHCES AND TELEVISION

•

D I E N R A Š T I S D R A U G A S , CHICAGO,

Šeštadienis, geg. 12, 195A
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sklandžiai vykdė savo pro
PAW PAW LAKE
gramą. Be jokiųi pristatynė100 Milės From Chicago
jimų išeina mažytės mergai Ideal for Honeymooners • VVonderful
Resort
Jurgis Gerviekas, iš Plasapnykų,
tės, apsirengusios baltomis
(Motina)
Lake front cottages. Insidc plumbing,
suknelėmis, sdenos priekin private shovvcrs, gas cooking, electric, gyvenąs Grand Rapids ar SagiALFA SUŠINSKAS, Pittsburgh, Pa.
ir dainuoja, deklamuoja vie new innerspring mattre&ses. Ali sports, naw, Mich.; Mikas Gervickas iš
ni po kitų ir berniukai. Jie recreation, churches, theater and Stakliškių ir Rapolas Arma«aO Mama, tai buvome mes, plunksna niekuomet neat
stores close by. Safe svvimming. Row
vičius, Gervickaites sūnus, iš •
savo
parodyta
tvarka
ir
dis
boat included. $40 and $45 per week.
Tavo vaikai, kurie savo atė- vaizduos pilnos Tavo vertyStakliškių. Ieškau palikimo rei
TUKĄ RESORT
ciplina, kaį kada, gali būti Phone 36
jimu j pasaulį suteik ėm Tau, bes: pats reikšmingiausias i
Watervliet, Michigan
kalais. Prašau atsiliepti laišku ar
pavyzdžiu net ir suaugu
kaip Motinai, pirmuosius j ir gražiausias žodis, Tau tai
telefonu iki š. m. gegužes men.
siems...
skausmus,
komas, vis bus permenkas
14 d., nes vėliau gali būti perveJų programos turinys sru
Pirmą kartą pažvelgusi į Tave pavaizduoti, ne s Tu —
lu. Jieško — Aleksas Gervickas,
veno
motulės
meile,
gražio
CHRISTIAN
LODGE
and
COT
savo kūdikio aki s ir išgir- Motina...
VVest St., Amherst, Mass., telef.:
TAGES Edvvardsburg, Michigan. The
sios
Lietuvos
gamtos
žavu
647 M.
dusi jo pirmą suklykimą, Tu
Tu esi šeimos gyvybe, kuLodge has 30 rooms with eonneeting
mu,
ilgesiu.
(Vaikučiams
ashovvers. 17 cottages each with pri
pamiršai tik ką išgyventas I ria gyvena visi šeimos napie tai dainuojant kai kam vate shovver. Central dining room
Bronius JONUŠAS pajieško dėd5«
kančias ir Tavo širdį nušči<u' riai; Tu — namų pilnybe,
widi American Continental cooking.
Domininko BARANAUSKO
(s?.vo
matėsi
ištryško
net
ašaros).
vo neapsakomo džiaugsmo ne s namai be Tavęs yra tušmamos brolįp), kilusio iš Vaičaičių
All sports - private beach, boating
Hartfordo Lietuvių šešta and fishing. Cater to overnight kaimo, Ilakių parap. Į Jungt. Ame
banga — Tu tapai žmogaus j ti, nors visko juose būtų;
rikos Valst. atvyko prieš 45 metus.
dienio mokyklos mokyto guests. Catholic church nearby. Lo- Jo
gyvenamoji vieta nežinoma.
Jį
Motina ir prie savo širdies Tu esi savo vaikų gyvenimo
catcd on Christiana Lake, 100 aeres
patj, arba ką. nors žinančius apie j j
joms
tenka
garbė
ir
padėka
of private playground on U .S. 112.
Tu priglaudei savo kūdikį... švyturys, nuolat jiems šviea r jo šeima, prašoma atsiliepti šiuo
Only 110 miles from Chicago, and
už
tai,
kad
jos
(per
1
sa
adresu: B. Jonušas, 295 Klm SU,
Bet Tavo motiniškose a- čiąs jų gyvenimo audrų tam
AVestfield, Mass.
nine miles from Elkhart, Ind. VVrite
vaitę)
taip
gražiai
paruošė
for
folder.
Christiana
Lodge,
Dominik
kyse kartu su laime suspin- sybšse. Ir Tu nieko daugiau
vaikučius minėtai šventei. Krasovec, Prop. Phone 26F14, P. O.
dėjo ir didis nerima s bei rū- nenori iš savo vaikų, kaip
Uždarymo žodį tarė tėvų ko Edwardsburg, Mich.
SAUBLE INN
peštis mažuoju žmogumi: tik meiles,
miteto
narys
Strazdas.
Ii
I , Um
r.jhrrn
i n iftr"*"""
kas iš jo išaugs? bus geras'
Pagaliau, o mylimoji Mo- Michigan ežere apsivertė laivaA Keturi įgulos nariai, ii 12. pa
COTTfiGES
PASISEKĘS VAIDINIMAS
on Hamlin Lake
žmonių palaima? ar toks, tina, tik tas iš Tavo vaikų skendo. Cda vienam iš jų pagelbstama pasiekus ežero krantą. (INS)
HOTEL CASABLANCA, Saugatuck,
Tą
pačią
dieną
7
vai.
Hart
Community of 20 strietly modern cot
Mich. Modern-Private Shovver Rooms
kurį keiks nevienas, keiks įima suprasti, kas Tu jam
tages.
Elec. refr., circ. hot water, pri.
fordo parapijos salėje buvo and Bathettes. Hot and Cold Runnir jį pasauliui davusią jp esi, — ka^ Tavęs jau yra
baths, fireplaces, inspg. beds; compl.
vaidinama Waterburio Lie ing Water in Most Rooms. For Comhskg. fac. linens, gas, elec, furn. Adj.
motiną?...
netekęs...
plete Information vvrite or Phone
tuvių
Scenos
Mėgėjų
Teatro
Lake Mich. on lovely 3,800 aere inTavo galvoje ėmė pintis
Saugatuck 42781.
land lake. Priv. tennis et., child.
Gegužės
5
d.
per
šv.
miTačiau
ir
čia
neapseita
be
"Svetimos
plunksnos''
(Vin
planų planai, ir įvairios min
plgd., all sports avail. Cottages $35
šias
Gimimo
šv.
Paneleb
Ma
Į
tradicijų.
Jaunieji
sodinami
co
Adomėno
3-jų
veiksmų
ko
$52.50 week.
tys ėme vytis viena paskui
Hanevmoon Discount During June
OFFICIAL
Saugatuck, Michigan
kitą... Ir vis apie mus: —I Balandžio 22 d. Ciceroje rijos parapijos^ bažnyčioje salės vidurin ir dainuojant mediją),
Write to W. G. FERGUSON,
Ludington, Mich.
savo kūdikius, savo širdies šv. Antano parapijos salėje susituokė Petras V. Daužvar | atitinkamą, dainelę jaunoji, Hartfordiečiai tikrai dra^
HOTEL BUTLER
bei kraujo dalį.
įvyko gražus su vaidinimu dis su Dolores A. Šrubšaitė. nuvainikuojama. Toliau ji mos meno yra pasiilgę. To The most bcautiful spot in Saugatuck
SutuokUivių apeigos bu eina prie didžiojo torto ir at dėl salėje prisirinko gana for your summcr vacation - a friendly
Mūsų gyvenimo rytmečio ir šokiais vakaras, suruošAmerican plan hotel, drlicious food
saulė kilo vis augštyn, o Ta- tas Labdarių 3-čios kuopos, vo įspūdingos, ypatingai tas sisveikindama įteikia sve daug žmonių. Publikaį mi — congenial clientele. Spccial rates
M E S TIEKSIME MAISTĄ
May lOth to June 15th. VVrite Box
voji — po truputį vis arte- kurios pirmininke yra nė momentas, kai jaunoji, tar čiams po torto gabalėlį lauk nima komedija patiko.
215, Saugatuck, Mich. or phone
lietuviškai klijentūrai — vestu
Hartfordo lietuviai vis dar 41351
jo į savo saulėlydį, ir lavo nuilstamoji Kotryna Sriubie si dangaus angelas su gėlėm tuvių parsinešti. Buyo jauku
for literature or reservations.
vėms, bankietams ir pobūviams.
Skubus, geras ir ekspertų ęaminšventąjį, angeliškąjį veidą j n§ ir Cicero Tremtinių apy- rankose, palinko prie (Dievo ir miela pabusti maloniųjų tebėra neturtingi vaidybos
tas maisto tiekimas. Mes atvykviena po kitos ėmė vagoti linkės valdybos su pirminin Motinoos paveikslo paauko Daužvardžių ir Šrubšų šei meno atžvilgiu.
sime pas jus a r b a jūs pas mus.
mų
šventėje,
kur
ne
tik
pa
Aptarnaujame
visa platųjį mies
ti
jai
save
ir
savo
naująjį
ku
švedu
priešaky.
Tavo garbės juostos — Ta
Pagaliau,
rodos,
kuriasi
tą.
Skubiai
ir
mandagiai. Skam
tys šeimininkai, bet ir sve
gyvenimą.
binkite
Dept.
"
L
" d61 informacijų
vo meilės, vargo ir rūpes
Dramos Mėgėjų Ratelis, ku
Vakaras šiom abiem or
DĖMESIO
čiai
buvo
nepaprastai
drau
Steponavičienės choro so
čio raukšlės...
N E W GARDKN PIZZĘBIA
ganizacijom, davė
gražaus listė Eleonora Mellos gražiai giški ir malonūs, kur lietu ris pasirodysiąs birželio m.
NAMŲ
SAVININKAI!
-Masčio banga
CATERERS
O Mama, o mylimoji Mo- I pelno ir paliko malonų įspū- giedodama užbūrė visus. Gi viška dvasia gaubė ne tik
Jūsų dekoravimo reikalams mes
2648
W.
Chicago
— CAp. 7-9187
specializuojamas Minnesota, Manti
tina, dabar Tu mūsų širdyje idj,
vyresniuosius^
bet
ir
Jau
lios mistikos apgaubti mes
ir Luminall dažais. Taip pat VarMatykite mus pirmiau.
stovi prieš mus, savo vai- j Tikimės ateity sulaukti meldėme Aukščiausiąjį jau nimą.
l*r-Nancy W a r r e n ir Walltex sie
ninio popierio amžinam grožiui.
Jugsolavija prašo ginkiy
kus, visai kitokioj šviesoj, daugiau tokių vakarų.
Virtuvių, prausyklų ir kitokius
Norisi visa širdim palin
navedžiams palaimos.
sieninius
uždengimus. Kitoki-ų rū
negu tada, kada mes, dar
Korespondentė
Tito paprašė Vakarus gin šių sieninio popierio rodome.
Vyriausiu pabroliu ir vyr. kėti, kad simpatingoji jau
visai mažyčiai, glaudėmės
pamerge buvo jaunojo brolis nųjų Daužvardžių pora ir klų jo 34 divizijoms moder
WILSON
BIDGEMONT PAINT
prie Tavo krūtinės ir buvo
Atdara pirm. ir penkt. iki 9
Fabijonas ir jaunosios se toliau eitų savo garbingų te nizuoti. Ta proga „N. Z."
PAJIEŠKOJIMAS
PRIEŽIŪROS NAMAI
504 101 h St.. \ \ a u k e g a n . 111.
me ITavjo švelniųjų rankų The Bishops Resettlement suo Marijona.
Kroniskiems,
sveikstantiems ir
vų nužymėtu lietuvybės ir reiškia, kad k o minf ormo
ontai'io 1788
nepagydomiems.
Dietos rūpestin
glostomi, myluojami...
valstybės greičiausiai nu
£ — " - "Kada
T " | Committee paiieško Antano! Toliau
^oiiau sekė:
sene: Vincas
vim»s Sa
o* didelio zmojo^jdbgD^ keliu.
gai paruošiamos. Registruotų slau
gių priežiūra.
mes alsavome Tavo. merfes,! k V i [ t { l i o j/*^
a r ž i n a n _jmoska ir -PauKkaiteT Albi*
o. ZaUskienė trauks santykius su Jugosla DfiMKSlO, \ A M Ų SAVININKAI!
Rašykite, telegrafuokite a r s k a m 
Tavo šviesos artimybę, mes tieji apie jį prašoma pa- n * s Vilimas ir Kacerauskaibinkite d€l informacijų.
Skambinkite m u m s šiandien viso
vija.
kioms dailides pataisymo
dar
nejutome tada, kas Tu mums skambinti šiuo telefonu: — *ė. Visi tautinių šokių Ą814 Leroy
Rock FaU, 111.
bams. Taip pat esame specialistai
Skambinkite
"long
distance"
statyti
naujus
namus,
garažus,
pa
iš tikrųjų esi — kokia ne ANdover 3-7080.
teities" grupės šokėjai-os.
MA1N 1675-W.
stogėj butus, " d o r m e r "
langus,
išsakoma vertybė,
lygiai
SUNSET BAY CABINS
verandas ir t. t. Virtuves perirbaParado vadovė buvo jauno
mos
už prieinamas kainas. Nemo
on
Houghton
Lake
kaip nejunta
žemiškosios
sios
krikšto
dukrelė
3
mt.
kami
apskaičiavimai ir žemos kai
Vokiečiu mokslininkai
12 modcrn log cabins with scrccnednos.
Skambinkite
MAjcstic 151 IM
saulės tas, kas jos šviesoj
arni. Patricia Morray. Jau
in porch, cach overlooking thc lake,
MOTINOS DIENOS
MAYFAIR HEATING
Rusijoje
2 to 8 pcoplc. Boats, motoYs and bait.
gyvena, ir tik regėjimo ne
nosios ir jaunojo tėvai, giMINĖJIMAS
CO., INC.
Closc to all activities. Post Office:
kad minės, draugai ir bičiuliai
DHAN HOTEL & MINERAL
tekęs jis pajunka, ka s jam -. PIA
.. Nr. 13 skelbia,
,
Thc Heights, Mich. Tel. Houghton
CentraUniai Apšildymai įtaisomi
BATHS
buvo ta žemiškoji saulė...
Bonton Harbor, Michigan
Stalino premija apdovanoti s u d a r jaunavedžiui S. m. gegužės mėn. 6 d. Lake 3913. H. G. Lanibertson, Mgr.
Į Senus Ar Naujus Namus
Pasiruošę
jums
patarnauti
su
minera
O Mama, visa s Tavo že- Skobelcinas, Dobrotmas ir p a J y d ą
Lietuvių Piliečių klubo saGazines, anglinės ar aliejines krosnys.
linėm voniom del arthritis — rhcurv
"Forccd
Air" ar "Gravity". Jokio įmatism
ir
nervų
ligų.
miskasis gyvenimas — išti- l e p i n a s „uz darbus
~
j lėje buvfr surengtas Hartmokėjimo;
trys metai išsimokėti. Ne
Specialios
kainos
savaitei
ar
mėnesiui
š i u m s u atom
E. 6 R.
- f lzlka i r *<*" Vakare, to 3 pačios parap - f o J r d o v i s u o m e J
mokami
apskaičiavimai
bet kur ChiMotinos
sineė meilė mums, meilė, kuri
Skambinkite arba rašykite
DAŽYMO IR DEKORAVIMO
eagoje
ar
priemiesčiuose.
Tcl. Bcnton Harbor 3-610
bausdama daugiau kenčia už miniais spinduliais'. Kau- jos svetauuje, buvo vestu- D i e n o s ^ ^
kurį
PATARNAVIMAS
5644 N. PULASK.I ROAD
• Geriausios kokybes medžiagos
buv. institutas
vokiečių imvių stalų
puota.jaunojo
Susėdus
visiems
^e š t^a d i e nHartfordo
Lietuvių
patį baudžiamąjį, kuri peik kaze
per. visas
Vilhelmo
su uz
tėvas
Lie- šruose
io mokyklos
mok^
• Patyrę Darbininkai
TeL COrnelia 7-3680
DfiMKSIO XA*My PIKKK.IAMS!
rof H e r t z u a t l i e k a
dama
ir
bardama
—
visvien
VIDAUS
DARBAS
tebemyli- visas Tavo gyve- P tyrimus. tuvos konsulas Dr. Dauz**
Apžiūrėkite šiuos naujus namus
MCSU SPECIALYBE
W
šiandien!
$12,800
iki
$13,700.
' neišsenkanti meilė. •* kosminiais spinduliais, vardis savo žodyje pnmi- '
atsilankiuApskaičiavimui skambinkite
Brick Modeler Ranch Units; 2
Pirmad., Antrad., Trečiad.
mmas
miegamieji, akmenines dėžes geSpecialios Kainos!
Skobelcinas dirba ten ir Pa- ne, kad Lietuvoje buvo tra^ ^
16ms;
saulgtas;
židiniai
pagal
pa
ŠALTAM
SUŠUKAVIMUI
kuri yra neatskiriamai su
WAGNER 4-0190
geidavimų;
karštu oru ailejinis
dicija vedant vyr. sun Ul pa- ^
klebonas nreAi
$5.00 Vertes $3.50
m re
apšildymas;
sandėliukas,
daug
pinta iš kentėjimo ir atlei- y įskaitant plovimą ir sudėjimą
likti ūkį ar ką kitą. Konsu- J ^ ^ £ t £
pasidejimo, rūbine. G. I.—FHA
R I T Z BEAUTY S H O P
patvirtinta.
dimo.
las toliau sakė: -kadangi
Ardo Prūsijos
ed
mo_
6306 S. Halsted 2-as aukštas
Domesio Namų Savininkai!
Higbee Construction Co., Inc.
ENglewood 4-9106
Tavo, o mylimoji Motina,
ukio_ neturiu tai pavedu sa- ^
^
^ ^
HIGHLAND SCREEN SHOP
geležinkelius
BAyport 1-1544-45-46
Ketvirtadieniais
ir penktadieniais
vo sūnui &globoti sią visą sa-i, ,. - n?v
i• *,
ima užsakymus dėl sietelių,
motiniško garbingumo spin
2548 E. 83 rd Street
atdara vakare
, . . . . " 77. ,, kehene. Toliau sekė vaizde dabar
FIA Nr. 14/15 skelbia,
kombinuotų durų, žieminių langų, ir
svečiais .L. , , ..
r..
,.
aikl
duliuose
betku I kad sovietai R. Prūsijoj nu- lę su maloniaisiais
^ .
T,
J- lis Motinos Dj^nos rpagerbiris
Tavo v nublanksta
i garbingumas
&
t. t. paskambinkite mums šiandien —
Jaunasis Dauzvardis padeMes turime medžiagą. — Kainos
m- i- . v . mo — pasveikinimo rproga,
&
bei didybė nes kiekvienam ėmė geležinkelių bėgius 1. ,kojęs Tėveliams
Apžiūrėkite mūsų specialias dovanas
į*
,vl
.
rpereme sei- T7.
MOTERIŠKOS
prieinamos.
MOTINOS DIENAI
Visą programą atliko pami' kilnumui, 'garbingumui iri 200 km. t. y^toliau^ kaip iį : m .i n .i n !k o ^ į gr?
as.
REpublic 7-1273
6805 S. Oaklcy
SKRYBĖLĖS
nėtos mokyklos mokiniai.
kiekvienai didybei Tu davei Hamburgo | Paryžių. Švine
r*
Vestuvių
1
Ateities" šokėjai,
daly- j Buvo visą eilė dekdamacijų,
nradžia- idieeei, palaikai ir muendėj viską kontroliuoja
"Ateities"
šokej
• VALOIMOS
"For Those Who Care"
• ATNAUJINAMOS
The Popular and Famous
veliumai
"... .
*
rusai, o jų ginkluoti daliniai' Vaujant ir patiems jaunie- \ duetų, vaikiškų tautinių so• PERTAISOMOS
1S
HOLIDAY HOUSE
Niekas ii Tavo vaikų ne- stovi'Elblage.
šiems, pašoko vestuvių šo-jkių — žaidimų. Pagaliau pa
Ncarest thc Bcach at
TIKTAI. ..
pritaikinti
kj.
Jaunimas
šoko,
dainavo,!
sirodė
ir
mišrus
choras
Saugatuck,
Mich.
sugebės Tau nupinti tinka-1
JCSV ASMENYBEI
mo, Tavęs verto, laurų vai-! Aš pramenu savo motinos j linksminosi, vyresnieji ma-j (choristaį daugumoj atrodė Invites you to attend thc Holland
Jums...
GERTRUDE BICKSON'S
Tulip Festival. Finely appointed heatloni'jj
šeimininkių
vaišinami
7-10
metų).
Na,
bet
puikiai
niko kurio Tu UŽ savo mo-] maldas. Jos visuomet lydėjo maed accommodations. Reservations now
A P P A R E L SHOP
t(iniskumą niekados nejieš-1 no. .Jos skambėjo man per visa ir šnekučiuodami nė uepa- padainavo.
bcing aecepted. Also for summcr ya"Nuotakai"
5023 Highland Avenue
cationists.
Writc
Box
506
or
phone
Buvo labai įdomu stebėti,
jutome, kaį atėjo
laikas
Downcr.s Grove P h . D. G. 157
mano gyvenimą.
kai ir nesieki.
42911 Pre-scason Rates till June 25th.
— A b raliam
Lincoln skirstytis namo.
kad tokie mažiukai, o taip
vaikų
Gabiausia Tavo
APSIVERTUS

LAIVUI

Kentėjimo ir atleidimo simbolis

Pajieškojimas

Jiedu sukūrė lietuviškos šeimos židinį

Gražus pavyzdys

HARTFORD, CONN.
NAUJIENOS

Motinu Dienos Linksmas Piknikas
Sekmadi

Rengia-Visų Šventų Parapija iš Roselandr Illinois

) Darže, '.

Pradžia 12 vai. pietų, o įžanga visiems veltui.

I^i šfe pik»ika« būna daugiau negu piknikas; tegul jis būna Motum p^ęrhimuinroea'Vyrai atsivežkite savo žmonas; sunūs ir dukterys atsivezkite
S m o M i r fia su visais linksmai ir šeimyniškai praleiskite d l e ^ !

Nuoširdžiai kviečiame visus Roseland'o ir apylinkių miestų lietuvius atvykti
su savo draugais ir pažįstamais į šį mūsų pikniką, k u r jūsų laukia tikro
džiaugsmo diena su vaišingaisiais ir nuoširdžiais Roselandieeiais.

VISI KAJP VIENAS J ROSELANDIEČIŲ RYTDIENOS DIDELI PIKNIK4!

KVIEČIA Kun. Kleb. J. ŠAUUNSKAS ir Pikniko Rengėjų KOMISIJA.
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PROGOS — OPPORTUNITIES
MAISTO P R O D I R T i r I R MftSOR
K R A I T I : V ft
Oeral pinas biznis. I .anai gera vle
ta pietvakariuose (S.W.). Visi mo
d e r n ū s j rengimai, l'žpakaly gražus f>
kamb. butas. Prieinama nuoma. Il
galaike sutartis.
Geras pirkinys
l>fl ligos skubiai parduodamas. Patoatvkite — įvertinsite. HEmlock 4(MM,
B I A I T V SHOP
Established 15 yra.
Ali modern ennipment.
Reasonable
rent. 3 years lease Mušt see to
appreciate.
Very good reason for
seiling.
Real buy for immediate
sale. Kxrellent S. W. slde loratlon.
Tel. HEmlock 4-0144
or \VAIbmok 5 - I M 0

—

CLASS1FIED

OPPORTUNITIES

3 R O O M BEAUTY SHOP
Vith 5 room furnishrd apartment. AU
u onr floor. Established 20 years. Rasemd business distriet. Modern chrome
t|tiipment. Low rent. Heated. 5 year
ase. Real bar^ain for quirk sale.
.eaving city. Musl sfe to appveriate.
11147 S. MICHICAN A VE
PUllman 5-2172

&X K. Jackfton Blvd.

BEAUTY SHOP
listablished 18 years. Good
business. Nlce living quarters.
$70. Heated. Modern fUtures.
see to appreciate. On 63rd near
land. Prlced Hght for quick
Due to illness. (.'all Sat., Sun.,
and evenlngs: —
REpublte 7-5947

TAVERNA.

MECHANICAL A N D
ELECTRICAL
Plant Planing and
Processing
Will Ccnsider Recent
"College Graduates

ATTENTION TAILORS
BY OVVNER
A trrrffic sarrificr clothinsr, Grnt's
furnishintfs and tailorinsc.
Gold mine for right party.
Lraving statė for health.

NATIONAL LEAD

7-8271

, 1710 S. PEORIA

GROCERY AND DELICATESSEN

UTHUANIAN

Busy corncr loeation S. W. sidr. Doing
į good business, established 20 years. New
modern equipment, well stocked. Mušt
see to appreciate. Reasonable rent, good
lease. Sacrifice for immediate sale,
$6,000. Leaving city.
GRovebill 6-6797.

4213 WEST CERMAK ROAD
LAwndale 1-7168

TAVERNA. Geras biznis. Tramvajų
mainvmosi kamnui įrengta virtuve. Nuo
ma $70. Ileralaike sutartis. Puiki proga
porai. Reikia matvti įvertinti. Paaukoja
visa už $3,500 del kitu reikahj.
AVE.

•
•
•
•
•

GROSF.RNft ir MftSOS
PARDUOTUVE
įsteigta prieš 25 metus: labai geras
m?sos biznis. Didelis 5 k a m b . bu
tas užpakaly, nuoma | 9 0 . gera su
tartis. Modernūs fikc'eriai. daug prekhj. Puiki proga porai. įvertinimui
turite pamatyti. įkainota skubiam
pardavimui del l'gos. 2641 Hlrsch
St. ARmitage 6-0744.

DINER

(užkandine)

ROckwell 2-9743.

ELECTR0 EMGIHEERING
PRODUCTS

RAMP JOBS

609 West Lake Street

Steady work.
Cost of living pay plan

ALTERATION SHOP
Completely equipped including 4 power
machines. Large Rooms reception room.
3 fitting rooms. VVell established elientele
ideal Loop loeation. Excellent opportu
nity for right party. Reasonable rent.
Good lease. Priced right for immediate
sale. Due to illness.
DEarborn 2-7005 or HEmlock 4-3139

5th

HAMBURGER SHOP (užkandinė) ir
taverna drauge. Labai pelninga. Visi
modernūs Įrengimai. Prieinama nuoma.
Gera. sutartis. State ir Erie kampas
Įkainota skubiam pardavimui. Apleidžia
miestą.
VUliirhall 4-8131 arba
BIttersweet 8-7167

BIshop 7-9431

VALYKLA ir SIUVYKLA

Groserre ir Delikatesų
KRAUTUVE
Oera vieta prie kampo. Daug pre
kių: pilnai įrengta. Nuoma $45, ge
ra sutartis. Pulki proga porai. Vie
nas negaliu apseit. parduodu už ge
riausią oasiulyma. Apžiūrėję įver
tinsite. .W»H S. Inioii A ve. K E n wood ft-9532.

Su gražiai apstatytu butu užpaka
ly. Gerai einąs biznis, ideali vieta
•luvejui, nuoma $55. Garu apšlld.
Apžiūr6ję jvertlnslte. Norime sku
biai parduoti d?l kitų Interesų.

1419 E. 61 st St.
FAIrfax

4-4490

PARDAVIMUI MĖSOS
PARDUOTUVE

BY OWNER.
T,ong
Established
Fleauty shop. All modern equipment.
very good business. Mušt sell due to Biznis eina gerai. Savininkas persikelia į
allergy from ehemleals. WH1 sacri savo nuosavą namą, kur turi kitą biznj.
fice. Near WelHngton and Eincoln Finansuosime, jei pageidausite išsimokė
Ave.
jimui. Skambinkite Mr. STAN,
I akeviesv 5-6684
AUstin 7-3277.
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BENEFITS

GENERAL
TRANSFORMER
18240 H A R W 0 0 D AVE.

1832 N. ASHLAND AVE.

HOMEWOOD, ILL.

LUDWIG MILK CO.
4725 S. Talman Ave.
I.Af.

3-3944

ASSEMBLER
For wood Caskets.
Steady work. Apply:

YOUNG MEN
N E E D E D IN

CLEANING PLANT.
Steady: Good Starting Salary
Opportunitv for Advancement:
GOOD F U T U R E

4447 VV. Cortland St.

MALĖ HELP

•
•
•
•
•

IN GRASS LAKE REGION
on paved Road near Channel;
218 W. Ohio St.
two 55' lots
Mušt sell by owner
HELP WANTED — MOTEHYS Reasonably priced only $700
Call WEllingrton 5-5923
TYPIST CLERK
—

IM

.

. -

SAVININKAI — labai skubu! Atsakin
gai šeimai iš 4 suaugusiu (3 dirba) bū
tinai reikalingas 4—5—6 kamb., apšil
dytas ar ne, butas be baldų. Pageidauja
pietvakarinėj daly, bet paims bet kurioje
vietoje arti gero susisiekimo. Yra iškelti.
Geros rekomendacijos. Skambinkite
BIshop 7-8499.

VVEST S I D E S BIZNIERIUI
Reikalingas butas su 2-im miegamaisiais
ON ESSENTIAL AND
PARDUODAMAS NAMAS. 6 kamb. kamb. Turi charakterio ir finansines pa
Georgian stiliaus — "faced brick" dėties rekomendacijas. Kreiptis j Mr.
CIVILIAN PRODUCTS.
karštu vandeniu aliejinis apšildymas. Russell ESterbrook 8-4146. Lincoln Machinery Sales Corp.
1 % vonios. 3 dideli mieg. kambariai.
WELL ESTABLISHED CO.
Ąžuolines grindys. 7 rūbinės spintos.
Prie kampo, sklypas 40x125, puikio
DAY OR NIGHT SHIFT
je apylinkėj, arti mokyklų ir iv. ELEKTROTECHNIKAS, žmona ir 2 m.
Kristinos bažnyčios. Gražiai apsodin berniukas, dabar gyv. su giminėmis, sku
tas kiemas, 2 autom, garažas, užuo biai ieško 4—5 kamb. neapstatyto buto
PRODUCTION MACHINE
PERMANENT POSITIONS laidos ir karnyzai. Galima apžiūrėti su apšild. ar be, šiaurinėje ar šiaurva
OPERATORS
nuomininkai.
šeštad. ir sekmad. 2-5 v.v. P a r d u o  karių daly. Būsime geri
TYPISTS A N D CLERKS: da savininkas, kaina $23,000. Tuo
Skambinkite TUxedo 9-1703.
ARO WELDERS
jau galima užimti. 10900 S. D r a k e
F O I
(3550
j vakarus).
•
BILLING
DEPT:
DIE SETTERS
REIKALINGAS BUTAS
• ORDER AND SERVICE DEPT: and
PRESS BRAKE OPERATORS • RELIEF SVVITCHBOARD OPER.
Telefono bendroves darbininkas, žmona
St. Killian parapijoje, netoli 86th ir ir 3 vaikai dabar gyv. pas gimines, ieško
May, gražus 8 kamb. mūrinis namas su 4—6 kamb. neapstatyto buto ar namo
MACHINISTS
Call Mr. Johnson
uždaru priebučiu (porch). Aliejinis ap su apšild. ar be, šiaurinėj ar šiaurvaka
GENERAL FACTORY WORK
šildymas. 2 vietų garažas. Daug patogu rių daly, arti katalikiškos mokyklos. Ge
mų. Galima tuojau užimti.
ros rekomendacijos, geri nuomininkai.
O VERTIME AVAILABLE:
Skambinkite Lincoln 9-3262
*

•

Atsakinga pora, be vaikų, abu dir
ba, jieško 5-6 kamb. neapstatyto bu
to. Pageidauja Oak Park, Garfield
P a r k a r kitoje apylinkėje vakaruo
se. Mokės iki $125. Gali tuojau už
imti, šiokiadieniais skambinkite po
RBAIi KSTATB
5 v.v. HArrison 7-6744, M r. knatiff.
Po. 7 v.v. ir šeštad. ir sekmad.FOX LAKE, ILL. 6 Rm.-All year «round KKgent 4-6635.
home. Beauty spot. 2 stories: rhannel almost around property: Gas heat: 5 lots:
Atsakingai
some very cood furniture inclu; 6r not; SAVININKAI, tai skubu!
šeimai,
salesman'ui
su
žmona
ir
kūdikiu,
also boat and motor; fishine in your own
dabar
gyv.
su
giminėmis,
LABAI
SKU
back yard: One blk. from R. R. and Bus
BIAI
reikia
4-—5
kamb.
neapstatyto
bu
Transp. Very reasonably prieed for quick
to
vakarų
priemiesty
arba
šiaurvakarių
sale by owner: or vvill trade for Chicago
daly; patys dekoruos. Skambinkite
prop. BIttersvveet 8-8996 or Fox Lake
BElmont 5-1266.
7-3733.

HASSMER BROS.

m i

PERMANENT POSITION
Frec Group and Hospitalization
Insurance
Paid Vacations
PATENT
SCAFFOLDING CO., INC.
1550 Day ton Street
MOhavvk 4-2200

CAFETERIA SERVICE
GROUP FILE AND
HOSPITAL INS.

FIRECRAFT CORP,
3110 W. 51ST ST.
CARPENTERS

WANTED

Steady wk. t
Good working conditions
Union wage
Call VUlage 8-5262
MEN
MATERTAL H A N D L E R S
LABORERS
Many Employee Beneflts

GENERAL
TRANSFORMER
18240 HARWOOD AVE.
HO01KWOOD, IliL.

Tauta, kuri nieko nesibijo sa
vo viduje, mažai ko turi bijoitu?
išorėje.

MJtki^i«

Tarp šio
bių yra ir
te, kuri ja
metų gyveJ
stabus
y
Štai pora i
Šeštinės*
deda 4. 10
miausia ji
Paskutines
baryje tarj
talų. Jis «
paplotainii
Po to visi i
nių minioj*
rese. Po
kartą taip
— Visi <
tojas ėjo zi
no. Jis vi
bužiais, ba
gą. Jo ža
krūtinės ža
Toliau I
žmones. T
talai, Mari
reivių ir da
to žmona.
Išganytojo
bent nepaž:

.launrvi dviejij asmenų Seimai be vai
kų skubiai reikalingas 3--4 kamba
rių buias pietinėje ar pietvakarinėj
miesto dalyje. Skambinkite: —
Kl.liance 5-1954
NORI T U O J A U užimti! Dirbtuves menadžeris, neseniai perkeltas Chiragon, su
žmona ir 2-iem vaikais, labai jieško 3—4
kamb. (2 miegam, kamb.) buto be bal
dų. Pageidauja pietvakarinėj daly. Iki
$80 nuomos mėnesiui. Geriausios reko
mendacijos. Pranešti Mr. Smith nuo 8
iki 4:30 nuo pirmadienio iki šeštadienio:
Vlrginia 7-1121
Atsakingai jaunai porai, abu dirbantieji,
reikalinga 2-4 kamb.: pageidaujama su
baldais. Beverly ar kitame gerame piet
vakarių rajone. Gali pristatyti geriausias
rekomendacijas ir tuojau užimti. Skam
binti šiokiadieniais TUxedo 9-6600 Mr.
Morgan, sekmadieniais MErrimac 7-7039
- » — — « —

—

—

i

—

—

^

—

—

Reikalingas 4-5 kamb. butas 1-am ar
2-am aukšte butų rajone tolimej vaka
rinėj daly profesinei porai be vaiku ar
"pets". 15 m. dabartinėj vietoj. Nori
persikelti arčiau biznio vietos. Gali už
imti tuojau ar neužilgo. Turi rekomen
dacijas. Skambinkite EUclid 6-4844
šiokiadieniare tarp 9 ir 5 Mrs. Gelatis.
Vakarais ir sekmadieniais PLaza 2-8275

JIEŠKO N U O M U O T I
Lietuvių Agronomų Sąjunga Chicago
je jieško nuomuoti ūkio (farmo») nepertoli nuo Chicagos miesto. Pageidaujama,
2298 S. Union Ave.
kad vieta tiktų vasarojimui. Pasiūlijimus
HAymarket 1-2401
SAVININKAI, Štai jūsų nuomininkai! siųsti šiuo adresu: Liet. Agronomų Są
2 suaugę, abu nuolatos dirba, skubiai ieš junga, 6541 S. Talman Ave., Chicago
ko 3—-4 kamb. neapstatyto apšild. buto 29, Illinois.
(ne rūsy) pietvakarių daly. Ramūs tvar
kingi žmones. Geriausios rekomendacijos.
Skambinkite HEmlock 4-0898 po 6 v. Vyresnio amž. pora, be vaikų, abu
for SECRETARIAL and
dirba (25 m. vienoj firmoj) sku
v. arba visą dieną sekmad.
biai jieško 5 kamb. neapstatyto bu
GENERAL OFFICE VVORK
to pietvakarių daly už 67th St. Nau
PATIKIMA pora, vyras neseniai atkel jas savininkas užima jų butą. Užim
Mušt Be West Sider.
tas į Chicago, ieško 3—4 kamb. neap sime tuojau arba galime palaukti,
Beginner Preferred
statyto buto pietryčių ar pietvakarių da šiokiadieniais skambinkite po 6. v.
vak. GRovehlll 6-1885, visaą dieną
Permanent. Good VVorking ly. Chicagoje gyvens nuolatos. Mokės iki sekmadienį.
$100 men. Geros rekomendacijos; gali užConditions.
timti bet kuomet. Skambinkite PLaza
2-1100, room 358.
Atsakinga 3 suaugusių šeima, visi
dirbantieji, skubiai jiesko 4 k a m b .
J a u n a s veteranas — biznierius, su neapstatyto buto kur nors gražio
žmona Ir 2 maloniais vaikais, sku je apylinkėje pietų daly. Gali tuo
biai jieSko 4-5 a r 6 kamb. (2 mieg.) jau užimti: Geros rekomendacijos,
neapstatyto buto tolimų vakarų a r šiokiadieniais skambinkite po 6. r.
šiaurvakarų daly. Bendradarbiausi vak. SAg-inau 1-7337, visa dieną
me; geros rekomendacijos.
Skam sekmadieni.
binkite: KAstzate 7-9718.
Ideal position for South
štai jūsų nuomininkai!
Atsakinga
Būtinai reikia buto. Našlė, turinti pora, abu dirbantieji, skubiai jieš
West Side Resident
atsakinga tarnybą, su 9 m. dukrele ko 4-5 k a m b . neapstatyto buto su
ir senyva motina bei samdyta šeimi apšild. geroj vietoj pietų ar piet
ninke, skubiai jieško 5-6 kamb. vakarių apylinkėj.
š i o kiadieniais
Capablr person
betwren 21 and 30, neapstatyto buto bet k u r gražioje skambinkite po 6 v. vak., visą die
FAirfa* 4>mall offior; congenial personnel. Salary apylinkėje arti transportacijos. Ge ną šeštad. ir sekmad.
riausios
rekomendacijos.
Skambin
0489.
n kreping with ability & past experirnce. kite tuojau GRaceland 2-9612.
5 day, 3V/> hr. week.

Phone Mr. Robson ,
HAymarket 1-1746.

• 2 GRILL MEN for
Night work — 7 P. M. to 2 A. M.
• PORTER —
Night vvork 7 P. M. to 2 A. M.
STEADY:
Good vvorkinjr, conditions.
Salarv ocx*n.
ENCORE RESTAURANT
3222 W. 55th St. — REpublic 7-9887

MTST BK GOOD SOLICITOR.
$80 per \\eek ph%s bonus.
S O I T H W KST T K R Rl TO R Y

• — M » ». ^ » — — —

ną, Išgaryj
kažką kaili
tada visiem
atskirai MJ
nu pas Tėv
— Tada
augštyn.
ištiesęs v
nugarą a
Apaštalai i
vo skaudu,
atėjo du a
skirtingus
ganytojas..
lo į dangų
mažesnis i
mažas kūd
ta debesys
'
čiau...

STENOGRAPHER

North Aluminum
Casting Co.

s

:

MANY EMPLOYEK

MILK DRIVERS

GROCERY & DELICATESSEN
su gražiu 5 kamb. butu užpakaly.
Gerai einąs biznis įsteigtas prieš 25
metus. Modernūs flkčeriai. daug pre
kių, nuoma $25. ilga sutartis, idea
li vieta porai. įvertinimui apžiūrė
kite. Noriu skubiai parduoti, vienas
negaliu apseiti. Kaina $3.000. 1221
N. Marion Court, EVerglade 4-0413.

uROSFRNft Ir MftSOS
PARDUOTUVE
ŠALDYTAS MAISTAS
Gražus 4 kambariu butas užpakaly.
Prieinama nuoma, g-era sutartis. Mo
derniai Įrengta: daug prekių. Gera
proga porai. G e r a i einąs biznis.
Aiaurvakari-u daly.
Apžiūrėję įver
tinsite. KF.rksIiire 7-0777.

Su virtuve ir_ gražiom gyvenamom
patalpom užpakaly. Prieinama nuo
ma, grera sutartis, modernūs įren
gimai. Judrioj fabrikų apytinkSje.
Gera proga porai. Vienas negaliti
apseit. viskas taip kaip stovi už
$5.500.

LABORKRS

conditlons

CApitol 7-9176

TAVERNA

HANDLERS

ARmitage 6-1259

Gerai einąs biznis; pilnai įrengta; gera
vieta. Puiki proga porai. Prieinama nuo
ma; gera sutartis;
gražūs gyvenamieji
kambariai užpakaly. Išnuomos ar parduos.
Del ligos įkainota skubiam pardavimui.
ARmitage 6-2632.

MOKYKLOS KROLMENŲ
KRAUTUVĖ
Ledai, "notions", žaislai, ir t. t. Biz
nis eina gerai, arti mokyklos: daug
prekių, modernūs fikčeriai; prieina
ma nuoma. Puiki proga porai. Ap
žiūrėję įvertinsite. Judrioje šiaurva
karių daly.

MATKRIAL

. « » ^ — M i « M » « i

JACKSON STORAGE
AND VAN COMPANY
645 LAKE
OAK PARK

MEN

Steady Employment
Day Work
Open Salarv;

VALGYKLA (LUNCH ROOM)

T A V E R N
f gėrimu krautuve)
With fully eųuipped kitehen, all modern
ir baras drauge. Nepraleiskite šios pui fixtures & eąuipment.
Good
<?oing
kios proeos įsigyti pelningą biznį už ne business. Reasonable rent. Good lease.
įtikėtinai žemą kainą.
Mušt sacrifice lock, stoek, & barrel for I
$3,000 or best offer. 4158 W. Lavvrence
646 East 79th Street
or call AVenue 3-9890, before 5 P. M.
or LAwndale 1-9280, aft. 5 P. M.
|
\ Incenues 6-8900

5245 WEST 55TH

BENCH MOLDER
Good working

• » » »

STENOGRAPHER

floor

CEntral 6-2670

Call MIchigan 2-8225

LIOUOR STORE

Young Men With

Ti

BEIKAUNOAS BUTAS

REIKALINGAS BUTAS

HILL-BEHAN

High school diplomą
driver'g license for

TAVERNA —• J u d r u s Šiaurvakarių
persėdimo kampas. įrengta su virtu
ve ir gražiom gyv. patalpom užpa
kaly. Didelč sale virSuj.
Modernūs
fikčeriai. Vienas negali apseiti. Pri
einama kaina. Viskas kaip stovi už
$12,000 a r už geriausią pasiūlymą.
Apžiūrėję įvertinsite.
J l n i p e r 8-9553

1* vietų.
T.abai pelningas biznis.
Pilnas įrengtas su nerūdiiancut plie
nu, "meehanieal refrigeration". Pui
ki vieta prie Cermak ir Orawford.
Anžiūrfje įvertinsite. Turiu eiti j ka
riuomenę, parduosiu nebrangiai.

Lathe Operator
Machinists
Handy Man and
General Factory Workers
Assemblers

A D V E R T I S I M E N TS

NEED"

Steady work — Some over
time. D. P's. welcome.

TAVERNA. Visi modernūs įrengimai,
elektrinis Saldymas, tiesioginis alaus
GRILL — FOUNTAIN
traukimas, Televizija ir tt. Didelis kam
barys užpakaly. Puiki proga porai. Nuo Excellent S. E. loeation. Real moneyma $70. Ilgalaike sutartis. Vienas negali | maker all modern fixtures. Stainless steel.
aprūpinti. Paaukoja už $1,800 greitam Air conditioning. Reasonable rent. Long
pardavimui.
lease. Mušt see to appreciate. Sacrifice
for immediate sale.
1218 F \ S T 93rd STREET
SOuth Chicago 8-9815
Mr. MENGEL
ESsex 5-1967.
TAVERNA.
Geras biznis. Modernus
fikceriai. Tiesioginis alaus traukimas.
Elrktro saldymas. Televizija, pijanas ir (CONVALESCENT HOME)
tt. Prieinama nuoma. Ilgalaike sutartis. Semi convalescent, for sale by owner at
Vienas negali aprūpinti. Paaukos viską a sacrifice. 17 rooms steam heat, Stoker.
u2 $3,000 greitam pardavimui.
Income $1,350 month.
8038 S. ASHLAND AVE.
Price $23,000.
STewart 3-9366
TAVERNA. "Pizzeria" ir "Package
Goods". Gerai einąs biznis. Judri vieta.
Visi
modernūs
jrengimai,
įskaitant
"walk in" šaldytuvą. Prieinama nuo
ma. 3-ims metams sutartis.
Teisingai
įkainota skubiam pardavimui del kitu in
teresų.
22 S. Kostner
EStebrook 8-9816

MEN

NEEDED!

TAVERNA
ANTIQUE SHOP "
Good "oin<* business. Well stocked. Rea ir 13 kamb. viršuj. Visi išnuomoti. Ga
sonable rent. Steam heat. Good lease. ražas ir taisymo dirbtuvė užpakaly. Ge
Excellent opportunity for couple. Mušt ros pajamos. Prieinama nuoma. Gera su
see to appreciate. Unable to drvote suf- tartis. Apleidžia miestą. Skubiai perlei
ficient time to this shop because of other
džia už $1.800.
commitments. VN'ill sacrifice for imme
2113 S. HALSTED STREET
diate sale. — 7116 COTTAGE GROVE > GRovebill 6-7451 arba HAymark. 1-8931
STewart 3-0648.

7204 S. WENTWORTH
RAdcKffe 3-9310

(

W A N T E D ff

Prašome gelbėti! J a u n a pora, su 7
TYPIST AND
AUTO MECHANIKAI
mfin. kūdikiu, dabar gyv. HU gimi
GENERAL OFFICE GIRL nėm, BkubiaI reikalingi 3 iki 5 k a m 
ATSINEŠKITE J RANKU S PASl
barių neapstatyto buto, nuoma Iki
KllCMbS TIESIAI P R I E DARBO. Betęinner aceoptable or married giri that $75. Pageidauja Oak Park, Cicero,
can vvork part time.
Berwyn. Geriausios rekomendacijos.
BELL AUTO REPAIR
Good vvorking conditions
Skambinkite VUlage 8-22:10
MR. WEST
2432 SO. MICHIGAN AVE.
MOnroe 6-6310
Tel. GAlumet &-7022
Atsakinga pora, be vaikų i r
be
"pets", atkelti 1 Chicago, jlefiko 31932 South Halsted St.
4 a r 6 k a m b . neapstatyto buto pie
_
tų a r pietryčių daly. Puikios reko
Gali tuoj užimti. Šiokia
MATURE CATHOLIC MAN mendacijos.
dieniais skambinkite \VAterfall 8LABORERS
1200 ext. 236, nuo S iki 5 v.v. Sek
OR WOMAN
inau,
ir vakarais Hfnsdale 2127.
and
\inder 50, as Clerk in Addressograph file dept. Mušt know
TALLY MEN
R E I K I A 6-7 k a m b . namo a r b a im
Knglish. Call Managor at
t u m e ir didesnj namą. Beverly-Morfor lumber yard
gan P a r k a r b a geroje apylinkėje
ST. 2-7672
pietvakariuose. Geriausios rekomen
Periranent emplcyment.
dacijos. Skambinkite BKverly 8-7037
TYPIST
GOOD STARTING SALARY
Atsakinga 3 saug. asm. Seimą, 2
dirbantieji, skubiai jleško 4 a r 5
PERMANENT
j kamb. buto be baldų geroje apy5 Day Week
j linkėję pietinėj daly. Tiktai 1-am a r
8:45 to 4:45 P. M.
5601 ELSTON
Time and One Ilalf for Overtime I 2-am aukšte. Parduoda namą. NauI j a s savininkui pačiam reikalingas.
G U N T H R O P - VVARREN
P r a š a u paskambinti. STewart S-5679
REIKALINGAS VYRAS
PRINTING CO.
210 West Jackson
VALYMO DARBUI RASTINĖJ
4 metai išskir&tyti del butų stokos. Atsa
6 dienų savaitę, 40 vai.
kinga pora ir 2 berniukai — 9 ir 6 me
Nuolatinis darbas, geras atlyginimas
GENERAL OFFICE
tų ieško 3-4 ar daugiau kamb. apšildyto
40 hour, 5 day week, God
ar ne buto be baldų ar namo šiaurinėj ar
TRAVELER RADIO CORP
šiaurės vakarų daly ar priemiesčiuose.
salary.
Permancnt
position.
571 .fackson Blvd.
Skambinkite tarp 8 ir 5 vai. p. p.
HArrtooo 7-9151
O. I. M. TRANSIT CO.
SPaulding 2-1206

WE

ENGINEERS

TAVERNA

Mrgliiia

UKbster 9-.S1JHJ

HELP WANTED — VYRAI

going
Kent
Mušt
Ash
sale.
Mon.

F»u virtuve. Seniai įsteigta. Gerai ei su gražiu 6 kambarių butu užpa
nąs biznis.. Modernūs Įrengimai. Pri kaly. Gerai einąs biznis. Prieinama
einama nuoma. I m. sutartis. Ge nuoma. Gera sutartis. Visi moder
ra proga porai.
OP! kitu interesu nūs įrengimai. Dėl ligos įkainuota
įkainota skubiam pardavimui.
teisingai skubiam pardavimui.
G F R A W. I»TH ST. VIETA.
3625 S. Paulina St.

STevvart 3-3017

-

^»W^»»Į»

HELP WANTED — MOTERYS

HELP WANTED -> VYBAI

DRAUGAS" AGENCT
iv»

AND"HELP

Šestadiej

.šeStadieUUi, geg. 12, 1851

•

THE WESTERN
FOUNDRY CO.
LAFAYETTE 3-0100
3634 S. KEDZIE
Reikalinga
MOTERIS

VIRIMUI IR NAMŲ
RUOŠOS DARBUT
pas porą. be vaikų, dirbti tik v a 
saros men. provincijoj,
gražioj

Kreiptis į Heltzel
ABerdeen 4-4021

••fiSSfc

"dude r a n c h " vasarviečh) apylinkė
je arti Yellowstone Park'o, Turi b-ti patyrusi. Transportacija bus a p 
mokėta; atlyginimas $35. Rekomen
dacijos reikalingos. Skambinkite:

SAVININKAI — CIA SKUBU!
Miesto Sveikatos ir Saugumo Departa
mentas liepia išsikelti. Atsakinga jauna
pora, abu dirbantieji, ieško 3—4 kamb.
buto be baldų, pietvakarinėje daly. Ne
turi vaikų nei gyvuliukų. Prašau galimai
skubiau paskambinti. WA*ner 4-8998.
3 SUAUGUSIŲ šeima, visi dirbantieji,
vyr. amž., ramūs ir tvarkingi: tiktai par
davę savo namą ieško 4 ar 5 kamb. ne
apstatyto, buto su apšild. ar bę, pietva
karių daly. Puikios rekomendacijos. Skam
binkite YArds 7-L009 po 4:30 v. v. šiokiadieniais arba visą dieną eekmad.

DElaware 7-5366
SKAITYKITE "DRAUGĄ"!
HELP WANTED — MOTERYS

SOUTH SIDE BANK NEEDS
BANK STENOGRAPHER FOR BANK- OFFICERS
Permanent Position for Capable Person,
Mušt be over 35 years
write "F 50"
DRAUGAS 2334 So. Oakley

1000
INTRODUCTORY
OFFER

10% off
On Any Purchase
Tf You Present
This Ad. Offer
Good Only VntU
May 31, l»5t

IŠNUOMOJAMA

IŠNUOMOJAMAS apšildytas
kambarys vyrui ar moteriai
Marąuette Parke. 6819 South
Washtenaw Avenue.
m

..

Kum

"SERVICES"

DEMESIO SEIMININKĖS!
Baldai perdažomi (refinishing), kė
dės perklijuojamos ir sutaisomos —
tai mūsų specialybė. Jei jūsų baldai
suiro, mes galime juos sutaisyti.
Skambinkite ABerdeen 4-4508. J. &
R. Refinishing 8227 S. Halsted St.

DĖMESIO VYRAI IR MOTERYS!
Dabar Jūo galite turėti normalią fi
gūrą naudomiesi mano Svorio Suma
žinimo TrytanentaLs, kurie tikrai su
mažina. Darbar i<a ra n tuo tas. Išrodykite ploni — kaip kiti kurie naudo
jasi mano Svorio Sumažinimo Trytjasi mano Svario Sumažinimour9and
mentais. 25 metai patyrimo chiropractic ir svorio mažinimo trytmentuose.
L. L. Ridenour, D. C. Ph. C , 228 N.
Genesee St. Ont. 2588.
VYRAI I R MOTERYS —
SUMAŽINKITE SVORJi
Dabar vyrai grali būti ploni. Ga
ro vonios ir masažai. Atskirų kū
no dalių sumažinimas Vogue trytmentais.
Masažistai — Rodrigo
Baloran, Ralph Gonzalez. K a m b .
201, Model Building.
Rolland
Method
Reducing
Salon,
738
Broadway,
Gary, Ind.
Phone
3-28 22. Atdara vakaaris išskyrus
antradienius.

ŽEMIAU LUBŲ KAINOS

C ROS L EY
AUTOMOBILIAI
Seni ir nauji
35 iki 50 mailių galionu
1951
$325 įmok.
1950
$241 įmok.
1948
$135 įmok.
Bankų Finansavimas

®LF

OAK LAWH MOTORS
5000 WEST 95th STREET
Oak Lawn 722 arba
Oak Lawn 1143

BA L L S

WEIX KNOWN BRANDS
Good

Conditlon—Rewashed

and

Refpainted

each 25c
dozen $3.50
FRANK A. PEANSCHKE
6201 ELSTON AVE. — Corner
NEvrcastle 1-3525

Mllwaukee

"Drauge" rasite vėliausių, geriausių žinių.

Toliau p
kojo, kad
debesis. \
akmens Ki
pėdsakų p
taus pėdsal
bučiavo MJ
kiti. Tolis
nebebuvo į
ti, nes jai
kad nebem
Sekminh,
atsiuntimo
deda 8.30
landą Pasfc
kambaryje
Petrą pirm
tinės vakai
Mišias —
patį, ką Išį
skutinėje i
kiti apašta
pę Mariją,
stovėdami
žmonių, d
Staiga kilo
žimas, kad
išsigąsta, t
pastebėta j
delis ugnie
rodė salėj*
dalino į tr;
liežuvių ir
jos ir apaš
mingojo Ji
tas apašta
Tuoj po t
apaštalus,
mis kalboi
sė metė ir
ugningai
žmonių m
slą Terese
vokiečių b
ko, kad ta
bėjęs vo]
vietų supr
bėjęs save
iškai, o ki
jas girdėji
ja kalba.
Pasibaig
mokslui, p
jo žmonių
ris tęsėsi i

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HJ3N01B

7

Vėliau Teresė m a t o , kaip
šv. P e t r a s ir šv. J o n a s šven
tykloje pagydė luošą ir k a i p
juodu įmetami į kalėjimą.
Naktį kalėjime juodu roolmi bei stovėdami. Rytą ji
mato aukštųjjų t a r y b o s posė
dį ir apaštalų paleidimą iš
džiasi valandėlėmis klūpodak a Įėjimo.

įaites regėjimai
t, Chicago, IU.

•TTkeyfo

r a s beveik nekrikštijo — jis
mokė žmones ir prižiūrėjo, o
šv. Pilypaa t v a r k ė eiles.
Krikštijamieji žmones brido
į vandenį, o apaštalai sėme
vandeni ir pylė jiems a n t
galvų. Marija žiūrėdama ver
Lengva ir neišvengiama su
kė iš džiaugsmo, kad krikštijasi tiek daug žmonių jos klysti, bet nėra didesnes klaidos,
kaip mesti pradėtą siekimą.
dieviškojo Sūnaus vardu.
Blūke
V y k s t a n t žmonių krikšti
jimui, po vieną buvo atėję
keletas parizėjų, bet jie ne
drįso ką n o r s d a r y t i . Pikti
ir įsiutę žydų kunigai ir parizejai rinkosi įšventyklą i r
tarėsi, k a s darytina.
A. A.
AMELIJA ŠLAMIENĖ

v > . v . v . v . .' t yjĮ%al'liiiįiiVi'A****i»^

Nevv $ f t O $ T - f ? R H Refrigerator
the only REFRIGERATOR that C0UNTS1
Westinghouse FROST-FREE—the world's first completely automatic refrigerator—is the only one that
COUNTS! It counts door openings, because Hoor
openings let in warm air which causes frost te
i.
At every 60th door opening, vohich is just when defrosting is needed, FROST-FREE automatically defrosts
itealf. . . automatically disposes of the frost water!
Come in . . . see the 3 FROST-FREE—and other
VVestinghouse Refrigerators today!

(SUDŽIUTfi)
Gyveno

A.

A.

ONA PARAUS
Mirė geg. 10 d., 1951, 6 vai.
ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš P a nev ežio apsk r.
Amerikoje išgyveno 39 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi
me keturios dukterys: Stanis
lava Manelis, žentas A n t a n a s ;
F r e d a Alter, žentas August;
Ona Pabalis; Ir PearI Kubiak,
žentas Pranciškus. .Sūnus. Do
mininkas. Septyni a n ū k a i ir
kiti giimnžs, d r a u g a i ir pažys
tami.

Priklausė prie Tretininkų ir
Apaštalystes Maldos.
K ū n a s pašarvotas Antano M.
Phillips kopi., 3J07 Lituanica
Avenuc.
l a i d o t u v e s jvyks antradienį,
geg. 15 d. IŠ koplyčios 8 vai.
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionės siela. Po pamaldų bus
nulydėta j šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d r a u g u s ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys, Sūnus,
žentai. Anūkai ir kiti Gimines.
Laidotuvių direkt. A n t a n a s
M. Phillips. Tel. YArds 7-3401

3-42 VV. 47 tn

H ERE!

St.

Mirė geg. 10 d., 1951, 7:30
vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš R a 
seinių apsk r.. Vainuto p a r a p i 
jos, Žalpių kaimo.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi
me sesuo Rozalija Lekavičie
nė, jos šeima ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Priklausė Am. Liet. Pilie
čių Pašalpos Klubui.
K ū n a s pašarvotas Antano M.
Phillips kopi., 33 07 S. Litua
nica Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį,
geg. 14 d. Iš kopi. 9 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Cecilijos
parapijos bažnyčia, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už

.:

.'.'.VV.*.'

•Trade Mark

i- M
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v e l i o n ė s sietą.. P o p a m a l d ų bus
nulydėta } i v . K a z i m i e r o k a -

x
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Amazing New

pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d r a u g u s ir pažįstamus
dalyvauti išiose laidotuvėse.

•••••••- ••••• .-••••:-.-.::.:-.-:-:.>>:-.-.-.-:-.-. . ^ . . ^ • • • i r i v - • • • •

SPEED-ELECTRIC

Range

M a n * tmrnm mmtm* UNIT THAT GETS
RED HOT IN 30
SECONDS

VVITH

Nuliūdę: Sesuo ir kiti Gimi
nes.

Here's the fastest heating unit on the market today. The
SUPER SPEED COROX Unit gets hot right away . . .
RED HOT in 30 seconds! Now you can prepare bacon and
eggs in 3 minutes . . . piping hot soup while you're setting
the table . . . fresh or frozen vegetables from a cold start
to 8teaming in 3 minutes.
But, that's not all. You get a giant Miracle Sealed Oven,
Tivo-Level Speed Cooker, Color-Glance Controls and scores
of other featurės in this nevv Westinghouse Range!

Laidotuvių direkt.
Antanas
M. Phillips. Tel. YArds 7-J401

PADĖKA

•Trade Mark
..r.lĮŲll.UĮlH

WWWWWV^F»

fįRST 5H0MNG... COttč m TODAYt

VICTOB W.
KAZIMIERAITIS

ROZALIJA DUBLN1KAS
(JAKŠA1TE)
Gyveno
Tel.

7240 S. Racinc Ave.
ABcrdeen 4-1822

Mirė geg. 11 d., 1951, 1 vai.
ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų gubernijos.
Pasiliko dideliame nuliūdi
me keturios d u k t e r y s :
Anna
Haverlock, žentas J a m e s ; Natalie Nalevvay, žentas Allen;
K a t h c r i n c Plusnick,
žentas
Charles; ir M a n e J a k l , žentas
Josepb. P e n k i a n ū k a i ir kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
K ū n a s pašarvotas MažeikoEvans kopi., 6845 S. Western
Avenue
Laidotuvės įvyks antradienį,
geg. 15 d. Iš koplyčios 8 vai.
ryto bus atlydėta į Gimimo
Panelės švenč. parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. P o
pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d r a u g u s ir pažįstamus
dalyvauti šiose laMotuvėso.
Nuliūdę:
Dukterys, ž e n t a i .
Anūkai ir kiti Gimines.
Laidotuvių direkt. MažeikoEvans. Tel. REpublic 7-8600.

kuria, "įlrė JaaL. 14 cL, 1951 ir.
tapo palaidotas bal. 19 4., o
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilfs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, k u 
rie suteikė j a m paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą
neišvengiamą amžinybės vietą.
Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš m ū 
są tarpo, dėkojame mūsų dva
siškėms tėveliams Kun. kleb.
J. Paškauskui, Kun. J. M a k a 
rui ir Kun. Petraičiui, kurie
atlaikė įspūdingas p a m a l d a s už
jo sielą, ir kun. kleb. J. P a š 
kauskui, kuris pasakė pritai
kintą pamokslą.
Dėkojame Motinai M. J u o 
zapai ir Seselėms Kazimicrietėms už dalyvavimą laidotuvė
se. Dėkojame šv. Mišru ir gė
lių aukotojams.
Dėkojame graboriui Antanui
Petkui, kuris savo g e r u
ir
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į annžinastį, o
m u m s palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkojame
grabnešiams ir visiems, kurie
paguodė mus nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau Victor,
lai Dievas suteikia
amžiną
atils|.
Nuliūdę lieka: žmona. Sū
nūs,
Duktė, Marčios. Žentas,
Anūkas, Posūnis, Podukra, Se
suo ir kiti Gimines.
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ANOTHER
WONDERFUL

f^VVestiiighouse
f a m i l y - s i z e % I cubic foot refrigerator

WESTINGHOUSE
Extra Food-Keeplng~Capaclty at a RecHy Low Prfcef
Look wha» you got! V Famous VVestinghouse Economizer
Mechanism / Long-lasting Dulux finish / Acid-resistant
food liner įf Big Meat Storage Tray ¥ Deep H -bu. H umidrawer jĮ Tali bottle space V Distinctive new 3-way handle
t h a t lėta you open the door even when both hands are fulL
Come b . . . see the 1951 VVestinghouse "family-size 8 " today I

V0UCANBESURE..IFIT5\\cStin^h0USe

You are welcome
to come in and
look around
Wc are never too busy
A. A.

JUOZAPAS GAIDELIS
Gyveno 12304 South HaUicd Street

Mirė geg. 10 d., 1951 m., 9:30 vai. ryto, sulaukęs 65 m. am
žiaus. Gim. Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskričio, Papelių pa
rapijos, Gegužio kaimo. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis Augustinas Galeckas, jo žmona Bernice ir vaikai: Elenora, Augustina ir
Augustinas Jr., ir daug draugų ir pažįstamų. Lietuvoje pa
liko brolis Stanislovas su šeima, ir sesuo Barbora Eidukiene bei jos šeima.
Priklausė prie Calumet Park Boosters Club.
Kūnas pašarvotas Bukausko koplyčioje, 10821 South
Michigan Ave.
Laidotuves įvyks pirmad. geg. 14 d. Iš koplyčios 10 vai.
ryto.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Pusbrolis su žmona ir tmikais.
Laidotuvių direktorius L. Bukauskas, Tel. PUllman 5-9661

to give you courteous
attention!

HOME APPLiANCES
A N D FURNITURE
2647 West 51st Strc^i

Tclephoue - HEmlotk 4-7095

DIENBASTIB DRAUGAS, CHICAGO H X
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R°osevelt Fumiture
Co. (Jonas Bartulis ir Fe
liksas Raudonis savininkai)
aukojo gražų miegamojo
kambario komplektą (bedroom set) Tėvų Marijonų Sta
tybos Fondui. Kitą komplek
tą auktojo Joseph nudrik
Fumiture Co. (Juoza s Budrikas savininkas). Šie gra
žūs baldai bus atiduoti lai
mingiesiems per fondo ruo
šiamą vakarą lapkričio 10
d. Lietuvių auditorijoj. Fon
do direktoriatas abiems au
kotojams nuoširdžiai dėko
ja.
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Dainavos ansamblio vadovai, kurie vadovaus "Nemunas žydi
gegužės 13 d. 4 vai. po pietų Sokol salėje, 2337 So. Kedzie

J. VALSTYBĖSE
— Atidaryta mokykla-. Pa
tersone, N. J., atidaryta lie
tuviška šeštadienio mokyk
la, į kurią susirinko 23 mo
kiniai. Mokyklai vadovaus
mekyt. A. Eitmanas, o jam
talkins kun. V. Demikis, V.
Augulis, E. Viliam aite ir E.
Augulienė. Mokyklą organi
zuojant gražiai pasidarbavo
L. Janulevičius.

— Susiorganizavo mokyto
jai. Po poros pasitarimų
Bostone gyvenantieji lietu
Ml'Z. STEP. SODKIKA
viai mokytojai įsteigė atski
rą draugiją ir išsirinko tri
jų asmenų valdybą. Iš suda
ryto sąrašo pasirodė, kad
Bostone yra apie 40 moky
KEZ. GASP. VELIČKA
X Chicagos ateitininkai tojų. Nutarta užmegsti glau
Motinos pieną minėg sek-1 dėsnius ryšius su seniau čia
»
madienį, gegužes 13 d., Auš-, gyvenančiais mokytojais.
ros Vartų bažnyčioje, 2337
— LRKSA Lietuvai Gel-V
W. 23rd St. Sumą 10 vai. beti Fondas, įsteigtas pernai
už gyvas ir mirusias moti tos organizacijos seime, pas
nas atlaikys kleb. kun. J. kutiniuoju m e t u pradėjo
Kuprevičius, MIC. o pamok augti. Daugelis kuopų iš sa
slą pasakys kun. J. Bore- f vo iždo arba parinkę aukų
vičius, S.J. Po pamaldų pa- : iš narių siunčia fondui. Kiek
rapijos salėj bus pusryčiai j viena tam fondui auka pri
(agapė). Mineįjime ateitinin sideda prie sustiprinimo Lie
kai kviečiami dalyvauti su tuvos iš'aisvinimo akcijos.
savo motinomis.
B. PAKŠTAS
L. GRIGALICNAITE
— Tarptautinis Institutas
X Aliees Stephens balso Detroite, Mich., pradėjo sta
mokyklos studentes rengia I tyti nuosavas patalpas, į ku
rečitali gegužes 25 d. 7:301 rias manoma rudenį persikel
vai. vakare Curtiss salėj, ku ti. Institutui priklauso ir lie
— "Britanijos lietuvis" ir
ri yra rūmuose 410 S. Mi- tuviai ir šiai statybai yra su Didž. Britanijos Lietuvių Są
chigan Ave. 10-me augšte. kėlę daugiau kaip $600. junga jau įsikūrė sąjungos
Programoj bus vyrų: ir mo Kiekviena tautinė grupė, pri nuosavuose namuose
kuterų solo, duetų, trio, taip sidėjusi prie statybos, turės j riuos pernai rudenį nusipir
Clevelande vienas lietuvis tori;
pat dalyvaus visas merginų teisę toje salėje pasireikšti. ko. Namų adresas yra šis:
choras, kuris tą vakarą mi
43 Holland Park, London W. gavo laišką iš savo tėvo, gy sion
nės 11-kos metų gyvavimo
— Atvyksta dr. Martuse- 11.
venančio Klovainių, Joniš kiu
sukaktį. Įėjimas į rečitalį vičius. Iš Vokietijos atvyks
kėlio ir Linkuvos trikampio misž
nemokamas.
ta dr. Alf. Martusevičius,
rajone. Laiškas į m e stas Čub;
Bauskėje (Latvijoj) į dėžu budi
X Staliukai akademiniam dirbęs Muencheno DP tran
v•
tę.
Šis fdk&s rodo, kad C1U
baliui, ruošiamam skautų- zito stovykloje kaipo X-Ray
— Motinos Dienos minėji
studentų Tremtinių namo s a skyriaus vedėjas. Jo žmona mas. Paryžiaus lietuvių ko-j laiško rašymas į Ameriką | maii
leį gegužes 19 d. jau galima (Čiurlionytė) yra dantų gy lonija gegužės 6 d. šventė sudaro rimtą pavojų jo ra- j mes
užsisakyti. Staliukai bus ke dytoja. Žada apsistoti Brook Motinos Dieną. Minėjimas šytojui. Laiške paminėta \ bes
tūrių ir šešių vietų. Kadan lyne pas pianistą ir kompo buvo r t įdarytas Lietuvių apie 20 vardų, bet nė vienos j Vad
gi Daliuje 'svečių skaičius zitorių A. Mrozinską.
Šalpos Dr - jos pirmininko pavardės. Laiško autorius
negali viršytį skaičiaus vie
Kun. K. Pečkio žodžiu. Spe pabrėžia, kad jis su savo nėra
—
S
e
s
e
l
i
ų
kazimieriečių,
tų, tad suinteresuotieji pra
cialią tai dienai paskaitą žmona dar kolkas gyvena tieči
dirbančių
Mt.
Carmelio,
Pa.,
savo namuose, o jo namai neck
šomi iš anksto užsisakyti
skaitš
M.
Galdikienė.
Meni
tuve
staliukus adresu: Albertas parapijos mokykloj pastan nėj programoj dalyvavo Pa vienkiemj'je.
gomis
buvo
suruošštas
mo
Ukr
Vengry^. 7202 S. Claremont
ryžiaus lietuvių vaikų cho
Įdomiausias
laiško
saki
kinių
lietuviškas
vakaras.
voje
Ave. Telefonas: AA 5-6716.
Programoj buvo ir pačių se ras, paruoštas B. Šlepety- nys — tai "visi gvven&me min
X Gavome "virėją \ Drau selių sukurtas vaizdelis, ku tės - Venskūnienės. T o l i a u 1 i n ksmai, kaip Agotėlė". Ged
go knygyne buvo išbaigta ris visiems patiko, nes juo mažytė O. Panerytė paskam Agotėlė šitam rajonui gerai Liet
parduoti knyga "Taupioji vi parodyta didelė meilė Die bino pianu, o Sirtautaitė pa pažįstama beprotė moteris, juk
sirodė su deklamacijomis.
kuri nuolat keliauia per 3-4
rėja" ir daugelio moterų pra vui ir tėvynei.
K;
parapijas ir niekuomet nėra
šymas pastaromis dienomis
—
Atsakymas
k
o
mu
nis— Ateitininku susirinkime
nebuvo patenkintas. Šiuomi S. Bostone sendraugių pirmi nistams. Vasario mėnesį ant nuliūdusi; visada juokiasi ir stan
pranešame, kad vakar gau mininkas S. Lūšys ragino Paryžiaus miesto mūrų buvo džiaugiasi savo laimingumu. krify
tas naujas knygų transpor narius daugiau prisidėti prie iškabinėti plakatai — atsa Šitame rajone Agotėlė vra jojir
tas ir kurios šeimininkių šelpimo tremtyje mokslus kymas į Stcckholmo (komu bėdnos, skurdžios ir bepro yra
tokii
nori gauti knygą prašomos einančio ateitininkų jauni nistų) Atsišaukimą. Plaka tiškos "laivės" simbolis.
lysui
užsisakyti.
to piešinyje kapinės su visa
mo.
Sovietų Sąjungoje oer že-; gera
eile kryžių ir lenta, kurioje mes ūkio kolektyvizacijos
X I Dainavos ansamblio
— Organizuoja vaikų te- surašyti visi Sov. Rusijos procesą NKVD fiziškai su je n
muzikos veikalą "Nemunas a t r ą. Lietuvių Mokytojų
darb
pavergti
kraštai,
o
šalia
bur
naikino
apie
6
milionus
ūki
židi", kuris bus atvaidintas Draugija New Yorke ėmėsi
rėjo
liokas
lopeta
kasa
duobę
ki
ninkų.
gegužes 13 d. 4 vai. popiet
nepa
iniciatyvos įkurti vaikų te tiems kraštams.
Sokol salėj, 2337 S. Kedzie
Per 4,5 milionc kaimiečių dual:
atrą
ir
jau
pakvietė
talkon
Ave., iš Wa.ukegano atvyks
— Kun. JeškeviČins, Ame žuvo nuo dirbtinai sudaryto L i e
teatro
specialistus.
ta ekskursija iš apie 50 as
rikos lietuvis, po studijų ke bado 1931 - 19"? metais. To form
menų.
— Kapitonas A. Kudirka, lionės Vokietijoj, vel grįžo kia yra prieškarinės Sovietų tas.
Da
X Prašome atsiimti. Drau
i S § s jūrininkų mokyklą į Paryžių.
Sąjungos žemės ūkio sukol- moki
ge yra atėjęs laiškas Sta Marselyje, Prancūzijoj, ir
chozinimo kaina žmonių gy ir m
siui Anffnaičiui atvykusiam ten gavęs kapitono diplomą,
vybėmis. Atrodo, kad Lietu mas'
iš Garmisch-Partenkirchen- tarnauja amerikiečių preky
voje kolchozinimo procesas šėle
Mittenwald stovyklos. Pra biniam laive, plaukiojan
— Lietuviai
inžinieriai. eina į galą. Idomu,\ar Pa įsakj
čiam
po
Panamos
vėliava.
šomas atsiimti arba atsius
Argentinoj įsikūrę lietuviai baltijy irgi bus sudarytas suda
ti adresą ir 3 c. pašto ženklą
— SodaJiečių sąskrydis. inžinifriai ir architektai yra dirbtinis badas; jei taip. tai badą
laiškui persiųsti.
SchuyikilUo apygardos lietu susiorganizavę į Pasaulio badą padvigubins aukų skai
Li«
Lietuvių
Inžinierių
ir
Archi
čių,
kaip
tatai
įvyko
Rusi
vių
parapijos
sodaliečių
me
X Fabijonas Dau/vardis,
ninki
Dr. P. Daužvardžio, Lietu tinis sąskrydis Motinos Die tektų Sąjungos skyrių, ku joj ir ypač Ukrainoje, bet jams
vos konsulo Chicagoj sūnus, nos proga įvyks gegužės 13 riai priklauso 12 narių. Sky gal dėl įtemptos tarptauti venti
rius įsteigtas 1949 m. liepos nės situacijos Kremlius ne
gegužes 12 d. išvyko j karo d. šv. Juozapo parapijos sa
pavė
15 d. Skyriui šiemet pirmi- kartos to eksperimento.
aviacijos stovyklą Geneva, lėj, Mahanoy Gity Pa.
nučh
ninkruia J. Kamarauskas.
N. Y.
Kai žmonės Ukrainoje ma bą b
— Raimundas ir Gene Gri
— Mirė T. Pažėra. Buenos
X Adolfas Merkelis Mo galiūnai (jaunieji) šiomis Airėse mirė Tadas Pažėras, šėmis mirė nuo bado, Stali verči
tinos Dienos proga skaitys dienomis sulaukė pirmgimio kilęs iš šilMniu km., Veive no įgaliotinis Molotov slap mis,
paskaitą sekmadienį, gegu sūnaus — Raimundo Vytau rių valsč..
Marijampolės tai lankėsi badaujančiose biui
žės 13 d. 1 vai. popiet šv. to. Naujuoju " p m e č i u " apskr. Velionis buvo dėdė provincijose ir konferuoda- ir ch
Antano parapijos salėj Ci džiaugiasi tėvai ,seneliai ir kun. J. Margio. MIC, kuris mas su Ukrainos kompar kolūl
giminės.
ceroj .
Kc
tijos centro komiteto sekredarbuojas Argentinoj.
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DID. BRITANUOJ

i ŽINIOS IŠ PAVERG

Ir Lietuvoje "pasidarė įs

ARGENTINOJ

ARGENTINOJ
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