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ALIANTAS JAU 
ff Jugoslavas išmaudė "lenką 

Mūsą spec. stebėtojo Jungt. Tautose 
Skaitytojai žino iš praėjusių taikymą tarpvalstybiniuose san-

mano pranešimų kaip tas skun- tykiuose. Tuo būdu jie pasisakė 
das kilo ir kaip jis atsidūrė už „džiunglių" įstatymus santy-
Jungt. Tautose. Spec. politinėje kiuose su kitomis valstybėmis, 
komisijoje jis buvo svarstomas Pasigėrėjimo vertas buvo vaiz 
per kelis posėdžius. Pati jugos- das komisijose balsavimų metu. 
lavų delegacija pasiūlė rezoliu- Balsuota 9 kartus. Kiekviena 
cijos projektą. Reikia pripažinti, pastraipa gavo mažiausiai 48, 
kad, palyginus su sovietiniam daugiausiai 53 balsus, o prieš te-
blokui metamais kaltinimais, pa- balsavo tiktai vis tie patys 5: 
ti rezoliucija pasirodė nuosta- Sovietai, ukrainiški Sovietai, 
biai šeini ir kukli. Jos esmė ši: baltgudiški Sovietai, ėekai ir 
JT, konstatavusios įtempimą lenkai. 
tarp sovietinio bloko ir Jugosla-i Visa rezoliucija buvo primta 
vijos, rekomenduoja abiem ša- 51 balsu prieš 5, 2 susilaikius 
lim nustatyti savitarpio santy-, (Afganistanas ir Iranas), 
kius ir sureguliuoti kivirčus pa-j Tokia masyvinė dauguma aiš-
gal JT čarterio dvasią; savo sa- kiaušiai parodė sovietininkams, 
vitarpio diplomatiniuose santy- kad savo melais, šmeižtais ir įžu 
kiuose laikytis tarptautiniuose lumais jie yra atvėrę akis pa-
santykiuose priimtų papročių ir tiems naiviausiems ir kad visos 
poelgių; pasienio incidentus su- jų pastangos klaidinti kitų tau-
reguliuoti mišrių pasienio komi- tų delegatus savo prasimany
si jų pagalba arba kitais sutar- mais yra kova su vėjo malūnais, 
tais taikingais būdais. f Tarptautinės ir vidaus poUti-

Jugoslavų delegacijos pasiūly- kos mastu reikalą vertinant, ju
tos rezoliucijos kuklumas ir bu- goslavų laimėjimas yra didelis 
vo jos poliitnio laimėjimo rak- ir dėmesio vertas, tačiau prak-
tas. Milžiniška kitų tautų dėle- tiškos politikos požiūriu iš jo 
gacijų dauguma buvo apstulbu- netenka laukti jokių teigiamų iš 
si rezoliucijos kuklumu ir visi davų. Sovietai savo kurstymo ir 
gėrėjosi ir stebėjosi jugoslavų spaudimo politiką Jugoslavijos 
išmintimi ir atsargumu bei ra- atžvilgiu tęs toliau, pasienio 
gino kits kitą rezoliuciją priim- incidentai kartosis, jei dar nepa-
ti. aštrės, ekonominė blokada bus 

laip ir galimą buyo lauktiv taikomą ir įtiną Moralinių pa-
sovietiško "bloko atstovai toliau smerkimų Maskva nepaiso, 
suko savo plūdimų prieš Jugosla; Sovietai tepripažįsta tik fizinę 
vijos vyriausybę „plokšteles", ta jėgą ir tiktai prieš ją jie lenkia-
čiau tuo tik sau pakenkė. Ypa- si. Kol laisvosios tautos jiems 
tingu įžūlumu pasižymėjo Len- jėga ragų neaplaužys, tol pa-
kijos atstovas Katz-Šuchy (pati saulis taikos ir ramaus gyveni-
pavardė pasako, kad jis ne len- mo neturės. Juo anksčiau tai bus 
kas). Jų puolimų neverta atpa- suprasta, juo geriau 
šakoti. 

Labai vykusiai ir temperamen 
tingai jiems visiems atsakė Ju-
goslavijos ministeris Džilas. Iš 
jo kalbos įsidėmėtinas vienas pri 
minimas visiems Maskvos paka
likams, ypač Katz-Suchy, kad R. Vokietijos vyriausybė davė 
garsiąją Kominformo rezoliuciją įsakymą visiems provincijų val-
prieš Jugoslaviją pasirašiusieji dininkams, neišskiriant ir minis-
bulgaras Kostov jau yra nužu- terių, tuojau vykti į kaimus kra-
dytas, lenkas Gomulka jau sėdi tyti ūkininkų sandėlių, nes žymi 
kalėjime ir laukia teismo, čekas dalis grūdų ir bulvių neatiduota 
Slansky šiomis dieiomis taip pat valstybės sandėliams. Prievolių 
uždarytas už grotų. Ar pagalvo- davimą prižiūrį valdininkai esą 
jo Katz-Suchy kas laukia ir ki- apsileidę, kaikur net su ūkinin-
tų, kurie šiandien šliaužioja kais susidėję. Kadangi maisto 
prieš Maskvos viešpačius? Jei trūksta, jo turi jieškoti patys 
JT komisijų posėdžiuose būtų augščiausi pareigūnai, 
leista ploti, tai tikriausiai būtų 
prapliupę plojimai. 

Po Džilas šaunaus sovietinin-
kų „išmaudymo" buvo prieita 
prie balsavimo. Čia sovietinin-
kus laukė dar viena staigmena. 
Patys jugoslavai pasiūlė balsuo
ti rezoliuciją pastraipa po pa
straipos, neišskyrus nei įvado, 
nei motyvų. Atrodo, kad jugo
slavai norėjo sovietininkus pa
statyti kvailon padėtin. Mat, įva 
de ir motyvuose sakoma, kad 
skundą pateikė jugoslavai, kad 
esama įtempimo ir pavojingos 
taikai padėties. Balsuojant pa
straipomis, sovietininkams buvo 
suteiktas galimumas balsuoti 
prieš motyvavimą. Visai kitas 
reikalas su rezoliutyvine dalimi, 
kurioje rekomenduojama laiky
tis JT čarterio ir tarptautinių 
papročių santykiuose su kaimy
nais. Čia jau kiekvienas JT na
rys turėjo balsuoti už tokias re
komendacijas. 

Tačiau sovietininkai nesusi
griebė ir solidariai balsavo prieš 
visas rezoliucijos pastraipas, 
tad ir prieš teigiamąsias, tuomi 
pasisakydami prieš JT čarterio 

INSPEKTORIŲ 
£, 

Švedija, Norvegija ir Šveicarija 
yra numatyti sąjungininkų kandidatai 

Vaikų globos centre Long Beach, Cal., vaikai nuo *uu*-ns pradėjo mesti centus , stikliai "įink* 
kad ne? Kalėdas salėtu suruošti pramogėlę. Jau buvo sumetę 25 dol., bet vieną dieną mokytojas 
J M o ^ *ia kiekvienas 8 a v a i p

( I
k

N ° s
n ; templiuoja trys susirūpinę vaikai. 

Gruodžio 18 d. Persijoj Pfety Afrika HTCS 8 JungliillŲ Tailtlį? 

VVASHINGTONAS, gruodž. 15. — Korėjos karą vedą sąjun
gininkai principe sutiko, kad Korėjos paliaubų priežiūroje daly
vautų ir neutralios valstybės. Tam reikalui numatyta Švedija, 
Šveicarija ir Norvegija. 

Komunistai nepanorėjo sutik- M i 
ti, kad paliaubų metu jų terito- prisidėti. 
rijoje lankytųsi iš abiejų kariau- j Užsimenama, kad sąjunginin-
jančių pusių sudarytos komisijos j kai sutiks ir su Lenkijos bei Če-
paliaubų sutarties vykdymo pri-1 koslovakijos k a ndidatūromis, 
žiūrėti, kaip siūlė sąjungininkų I nes nėra konkrečių davinių 
delegacija. Jie pasiūlė tą darbą ] spręsti, kad tų kraštų daliniai 
pavesti neutralių valstybių at- į būtų š. Korėjoje, 
stovams ir klausinėjami tuo rei 
kalu prasitarė, kad neutralia 
valstybe jie sutiktų laikyti Len
kiją, Čekoslovakiją, Švediją, 
Šveicariją. 

Nors tuo reikalu dar nepada
ryta konferencijoje jokių susita
rimų, sąjungininkai yra pasiren 

igę Šiuo klausimu padaryti nuo
laidą, jei, žinoma, bus galima 

Per 2 dienas priešas 
neteko 20 lėktų VŲ 

SEOULAS, gruodž. 15. — Va
kar benumuštas tik vienas prie
šo Migas ir 3 sužaloti. Tat per 
24 vai. priešas neteko 20 lėktu
vų. Vakar ir sąjungininkai pra-

priimtinai susitarti kitais pa- rado 3 lėktuvus, kuriuos numu-
liaubų priežiūros klausimais. Į šė priešlėktuvinė artilerija, 
neutraliųjų stebėtojų instituciją j Sausumoje tik silpna žvalgy-
sąjungininkai yra numatę Švedi-, bų veikla, išskyrus Korangpo 

- . . • ,*«;wv« j$> Norvegiją ir Šveicariją, ku- apylinkes, kur sąjungininkai jau 
PARYŽIUS, tfruodžio 15. — JT turi bėdų su Pietų Afrikos JT . f .y. J*' , *\. ILJI i 
rAKi^ioo, ^ruuu^iv xu. ** 7 j i A . . nų jau atsiklausta ar sutiktų, trečia diena vysto ribotos apim-

vyriausybe, kuri nenori perduoti JT žinion pietvakarių Afrikos, J į ^ ^ f l n t n r i A ftin Hflrhft tlftR n i l o l i m f l 
buv. vokiečių kolonijos. 

Jos atstovai liejo iš kolonia- —? 

Ji laužanti žmoniškumo įstatymus 
. 

_>^_—_———_——.—™—————_•_••_* 

Ministeriai rinks 
bulves ir grūdus 

BERLYNAS, gruodž. 15. — 

prasidedi rinkimai 
TEHERANAS, gruodž. 15. — 

Atstovams parlamente, muloms, 
maldos namuose ir eiliniams pi-4 

liečiams gatvėse stumdantis, mu 
šantis ir vienas kitą kaltinant, 
vyriausybė pranešė, kad rinki- j ^ ^ ^ J Z ^tikėtiniųtary- tarė iškviesti į Paryžių čiabuvių 
mai į parlamentą prasideda gruo ^ ^ p Mri*j& vyriausybė vadus, bet P. Afrikos vyriausy-
Mi^,Q A Pirmiausiai balsuos ^ ^ ^ ^ ^ t e r i t o r i j ą ^ neleidžia jiems išvykti ir at-j 

jokioj at^art^^iėfi. P. Afri-'šaukė iš komisijos savo atsto-j ^ 
kos delegacija gavo savo' vyriau- Į vus. 
sybės įsakymą dalyvauti tik; Grupė delegacijų pradėjo ak 

reikalui esant, prie šio darbo ties puolimą. 

džio 18 d 
Šiaurinės provincijos, kur stip-
riaatifti jtitta wMaiyta komtmifl-
tų partija, prisidengusi sveti
mais vardais. Balsavimai vyks 
apie 3 savaites. Iš 16 milionų gy
ventojų balsavimo teisę turi tik 
apie Vi miliono. 

Komunistai padarę mažų nuolaidų 
*K Bet jų negana deryboms bengti 

• • 

- . . • • • 

bendro pobūdžio Jungt. Tautų 
darbuose. 

Pietvakarių Afriką po I pa
saulinio karo paėmė savo žinion 

Prie parlamento rūmų nuolat; Tautų S-ga ir ją valdyti pavedė 
vykstant demonstracijoms, par- Pietų Afrikos vyriausybei. Po 
lamentas posėdžiauja slaptai. 
Svarsto ką daryti su tais parla 

paskutinio karo visus Tautų S-
gos mandatus perėmė Jungt. 

mento atstovais ir redaktoriais, j Tautos ir naujomis sutartimis 
kurie gyvena parlamento rūmuo pavedė. valdyti toms pačioms 
se, nes jiems grasiną Mossadegh valstybėms. Pietų Afrika sutar 

ATŠAUKTAS 

gangsteriai. 
* 

"Amerikos Balsas" 
NEVV YORKAS, gruodž. 15. 

— „Amerikos Balsas", padavęs 
bendras politines dienos žinias, 
vakar lietuviškoje programoje 
papasakojo klausytojams koks 
yra skirtumas tarp kooperacijos 
pagrindais kaikur tvarkomų že
mės ūkių ir sovietinių kolchozų. 
Reportažas padarytas ryšium su 

tį pasirašyti atsisakė ir pietva
karių Afriką Įjungė į savo teri
toriją, čiabuviai skundžiasi Pre 
torijos tvarka ir šaukiasi JT 
globos. Patikėtinių komisija nu-

Tito raginamas paleisti 
kalinius 

ciją už P. Afrikos išmetimą iš 
Jungt. Tautų. Po Kalėdų šven
čių pertraukos laukiama tuo rei
kalu didelės audros, kurios, ma
noma, P. Afrikos vyriausybė vi
sai nebijo. 

NEVV YORKAS, gruodž. 15. 
— Viena amerikiečių grupė pa
rašė Jugoslavijos diktatoriui 

tarptautine konferencija, kuri j laišką, prašydama paleisti visus 
studijavo žemės ūkio valdymo politinius kalinius, kurie nėra 
formas. Kooperatiniais pagrin- padarę smurto veiksmų. Pagir-
dais besitvarkant ūkininkas pa- i dama arkv. Stepinač paleidimą, 
silieka žemės savininku, o bol-1 grupė ragina Tito žengti dar 
ševikiškuose kolchozuose jis yra žingsnį pirmyn, nes tik toks jo 
tik valstybinio dvaro baudžiau- mostas sustiprins pasitikėjimą 
ninkas. i jo gera valia. 

Europos armijoje tik trys valstybes? 
Pasišiaušė Belgija su Olandija 

PARYŽIUS, gruodž. 15. — Pralindusi su Schumano planu, 
Prancūzijos vyriausybė pradeda parlamente kovą už 1952 m. biu
džetą, kuriame 3 bil. dolerių numatyta apsiginklavimui. 

Kai opozicija rikiuojasi išlai-

Abdel Hattah Amr Pasha, 
Egipto ambasadorius Londo
ne, kuris vakar gavo savo 
vyriausybes pranešimą su
grįžti namo. Egipto-Anglijos 
diplomatiiflari santykiai ne
nutraukiami, nes Londone pa
liekamas žemesnio rango val

dininkas. (INS) 

das karpyti, parlamento korido 
riuose sklinda gandas, kad At
lanto pakto „išminčių komite
tas" rekomenduoja Prancūzijos 
apsiginklavimo išlaidas dar 5 
proc. padidinti, jei Eisensowerio 
armija nori turėti 1952 m. bent 
30 pilnų divizijų. 

Prancūzų planas sudaryti ant-
valstybinio organo kontroliuoja-: Ūkuojamas, nes tai būtų Prancū 
mą Europos armiją gavo smūgį zijos sąjunga tik s* dviem buvu-
iš Belgijos ir Olandijos, kurios šiais priešais. 

McCarthy vėl laimėjo 
WASfflNGTONAS, gruodž. 15. 

— Centrinė valdininkų lojalumą 
tikrinanti įstaiga rekomendavo 
atleisti iš valstybės departamen
to tarnybos diplomatą John Ser
vice, kurį pereitais metais puo
lė sen. McCarthy. Anot jo, Ser
vice priklausąs valstybės depar
tamento tarnautojų slaptai gru
pei, padėjusiai atiduoti Kiniją 
komunistams. Service yra savo 
laiku davęs slaptų dokumentų 
nuorašus Amerasia žurnalo re
daktoriui Jaffe, kuris tame žur
nale baltino Kinijos komunis
tus. Service daug kartų buvo iš
teisintas, bet dabar dar kartą 

MUftSAN, gruodž. 15. — Atsakydami j naujuosius sąjungi
ninkų pasiūlymus dėl paliaubų priežiūros, komunistai vakar irgi 
įteikė naujai suformuluotus pasiūlymus, bet juose žymesnių nuo
laidų negalėta įžiūrėti. 

Sąjungininkų delegacija apie , „ 
komunistų pasiūlymų vertę ne- daugiau kaip 5,000 karių. Bet ir 
nori kalbėti tol, kol jų neišsiaiš- tą nuolaidą jie padarysią tik tuo 
kins naujais paklausimais, nes atveju, jei sąjungininkų delega-
pasiūlymai esą, kaip visada, la-; ei ja sutiks priimti visą jų nau-
bai migloti. Pirmas įspūdis esąs, jąjį planą. To, žinoma, nebus ir 
kad jie daug nesiskiria nuo tų, tampymasis vyks toliau. Gruo-
kurie buvo įteikti gruodžio 3 d. džio 27 d. nebetoli. Jei iki tos 
ir buvo atmesti. Juose įžiūrėta dienos paliaubų sutarties nebus, 
tik viena maža nuolaida — ko- reikės vėl iš naujo tartis ir dėl 
munistai sutinką su karinių da- i naujos demarkacijos linijos. 8-
linių pakeitimu paliaubų metu, • šios armijos vadovybė prasita-
jei per mėnesį bus pakeista ne 

Išeina į jūras 
VVASHINGTONAS, gruodž. 15. 

— Amerikos karo laivynas iši
ma iš „vystyklų" dar 3 laivus ir 
paleidžia į aktyvią jūrų tarnybą. 
Tai yra didysis kreiseris Quincy 

rė, kad jie jau pasirengę pradėti 
veikti, kad frontą pastumtų gi
liau į Š. Korėją. 

Kalendorius 
Gruodžio 15 d.: šv. Florenci-

jus. Senovės: Varpis ir Lygė. 
Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, liausis snigę ir 
vėl bus šalčiau. Temperatūra 
pakils iki 24 laipsnių. 

ir lėktuvnešiai Intrepid ir Ti-
paržiūrėjus jo bylą rasta, kad jo I conderoga. 
ištikimybė Amerikai yra abejo-j ~ -

^h«^ST^£;!V6LIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
pašalinti ir patį Achesoną. 

JT atidėjo visus 
arabu skundus 

PARYŽIUS, gruodž. 15. — JT 
susirinkimas nutarė tuo tarpu 
nesvarstyti 6 arabų valstybių 

s 

atsisakė savo dalinius pavesti 
tokio organo kontrolei. Jų nusi
statymą nulėmė Anglijos nepri-
sidėjimas. , , J 

'nes nenori pradėti arabų bylos 
Tarptautinių organų entuzias- J u n ^ T a u t o s e § i u o m e t u k a d a 

tai siūlo jungti bent Prancūzijosf p l a n ų p a t e n k i n t i m 9lėbą 

Italijos ir V. Vokietijos armijas, | ^ ^ ^ ^ J T ^ O ^ p r o . 
bet tas planai yra žiauriai kri- pagandinių kalbų. 

• Londoną ir apylinkes šiuo 
metu yra apdengusi nepaprastai 

, tir#ta migla. 

— Egipto ambasadorius iš Londono atšaukiamas, bet diplo
matiniai santykiai nenutraukiami. Anglija savo ambasadoriaus iš 
Kairo neatšaukia. Pirmadienį Anglijos uSsienių reikalą ministeris 
Edenas susitinka Paryžiuje su Egipto užsienių reikalų ministru 
padėčiai aptarti. 

— Anglija 1952 m. ^paprašysianti iš Amerikos milioną tonų 
plieno, kad galėtų įvykdyti savo apsiginklavimo pažadus. 

— JT visuotinis susirinkimas vakar nutarė svarstyti Rusijos 
skundo, kad Prancūzija laužo skundą prieš Ameriką, kuri kaltinama žadanti remti visus, kurie 
Maroko gyventojų pagrindines j^isiryžę nuversti režimus už geležines uždangos. 
teises. Rusija su satelitais bal- __ JT p ^ ^ komisija tęsia diskusijas dėl nusiginklavimo 
savo už skundo svarstymą. Pran rezoliucijos. Vyksta jau seniau pasakytų tuo reikalu kalbų pakar-
cūzija dabar tų diskusijų neno- tojima8j ViUnskiui pridedant vieną kitą nauja pasikoUojimą, o 
rėjo, nes eina derybos dėl Maro- ^forieaama reiškiant viltis, kad susitarimas tė-ėtų būti galimas. 
ke padarytinų reformų. Anglija __ pederaUniai ^ ^ o ginty tarpininkai jau atvyko į Pitts-
mielai prancūzus parėmė, Ame- bourghą ir įjungė į derybas, vykstančias tarp plieno bendrovių 
rika tai padarė be entuziazmo, įr į^^įį^įgų unijos. Bendrovės nenori kalbėti apie atlyginimų 

pakėlimą tol, kol ūkio kontrolės įstaigos pasakys kiek bus galima 
pakelti kainas. 

— Turkijos sostinėje Ankaroje pasirašytas Turkijos — Indi' 
jos amžinos taikos ir draugystės paktas. 

—•/ Nepalo valstybėlę (prie Tibeto sienų) Kinijos komunistai 
jau pradėjo siųsti savo agentus ir diversantus. Jie eina iš Tibeto 
per Himalajų kalnus. Kalnų perėjas saugoti pavesta garsiesiems 
indų gurkhas daliniams. 
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DTONRASTTS DRATTOAS. CHICAGO, TTJJNOIS 

ars 
Šeštadienis, gruodžio 15, 1951 

prrrsBUGHo IR APYIINOS NAUJIENOS 
KUR DINGO TREMTINIAI 

IR FEDERACIJA 

Per visą vasarą atostogavusi 
tremtinių draugija — nors jau 
ir ruduo praėjo ir žiema atė
jo — viatiek nerodo jokių gy
vybės žymių. Tiesą pasakius, 
Pittsburgho Tremtinių draugi
ja niekada nėra buvusi veikliau 
sia organizacija, tačiau visiš
kas apsnūdimas jokiu būdu ne
pateisinamas. Nejieškant giles
nių priežasčių, reikia prileisti, 
jog svarbiausias nerangumo kai 
tininkas — nesusitvarkiusi val
dyba. Iš kitos gi puses ne val
dybos perdaug kaltinti negali
ma, kuri kelis kartus bandžiusi 
išjudinti pačius draugijos na
rius, daug ko nelaimėjo. Paga
liau ir pati valdyba šiuo metu 
yra be pirmininko, nes pasta
rajam atsisakius (tai pranešta 
tik laišku vicepirmininkui, nors 
pinBinmkasfc — susirinkimo iš
rinktas ir tik susirinkimas gali 
priimti jo atsistatydinimą po 
atitinkamų formalumų) naujas 
neišrinktas. Šiaip ar taip padė
tis bloga. Ir taip negausūs Pitt 
sburgho tremtiniai šiuo metu 
visai pabirę. * 

Apsnūdimas jaučiamas ir Ka
talikų Federacijos apskrityje. 
Posėdžio po vasaros sezono dar 
neturėta, nors reikalų ir svar
bių jau yra susikaupė nemažai. 
Nemažai progų taip pat pražiop 
sota ir naudingam veikimui iš
vystyti. Apskrities valdyba tu
rėtų pagaliau bent susirinkimą 
sušaukti, kitaip ir ši svarbi or
ganizacija pabirs. 

MOTINŲ KLUBO VAKARAS 

Šv. Kazimiero mokyklos Mo
tinų klubas gruodžio 10 d. mo
kyklos svetainėje turėjo savo 
kalėdinj pobūvi — Christmas 
party. Pobūvis praėjo labai 
linksmoj nuotaikoj, motinoms 
besivaišinant savo pačių pasiga
mintais valgiais. Klubui šiuo 
metu pirmininkauja p. Kissel, 
airių kilimo. 

TRUMPAI IŠ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 

Šv Kazimiero parapijos baž
nytinis choras, vadovaujamas 
mus. Z. Nomeikos, uoliai repe
tuoja kalėdines giesmes ir mi- i 
šias, kurias išpildys Berenlių' 
mišiose. Laukiama ta proga 
gražaus choro pasirodymo. 

susirinkime, o St. Louis, kaip 
patiriama, turėjo kelias prakal
bas. A. C. 

Žinios iš Rytų ! Įspūdingas lituanistini!) kursu atidarymas 
Lietuvos PranclškoBŲ Vtenno R°CHES1EU. N. Y. — G r u o lietuvių kalbai 20 - 30 miniučių 

lyno ir spaustuvės Brooklyne d z u > 9 . d ' . 7 v a l - ™k»re parapi- kasdieną. Esą tai galima ir tai 

Waukegan, III. žinios 
§ . Baltramiejaus parapijos 

Mot nų draugijos susirinkimas 
įvyko gruodžio 4 d. Susirinki
mą? buvo gausus. 1952 m. val-
dlbon išrinkti šie asmenys: pir-
minink. Genovaite Bukantiš, vi-
cepirm. Olga Stanulis, rast. EI. 
Mugerditchian, jos pagelbininkt 
Pearl Jakaitis, finansų rast. An
gelą Grigutis, kasininkė Alek
sandra Auguste vičius. 

Po susirinkimo buvo užkan
džiai ir dovanelių dalinimas. 

Kun. Pr. Lukošius buvo at
vykęs j susirinkimą ir padėkojo 
moterims už jų darbą parapi
jos bazare. 

Šv. Teresės Altoriaus" puoši
mo draugija saukia metinį su
sirinkimą gruodžio 16 d. 3 vai. 
p. p. mokyklos kambaryje. Vi
sos nares kviečiamos. Po susi-

pašventinimo iškilmes įvyko š. 
m. gruodžio 9 d. Bažnytine 
šventės dalis prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis Apreiški-

jos salėj įvyko lituanistinių kur tvirtinąs iš savo ilgametės mo 
u atidarymas. Atidarė A. L. ly to jo praktikos. 

Bendruomenės Rochesterio sky Organizuojami lituanistiniai 
riaus pirmininkas A. Beresnevi- kursai tai ir būsią Lietuvos if-
čius. Bendruomenės chorui pa- toriniam, kultūriniam ir ekonomo prapijos bažnyčioj, kurias 

atlaikė tos parapijos kleb. kun. giedojus Lietuvos himną ir gies miniam gyvenimui pažinti. 
N Pakalnis, tėvų pranciškonų m * L i e t u v i a * esame mes gimę, Reikia pastebėti, jog šiais 
asistuojamas. Pamokslą pasą- A l e k s a s Beresnevičius trumpai kursais domėjimasis labai gy 
kė Lietuvos Pranciškonų Pro- P r i s i m i n ^ Lietuvos okupantų vas id lietuviškas jaunimas, larf 
vinciola* T. Justinas Vaškys, iš ? i e k i m u s užgniaužti gimtąją kai kąs Rochesterio augštesniąsias 
keldamas pranciškonų darbus b ą i r s P a u d ^ pasidžiaugęs to- mokyklas, noriai susirašė klau-
nuo Mindaugo laikų. Popiete k u * a u s i u P r i t a r i m u f e m s k u r " »ytojais. Atsirado keletas ir 
vienuolyno ir spaustuvės pašven ? , a m s ' ° a r b ė s Pr*zidiuman pa- čia jau gimusių lietuvių jaunuo 
tinimą atliko vysk. R. A Kear- kvietė: seniausią Rochesterio Uų. Laukiami šituose kursuose 

neay vietoj vietoj išvvkusio l i e t u v > i r ParaPU<>s kūrėją Juo- ir saugusieji. 
Brooklyno arkivysk. Th. E . ^ą RICKĮ, prapijos kleb. J. Bak Paskaitos vysk vieną kartą 

Malloy. šį, dosnų lietuviškų reikalų re- savaitėje: penktadieniais para 
mėją F. Šlapelį, Lietuvos lais- pi jos salėje nuo 7 iki 8 vai. vak. 

Iškilmingoje vakarienėje -« vės kovų dalyvį pulk. Pr. Sala- Artimiausio? paskaitos: gruo-
bankete — atidarytam namų džių ir visus lektorius, kurie.džio 14 d. istor. A. Jančio, 
viršininko T. Viktoro Gidžiūno, skaitys lituanistiniais klausi-1 gruodžio 21 d. ekonom. J. Va-
sveikinimo kalbas pasakė gene- m a j s paskaitas. liukėno ir gruodžio 28 d. dain. 
ralinis Lietuvos konuslas Bud- Rašyt. Jurgis JANKUS savo ' ir lituanistės VI. Sabaliauskie-
rys, New Yorko ir New Jersey įdomioj, gyvai? pavyzdžais pa- nes. 
Kunigų Vienybės apskr. pirm. remtoj kalboj, grybštelėjęs 19 j Kursų atidarymas praėjo įs-
kun. J. Kinta, "Darbininko" re- šimtm. laikotarpį, kada ypač | pudingai, gausia} dalyvaujant 
dakt. S. Sužiedėlis, prel. Pr. Ju išryškėjo kovos dėl neteisybės, j Rochesterio lietuviams. Roeh. 

rinkimo |vyks Kalėdų puota. | r a s * T - **• Vaškys, Lietuvos pran Su visokiausiu išnaudojimu ir 
Nares yra prašomos atsinešti j c i ž k o m * provinciolas. , siekimu nuasmeininti' žmogų. 
Kalėdų dovanėlę. į Meninėj dalyj gražiai p a s i r o - ! k i e k P l a č i a u sustojo prie 20 am 

TIKTAI V Y R E S N I O AMŽIAUS 

PONIOMS 

ŽiaUS, k a d a V i s o s anOS koVOS Braincrd Poilsio Namai priims ke-
*— i . v. J . J - - i j i l c t a vyresnio amžiaus ponias us sc-
S a k o i r b a i g ė s i paCIU d i d ž i a u s i u n e t e i k ( m a 8 savait ines kainas, duos geriau-

« 1 vak" Lietuviu svetainėie « * « • » Agnės Skarulytė. E i e o - ! • * * laimėjimu. P e r ž v e l g i vi- - ™»~= - > ~ * - » W - « • vai. vak. L,etuV1u svetameje. ^ ^ .__ ^ J ^ „ p r i e š k a r i n i l i e t u v i u toutinSs 

i kovos laikotarpį, pirmųjų lie-

Lietuvi* vaikučių kalėdinė d ė Apreiškimo parapijos cho-
puota įvyks gruodžio 21 d. 7 ras> diriguojamas 

Komisija grąžai dirba, kad vei
kučių kalėdinė puota pavyktų k u s -

Pranciškus Naujokas staiga 
mirė lapkričio 23 d. Jo palai
kai buvo palaidoti lapkričio 20 
dieną. 

Joass Butkus grįždamas iš 
darbo buvo automobilio sužeis
tas ir nuo sužeidimo mirė lap
kričio 24 d. 

Serpi %\r panųnerHai: Felik
sas Sėdas, 733 Lincoln Str., ram 
da-si Teresės ligoninėje; Jonas 
Butkus, 707 May Str., Rozalija 
Butkienė, 701 Helmholz Ave.; 
Juozas Bakas. 820 So. Victory 
Str.; Jonas 2ilaitU>, 702 Helm
holz Avc. M. Z. 

i tuvių įsikūrimo sąlygas Ame-
Svečių buvo suvažiavę ir is i k o j e i r k i t u o s e kotinentuose, 

tolimesnių apylinkių. Pranciš 
konų bičiulis kun. Magnus J. 
Kazėnas, specialiai buvo atskri
dęs iš Pittsburgho lėktuvu į 
tas pašventinimo 'iškilmes ir ta 
proga vienuolynui ir spaustu
vei paaukojo $900.00. 

Tėvai Pranciškonai Brt>okly-
ne yra numatę kurti didelį lie
tuviškos spaudos centrą. Tuo 
tarpu jie leidžia "Darbininką", 
"Aidus", "Šv. Pranciškaus "Var 

Iš Rochesterio, N. Y, 
padanges 

ROCHESTER, N. Y. — Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjimas buvo pradėtas lapkri
čio mėn. 24 d. per lietuviškąjį 
radijo pusvalandį. P. Ciemenis 
perskaitė ALS ^-Ramovė" Ro-
chesterio skyriaus valdybos Gruodžio 19 d. 9 vai. vak. šv 

Kuuniero parapijos Sočiai Club \**F*V* \ Rochesterio L.etu-
savo v i r i n k i m e dalyvauja..-:™» B e " * ™ " * " ? - ? ° to keto-
tiems svečiams dalins, kaip ir , 
kiekvienais metais, kalėdines! P l o l" t e l"»- U p t a a o men. 2> 
dovanas. Laukiama gausaus da 
lyvavimo. 

pelį", spausdina "Eglutę", "Ka* tuviais, t ė v ų l ^ į v ^ t ė j ų parei-

pastebėjo, kad emigracija y r a 
natūralus dalykas kiekvienai 
tautai. Ir amerikiečiai emįgruo 
ją. Kaip medis vis plačiau lei
džia savo šaknis, taip ir kiek
viena tauta, laikui bėgant sie
kia kiek galima toliau savo šak 
nis išskėsti. Tik nenatūralu, 
kai žmonės stengiasi nuo savo 
gimtojo kamieno nutrūkti. 

Dėlto ir lietuviai, kur jie ne
būtų, bet jie buvo ir paliks lie-

fera ir švara. Viskas kuo geriausia. 
Hll l top 5-1227. 

NA1MI KOMPOZITORIAUS 
J. ŠTAItKOS M K M M 

Leidykla PAŠVAISTE išleido buv. 
Lietuvos Valstybines Operos vyru 
ehoro dirigento - kompozitoriaus J. 
Atarkos naujus kūrinius: 1. Liaudies 
dainu rinkinį mišriam chorui LIAT-
1)1 KS DAINOS. Kinkinys didelio for
mato, gražiai techniškai išleistas, 
turinyje 1" dainu. Kaina tik $1.T>*» 
ir solo balsui su fortepionu TUŠTI 
PALIKTIKJI NAMAI. Kaina $1.00. 
Tai vertingi ir įsigytini leidiniai cho
ru vedPjams Ir dainininkams. Užsi
sakoma šiuo adresu: PAŠVAISTE, 
563 Hemloek St.. Brooklyn 8. N.Y. 

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMAS didelis miegama
sis kambarys Ir virtuvė Apstatyti. 

6824 S. Capoell Avc. 
REpublio 7-7309 

ri", "Ateitį", išleido ir išspaus
dino visą eilę lietuviškų knygų. |'tuos prigimtuosius ryšius išlai 
Paskutinis jų darbas — V. Au
gustino didelis%ir puošnus Lietu 
vos vaizdų albumas — "Gra
žioji Lietuva". 

Baigiama spausdinti Fausto 

iMinonhojamas kambarys , su baldam 
g a p r i a u g a n c l m k a r t a i p a d ė t i ir patogumais (centraUnis Šildymas, 

ga l ima naudotis virtuve Ir šaldytu-
' v u ) . 
. l»6i» W. VVashington Hlvd. — 2-as 
j augstas. ŽiūrStl arba tolcfomioti nuo 

vak. HAymarket 1-6160. 
kyti su savo tėvais ir visa tau 
ta. Esą, yra kuriami įvairūs į 5*9 v»« 
būreliai studijuoti Pacifiko pa
krančių salų žmones, Afrikos 
tautų gyvenimą ir kt., tad ko
dėl pamiršti savo tautos ir te 

Akmenys". 
Kiršos eilių rinkinys "Šventieji | vv V i l m § ? k r a š t o k u l t ūrinių ir 

ekonominių laimėjimų istoriją? 
Rašytojas Jurgis Jankus neti
kįs, kad lietuvių parapinėse mo
kyklose nebūtų galima surasti 

Skaitykite "Draugę 

Parapijos klebonas kun. Mag 
nus J. Kazėnas gruodžio 9 d. 
buvo išskridęs New Yorkan, 
kur dalyvavo pranciškonų nau
jojo vienuolyno ir spaustuves 
pašventinimo iškilmėse, 

NAUJA VYČIŲ VALDYBA 

Pittsburgho vyčių 19-ji kuo-

tas kariškų dainų ir muzikos 

'd. 11 vai. parapijos bažnyčioje 
buvo iškilmingos pamaldos už 
žuvusius ir mirusius Lietuvos 
karius ir partizanus. Sv. mi
šias aukojo ir pamokslą sal*^ 
kun. D. Mockevičius. Mišių 
metu giedojo solistės p. Armo-
nienė\ p-le Skiparyte ir choras, 
muziko Armono vadovaujamas. 

Parapijos salėje vakare įvy
ko viešas šventės minėjimas, 

pa savo susirinkime gruodžio I Pradėta Amerikos ir Lietuvos 
13 d. išsirinko naują valdybą I n j r a f i a i s i r S i e s m e "Žuvusiems 
i r padarė kaikurių svarbesnių ktriams". Išpildė parapijos cho 
nutarimų, d u l k i a u bus pra- r a s ' Paskaita skaityti buvo 
nefttp. vėliau. pažadėjęs gen. Raštikis, bet tar 

t nybiniai reikalai neleido jaro j 

BRUMiCV IIACT atsiuntė savo papkaitą, kurią 
Girdėti, kad anksčiau Pitt?- P- Ciemenis perskaitė. Po pa-

burghe gyA'enęs, aktyviai daly- skaitos skyraius pirm. puiK. Sa-
vavęs kultūrinėje ir visucmeni- ladžius susirinkusiems pr'minč, 
neje dirvoje, buv. "Lietuvių 2i- kad šiandien daugelis tų pirmū
nių" redaktorius Tėvas Barna- jų kovotojų yra invalidai ir 
bąs Mikalauskas v | i grįžta at- gyvena labai varginga'. Para-
gal ) Pittsburghą naujoms pa- gino visiems parodyti gerą šir-
roigoms. šiuo metu Tevae Mi- <1| ir sušelpti juos. Tuoj pa! 
kalauskas dirba Kanadoje, Wio byvo surinkta 132 do!... 40 et. 
nipege. Tie pinigai bu* pasiųsti i Karo 

Invalidų Valdybą. Po to Įvyko 
Prof. K. Fakstas prieš kun meninė daln*. Dalyvavo p. p. 

laiką vėl buvo išvykęs \ N«w Viliftnaitė. S. Jankus, V. Jan-
Yorką ir St. Louis. New Yor- ftus, Vehninskas ir vyrų seks-
ke dalyvavo Vidurio Europos tetas, muz. Armono vadovau-
krikšdionių demokratų unijos jamaa. VI. L. 

l ' K A L F l S K I T i : SVENČIV V A K A R U S PAS 

THE CLUB SEL0 
Skanua maistas. Prieinamos kainos. 

Žuvis kiekvieną penktadienį 
A U \ Diosscffi (Delrccen. Hung^ry) akordeonistas 

Hungariskas Tango — Liaudies Muzika 
MuKikalhits "Keno" kiekvieną penktadienio vakanj 

9401 SO. 10VVING 
\t-i»«'^kiu- draugus 

IlK. 4-9263 

Tremtinių še imoj i šnuomojamas mie 
gamaais kamb. Gal ima naudotis vir
tuve. 

3120 S. I.iiicrald Ave, 
(2-as butas) 

Išnuomojamas apš i ldomas miegama
sis kamb. š iaurvakarinėj miesto da- i 
ly. 

5010 W. C'oncord Placa 
bKrkshire 7-4787 j 

I šnuomojamas švarus, apš i ldomas ' 
miegamasis kambarys vienam ar 
dviem vyram. Su valgiu ar be valgio. Į 

LAfayette 3-8168 Į 

Butas su baldais — 4 kambarių. 
Patys apsišildyt. 

Šaukite CRawford 7-8487 

Išnuomojamas vienai ar dviem šei
moms kamb. butas su baldais, karš
tu vandeniu ir ccntraliniu ši ldymu. 
WEntworth ir 68 gatvės apylin
kėje. Teirautis ABcrdeen 4-7706. 

DĖMESIO! 

Budriko lietuviška radijo programa iš 
WCFL stoties, L000 kilocycles. sekma
dienį vakare transliuojama kitu laiku. 
Iki šiol būdavo 5:30 vakare, dabar bus 
7:30 vakare, tuoj po airių programos. 

švenčių vakarus praleiskite p a s . . . 
THE COZY CLUB 

Duodame vištienos pietus šeštadieniaia 
ir sekmadieniais. 
Kepta iuvis kiekvieną pentadienį 

Muzika ir vaišes tiekiami jūsų palinksminimui 
Atsiveskite savo draugus. 

9523 EWING AVENUE — SAGINAW 1-4078 
LARRY IR HELEN MILANOVTCH 

SUTAUPYKITE $100 iki $150 
už 

TELEVIZIJJį 
Phttoo, Admlral, Hallicrafters. 

Zenith, Emerson 
Console 

kortel ių 

SHEftatOOKi 

Pi lnas pasirinkimas, stalo, 
ir kombinuotų modeliu. 

Nere ikalaujama nuolaidų 
arba pamainų. 

Gaunate asmenj patarnavimą ir pa
togias išs imokėjimo są-lygas. 

PIRKITE BE SUSIGRCDIMO 
Chicagos originališkiauaia TELEVIZIJOS ir Įrankių krautuvė 

R. N. H E N R Y, I N C 
Tūkstančiai patenkintų klijentų 
Atdara ketvirtadienio vakarais 

209 S. STATE ST. 
REPUBLIC BUILDING 

16-ta* AUKŠTAS 

SUTAUPYKITE $150 IKI $300 
UŽ NAUJUS 1951 METŲ MODELIO BUICK'US 

SPECIALS — SUPERS — ROADMASTERS 
2 durų — 4 durų — Riviera's & Convertibles r 

Šie automobiliai buvo nupirkti prieš kainų pakilimą rūgs. 20, 1951 
Jūs sutaupysite ir fcaujus Federalius taksvs, kurie įsigaliojo 

nuo lapkričio 1 d. 1951 m. 
SUTAUPYKITE $156 IKI $300 KOLEI TŲ AUTOMOBILIŲ BUS! 

N O R R I S BUICK INC. 
Ubertyville, IU. Tel. LI. 2-2683 211 So. Milvvaukee Ave. 

C'DAIR 395 

i»cl«d«d wHh 
purchatt «f 
•tek C'DAk 

SPECIALIAI 
KALĖDOMS 

Naujas kvapintojas kiekvienam kambariui jūsų 
namuose. Duoda šviežų gėlių kvapą iš rinktinio 
cedar medžio gabalo. 
C'Dair turi tą "expensi\e \vall bra^cket" išvaizdą 
Salione ar virtuvėje, šis blizgantis papuošalas 
pagražins kambarį bei pripildys jį maloniu kva
pu! Apačia yra iš aromatiško cedro su įdubimu 
C'DAIR kvepalams... vaza viršuj kaip tik tinka 
sakeliai "ivy", bei sveikatos atžvilgiu palaiko 
kamb. drėgmę. 11 colių aukštumo, papuoštas gry
nu MIS1NGIU ARBA VARIU, kurie nepajuoa... 
pasikalbėjimui dalykėlis jūsų namams, puiki do
vana! 
C\>A1R U\rpalai pridedami perkant C'DAIK vienetą 

Užsisakykite dabar! W M . R U S H 
Box 189 NORMAL, ILLINOIS 

PRADEK TAUPYTI PAS... 

MIDLAND SAVINGS 
m LOAN ASSOCIATION 

4038 A/cher Avenue Chicago, 
Telefonas: LAfayette 3-6719^ 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTU 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

III. 

y 

Fortepijono (pianino) ir smuiko pamokos 
Pianisto A. NAKO ir smuikininko P. MAT1UKO 

M U Z I K O S STUDIJA 
Priimami mokiniai j fortepijono (pianino) ir smuiko skyrių. 

Matiukas buvo Kauno ii KJajpeaOs Konservatorijos smuiko klasės 
vedėjas. A. Nakas yra baigęs Kauno Konservatorijos fortepijono 
klsse KU pedagoginiu skyrium. Taip pat DERINAMI IR TAISOMI 

P I A N I N A I . • 

i i 

' 
m M am. aĖm- m 

Kreiptis pas A. N A K Ą 
471» So. Maplewood AvtaM Telefonas Y.Ards 7-2490 

Kasdien nuo 5 vai. iki 9 vai. vakaro 
« .- — • 

• ^ L 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET MOKA 
GERUS DIVIDENDUS! 

Nelaukite — Pradekite Taupyti Šiandien! 

Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesį taupo 
nors truputį, — taupo planingai. 

Taupyti reik įprast. Taupyk-nors mažai, bet regu
liariai. 

Nuo 1905 metų kiekvienam taupyto j ui Mutua) 
Federal Savings moka gerus dividendus du kartu 
į metus. 

Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
Cik » 

savo banko knygutę. 
, - į 

ANO IOAN ASSOCIATION 
2 2 0 2 W. Cermok Rd. • Chlcogo S, HL 
JOHN L KAZANAUSKAŜ  ?f%u • T«l VI r9kim 7 774J 
Valandos: Plrniad., antrmd. ir penktacl. nuo 
• v. ryto iki 8 v. \ a karo. ^e^tad. nuo 9 vai. 

ryto iki 1 vai. p. p. 
Trečiadieniais — neat idaroma. 
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PRENUMERATA: 
Chicagoj ir Ciceroj 
Kitur JAV ir Kanadoj* 
IT&tleByje 

arBRORIPTION RATES: 
$8.00 per year outside of Chtoago 
$9.00 per yrar in Chioago & Cicero 
$8.00 per y«ar In Canada 
Foreigrn $11.00 per year. 

1 mėn. 
$1.25 
$1.00 
$1.35 

Metams 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

H met. 
$5.00 
$4.50 
$ : :,>J 

3 mSn. 
$2.75 
$2.50 
$3.00 
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Redakcija straipsnius taiso savo nuotiflra. Nesunaudotų straipsniu ne
saugo. Juos graAina tik is anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turl-
n* neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos garus prašymą. 
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Valdžios mokesčiu ir kiti skandalai 
RIMTAS RKIKALAS 

Visame krašte yra nemažai susijaudinimo del iškilusių skan
dalų valdžios sferose Vašingtone. Tie skandalai jau privertė vi
są eilę augštų pareigūnų pasitraukti iš užimamų pozicijų. At
rodo, kad ir daug daugiau jų turės atsistatydinti. Tai gali pa
liesti ir patj vyriausybes kabinetą. Daug kas visą skandalų 
kaltę verčia pres. Trumanui, kuris dėl to savo laiku gana piktai 
ir griežtai pasakė, kad jis buvo savo paskirtųjų įvairioms pa
reigoms žmonių apviltas. Anot demokratų partijos naujo pir
mininko Frank E. McKinney, pareiškimo, Prezidentas imsis 
griežtų žygių apvalyti visus valdžios departamentus. Galima 
manyti, kad taip ir bus, nes kitaip 1952 metų rinkimais tikrai 
būtų sunku pravesti demokratų partijos kandidatus. 

Širdies Adventas 
BRUNO MARKAITIS, S. J. 

Žmogui įprasta veidmainiau
ti. Pridengti vidaus sąšlavyną 
ne tik rūbais, bet ir šventais 
Sodžiais ir. nekaltais šypsniais. 
Ruduoti, piktintis ir teisintis. 
Švaistytis Švento Rašto išmin
timi, tautosakos perlais it di
džių žmonių mintimis. Nešioti 
nekalto bernelio kaukę ir vilkė
ti avinėlio kailiuku. 

, ., 5U0US IS IMTUVO Į JOM 
Parašiutininko nuotykiai tarp plėšrių žuvų 

K. MMAUSKAK 
Kas iš jūsų yra girdėjęs žo- žuvys šalinasi nuo tokios vieš 

dj "barakuda"? Manau, nedau- tos, bet kažin ar žuvys tai ži-
gelis. Tad leiskite man papą- no?! Kaip ten bebūtų, bet kol 
šakoti apie mano pirmąją pažin kas niekas nebando mano kojų 
t į s u t a i s " m a l o n i a i s " s u t v e r i - Į ragaut i . . . P a s i l e i d ž i u l ink n e -
mais. Geras dvi savaites lau-1 toliese besisupančio?, gumines 
kėme gero vėjo, šuoliui i Mek- j valties. Drabužiai, batai, šal-
sikos įlanką. Kas rytą, būda-,mas, rankos — viskas juoda 
vo, susirenkam prie raštinės ir: į nuo chemikalų, na bet vis ge- j 

— Ar šiandien šoksim? . 
ti žuvų patiekalu... 

lietuviškas žodis mums nupie
šia kokį įspūdį Kristaus gimi-

riau ^^tto"ratele7negu"tap- i m a s daro kiekvienai piktai dva 
siai. — Kun. Mačiulionio atsi-

Nėra (ai pasaka, nėra 
tai gandas 

Šiais Mindaugo kantatos žo
džiais LAIVAS pradeda savo 
kalėdinį mindauginių metų nu
merį. — Prof. Č Masaitis nei-
g i a m a f o r m a v a i z d u o j a didįj į 
žmonijos įvykį — Kalėdas. Jo j atradimas patvirtina tai, kas 
turtinga fantazija ir turtingas j įrašyta ir Šv. Rašte, būtent: 

vo gyvenimo savo maldos dva
siai. Bet suteikdamas perdaug 
laisvės savo maldai toks kriti-
tikas visai nejučiomis iškreipia 
ir—Savo maldą. Apie tai men 
skaitome straipsnyje "Mūsų 
maldos pavojai". — Katalikiš
kose žiniose skaitome apie mil
žinų kaulus rastus Azijoje. Šis 

Kristus nieko taip nepuolė, 
kaip veidmainystės. Pabaltin
ti grabai, — šaukė Jo šventa 
burna. Kam nuduoti, kam puoš 
tis jums nepriklausomu geru
mu ir svetimomis dorybėmis' 

— Ne, per stiprus vejas ir 
pastebėta barakudų grupė..., — j draugas išslysta iš parašiuto 

Vargais — negalais prisi-
kapstau prie valties, įsliuogiu 
į vidų ir lengviau atsikvėpęs 

! apsidairau aplink. Mano bičiu-

P AKTUOS PIRMININKO PAREIŠKIMAS 

Šiuos žodžius rašantis turėjo progą Chicagoje (garsiame de
mokratų bankete) išklausyti p. McKinney, demokratų partijos 
vado, kalbos, kuria jis bandė atsakyti opozicijai ir jos spaudai 
dėl daromų puolimų ryšium su Vašingtono skandalais mokes
čių nuo uždarbių skyriuje. Jisai griežtai pareiškė, kad demo
kratų partija yra aiškiai prieškomunistinė ir netoleruojanti ko
rupcijų. "Godumas yra žmogiška silpnybė ir korupcija partijų 
nerespektuoja... Korupcija yra tokia problema, kuri paliečia dau
giau dalykų negu tik kelis silpnus ir neteisingus valdžios parei
gūnus" — kalbėjo partijos pirmininkas, pridėdamas ir tai, kad 
"prie kiekvieno silpnuolio, pasiduodančio spaudimui, yra kitas 
asmuo, kuris tą spaudimą padaro". Šalia kiekvieno į korupci
ją nukrypusio asmens yra korupcijon pakurstytojas. Tokie 
kurstytojai arba neteisingi instigatoriai lygiai yra kalti. Todėl 
p. McKinney ir pabrėžė: "Mes turime kovoti prieš kiekvieną 
asmenį, kuris betkuo prisideda prie nusikaltimų vyriausybėje. 

atsako besišypsąs instruktorius. 
Žinoma, atsakydami, ir mes pa 
rodom linksmas minas, bet šir 
dy pikta. 

Hidroplanu jfeSkom taikinio !lis jau visai prie valties. Pade-
Vieną dieną pagaliau gavome du jam įkopti. Ore supasi kiti 

teigiamą atsakymą. Ilgai ne-! du bičiuliai. Atidarau valtyje 
laukdami čiupome savo parašius! įtaisytą neperšlampamą maišą, 
tus, ištustinom kišenius, kad | išimu irklus, šautuvą ir imam 
niekas nesušlaptų, prisisegėme į irtis link besileidžiančių drau-
diržus su peilais, užsidėjome |gų. Staiga kažkas nenumaty-

Jokie kvepalai nenusmelks pu- automatiškai pripučiamas gel-įta atsitinka: vienas iš besilei-
vančios širdies tvaiko. Jei ,bėjimo juostas ir pakrutėjome | džiančių draugų išslysta iš dir-
jums ir pavyks apmulkinti ke- j link lėktuvų. Pakelyje sužino- |žų ir krinta apie šimtą pėdų. 

jome, kad vėjas palankus, bet j _ W a l t e r j i g p n i s i t r enks — 
su barakudom vistiek reikalų s u š u n k u draugui, bet jis jau 
turėsim... šį kartą sulipom į, i r i a g i u k r y p t i m i prisidedu 
hidroplaną ir pasileidom tolyn, ^utuvą p r i e p e t i e g i r g t e b i u 
nuo kranto. Po valandėlės pa-, ^plūduriuojantį bičiulį. Iš ke

liasdešimt silpnų protelių, šim
tai ir tūkstančiai įžvelgs jūsų 
veidmainystės langus, kai jūs 
miegosite ar staiga pažadinti 
pasakysite vienu žodžiu per 
daug. 

Žmogui įprasta dėtis geres
niu, ir tai yra amžinas dieviš-

siekėme taikinį: didžiulę gumi
nę valtį, kurią numetė prieš 
mus skridęs lėktuvas. Mudu su 
draugu šokam pirmieji, t a d , ^ ^ v a m 

kūmo prado įrodymas onoguje. ( m a n ^ Į J ^ nustatyti šuolio vie- n | ^ 5 ^ 
Žmogus norėtų būti geras, b e t j t ą t a i p k a (j ^ M nuneštų tie-1 

— išeikvojęs malonės turtus— j s i o g taikinin. Prieinu prie du-
jis nedrįsta pripažinti bankro- j ^ užsidedu kepurę su telef 0-
to. 'Viešpats siūlo kompromisą: j n o ausiniais, mikrofonu ir pa 

kad senovėje buvo milžinų. 

minimuose skaitome, kaip tą 
pačią dieną apleido Amžinąjį 
Miestą ir vysk. Būėys ir šio 
straipsnio autorius. Tik vienas 
į Amžinybę, o kitas į laivą. *— 
Daug kas nusiskundžia, kad pa 
maldūs žmonės nepriderina sa- i SKELBKITGS "DRAUGE 

Pilnas pasirinkimas puikių kailiniu, pal
ty, skraisčių (capes), žaketų ir Forst-
mann's kailiais apvedžiotų medžiaginių 
paltų, žemos kainos. Pertaisymas ir pa
taisymai prityrusių specialistų. Nepapras
tai numuštos kainos dabar! 

AMEKICAN FUR SHOP 
Frank Ujka, savininkas 

2406-08 S. Kedzie Ave. BIsbop 7-5762 
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The Mofit AMAZINfi PICTURE , 
Kver Created 

The Ix>rd's Kyes Close In Daytlmo 
and are \Vlde Open at Night 

A Beautiful Faseled Picture by Day. a i 
Glovving Guardian by Night. The Ix>rd , 
Watches Over You While You Sleep. 
Makes a wonderful gift for your loved 
onea or for the boy in the servlce. Tt 
will be eherished and be with him ai-
ways. Prpsent the one you lovo with 
this beautiful religious gift. None 
will be appreeiated more. Send your 
order in now. Just Mail Coupon Below. 
Plastik-Shinf 
Labs, Dept. L 

4T.14 N. 
P>roadway. Chi-
cago 40, Illinois 

D I* for 1 

D $2 for 3 
P $3 for 6 
D $5 for 12 

Cheek Amount Enclosed 

rės matau putojantį vandenį — 
barakudos. Spusteliu porą kar
tų "gaiduką" ir nusuka šalin. 
Kitas vaikinas pasiekia vande-

prie mūsų. Įtrau- n 
kiam jį. Jis tuoj susiorientuo- "* 
ja padėtyje, griebia iš maišo 
dūminę granatą ir trukteli. Vė
jas neša geltonų dūmų kamuo-

Name 
Addresa 

City State 
No C. O.. D'a Please 

Buk mažesniu negu tavo ūgis, linkgtn durv«e ne Dalink*tu o •,. . * 1, ^ 
. . . * Xi. i;,%j;j0

 imKSLU u u r y- e ' n e pannK.tu, o | j u pavojaus ženklas. Paga-atsigulęs ant grindų stebiu pro 
duris taikinį. Esu tiesiai virš 
jo, tad mosteliu draugui, ir jis 
išmeta pirmą mažąjį paršiutą. 
Liepiu lakūnui apsukti lėktu
vą ir skristi taikinin prieš ve 

ar sielos platus augštis liudija. 
Kai pasninkauji, nesurauk vei
do ir nesiskųsk galvos skaudė
jimu. Brilijantinu pasitepk 
plaukus ir įmantriai susišu
kuok. Nusišypsok visu veidu 

J 'džiaugsmo u- meiles arijas. ^ parašiutą, uzskrendam tie- Mūsų lėktuvas nusileidžia, į 
Pasirodyk kuo esi. Be ciniz-

Mes turime laikytis augščiausio lygio parenkant valdžios pa
reigūnus". 

I (. ARĄ J \ PUSĘ PAŽVELGUS 

Toliau šis demokratų vadas ramino klausytojus tuo, kad 
blogi pasireiškimai valdžios departamentuose yra susekami pa
čių demokratų ir jų pačių yra nubaudžiami. "Mes blogo netei
siname, bet jį smerkiame" — sakė p. McKinney. Be to, jis pri
minė, kad dėl vieno kito nesąžiningo pareigūno nereikia kaltin
ti šimtus tūkstančių teisingų ir pasiaukojusių valstybei asmenų, 
kurie yra verti mūsų pagarbos ir paramos. Jisai kreipia visuo
menės dėmesį į tai, ką gero p. Trumano vyriausybė yra pada
riusi ir JAV ir visam laisvajam pasauliui. Krašto viduje esanti 
tokia medžiaginė gerovė, kokios dar niekuomet nėra buvę. Gen. 
Marshallo planu. Trumanno doktrina. Šiaurės Atlanto Saugumo 
paktu ir kitokiais būdais išgelbėta iš komunizmo Vakarų Euro
pa ir stota į karą Korėjoj, kad nubaustų komunistus agre* 
šorius, "šiandien darbo žmogus dirba trumpesnes valandas, 
gyvena geriau ir pagamina daugiau negu betkada pirmiau... ir 
Amerika yra stipriausia, negu betkada ji buvo, savo valdžia, 

liau pasiekiam mūsų bičiulį — 
jo gelbėjimo juosta pripūsta, 
tad kai krito, diržai gerokai 
trenkė į dvišakumą ir apsvai
gino... 

Lėktuvas gelbsti 

mo. Be kuproto nuolankumo. 
Atverk savo širdį, kaip išvogtą 
piniginę. Nekaltink vagies: tu 
pats save apiplėšei. Nesislaps-
tyk su savo paslaptimis. Vis 
tiek vieną dieną tiesa išners 
į saulėtą paviršių, ir minios 
akys prislėgs tave prie žemės 
neatkeliamu pasmerkimo ak
meniu. 

NeUndėk po dviveide uždan
ga: pats ją atskleisk ir sakyk 
smalsuoliams. Jei jūs už mane 
geresni, padėkit man. Jei jūs 
blogesni už mane, nesigėdykit 
manęs. Jei jūs tokie, kaip ai, 
ko stebitės. Ąr negirdėjote, 
kad dabar širdies adventas? 

Žmogaus širdis, kaip ir kiek-
konstatavo , v i e n a s daiktas, su laiku a f i šavo ekonomine struktūra ir savo žmonėmis" -

kalbėtojas. [neša, apdulkėja apsivelia, ap-
McKinney priminė ir tai, kad dabartinė vyriausybė kovoja įskrenta. Kaip šukos, kaip kili-

komunizmą amerikietiškumu — darbais, bet ne žodžiais; teisin- imas, kaip staltiese. Kam save 
gumų, bet ne melagystėmis. Ji vykdanti įvestąją lojalumo pro-
CT-ama kurios pagalba išmesta iš valdžios įstaigų nemažai neiš- Igyste? Kam save nuodyti su

pelėjusia veidmainystės duona? tikimų asmenų. Ji suėmusi, nuteisusi ir ' kalėjimą uždariusi ko
munistų vadus, kurie nusižengė valstybės įstatymams. 

mulkinti įsivaizduota trumpare-

BET... PAŽADŲ NEPAKAKS l a u k g ^ j ^ i r majongg Van 
Reika pasakyti, kad McKinney pasakė ganr» gerą kalbą. Ja I deniu, 

daug kas bus išaiškinta. Tačiau vien kalbų, J d jos bus ir ge
riausios, nepakaks vyriausybės ir partijos varaui pataisyti. Pat
sai prez. Trumanas turės imtis darbo korupcija susitepusius as
menis šalinti iš valdžios vietų ir juos bausti. Jam turės gelbėti 
ir partijos vadovybė. 

Dabartiniai Vašingtono skandalai ir skandalėliai krašto is
torijoj bus žinomi kaip "mink coat" (ūdros švarko) skandalai. 
Panašių skandalų yra buvę ir pirmiau. Prezidento Grant laikais 
buvo "Whisky Ring" skandalas; Garfieldo — "Star Route 
Frauds"; Hardingo — 'Teapot Dome ScandaT. Ir prie kitų, 
tiek respublikonų tiek demokratų, vyriausybių yra buvę vienos 
ar kitos rūšies skandalų. Bet ir praeitimi ramintis netenka. Da
bar pasidariusią žaizdą reikia gydyti skubiai ir efektingai. Šie 
laikai yra rimtesni ir pavojingesni negu betkada yra buvę šio 
karsto istorijoj. Amerika niekuomet nėra turėjusi tiek daug 
priešų, kiek jų dabar turi. Dėlto jos vyriausybė turi būti laisva 
nuo skandalų, turi būti stipri, tiesi, vieninga ir veikli. Ji šian-

Išgrandink priskretusias širdies atydžiai pasižiūriu žemyn ir, 
sienas atgailos akmeniu, išska- brolyti mano, vandenyje matau 

didžiules žuvis... 
Barakuda! — sušunku bičiu-

siai virš jo. PraSdū skaičiuo- [ keliam apsvaigusį į vidų, .išlei-
ti. Tariant "aštuoni" pasiekiu jdžiam orą iš valties, įkeliam ją 
taikinį, tada ir vėl pradedu nuo 
vieno iki aštuonių, ir išmetu 
antrąjį parašiutėlį. Jis nusilei
džia visiškai prie taikinio. Pui
ku. Paprašau lakūną apsisukti 
ratu ir pats tuo metu nusimetu 
ausinius, užsidedu šalmą, įsegu 
išskleidėją ir apmirštu prie du
rų. Pašėlimas, durys tokios ma 
žutės, kad reikės nerte išsinerti. 
Taikinys vėl slenka po manim. 
Skaičiuoju ir tada: 

— Pirmyn! 
f barakudų pilnus vandenis 
Išneriu per duris, sekundė, 

ir puptelėjęs išsiskleidžia para
šiutas. Pasuku taikinio krypti
mi. Mano bičiulis yra tiesiai 
virš mano galvos, tad pasuku 
šalin, kad nesusipainiotume, at
segu parašiuto diržus, pakimbu 
ant pažastų, pripučiu vieną pu
sę gelbėjimo juostos, paimu 
peilį dėl visa ko į dantis ir — 
esu pasiruošęs 

ir patys sulipam. Viduje mus 
pasitinka piktas instruktoriaus 
veidas: vienuolika kitų vaikinų 
negavo progos šokti ir visa li
kusi dienos dalis sugadinta... 
Pasukam link bazės. Pakely 
persirengiam, nes šlapi drabu
žiai tikrai nemalonūs... 

Taip prabėgo dar viena die
na. Kasdieną vis kas nors pa
našaus, kas kartą vis kas nors 
nenumatyto atsitinka. Bet mes 
tam ir mokomės, pratinamės, 
kad toki "nenumayti" dalykė
liai nesikartotų... 

Mieste prieš šventes 

Šiandien ŠIRDIES ADVEN
TAS. 

Homero vertėjas . 
Jau 30 metų sueina kaip ne

tekome kruopštaus "Odisėjos" 
ir "Iliados" vertėjo, uolaus "Vii 
niaus Žinių" ir ."Vilties" bendra 
darbio Jeronimo Ralio. Jis bu
vo kilęs iš Viduklės valsčiaus 
(gimė 1876 m.). Mirė Jonavo
je 1921 m. gruodžio 17 d. 

Istoriką I. Yčą atsimenant 
Prieš 20 metų, 1931 m. gruo

džio 21 d. Kaune mirė Jonas 
Yčas, istorikas, lietuviškos pe
riodinės spaudos bendradarbis, 

dien ne vien už savo kraštą ir jo žmones atsako, bet už visas ! yra parašęs 'Biriai", "Latvių 
laisvąsias pasaulio valstybes ir tas bolševikų pavergtas tau* | istorija", "Vokiečių tautos is-
tas, kurios dėl savo išsilaisvinimo veda žūtbūtinę kovą. 'torija" ir k t N • 

įliui, bet jis jau irgi pastebėjo. 
Ką gi, tenka atsiduoti Dievo va 
liai ir savo jėgoms, nes para
šiutas neiškeis augštyn. Pašė
lusiai keistas jausmas, kai ži
nai, kad leidiesi į būrį didžiulių 
žuvų, kurios puola žmogų, ir 
jei neapsiginsi, nė kaulelių ne
liks. Rykliai ne taip baisūs, nes 
jie negreiti, o ir pradėdami sa
vo "pietus", jie turi apsiversti 
papilve augštyn, bet šitos bai
dyklės... Nėr laiko daug gal
voti, nes vanduo jau Čia pat. 
Išsineriu iš parašiuto, vanduo 
prasiskiria... Vargais negalais 
išsineriu į paviršių ir pirmas 
dalykas — griebiu hermetiškai 
uždarytą pakietėlį su "žuvų bai 
dytoju" ir atplėšiu. Tuoj van
duo aplink nusidažo tamsia ra
šalo spalva. Knygos sako, kad 

Pavakare išeinu į miestą. Gat 
vės pasipuošusios įvairiaspalvė
mis lemputėmis, krautuvių vit
rinos blizga dirbtiniu sniegu, 
papuošimais... Tampa ruošiasi 
šventėms. Kaip viskas tolima, 
svetima. Nesigirdi rogučių 
skambaliukų, nesimato sveikų, 

Pirmą kartą n u o gaxčio paraudusių, bes šyp
sančių veidų. Artėja Kalėdos, 
toli nuo tėvelių, nuo namų... 
Neteks sėdėti prie šienu kve
piančio, apkrauto dvylika pa
tiekalų, Kūčių stalo, mylinti 
ranka nepaduos baltos plotke-
lės ir bažnyčiose neskambės 
"Gul šiandieną j^u ant šieno*\.. 
Vienuma. Aplink dūzgia maši
nos, visom kryptim skuba mi
nia. 

U»ic t laKS SM0W1HAT 

SGL0W$^NTHFDARK 
For Sale at Cuality Outlets Everyvvhere 

MAKE THIS YOUR 
BRIGHTEST 
CHRISTMAS 

K M Al L ORDER 
N O VV .' 

F—d$ on Light R tfl t wi lt f H VVofer P roof 
Peifectfy Saf* Lattt for Year$ Ne Fabrlc Cling 

% 

1 

GLOVVING BEAUTY 
TO CHRISTMAS DECORATIONS 
Hovt a beautiful snow effect on Christmas tree, window sills, 
and table arrangements. Sno Glo glows at night to suggest 
the soft aura of the Christmas star. Sprinkle generously . . . will 
not injure or cling to rūgs, fabrics or upholstery. Sno Glo re-
newj i tsel f . . . lašt for yeors. 

MAIL ORDER TODAY! 
VVrite in todoy for big 4 oz. ECONOMY 
MAILER sent postpaid. Send check o r 
monty ordtr NOW to bring the trut 
bright spirit of Christmas mto your home. 
4 01. mailer. 

$|00 
Or get tht beautiful Giant Santa printed _. _ .. , , # ' „ 
pliofilm reusoblc bog with 9 full ouncos wįf!lm Bag 5 ? W 

for $2.00. net wt. 9 ox. 
WRITE NOW TO: BOX 227 

SNO GLO DISTRIBUTORS 
122 N. HALSTED STREET CHICAGO 6. ILLINOIS 

N a m e 

Address 

City . . . 

^ 
• II 

SS 
PASKOLOS NAMŲ planuokite Taupykit:: Turėkite 

PIRKIMUI 
Atidarykite taupymo sąskaitą šiandien. 

Mokamas liberalus dividendas 
VISOS SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $10,000 

• ^ 

PATAISOMS 

l 4559 SO. PAULINA ST. CHICAGO 9, 
V. P. PIERZYNSKI, Sec'y Phone YArds 7-0145 

-

• 

' 
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DOBNEA^TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILONOIS Šeštadienis, gruodžio 15, 1951 

R L A L ESTATE 

Geriau&i ūkių pirkiniai Illinois 
Atvažiuokite ir pamatykite juos tuojau. 
268 akrų "fecder farm". Labai geri pas
tatai, visi modernus; dveji namai; viena* 
mūrinis, l bungalow. 240 akrų pienin-
kystes ūkis; Jiek tiek miško; dveji na
mai. Abu ūkiai arti St. Charles. 
Arth.tr H. Andersea aad C«. 12 S. 2nd 
Si. Charles, T a 2744 arba 5520 {Rezi
dencija Batavia 1967) Azel Lindąuist. 
S t Charles 592. 

2 BUTtJ NAMAS 

Du butai po 5 kamb. , a l ie jum Šildo
mi. Tool & Die dirbtuve užpakaly. 
Taip pat n a m a s fabrikui. Pajamų 
m e t a m s fl.JdO. Apyl inkėje 16d0 i 
šiaure, 606 į vakarus. Išeina ant 
pensijos, parduoda nebrangiai. Skam 
binkito savininkui MIchigan 2-3162 

arba B E l m o n t 5-5442 

N E P R A L E I S K I T E ŠIOS P B O G O S ! 
Pardavimui marin is 3 butų namas 
— vienas butas 5 kamb. 2 po 6 
kamb. N a m a s gerame stovy, garu 
apštldomas, stokeris, naujas s togas 
— 10 m. garantija, dvejų auto. ga
ražas su į viršų pake l i amoms du
rims. Pigiai, tiktai $17,200. 

1355 N. Bell Ave. 
Skambinkite savininkui VAn Buren 

6-0788 
• 

T I K R A S B A R G E N A S — 4 butų m e 
dinis n a m a s su cemento p a m a t a i * 
Išt isas rūsys. 60 pšdų sklypas. Arti 
69th ir May St. Dvi krosnys (fur-
naces ) . 2 butai po 6 kamb. ir i 
butai po 6 kamb. įskaitant ir sa
vininko butą. Išklota kil imais ir turi 
veneciškas užuolaidas. Real ios pa
jamos, įka inuotas skubiam parda
vimui u i $13,000. HUdson 3-4333. 

Savininkas priverstas 
Parduoti 

D Ė M E S I O 
DIRBTUVIŲ PIRKĖJAI! 
MSrinis namas apie 6,000 kvadr. 

pėdų ploto su 1 akerio žemes plotu, 
t inkamas gamybos darbui. Prieina 
prie geležinkel io: t inkama bet ku
riam bizniui: netoli ELGIN, I L L 
įskaitant ir 6 kamb. butą viršuj. Vi
sa parduodama už $35.000. Išs imo-
kžjimui. Liga priverčia parduoti 
ParaAvkite ar te le fenueki te MRS. 
ED. 8EYLLER. M a t o Cenier, IIL 
Tel. S52» 

BRIGHTON PARK'Ę 
* Insul-brick apmuštas medinis 
namas. Du butai po 6 kamb., 
karštu vandeniu apšildomi. Dvie
jų automobilių garažas. Vienas 
butas laisvas. 

— o — — o —-
Mūrinis namas — 3 butai po 

5 kamb., karštu vandeniu alieji
nis apšildymas. 2 butus galima 
užimti. 
FELDC F. GORDON & CO. 

4106 S. Francisco Ave. 
LAfayette 3-5050 arba 

LAfayette 3-3500 
Klauskite pono Sangailos 

1 1 . i i 

N A U J I 4-5 & K A M B A R I Ų mūriniai 
namai idealiuose vietose pietų tr 
pietvakariu miesto dalyse. Kokl inės 
vonios, karštu oru auto. al iej inis šil
dymas, beržinės spinteles virtuvėje 
su '•formica" vtrsaia, e lektros a p 
šviet imo įtaisymai, dekoruoti , daug 
kitų patogumų. 

Kainos nuo SH.SOO iki $17,800. 
ISsimokėjimui sąlygos. Skambinkite 
DUGGAN B R O T H E R S , B U I L D E R S 

7627 S. Western. 
WAlbrook 6-7222. 

P L A T t N M T B " D R A U G Ą " 

PIRKITE TIESIOG Id 
SAVININKO! 

PALOS HEIGHTS — nepapras
tas savininko pasiūlymas. 
$34,000. Nerasite lygaus. Apiiū-

i rėkite u palyginkite š| 8 kamb. 
i spec. maro ranch namą; V/z 
koklinių plytelių prausyklos, ba-
seboard apšildymas, marmuro 
prielangiai, kilimai, 3 miegamie
ji; Did. mieg. 12x21. Gražus 
kamp. sklypas. 
12102 S. 68 Ct. Palos Pk. 444J 
Parduoda statytojas — teisingai J-
kainuota, 2 nauji miegamieji , namai 
ga l ima išplėsti. Koklinių plytelių vo
nia. Formisa s lnkos viršus. Išklota 
l inolouiuum. Apši ldymas pučiamu 
suspaustu oru. k u r e u m a aliejumi. 

Arti 1"3 ir Indiana Ave. 
Puikus susis iekimas, prekybos rajo 
nas. Arit katal ikų ir viešos mokyk
los 

Telefonuokite COmmodore 4-4488 
ar COmmoAore 4-4162 

HELP WANTED — FEMALE 

Near needs 

HI - SCHOOL GRADS 
UnuSually exceltent iobs for you. 

West Side machinery manufacturer 

2 TYPISTS 
49 H0UR WEEK — S OAYS 

Permanent poeition, near all fcransportation. 
You'll e&joy working here. 

CaU C Anai 6-1800 
MR. BAGOTT 

tu 

HhlLP H A N T E P — V Y B A I 

MAIL ROOM CLERKS 
17 or over. Expericnced or wlll train. Vartod duties. 5 day w#ck. 
Starting pay 4o dollars a »«ck . Tmie and a halt i'or overtime. 

Apply: 

CENTRAL STATES 
MOTOR FREIOHT B l R E A l 

MR. HAHDĘSTY 
316 East Ohio Street 

TOOL 8c DIE INSPECTOR 
Mimmum of 5 years experiece 

Checking tools 
Jigs 

Fbctures 
antf ail types of dies, mehidirtg 
Progressive and compound die 
permanent positkon day shift. 

INTEJBNĄTieNAL KM.IMKi; CO. 
26S0 VVEST WASHINGTON BLVD. 

• • n < p r w w w r 

MACHINIST - JOURNEYMEN 
FOR PRECISION MAqH*JE WORK 

M<i*t be Qu»UOe<l Meo 
Ovėrtirae Schedule 

l'remium Pay for Nijęht Sliift 
Working clothes furnished and laundered. Free group hospitali-
zstion and welfare plan; modern plant with best equepment. 

APPLY WBJTE VVIRE OR PHONE TO DEPT. L. 

John Ramming Machine Co. 
4591 lldtte St. Louis, Mo, 

CLASSIFIED AND HELP YVANTED ADVERTISEMENTS 
HELP YVANTED VYBAI 

/ PORTERS 
Night Watchmaia 

Come to _ 

ZWEIFEL MOTORS 
INC. 

We have immediate openings 

• Steady Work 
• Good Salary 
• pieasant Working 

Conditions 
1131 Chicago Ave. 
EVANSTON, IH. 

ARE YOU INTERESTED 
MAKING ADDITIONAL 

MONEY? 
2 EVENINGS & SATURDAY 

We will train alert, willing work-
ers. 3 men with cars can earn. 
$50 per week working spa*e time. 
Sales work by app't. only. No 
canvassing. Evening interviews at 
your convenience. Call today. 

BRiargate 4-7252 
A. M. only 

! 

DRAUGAS' AGENCY 
88 K, Jaokaon Alvd. 

Tel.. — WKbstor 9-S196 
2SS4 S. Oakley Ave. 

TeL Vlrginia 7-««40— * - m u i 

HELPWANTEB — MOTERYS 

Immediate Employment 
Experienced capable w o m e n aa 

stenographers. 2 swell opportunities 
for ga l s w|y> Jcnow ahorthand, type 
averagre «©oed, and learn fast. You 
will work iii PERSONNEL. sales , 
englneering. We will really keep 
you busy. I>on't care lf you are 
married, slngie, blonde, or brunette 
— but gosh, you mušt be a steno., 
not a typist; 5 day week. 

Call Mr. Burr for friendly inter-
view. 

G0SS PRINTING PRESS 
C0MPANY 

1535 South Paulina Street 
Tel. r Anai 6-1141) 

" . 
Tuojau yra vieta 

patyrusiai jaunai gabiai moteriai 
g t ' N S T R A N D BOOKKKPING 

MA( H I M OPEIIATOR 
Puikios darbo salygps, 40 vai. sav. 
Augštas at lyginimas. Turi būti gc-
resnč u i vidutinę mašininkę ( typist ) , 
be klaidų rašymas svarbesnis už 
greita rašymą. ( H o m a n Ave. auto
busas sustoja prieš mūsų duris) . 
Atvykite šiądien. 

C I N C H MFG. CO. 
1026 S. Homan Ave. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

I R GROSERNE, DELIKATESAI 
ICE C R E AM 

su gražiu 4 kamb. butu užpakalyje. 
Gerai e inąs biznis. Moderniški įren
gimai. Pi lnas prekių. N u o m a $75.00. 
Gera sutartis. Puiki proga porai. 
Priverstas parduoti, skubiam parda
vimui at iduos nebrangiai. 

Pašauki te savininką YArds 7-1287 

R Ū B Ų VALYKLA, s u gražiu 4 
kamb. butu užpakalyje. Gerai e inąs 
biznis. N u o m a $60.00. Gera sutartis. 
Puiki proga siuvėjui. Re ik ia pama
tyti, kad įvertintumSt. 

Skubiam pardavimui už $1,000.00. 
1720 W. 48th Str. 

LUNCH ROOM 
(Užkandine) 

Gerai einąs biznis, puikiai įrengta. 
Pr ic iqama nuoma, gera sutartis. Ne
paprasta proga porai. Pamatę įver
tinsite. Parduoda už $1,150 arba už 
tpisingą pasiūlymą. Pardavimo prie
žastis Ilga. 6 v. r. iki V v . v . , sekmad. 

i iki 12. 1548 E. 64th St. 
PLaza 2-9775 arba ARdmore 1-4086 

Are you interested in 
making additional moiu\v? 

2 evenings St Saturday. 
We will train alert, wiliing work-
era. S men with cars ean earn 
$ 5 0 . P e r w e e k . W o r k i n g s p a r e 
time. Sales work by app't. only. 
No canvaasing evening interviews 
at your convenience call today. 

BRiargate 4-7252 
A. M. only 

Are you interested in mak-
ing additional money? 
We trabi alert willuig 

workers. 
($) men with cars, you can earn 

$50.00 per week working 
(2* evenings & Saturdays) 

Sales work by appointment 
only. No canvassing 

(Evening appointments for , 
your convenience call today. 

BRiargate 4-7252 
A. M. Only 

" • ^ 
V Y R A I 

Tuojau yra vietų sekančiose 
Klasifikacijose: 

Machinists 
Lathe operators 
Milling machine operators 
Drill press 
Mechanical inspectors 

Reikia patyrusių vyrų arba iš
mokinsime budrius vyrus norin
čius dirbti. 
J, & J. TOOL & MACHINE 

CO. 
9 5 0 5 S. P r a i r i e A v e . 

VVAterfal l 8 - 1 0 0 0 

M E C H A N I C 
Motor repair work 

5 D A Y W E E K 

RELIABLE WOMAN FOR 
GENERAL HOU8EWORK 

IN PLEASANT H O M E IN GLENCOE 
OWN ROOM and BATH 

N O HEAVY WORK 
OR L A U N D R Y , GOOD SALARY 

CALL SUPERIOR 7-9008 

Tuojau vra vieta patyrusiai jaunai 
S T K N O G U A F K 1 

Puikios darbo Etą-lygos. įvairios pa.-
rclg-os. 23 iki 30 m. amž. Pagreidau-
jaina su "insurunce" patyrimu. At
vykite arba telefonuokite draugiš
kam pasikalbėjimui. 

I»\HI.IN«. \ CO. 
4201 S. Ashland 

YArds 7-3000 

M AIDS - LrINKN UOOM GIKLS 
( K a m b a r i n e s - Buitinių tvarkytojos) 

Turi t>ūti bont klek patyrusios. 
Malonios darbo sąlygos. 
Malonus bendradarbiai. 

6 dienų savaltč. 
Priimsim*' tremtines — turi kal

bėti ir skaityti angllAkai. 
CMlVKRtilTY C L I B 

76 E. Monroe 
Pasimatyklte su Mrs. Kcanedy, 

se imininkė 

NUR8E8 ~ REG1STERED 
l'.x< < 11' n t w oi kinu- (onditioiis for 2 gi ris 

3 nicals a day. Uniforms furnishcd 
Salary $225.00 a month 

Gatholic Ghurrh in Cominunity 
Write Mrs. S. Scott, Dept. L 

Administrator 

RINGGOLD COUNTY 
HOSPITAL 

Mount Ayr, Iowa 

NEAR 63rd, & WESTERN 
T\ pists 
<""orrespondenec 
Offiee (Herk 
UookkecpjiiK asyistant 
Kxperlcnccd preferred 
Smafcl offiex-

Ftoonc \VAlbmok 5-7IU2 

Steady 
pay for 

<ir %s 

V Y R A I - nuo 18 iki 35 metų amžiaus 
PiiHic Service Company of Northern Illinois 

MDAtrS m UAUKO DARBAMS 
Geras pradinis atlyginimas. Periodinei pakėlimai, 
progos pajuikštinimams ir daug darbininkams pato
gumų, įskaitant apmokamas atostogas. 

MATYKJTE MR. ONDERDONK 
TOtrefjrity 4*3900 arba TAlcott 3-1121 

šiokiadieniais iki 5 \*al.. feeitadieaiaiB iki p\t*ų. * I 
a c = 3 B — t**n >•• I * • • ^ L _ * i ' * 

year around work. Top 
top man. Excellent work-

conditions. 
Paid vacation. 

Apply at Dept L. 

CLARK SANDING 
Machine Co. 

1357 W. CHICAGO AVE. 

Tuojau pat pąli pradit l darbą pri-
t^ rv» augebas auto mechanikau. Tu
ri turėti aavo įrankius arba juo^ 
ou.sjpirkti. I'uiktos darbo J«f}lygoH — 
.j>at<t«>\ u.s darbas. Tikra pi-oga tin
k a m a m asmeniui . Tesikreipiu tik 
Kabūs atunenys. 

V. VAN HATIIb.N MOTOUS 
33»*0 VĮ. I l l t h Str. 

i . . Į i • — — 

Jei e«ate ant pensijos arba aplo ja 
galvojate, tai mes turime jums dar
bų. Reikia patyrusio WELDEK- l l c -
dintojo. pugoldautn vyra. kuris yru 
susipažinęs su braižiniais ir formų 
paruosimais. Proga dirbti naudojam 
savo iniciatyva. Suteiksime jums 
lengvatų. DajJg tarnauto-iy priedi.i 
Apdraucja ir a p m o k a m o s atostogos. 
Kreipkitės šiandien. 

PIIFSNL.D >) t i I 4['AJi 
Erie Div'sion. 

235 JU. t'*v4 Ar. 

C O . 

KKAL BNTATE 
SMA micKas turi apleisti mi-atą. par
duoda uatrnj. 6 kutai, ai-ta 71»t. ir 
Normai. Viena* btUas % Ivamb.. 5 po 
o kamb.: Ir uždari porėtai. Garu 
šildomas, stokeris. r>vicjqį auto. ga
ražas. Gera transportuoja , arti baž
nyčios ir mokykios. 

Sa\ InluKtii § kamb. buta;» 
bus greit la ia \aa 

K i i h a $42 000 
Nori skubiai parduoti . 

IMMEDIATE O l ' K M N t i 
Work near b ome. Kxperienee«l eap-
aWe young vouiuti a s "ttirl Friday" 
for our produetion eseeutives . lv\-
eelkyit workinR conditions, d ivc i -
sifled duties. pieasant assoeiates. 
LMo d e t a t i o n opportunity to use 
your o\vn Initiativė. Apply or call 
("oi friendly interview. 

Mr. IIMU^' 
JiEUNAJtO El>\VAUI> <<>. 

52.'»L' So. Kolmar KEI iame 5-5252 

Tl'OJ GAUNAMAS DAUBAS 
Ucikal inga prityrusi, gabi. jauna 
moteris sekretorčs darbui skclbimii 
raštinėje. Puikios darbo sąlygos. J-
vaii-ūs darbeliai. 5 dienos, 36 vai. 
Skambinkite šiandien prietel iškam 
pasimatymui. 

P O I T L A I l SCIENCE IMU. ( O . 
CBntral 6-5915 

HELP WANTEO VYBAI 

S£tL MįllfŽ T~V 
Turn your spare time inlo 
cash by working evenings 
and weekends! High com-
fnissions make it worth-
whHe. See manager. 

MUNTZ T V 
Aurora, UI. 

43 Fox St. 
General warehouse labor 

steady 
MįtTIPHENT STORAGE 

CORP. ^ 
7450 So. Ashland Ave. 

SliMNG r O N V A S S E R S 
Make real money in a fast growing 
area wRh estai>lisbed cone.ern, our 
men are paid on a pj*ovcd dravv 
for uualified men. Knowledgo of 
Culuiuet Diijilrb-t helplul. 

Mr. Kablap, Dept. i>. 
C A C C O N S T R t C l I O N CO. 

U&2- W 5tJb. Ave. 

Delikatesų, grOaerių ir šaldyto mais
to krautuve. Gražus 5 kamb. butas 
užpakaly, 2 auto. garažas. Prieina
ma nuoma, 5 m. sutartis, garu šil
doma. Geroj vietoj š iaurvakarinėj 
daly, rezidencijų apylinkgjc. Visi 
modernūs jrengimai, jokios konku
rencijos. Puiki proga mėsininkui. 
Del l igos turi skubiai parduoti, ne
brangiai. Skambinkite savininkui. 

HUmboldt 6-9775 

PBOGOS — OPPOBTUNITUES 

TAVERNA 
Gerai einąs biznis įsteigtas prieš *lf 
m. apyl inkėje Ful lerton & Central 
Park. Pr ie inama nuoma, 6 sutar
tis. P a m a t ę Įvertinsite. Viskas taip 
kaip stovi, kaina $4.000. Pardavimo 
priežastis, mirtis. ALbany 2-9562 

B E A U T Y SHOP 
busy loop location, established cl ien-
tele reasonable rent, good lease, 
mušt be seen to appreciate. Forced 
to saerifice for immediate sale due 
to illness. 

28 East jacKson Blvd. 
Room 309 

WEbster 9-9454 or WHitehal l 4-3363 

Drabužių va lymo k r a u t u v i Ir «lu-
vykla. Gerai e inąs biznis. Seniai į s 
teigtas. Elektro prosas, ir s iuvimo 
mašina. Visi modernūs {rengimai. 
Gal imas butas. Pr ie inama nuoma. 
Puiki proga siuvSjui. Paaukoja del 
l igos. 

1728 W. Divlaion St. 
HUmbpldt 6-7731 

Daugiau kaip $2,000 apyvartos k a s 
savaitę. GrosernS ir mesinS, su gra
žiu 6 kamb. butu antrame augšte. 
Greta 2 mašinų garažas. Pr ie inama 
n u o m a 6 m e t ų sutartis, modernūs 
jrengimai. D a u g prekių. Dėl kitų 
užmiesčio užs iėmimų parduoda už 
$9,500. 

YArds 7-4474 
4024 So. Albany. 

R E I K A L I N G A S B U T A S 

ATSAKOM1NGA porelė ir mokyklos 
amžiaus vaikas desperatiškai ieiko 3—i 
—5 kamb. be baldų, so ar be šildymo 
buto Caceroj, Bcrvvyn'e ar vakariniam 
pnemiestyj. b m. dabartinėj vietoj. Koo
peruos. Geri paliudymai. Meldžiam skani
om ti STanley 8-4262. 

ATSAKOMINGAS jaunas juodukas dan
tistas, mokytoja moteris ir kitas mokyto
jas ieško 3 / 2 — 4 kamb. be baldų buto 
pietinėj arba £nglewood daiyj. Mokės iki 
$^0.00 men. Geri paliudymai. Meldžiam 
skambinti ttUtterlieid 8-3350. 

ATSAKOMINGA 5 žmonių šeima (ve
teranas ir kiti dirbanti) naujo savininko 
varomi lauk sausio 1 d. 8 metai dabar
tinėj vietoj. Reikalingas 5—b kamn. su 
ar be šildymo butas s i a ur.- vakarinėj da
iyj aru katalikų mokyklos. Meldžiam 
skambinit Klidare 5-U2U2 po 5 vai. vak. 

K I R P Y K L A 
2 kėdės, geriausia pietine apylinke. 
Gerai einąs biznis; jsteigta 15 m., 
puikūs jrengimai. 3 kamb. ir mau
dynė užpakalyj, gazo pečius, šaldy
tuvas ir 1.1. Automatiškas al iejumi 
ši ldymas. Nuoma $30. Priverstas ap
leisti miestą. Paaukos už $650 grei
tam pardavimui. 
1947 E. 75th St. BUtterfield 8-9137 

VALGYKLA (Res taurant ) , sunkve
žimiu ( truek) sustoj imo vieta. Pui
k i proga porai padaryti Iki $1,000 
1 m8nesj . Pr i e inama n u o m a Įskai
tant guzą ir elektrą. Gera sutartis. 
D61ei kitų reikalų priverstas skubiai 
parduoti už $3,500.00. 
Pašauki te savininką dėl susitarime. 

Tel. MIdway 3-6667 

ATSAKOMINGA 3 suaugusių žmonių 
dirbanti šeima, išvaryta lauk po 13 m. 
toj pačioj vietoj. Dabar gyvena susigrū-
bc baldų butas šiaurinėj ar šiaur.-vaka-
bc baldų buats šiaurinėj ar šiaur.-vaka-

rinėj daiyj. Meldžiam skambinit: 
iMdependence 3-4581 

SAVININKAI, jei norite gerų nuomi
ninkų, pasaukite šiuo telet. N r. Kaiali-

( kas, karo veteranas ir žmona skubiai no
ri gauti 3-4-3 kamb. neapstatyta, apšil
domą butą, pietinėje ar pietvakarinėje 
dalyje. Mokės iki 65.00. Geros reko
mendacijos, l e l . V\Albrook 5-5568 

1 - l - M - T — - — • • — ^ ^ • • • 1 I M U i i m i T - » i 

Atsakinga katal ikų pora su 10 mėn. 
. sūneliu, dabar susiklmsę pas g imi

nes, skubiai reikalingi 3-6 kamb. 
neapstatyto apši ldomo buto pietry-

| tin*j ar pietvakarinėj daly, arti ge-
| ros transportacijos, iki $75 mėn. Tu

ri nuolatinį darbą, geras rekomend. 
Skambinkite P U l m a n 5-6532. 

F L O W E R SHOP A N D 
G R E E N MOUSBS 

Mušt soll dne to a hcart illness. 
Established .r»0 years, 2 story. 3 flat 
brick building, 127 foot frontage. 
Real buy. 

1516-23 No. Harding Ave. 
SPaulding 2-0233 

V A L G Y K L A 

Varo platy biznį, labai judrioj vietoj 15 
žmonių. Nuoma $45.00. Gera sutartis, 
puiki proga vedusių porcln. Apleidžia 
miestą, turi paaukoti greitam pardavi

mui. Reikia pamatyti kad įvertinus. 

6251 S. St. Louis RKpuhlK- 7-9310 

HBAUTY SHOP 
Kstablishod eUcntle, all modern £ix-
tures. (8) operatois , good lease įont 
$30. Mušt be seen to appreciate. 
VT.ry good reason for selling, will 
saerifice for immediate sale. 

4405 So. Fairfield Ave. 
LAfayette 3-6400 or 

STewart 3-9835 

K l l t P Y K L A 
3 kėdės, visi moderniniai įrengimai, 
senai einąs biznis. Prie inama nuo
ma, garo ( s team) Šildymas. Gyve-

i namas butas užpakalyj. I>čl savi-
I ninko mirties priverstas paaukoti 

greitam pardavimui. 
4 24 N. Parksidc Ave. 

Pas imatymui skamb. ATstin 7-«»8 :»0 

Pardavimui 
M Ė S I N E 

Įsteigta prieS 20 metų. darlK) tr ims 
vyrams, einantis biznis. Nepapras
tai gera vieia, savininkas negali 

i laikyti dSl priežasties kitų interesų. 
$6.500 nupirks mėsinę. 

1049 Bclmont Ave. 

GROSUHNft IR MfiSINfi 
Kamp. vieta, veikia jau 42 m. Ge
rai oinąs biznis, visi moderniniai į-
rengimai, puiki proga vedusių pore
lei. Gražus 6 kamb. butas 2-e augš
te. Didelis kamb. užpakalyj. Išeina 
iš tarnybos. Paaukos, su ar be nuo
savybes. 

38<»o N. Paul ina Str. 
Diversey 8-0733 

VALGYKLA 
Plačiau varomas biznis, visi moder-

' niniai įrengimai, prieinama nuoma, 
ilga sutartis, ideali vieta ben ku
riai vedusių porelei. įkainuota grei-

! tam pardavimui. Kiti interesai. Uei-
kia pamatyti kad jvertinus. 

2 757 VV. Division Str. 
HLmboldt 6-9173 

Sunbeam įstaigos tarnautojas ir 
high school amžiaus sūnus, skubiai 

, nori gaut i neapstatyta, neapši ldomą 
' butą. Pageidautų i vakarus nuo Ke-
Į dzle Ave., už prieinamą nuomą. Ge

riausios rekomendacijos. Bendradar
biaus. Pasaukite darbo dienomis 
T U » d o 9-242V; vakarais . ėc-Stad. ir 
sekmad. pasaukite AKmitage 6-8702 

Savininkai, štai geri nuomininkai! 
• l 'ora su 6 mėn. kūdikiu reikalingi 
'4 ar 5 kamb. neapstatyto, buto su 

apšild. ar be, pietvakarių daly. Ge
ros rekomend. Dekoruos Ir bend
radarbiaus. Skambinkite . 

Vlncennes 6-4979 

i 

TAVERNA IR KUKTAI LIG P A R A S 
Išparduoda didelį kieki, judrioje' vie 
toje. Visi modernūs Įtaisymai. Pri
e inama nuoma, gera .sutartis. Ideali 
vieta porai. Reikal inga pamatyti , 
kad įvertintuniet. Parduoda todėl, 
kad vienas negali apsidirbti. 

345G IRVING P A R K 
Tclcf. 8-9608 

GAZO STOTIS IR PATAISYMAMS 
D1RUTPVE 

Daug galonų. Labai gera vįeta, 
kiai įrengta, nepaprasta proga 
ehanikui. Prieinama nuoma, 
sutartis. Dčl kitų interesų nori 

GRONKRNft IR MftSOS KRAI'Tl 'VB 
ir 2 augštų namas. 2 kamb. butaa 
ir uždaras poreius užpakaly. Gražus 
(i kamb. butas ir uždaras porėius vir 
šuj. Prie inama nuoma, i lgalaike su
tartis. Gerai einąs biznis. Dėl l igos 
turi skubiai parduoti, nebrangiai. 

5359 S. Aberdeon 
BOulevard S-8138 

l tūbų valykla su gražiu 4 kamb. 
apstatytu butu užpakaly. Gerai ei
nas biznis, įsteigtas prieš 8 metus. 
Pr ie inama nuoma, gera sutartis. 
Puiki proga siuvėjui- Pamatę įver- ! Atsakingam 
tinsite, t ikrai geras pirkinys. Ap
žiūrėt ga l ima Uk susitarus, skam
binkite savininkui po 7 v. v. 

KVcrglade 4-2491 

Atsakingas Armour darbininkas su 
Žmona, neseniai atkelt i į Chicago, 
skubiai Jieško 3 kamb. neapstatyto 
buto su apšild. Neturi valkų, i k i $70. 
Ret kur geroj apylinkėj , ypač piet
vakarinėj daly. bkainoinkite fcIS«eA 
r.-(iiar). 

Savininkai, štai geri nuomininkai 
— dviem dirbantiem vyram skubiai 
reikia 4 kamb. neapstatyto buto, pa
geidauja su apši ldymu, 3000 iki 5200 
l vakarus arba Cicero. Atsakingi. 
Geros rekomend. Dekoruos. Skam
binkite HAymarket 1-5331. 

Savininkai, prašome dėmesio! At
sakinga šeima, inžinierius, žmona ir 
kūdikis, skubiai reikalinga ncapsta-

1 tyto, apšild. buto. Iki | 8 0 m e n / Pa 
' geidauja šiaurvakariuose. Skambin-
I klte liRuna\viek 8-7851. 

biznieriui su še ima rei
kia 5-6 kamb,. neapstatyto buto a? 
namo (pageidauja namo) 
priemiestyje, Cicero, Bcrwyn 
Park'e. Su apšild. 
ničn. Geros 
užimti. 

neapstatyto 
vakarų 

ar Oak 
ar be, iki $llb 

rekomend. Gali tuojau 
Skambinkite Gl'ndcrson 

4-2806 
pui-
me-

gera 
sku-

R E S T O R A N A S 
Rujojantis biznis judrioj apylinkėje. 
Ideali vieta porai. Prie inama nuo
ma, gera sutartis. Pamatę įvertin
site. Nori skubiai parduoti, nebran
giai, dėl k U II interesų. 

673 \V. 63rd St. 
KNglcwood 4-9330 

GELEŽŲ (HARDWARE) K R A U T U V E 
Savininkas parduoda. Judri, pietinėj da
iyj virta. Pelno neša $35,000. Jeicų su
virs .$100.U00.00, ir vis auga. Veikia jau 
-8 ui. Privribtas parduoti. Ivjoderninis 
uiūr. namas, su 7 kamb. „de luxc" butu. 

Pasimatymui skambinti 
IRving 8-1214. 

H E L P W/LNTKI> — M O T K R Y S 

TUOJ G A U N A M A S DARBAS 

Reikalinga prityrusi lietuve moteris siu
vinio ir pritaikymo darbatųs naujai nuo
takoms krau'uv i. Turi bfai Kabi, dirbti 
su savininku, geras atlyginimas. Darbas 

I 
pieiUiėj daiyj. DAnubc 6-i^371. 

biai parduoti, labai nebrangiai, 
ll.L'SO. 

8 43 4 Stony Island Ave. 
RKgent 4-9204 

D E L I K A T E S U - G R O S E R I Ų krautu-
v6 ir 2 augs tų namas. 3 kamb. už
pakaly krautuves, 6 kamb. butas 
2-nic augšte ir 3 miegamiej i pasto
gėje. 2 auto. garažas. Gerai cinas 
Įsigyvenęs biznis. Del kitų intere
sų turi būtinai skubiai parduoti, ne
brangiai. 5042 S. May St. 

ATlantic 5-89'JO 

Vaikų, kūdikių rūbai. Korteles, do
vanos, žaislai, ir Lt. Gerai cinas biz
nis, įsigyvenusioje apylinkėje. Pri
e inama nuoma, gera sutartis, apšil
dymas. Ideali vieta porai. Pasipel
nykite Kalėdų švenčių proga. Dčl 
l igos nori skubiai parduoti, nebran
giai, $3,5ou. Pamatę įvertinsite. 
8307 S. Racinc Ave. HUdson 3-1310 
arba ABcrdccn 4-3892. 

Drabužių taisymo krautuve su gra
žiu gyvenamuoju butu užpakalyje. 
Naujai įšremontuota. Nuoma $45 su 
apši ldymu, nauju l inolejumu ir nau
ju gaz ln iu . pečium. Gera sutartis. 
Puiki proga suknelių siuvimui arba 
siųvčjui. paaukoja už $500. Aplei
džia miestą. Apylinkėje Howards 
ave. ir Rogers. 

Skamb. sav. AMbassador 2-7205 

Savininkai, štai t inkami jums nuo
mininkai. Jauną katalikų vedusių 
porelė, veteranas, dirbanti, gyvenan
ti su giminėmis , desperatiškai ieš
ko 3-4 kamb. baldų, su ai" be ap
ši ldymo buto, bet kurioj gražioj 
apylinkėj, pageidautina pict.-vaka-
rincj daly. Geri paliudymai. Skam
binkite LAfayette 3-5132 po 5 vai. 
š iokiom dienom arba visų dienų sek
madienį. 

Biznierka moteris ir kūdikis despe
ratiškai ieško 2 mieg. kamb. be bal
dų apšildyto buto vakarinėj daiyj. 
bet į pietus už 67 St. Vaikas stoja 
katal ikų militarinėn mokyklon. Pa
tys dekoruos ir bendradarbiaus. Ge
riausi paliudymai. Biznio telefonas 
KKmvood 6-2858 po 10 vai. ryto 
šiokiom dienom. Sekmad. skambinti 

HUdson 3-463$ 

NAMIJ savininkai — malonėkite 
duoti šiai gerai katalikiškai šeimai 
gyvenamųjų vietų. Pora, abu dirba 
ir 1 mokyklinio amžiaus- vaikas nori 
tuojaūs užimti 4-6 kamb. neapsta
tyta butų su ar be apši ldymo plet-
rytuose, jej ga l ima šv. Pranciškaus 
Salezo parapijoje. S Agi na w 1-5399. 

6arV 6 -26U . 

TUOJ G A U N A M A S DARBAS 
Reikalinga lietuve moteris. Puiki pro

ga. Sekretoriauti, rašyti mašinėle, karto
tekos ir bendriems darbams. Geros darbo 

5.4! y gos, maža bendrovė. 
* 1LDLR LNDfcX CO. 

7 3 | *V. Vau Burcn FRankiin 2-1075 

TL'OJ GALIMA PRADfiTl DiftRTl 
Reikal iuga gabi, jauna moteris se 
kretorės darbui, laikraščio skelbimų 
skyriaus vedėjo otise. Puikios dar
bo sųlygos, įvairūs darbeliui. Priim
sim ir be praktikos. 

Skambinti šiandieju Mr Hoin . 

Prairie - Fafm^r Wį.S . 
M O . 6-9760 

KKIKALINGAS BUTAS 

Atsakinga še ima iš 4 asmenų — 3 
tarnauja, nori skubiai gauti 5-6 
kamb. eottagc arba namą. pietva
karinėje datyje, arti gero susisie
kimo, ecntrallniu apši ldymu mokSs 
iki,, $60.00. patys pasirūpins angli
mis ir išdekoruos. Geriausios reko
mendacijos. Prašome pašauti GRo-
vehill 6-24**. 

fCeturi'j aamenų šeimai (2 dirban
tieji vienas A aidžios tarnąutojas) ir 
14 iri. sūnus, skuniai reikalingi ( 
ar 5 kamb. neapstatyto buto, su 
apšild. ar be, apylinkėje 35tli Iki 
5 T. Ui St.. Halstcd iki Du men. Nau
jas savininkas užima namų sau. 
$40—$50. Geros rekomend. Skam
binkite VVAgner 4-0867. 

ffemkite "I>augif'\ 

Jaunai porai labai reikalingas 2-3 
miegamu jų neapstatytas su a r be 
apši ldymo butas. Norelų vakaruose, 
bet aps igyvens bet kurioj geroj apy
l inkėj. Dabartinė gyv. vieta par
duota, išvaromi. Geri liudijimai. 
Skamb. VVAlbrookc 5-244S arba 
T U s e d o 9-8791. 

Dirbanti našlė su 2 dukterim, 1 
dirbanti, 1 katal ikiškoj augštesnčj 
mokykloj , j ieško 2 miegamųjų ne
apstatyto, pečiu apši ldomo buto ( tu
ri savo peč ių ) . N u o m a turi būti pri
einama. Vakaruose ar šiaurvaka-
ruoso netoli gero susis iekimo, šau
kite š iokiadieniais po 5 v.v. ATIatttic 

6-1333 
'». Į • • m - » 

LHSTL'VJtf YYHAB. i m o n a ir 4 m 
vaikas dabar priversti gyventi išsi-
^Ivlrstę. žūtbūtinai reikalingi S ar 4 
kamb. huto su ba.ldaib ar b« ha M <; 

) su .jp:'ild>niu ar b«i, apyl inkėje 63rd 
Bt. arba pietinėj daly j vakarus 

1 nuo Ashland iki Cicero. Geros r*v 
, komendacijos. Iki $85 su apši ldymu. 
i Tuojau skambinkite FRontier 6-
{ 1 

\ U I I M - l | l J < i . r i J O f v I K I COi 
ruojau skambinkite 
160. 

4 asmenų še ima (3 dirbantiej i) , rei
kalinga 3 mieg. kamb. neapstatyto 
buto su apšild. a r be. ^akarin€j ar 
š iaurvakariui j daly Iki $10 m e n 
14 m. g>"V \ i«oiois; vietoje a š r o j 
rėk6mend Skambijikite •Ou:e».'ard 

4-14i4 
- <V - • * J 
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linksmos pabaigtuves Brighton Parke 
CHICAGO, IU. — Na, ir pri

nešė, privilko, privežė visokio 
turto: užvertė iki pat lubų mū
sų medinukę parapijos salę. Iš 
visos Chicagos vežė, visi Balfo 
skyriai krovė. Sumaišė dangų 
su žeme. Ant stalų margaspal
vės suknios* palaidi paktai, ant 
bufeto batų kalnai, o ant sce
nos, kaip didžiuliai akmenys, 
rištos ir nedarištos dėžės. 

Susiėmiau už gaivos, stvė
riau telefono triūbelę ir pradė
jau tiesiai į ausį rėkti vyriau
siam visų balfų pirmininku V. 
Šimkui. Pastarasis liepė ruošti 
talką... Sėdau tramvajun ir 
nardau po visą "Parką", jieško 
damas talkininkų. Vieną jau 
būčiau prisiviliojęs, bet j is pri
siminė rytojaus dieną valgy
siąs kalakutą. Kitas aiškinosi 
jokiems balfams nepriklausąs, 
nors kaip vėliau sužinojau, šis 
žmogelis DP stovykloj, ne tik 
priklausė Balfui, bet ir jo do
vanų dalintoju buvo. Taip, ne
radęs talkininkų, galutinai ap
sistojau ant mūsų parapijos Bal 
fo komitetininkų ir valdybos. 

Na ir pradėjom kelti viršva
landžius! Dirbom dienom ir 
naktim. Dieninėj pamainoj dau 
giausia pasižymėjo J. Kerulis, 
D. Varnas, K. Encheris, entu

ziastingai užsispyręs J. Berno
tas ir savanoris iš Bridgeporto 
Alb. Baniulis, kuris su savo 
sunkvežimiu talkino perkraus
tant sandėlius. Kiti talkininkai 
kaip: K. Jonynas, V. Batuto, 
V. Binkis, P. Nedzinkskas, sava 
noris Galiūnas susirinkdavo va-

j karinėj pamainoj. Rūšiavom, 
svėrėm, pakavom, į knygas ra
šėm, vis palaikydami ryšį su 
prityrusiu Balfo vilku J. Kass. 

Taip mes draskėmės vieni, 
kol dviese "gavo šaltį" ir išėjo 
iš rikiuotės. Galiausiai 40,000 
svarų rūbų ir avalynės buvo 
sutvarkyta ir paruošta išsiun
timui. Sof. Barčus radijo bal
sas sukvietė krovėjus talkon. 
Jų užteko, kad kun. J. Vyšniaus 
ko ir J. Kass užsakyti sunkve
žimiai būtų tinkamai išnaudoti. 

Ir kada paskutinė dėžė jlėkė 
į sunkvežimį, atsiduso J. Bra-

izauakas, atsiduso G. Pakeltis, 
!A. Gestautas, J. Simanavičius, 
V. Sparauskas, R. Balšiauskas, 
A. Traškelis, atsiduso ir D. Var 

tnas, J. Kerulis ir J. Bernotas, 
i kurie nuo pat pirmos iki pas
kutinės dienos, daugiausia šalo, 
šilo ir rūpinosi, kad šis vajus 
kuo geriau pavyktų. Dėkui 
Dievui, j is puikiai pavyko. Tik 

gaila, kad manęs ten nebuvo. 
Išvestam iš rikiuotės, teko 

j lovoje švęsti linksmas pabaigtu 
ves. Bet aš žadu keltis, imti 
savo lovą ir su didelais Balfo 
aukų lapais toliau tęsti pradė
tą darbą. Ir vargas būtų tam, 
kuris nenorėtų ten pasirašyti, 
mėgindamas G. Veličkos žo
džiais teisintis: "Kaip tam Bal
fui gali duoti, jei reik namą 
budavoti". P. Alksnis 

daug svarbių reikalų, liečiančių 
apskriti bei kuopas ir todėl pra
šome būtinai šiame susirinkime 
dalyvauti. Tiktai visiems lankant 
susirinkimus ir išvien veikiant 
bus galima išvystyti gražų orga-
nimcijos Chicagoj veikimą. 

—Apskrities Valdyba 

LABDARIŲ UNIAI 
CHICAGO, I1L — Labdarių Są

jungos I kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 16 d. 
2 vai. po pietų Šv. Kryžiaus pa
rapijos susirinkimų kambaryje. 
Malonėkite gausiai susirinkti ir 
naujų narių atsivesti. 

Bus renkama valdyba 1952 m. 
Valdyba 

PO LABDARIŲ SUSIRINKIMO... 

CHICAGO, UI. — šv. Pranciš-
j kaus vienuolyno Rėmėjų 3 sky-
I riaus priešmetinis susirinkimas į-

vyks gruodžio 16 d. tuoj po Lab
darių susirinkimo Sv. Kryžiaus 
parapijos susirinkimų kambaryje. 
Kviečiame gausiai dalyvauti ir 
naujų narių atsivesti. 

Bus renkama valdyba 1952 m. 
Valdyba 

SVARBU 
CHICAGO, UI. — Labdarių 8 

kp. gruodžio 16 d. tuojau po pa
skutinių šv. mišių saukiamas su
sirinkimas Šv. P» Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos mokyk
los kambaryje. 

— V a l d y b a 

BUDRIKO RADIJO PROGRAMA 
WCFLi — 7:30 vai. 

Sį sekmadieni Budriko radijo 
programa iš stoties VVCFL, 1000 
kil. bus dview valandom vėliau, 
būtent 7:30 vai. vakaro* Pakeiti
mas įvyksta ryšium su futbolo 
pranešimu per Amerikos didžiųjų 
stočių tinklą. Šias programas lei
džia Juozo Budriko Prekybos Na
mai Chicagoje, adresu 3241 So. 
Halsted St. —L. M. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių R. K. Susivienijimo A-

merikoje Chicagos apskrities la
bai svarbus susirinkimas įvyks 
gruodžio men., 16 d., 6 vai. vak. 
Liet, Vyčių salBje. 

Susirinkimo programoj yra 

PAJIEŠKOJIMAS 
Pajieškau Vlado Ragausko, ku

ris į JAV išvyko turėdamas 14 
metų amž. Pajieško Marija Ko-
sinska, nuo Panevėžio. Jis pats 
ar žinantieji prašomi pranešti 
šiuo adresu Marija Alilionis, 2552 
Jnglis str.. Detroit 9, Mich. 

i 

Kazys Petraška, gyvenęs Lietu
voje, Ukmergės apskr., Šešuolių 
v., Ri maišų kaime, prašo atsi
liepti Stasio Žvirblio, gyvenusi! 
Ukmergės apskr., Žemaitkiemit 
valse, Rimaisų km. Prašome ra 
syti smo adresu: Kazys Petraška 
R. F. MJ. Beloit, Kan. , 

: ^ 

CHINCHIULA 
VE IŠIMAS 

Vienas Pelningiausių Amerikos Užsiėmimų 
R nuostabiai mažo kapitalo galima i j užsiėmimą išvystyti 

j labai pelningą bizni. 
CHINCHILLAS yra 

• BE SMARVĖS 
• Be VABALŲ 
• NEPAPRASTAI VAISINGI 
• DUODA BRANGIUS KAILINIUKUS 

Chinch i l l a s g a l i m a s a u g i a i a u g i n t i p a s t o g ė j e , rūsyje , g a r a ž e , a r 
a t l i e k a m a m e k a m b a r y j e ir k a i n u o j a maž iau n e g u $3 .00 į m e t u s 

pašer t i . 

- SKAMBINKITE - . 
U 9-8237 LA 5-3681. 

ED 4-1475 EN 4-8018 
• BENSENVILLE 796R 

p a s i m a t y m u i arba p a s i ų s k i t e k u p o n ą dėl s m u l k e s n i ų ž inių. 

STONEMAN'S FAMOUS CHINCHILLAS 
3730 NORTH BROADWAY Ave., Chicago. Illinois 

DOAUC£L£ NORKUS 
Jankauskaitė 

Gyveno 4356 S. VV'ood Str. 
Tcl. Y Arda 7--'3 6 3 

Mirfi gruod. 13 d., 1951 m., 
5 vai. vak. , sulaukus pusėa 
amžiaus. 

Gimusi Liotuvojc. Kilo iš 
Raseinių apskričio. 

Amerikoje išgyveno 16 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo vyras Vladislovus, keturios 
dukterys: Viktorija Kun/., t en
tas Alvin; Ann Ciambrone, 
žentas F rank ; Sophie Lipski, 
žentas Michael; ir Helen Au-
gustin, žeutaa U r u n a l>u sū
nūs: Anthony ir Joseph, de
vyni anūkai . kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje 4605 So. 
Hermitage Ave. 

la idotuves jvyks pirmad. 
gruod. 17 d. 

Iš koplyčios t>:'Hi vai. ryto 
bus atlydčtu j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčia, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta ] šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta-
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę: Vyras, Duk te rys 
Sūnūs Ir Aliukai. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741 

BUSINESS SERVICES 

jai pastatytam namui gatavam 
pavasaryje. McHenry — jei nori 
gyventi provincijoj ar išeiti į pen
siją. 

Mes pastatysime (brick veneer) 
$12,000 iki $15,000 Ranch arba 
Cape Cod styliaus namą ant 100x 
200 pėdų sklypo gražioje vietoje. 
lA mylios j šiaurę nuo Johns-
burg prie gražaus Šv. Jono baž
nyčios parko. Tik 45 mylios 
šiaurvakarius. 

Jaoob Frftz — Reai Estate 
TeL McHenry 37 

? » W >.»};«•"" - ^ . • « # : 

ANNOUNCING 
The new 1952 Chryslers. 
BRUCE W. STRONG, INC. 
2926 No. Cicero Ave. 

AUTHORIZED 

Chrysler - Plymouth 
Dealer 

A ut omobili v savininkų dėmesiui! 
PILNAS AUTOMOBILIO 

NUDAŽYMAS $18.95 
Tiktai 7 dienas. Bet kuris mode
lis ir firma. Pasirinkimas spalvų. 
20 metų patyrimo. Ekspertų dar
bas fenderiams ir kt. automobilio 
dalims. 

CHICAGO & WASHTENAW 
AUTO SERVICE 

2 7 0 1 W. C h i c a g o Ave iu ie 
Tel. HUmboldt 6-9481 

PADĖKA 
A. + A. 

GASPARAS- VYČIUS 
Gyv. 12200 S. Sangamon St. 

o pirmiau 
9358 S. Kimbark A v.. 

Kuris staigiai mirė lapkričio 
30 d., 1951 metais. Gimęs 
Biržų apskr., Kričino parap., 
o dabar ilsisi Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Mes, atmindami ir apgai
lėdami jo atsiskyrimą iš 
mūsų tarpo, reiškiame gi
liausią padėką visiems gi
minėms, draugams ir pažįs
tamiems už atsilankymą j 
koplyčią per šermenis, pa
maldose bažnyčioje ir laido
tuvėse, kapinėse. 

Ypatinga padėka dvasiš
kam tėveliui kun. kleb. My
kolui Švarbliui ir asisten
tams kunigams už gedulin
gas pamaldas. 

Dėkojame visiems, kurie 
aukavo gėles ir šv. Mišias. 

Pagaliau dėkojame grab-
nešiams už jų patarnavi
mą ir visiems, kurie užjautė 
mus šiose nuliūdimo dieno
se. 

Nuliūdę: Pusbrolis Petras 
Barinas ir jo žmona Ona ir 
j ų še ima. 

» • • • » • • • » l » » » » » » » 1 » » « P » » W t " • " 

IEŠKO DARBO 

KLEBONIJOJE norSčiau gauti šei
mininkes darbą.. Esu patyrusi virėja 
ir gerai suprantu namų ruošą,. Jei 
kam iš gerb. Klebonų reikalinga 
šeimininki, prašau rašyti: Mrs. N. N. 
EGLUTfi, P. O. Box 22 — Brock-
ton 68, 

PRANEŠIMAS: 

Nori partnerio, vyro a r moters i i -
nančio prekių išvežiojimo troliais 
biznį, $5,000—$6,000 investmentas 
(apsaugotas) . Puiki proga gerom 
įeigom be darbo. 

Mr. R. Ooleman 
4619 W. Jackson Blvd. 

EStebrook 9-1868 

ŠTAI GRA2I KALĖDINE DOVANA 
JCSŲ VAIKUI ABBA ANŪKUI 

$13.75 
liaby piano, kuris originaliai parduodamas už 
$29.75. dabar galima betarpiai pirkti iš 
gamintojo. TIKTAI Už 

TJ5 šią kainą gaunate kėdę ir 15 dainų muzikos knygą. 
Piano yra 21" augščfo, 15*- ilgio, 23" pločio su 22 gaidų klaviatūra 
Tėra tik kiekis šdų pianų... Atvykite dar šiandien ir užsitikrinkite, kad 
ši miela dovana jūsų, vaikui būtų po Kalėdų eglute. 

Baby Grand pianai negalima gauti. 

KEELER W00DW0RKING C0. NOT 
INC. 

2912 W. VAN BUREN STR. SAcramento 2-0780 
Atdara nuo 8 vai. ryto iki 5:30 po pietų. 

ffl 
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See This Money Saving Value at Budrik's 
3ffl 

1 Vardas 
1 Adresas I 
I Miestas Valstybe i 
• Niekas mū.-ų nenukonkuruos už lygios kokybes Chinchillas. 

^ 

LIETUVOS VYRIAUSIOJO TRIBUNOLO 
TEISĖJUI 

JONUI DANAUSKUI 
mirus , g i l io s u ž u o j a u t o s jo š e i m a i re i šk ia 

L.T.D.U. Chicagos skyriaus 
Valdyba * 

tt : ^ 

A L L I S O N 
IS LOOK1NG FOR TOP MEN 

If you are qu»liffed to fili any of theae vacancies 
there'i* * place for you at Allisoii 

ALLISON OFFERS YOU WE NEED: 
GOOJ" PA Y 
STKAUY KMPLOYMENT 
COST OF LIVJNO. ALLOWANCK 
SYSTKMATIC WAGK INCREASK 
LIBHRA1* VACATTON PAY 
HOLYDAY PAY 
KKTIKKMUNT PLAN 
COMPLETE INSl rRAJtCE PROGRAM 
SIGOKSTION AVVARDS VP TO $2500 

III I I • I I ! • I I 

Wtr« — wrtte or apply at the ALLISON employ-
meot oil ice a t 4700 W«M lOth St.. lodUn&pohs. 
Ind Hours a r e from T: f i a. m. to 4 p. m. Mondav 
th ru Friday and from 7:3* a. m. until noon on 
8a turda>a B n n g your birtfe certificate. and if a 
veteran your discharge papers. 

ELECTRICIANS 
TOOL & DIE MAKERS 
TOOLROOM MACHINISTS 
TOOL & GAGE INSPECTORS 
PRODUCTION SET-UP MEN 
PRODUCTION MACHINE OPERATORS 
PRODUCTION INSPECTORS 
MECHANICS 
PIPE FITTERS AND SHEET 

METAL WORKERS 
ENGINEEKS 

DRAFTSMEN 
also 

STENOGRAPHERS 

i 
A L L I S O N 

IHVISION OF GENERAL MOTORS 
INDIANAPOUS, INDIANA -• 

Šių metų gruodžio 13 dieną, 12 vai. Rockioide, 

IU. Memorial Hospital mirė Lietuvos Vyriausiojo 

Tribunolo Teisėjas 

J O N A S DANAUSKAS 
P a š a r v o t a s J u l i a n - P o o r m a n koplyč ioje , 304 N o r t h 

5 t h StrM Rockford , UI. 

P a m a l d o s į v y k s gruodž io 15 d. 8 vai . 30 min . r y t o 

Šv. P e t r o ir Pov i lo bažnyčioje . P o p a m a l d ų ve l ion i s 

bus p a l a i d o t a s v i e t o s k a t a l i k ų kapinėse , e sanč iose 

prie k a m p o A u b u r n ir N o r t h 2nd S t r . 

Liūdinti Šeima 

PREVI0US %OĄQ9S 
M0DEL £ 4 7 

NEW M0DIL 

0NLY... 
taKIMOOMO • HtAMLAMTY IXTtA 

\ 

Save50 Why aettle for aa obtoleto 
TV set even at ai eut price 
when you can save $50 on 

the BEST. And that's what you'U save on tliis 
brand new Admiral with the latest engineering 
advances. You get the world's most powerful TV 
»..Admirar& new Triple-X chassis performs as 
though station power had been inereased up to 
4 0 0 % . You get Admiral's built-in Turret Tuner 
that is readUy adapted to UHF stations 
soon to be on the air. Compare! It's the clearest 
pieture and the BEST BUY in TV todayi 

v 

Jos, F,Sudrik, Ine, 
3241 So. Halsted St. Chicago 8,111. 

Tel. CAIumet 5-7237 
ATSTOVYBĖ 97 GERIAUSIŲ 

AMERIKOS ISDIRBYSCIŲ 



6 DIENRAŠTIS PRAUCAS, CHTCAGO, ILLINOIS 
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Šeštadienis, gruodžio 15 19cl 
sat 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. Valstybėse i mus — Kalėdiniai siuntiniai 

Europon. Detroito, Mich., 
X J. Audėnas iš New Yorl skautų surengtoje rinkliavo 

ko keletui dienų atvyko į j je surinkta $170, už kuriuos 
Chieagą. Sustojęs pas J. Ga nupirkta ir pasiųsta 19 siun 
siūną, 3071 S. Throop str., tinių: 2 — seneliams, 3 — 
Chicagoje turėjo pasitarimų j Diepholzo gimnazijai, 9 — 
su žemės ūkio specialistais I besigydantiems sanatorijo-
Lietuvos ūkio atstatymo se, 5 . — gausingoms šei-
klausimais. (J. Audėnas,j moms ir sergantiems. Be to 
kaip žinome, koaliciniame j $20 pasiųsta Gautingeno sa-
kabinete, buvo žemės ūkio I natorijos ligoniams ir $10 
ministeriu). Jo atvykimas' kalbos nustojusiai Renatai.j 
surištas ir su Laisvosios Eu __ K u n # j K i n t a uetuvių! 
ropos Komiteto, patariamo- p a r a p i j o s Patersone, N. J., 
šios lietuvių grupės reika- k I e b o n a S f paskelbė, kad du 
lais, be kitų dalykų — ap- t r ečdaliai tremtinių neįsira-

LIETUVIAI TREMTYJE 
Varnai * negalinčių Mirė Tittelbachas 

išemigruoti ! spalio U) dieną Vakarų 
Negalintieji išemigruoti į Vokietijoje, Plegessen vie-

dėl sveikatos ar politinių| tovėje, mirė Paul TiUelba^ 
kliūčių bei asmeninių skun-, chas. L,i:tuvos vokiečių e-
dų paliekami Vokietijoj. Jie | vangeiikų liuteronų bažny-
yra vadinami kietojo bran-1 čios galva — senjoras 
duoiio tremtiniai. Velionis buvo gimeo 1865. 

iš vokiečių ūkio jie gauna |XIL5 d. Mintaujoje. Didžiau 

C H I C A G O J E 
Bendruomenes Fondas tęs I kimo, sveikatos ir saugumo 

pragyvenimui nuo 14 iki 20 
DM į savaite. Moterims bei 

sią savo gyvenimo dal) pra 
leido Lietuvoje, būdamas čia 

Mary Cowlcy, 4 melų, per-
jaima mirti, bot gydytojai 
pa re i Ak e jos tėvams, kad ji 
dėl kraujo ligos mirs dar 
prieš K^ | das* šiandien ji 
džiaugiasi Kalėdų dovana. 

(1NS) 

tarė lituanistikos instituto šę į parapiją. "Atvažiavome 
i)ii;. KHiTANUN 

vaikams duodama daug ma-1 vokiškų evangelikų parapi-
ziau. l ų lėšų neužtenka pra! jų klebonu ir iš viso orga-
gyvenimui, tad visos trem- i nizuodamas Lietuvos vokie-
tinių viltys yra nukreiptos j | čius. Nepriklausomos Lietu-
užjūrio brolius. vos metu aktyviai kovojo su 

Į Wehneno stovyklą paš- lietuviais evangelikais, s ten 
tas atvežamas 11 vai. die- gdamasis juos ir toliau lai-
ną. Veik iš kiekvienom šei-1 kyti vokiečių ev. bažnyčios 
mos po vieną narį kasdienj įtakoje. 

aukų rinkimą 
Chicagos Bendruomenės 

Fondas (Community Fundj, 
kuris teikia pašalpų ke tūrio 
likai labdaros organizacijų, 
šių metų vajumi iki šiol su
rinko $8,216,401.49. Nors 
šiemet daugiausia surinkta 
aukų, tačiau pasiektas tik
tai 84 nuošimtis nustatytos 
kvotos. 

Vajaus laikas jau pasibai
gė, bet aukų rinkimas bus 
tęsiamas, kaip pareiškė fon
do direktorius. 

Kvotimai valstybinei 
tarnybai 

Illinois Civilinės Tarny
bos Komisija ruošia visą ei-

biuruose. Kvotimai prasidės 
ateinantį ketvirtadienį. 

Blankų kvotimams gali
ma gauti komisijos raštinėj 
160 N. La Salle St. 

Sunkus smūgis seimai 
Roselande prie vienos 

krautuvės rastas negyvas 
H. Nielsen, gyv. 11800 La-
fayette Ave. Manoma, kad 
mirė nuo širdies smūgio. 

Liko žmona su aštuoniais 
mažais vaikais. 

Pavogė daug drabužių 
Du plėšikai užpuolę Ham-

burg Clothing Store, 4117 
W. Horth Ave. pagrobė sunk 
vežimį su vyriškais drabu
žiais, kurių vertė siekia $13, 
000. Drabužiai buvo tik ką 

ateina laukti pašto ir lai- Paskutinius 7 metus Tit-
klausimus Chicagoje. l a i p d a u g u m a p e r Katalikų Mi-; — Birminghamo lietuviai | m ingo laiško. Gavęs tokį lai! telbachas praleido Vokieti- į " k v o t i m ų civilinei tarny 
L P £ r S i R i i T l ^ k f ! 8 i i ą ' stovyklų klebonai rašė j Coventry aplankiusiai Sta-j šką tremtinys su džiaugs-1 joje, kur taip pat stengėsi s b a i valstybinės pašalpos tie I atvežti iš siuvyklos, 
minciais Diciunaib Apiamu* a p i e v i g u s g e r į a u g i a s ates-j lingrado miesto viceburmis- j mu skuba pa s artimuosius.! apjungti Lietuvos vokiečius,; 
ir 'Draugo" redakciją^ Nu- t a c i j a s čįa r a dome savo broj trei įteikė raudonų chrizan- j Vietinis vokietis per va- drauge su kitais vokiečiais 
matęs gnzti j New Yorką l į ų s u n k i u d a r D U pastatytas | temų puokštę ir laišką, ku-1 landą gali uždirbti nuo 60 įsteigė Liejtuvos vokiečių 
pirmadien. I bažnyčias, o dabar net pa-ir iame parašyta: "Mes svei- į iki 150 pf. Svetimšaliui trem draugiją ir buvo vyriausias 

X P ^ l . V. Urba, šv. Jur- dėti jas išlaikyti nenorime", i kiname Jus, atvažavusią ap ' tiniui neįmanoma rasti dar- Lietuvos vokiečių laikraščio 
gitf parapijos klebonas ir Rašytojų klubas New, l a n k y t į š i o l a i s v o> augštos! bo, o pragyvenimas vis! "Heimatstimme" * redakto-
kun. A. Martinkus, D i e v o ; Y o r k e susirinkime pasiuntė k u l t ū r o s ir civilizacijos kraš! brar.gsta. Kainos yra se-! rius. Mirė sulaukęs -
Apvaizdos parapijos klebo- i k i n i t u i ^ ^ I to, kur lietuviai rado prie- i kančios: juodos duonos ki [ ~ "" 
nas, sutiko paremti Drau- ori««^„ ;- « « „ « — **~„ ;I « « , - , . 
go", "Laivo" ir Marian" va- čiui, kuris šiemet švenčia 25 

j metu kūrybos darbo sukak jų sausio mėnesyje, šia pro
ga Tėvai Marijonai nuošir
džiai dėkoja visiems gerb. 
klebonams, kurie sutiks pa
remti jų leidžiamos spaudos 
vajų. 

tį. Sveikinimą pasirašė visi 
nariai. 

— Mrs. Franoes Pellus, 
trečiosois kartos Amerikos 
lietuvė, su savo dukromis 

glaudą ir apsaugą. Mes ii-, logramas 0 75 pf., bulvių 
gimės savo krašto, savo gi- j centneris 7 DM., cukraus 
minių ir draugų Lietuvoje, kg. 1.35 DM, sviesto kg. 6.20 
Kaip jūs žinote, visai nega- DM, lašinių kg. 5.20 DM, 
lime susirašinėti su Lietu- viena silkė 12-25 pf., tabako 

— Kun. A. G rauslys pra-1 per suruoštą lietuviškų fil-
eitą šeštadienį klausytojus mų vakarą Port Jeffersone, 
sužavėjęs savo paskaita, j a s ' N. Y., padainavo lietuviškų 
tęsia toliau, šį šeštad.> gruo dainų. 
džio 15 d. 7 vai. Vyčių sa — Shenandoah, Pa., apy-
lėje (2453 W. 47th Str.) vėl linkės anglių kasyklose pa 
skaitys nepaprastai įdomią*gerėjo darbai, tačiau dauge-
paskaitą "Meilė — didysis lis lietuvių, ypatingai jauni-
kelias prie Dievo". Visi, ypa mo, Keliasi į didesnius mies 
tingai inteligentai profesio- tus. 

va, nesudarant pavojaus 
tiems, kurie gauna laiškus 
iš užsienio. Norime apeliuo
ti į jus, kaip moterį ir augs 
tą Sovietų pareigūną, pada-

50 gr. 1.80 DM, 1 cigaretė 
10 pf., vidutinis kostiumas 
150-200 DM, rudeninis pal
tas 2-300 DM, pusbačiai 3-40 
DM, kuras — anglių vienas 

ryti ką ners, kad palengvė- j centneris 4.60, DM. Palygi 
tų likimas tų, kurie yra pris j nus uždarbį, vokiečiu ūkio 
paustoj Lietuvoj ir tų, ku-! duodamos lėšos pragyveni-
rie yra deportuoti į Rusijos mui ir būtiniausio maisto 

nalai ir studijuojantieji, 
kviečiami atsilankvti. 

X Algirdas Brazis vėl bus 
girdimas šiandien šeštadie
nį operoj "Manon". kuri i š j k o t a $101.30 
Metropolitan operos teatro 

vergų darbo stovyklas". 

VOKIEilJOJ 
— Gautingo sanatorijoj 

yra 80 besigydančių lietu-
Conn., vakare lapkričio 18 v i ų s k a i č i u s p a d i d e j o d S 1 . 
d. Lietuvos vadavimui suau 

— Amer. Liet. Tarybos 
skyriaus New Britaino 

to, kad Gautingo sanatorija 
yra praplėsta ir bus, kaip 

Naujų Metų sutikimas. ! oficialiai pranešama, di-
New Yorke bus transliuoja-! Detroito skautės ir skautai j džiausią sanatorija Europc 
ma American Broadcasting j ruošia gruodžio 31 d. buv je. Dabar naikinamos kitos 
radijo tinklu. Chicagoj ope-1 lietuvių svetainėje Naujų 
ra prasidės 1 vai. popie^ iš 
stoties WENR. Gi sekma
dienį, gruodžio 16 d. Brazis 
dainuos "Rigoletto" operoj. 

X Naujausios žinios apie 
Susivienijimą bus pateiktos 
ateinantį sekmadienį, gruo
džio 16 d. 6 vai. vakare, Lie
tuvos Vyčių salėj, kur įvyks 
Susivienijimo Chicagos ap
skrities susirinkimas. Valdy 
*ba susirinkiman kviečia kuo 
pų atstovus, valdybas ir vi
sus tos orgar.izacijos vei
kėjus. 

X Muz. S. Sodeika, šv. 
Kryžiaus parapijos vargoni-

Metų sutikimą. 
— Balfo metinis s-mas 

Gruodžio 30 d. 12.15 vai. 
buv. lietuvių svetainėje į-
vyks Detroito Balfo sky
riaus metinis susirinkimas 

— Gyd. Kungienė iš New 
arko, N. J., lanko Nevy Yor-
ko universitetą, kur ruošias 
kvotimams teisei dirbti sa-
VD srityje. 

— Albina Katiliūtė, dra
mos aktorė, pradėjo vaidin
ti Hartfordo, Conn., miesto 
teatre. 

— M. Tamašauskienės va-

sanatorijos, o besigydantie-
ji siunčiami čia. Greitu lai
ku baigs atkelti ir iš Am-
bergo sanatorijos, kurios pa 
talpas perima amerikiečių 
kariuomenė ir Luttensee 
kur yra ir apie 100 lietuvių. 

Besigydantieji lietuviai at 
siuntė "Draugui" sveikini
mus. Prašo atsiust* jiems 
Ramono knygą "Laikės rau 
donam saulėleidy". Mūsų 
dienraštis jiems tą knygą 
nusiuntė. Jei kas galėtų, bū| migrantai 
tų gerai daugiau knygų nu 

kainas visiems suprantamas 
liekančio Vokietijoj tremti
nio gyvenimas. 

Prieš keletą metų ir šiuo 
laiku išemigruojantieji į už
jūrį karštai atsisveikindami 
su liekančiais žadėjo nepa
miršti savo draugų. Deja, la 
bai mažas procentas yra su 
atmintimi. Yra faktų, kad 
liekantieji išvažiuojantiems 
paskolino paskutines marku 
tes, kad padėti emigruojan
čiam pasiekti laimingą kraš 
tą, sulaukti skolos ir para
mos tremtyje. Dabar trem-
tinvs diena iš dienos vaikš
to į paštą laukdamas laimin 
go laiško, skolos ar para
mos ir vis nesulaukia. 

Mieli išemicrr?'"T»ipji tau
tiečiai ir tautietės! Prisimin 

tų amžiaus. 
Laidotuvių metu be kitų 

kalbn pasakė ir pastorius 
Hermann Jaekel, Lietuvos 
vokiečių evangelikų sinodo 
vicesenjoras. Palaidotas Fle 
gessen kapinėse. 

IRO veiklos istorija 
Gruodžio 5 d. Hamburge, 

IRO būstinėje, įvyko pasita
rimas IRO veiklos istorijos 
sudarymo tikslu. Į pasitari
mą IRO sukvietė ir visų tau 
tybių tremtinių centrų ko
mitetų atstovus, kurie pra
šomi pateikti statistinės me 
džiagos apie savo tautiečių 
veiklą IRO rėmuose. Daly
vavo ir PLB Vokietijos Kra 
što Valdybos atstovai. 

MIKU SEIMĄ 
Dipl. inž. Čeponio šeima 

Toronte, Kanadoj, susilau
kė pirmojo jsūnaus, kuris 
bus pakrikštytas Pranciš
kaus Vytenio vardais. 

SALDAINIAI i* \ l i l»i DOVANOMS 
N r. l rūSiPs maišyti ŠOKOLADO VAISIAI lr RIEfil'TAI 

1 sv. dežP $1.00 šokolado vyftniy "cordials" 
2 HV. d."•/.<" $2.00 i „sv. dSže $1.30 
3 sv. de*č $2.80 Kalėdų maiftyti saldainiai 2&e sv. 

Visokig rusių saldainiai. — Prieinamos kainos 

18;{4 S. Blue IsUtnd Ave. 
KIAI.TO CANDY CO. 

Atdara nuo 0 iki 9 \ak. 

<P-
DIDŽIAUSIAS, PIGIAUSIAS IR 

^ 

ĮSIGYKITE DRAUGŲ 
JAUNIMO TARPE! 

Jūs truputį permažai dėmesio 
kreipiate j tuos savo giminaičius, 
kurie šiandien yra dar tik vaikai. 
Nepamirškite, kad rytoj jie bus 
įtakingi žmonės. Jie niekad jūs 

k i t p a s k u t i n i u s s u E u r o p a n e u ž m i r s . Je l P e r Kalėdas atneši-
«*«;«..^-u--i x j * - • ' te jiems mažą Kalėdų dovanelę — 
a t s i s v e i k i n i m o zodziUs t a i p , , iiet8vi*ką knygą. Nepamirškite 
k a i p JUS a t s i m i n ė s en i e j i e- užeiti prieš Kalėdas į "Draugo" 

siųsti šiuo adresu: PLB Ko "Kaip jie mus sušaudė 
mitetas, 13b Gauting. i nauia laida 
Staatl., Sanatorium, Germa-: 

T»l 

ninkas, įsirašęs į ALRK Var j dbvaujamas Maspetho Liet. 
gonininkų Sąjungą, įsijungė j P i l Y&iho moterų skyrius 
į Chicagos lietuvių muzikų f g r u o dž io 12 d. rengia Kale-
veiklą. Jis ypatingo dėme- j ^ų eglutę, 
sio kreipia į iš tremties at
vykusį jaunimą, kad dėtųsi 
prie parapinių chorų. Sodei
ka sako, kad daug yra jau
nimo, kuris, nepriklausyda
mas chorams, leidžia rudyti 
Dievo duotai jam dovanai— 
savo balsui. 

X Kass, MeistrninkieneTr 
Motiekaitiene, žinomiausios 
geriausios šeimininkes viso
je Chicagoje, per "Draugo" 
literatūros šventę — sausio 
men. 6 dieną Sokolų salėje 

— Rožš Burduliene iš 
Punsko, gyv. 14 Parkarstr., 
Hide park, Mass., Juozui Bū 
gai iš viso padainavo 120 
liaudies dainų. 

Tremtinių Draugijos 
New Yorko skyrius meti
niam susirinkime nutarė 
kad kiekvienas narys mokė
tų S2 metinio mokesčio. 

- - Karaliaus Mindaugo 
krikšto sukakties mineji-

i mas Newarke, N. J., ruošia-
pažadėjo visiems m t a n . ^ 
pagaminti skaniausių val
gių ir iižk?rdžių. 

X Už a. s C^res Augai-
tytes-Kriščiunienes, miru
sios Kanadoje, vėlę Marcelė 
Knataitienė užprašė mišias, 
kurios bus atlaikytos šešta
dienį 7 valandą, Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. 

ny, USA Zone. 
— 'Dr. J. Grinius pasilie

ka Europoje. Buvo pašauk
tas šeštą kartą tikrinti svei
katą ir jam pranešė, kad jo 
išvažiavimas metams atide
damas. Kadangi įvažiavimo 
lengvatos DP įstatymu bai
giasi gruodžio 31 d. tai dr. 
J. Griniaus atvykimas į J-
AV gerokai pasunkėja. 

VPTOMJ 

Pulk. J . Petruičio pagarsėju 
si knyga "Kaip jie mus sušau 
dė", ta ip vaizdingai ir t ikroviš 
kai aprašan t i bolševikų žiauru 
mus, ne t rukus išleidžiama nau 
juoju leidimu tos pa t P L B Vo 

įstaigą jų pasirinkti. 
Per kurias ne visi nori 

turėti daug svečiu 
Tačiau nėra tokio seimininko 

ir šeimininkės, kurie nenorėtų, 
kad per kūčias visi jų šeimos na
riai būtų pakilusios ir šventiškos 
nuotaikos. Bet šito galima ne
sunkiai pasiekti. Jūs neturite su
pratimo, kaip linksmai praeis pas 
jus kūčios, jei kiekvienas jų da
lyvis ras prie savo lėkštės Kalė
dų Senelio rūpestingai įrištą do 

.. j vanėlę. Nežinodami kas būtų pi-
kietrjos Kraš to Valdybos leidyk ; gįausia ir geriausia nupirkti, jūs 
los, kuri neseniai išleido A 
Giedriaus "Tėvų pasakas". 

— Vladas Armalas, gyv. 
Caracass, Jurgis Bieliūnas, 
gyv. Maracay, P. Tumėnas 
ir Jablonskis, gyv. Valen-
cijoj ir inž. Kruminas, gyv. 
Barąuisimete, visuomet sa-

Nukryžiuotojo seserys j vo mašinomis patarnauja 
S. Bostone lietuvių parapi- j lietuvių bendruomenei, kai 
jos salėj buvo suruošusiosl iškyla susisiekimo reikalas 
savo rankdarbių parodėlę. __ ^ ^ g M a r a 

— Šv. Jurgio parapija cay persikėlė gyventi į Ve-
Shenandcah, Pa., tremti-! necuelog sostinę Caracasą, 
niams suaukojo ir Balfui pa kur nusipirko atskirą butą 
siuntė 1,260 svarų drabužių banko pastatytame pastate. 

Pagamint i 
pardavimui 

po $3.95 — 
tiktai $1.98, 

su a p m o k s t u 
prisiuntimu. 

Viešpaties Mal
da aiškiai išskai 
tomą per padidi 
natn'ią centrinę 
akutę. Kryžiu
kas papuoštas 
su importuotais 

brilijantiškais 
"rhinestones". 

Kartu yra ir 18" grandinėle. 
Puiki dovana. 

NEMOKAMAI — gausite 59c. 
vertSs Bali Point plunksną, prie
du, jei greit užsisakysite. Užsisa
kykite šiandien. 

M & M BMPORTING CO. 
3318 — CG Devon 

Chicago 45, Iii. 
Pinigus grąžinsime, jei nebūsite 

patenkinti . 

užeikite pasitarti tuo reikalu į 
"Draugo" knygų parduotuvę. 

HOLIDAY GREETINGS 
TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS 

GIFTS BY ANN 
Order Your Personalized 

Christmas Cards Now. 
GIFTS OF DISTINGTION 

• Silver • Costume Jewelry 
• Glass • Gi f t VVrappings 
• China • Favors & Decorations 
• Stati o nary • Greeting Cards 

Also CathoMc Greeting Cards 
and Statlonary 

MConogramlng — 1 Day Service 

12765 S. WESTERN AVE. 
Blue Island 7590 

B L U E ISLAND, ILL. 

L'ŽSISAKYKITR KŪRIANAMA 
ALIEJŲ §IA\T>IEN! 

WITHAM,S SALES & SERVICE 
164th Plaoe and Ho\vard. 

H a m m o n d , Ind. — Sheffield 352. 
KCTRIANAMO ALIEJAUS 

I R GAZOLINO 
" H U R R Y - U P " patarnavimas 

^ : 

GERIAUSIAI INFORMUOTAS 
DIENRAŠTIS 

Plačiausiai skaitomas, pigiausias ir didžiausias lietu
vių dienraštis šiuo metu yra "Draugas". 

KORESPONDENTUS 
"Draugas" turi Aliaskoje, Argentinoje, Austrijoje, Australijoje, 
Belgijoje, Brazilijoje, Chileje, Italijoje, Ispanijoje, Kanadoje, 
Kolumbijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Urugva
juje, Venecueloje. Jie plačiai informuoja apie viso pasaulio lie
tuvius. 

DIDESNIUOSE U2SIENIO POLITIKOS 
CENTRUOS: 

Paryžfuje, Strassbourge, Londone, Berlyne, r|omoje "Draugas" 
turi specialius korespondentus — patyrusius iaikraštininkus. 

ŽINIAS IŠ LIETUVOS 
per radiją, iš Kauno ir Vilniaus leidžiamų laikraščių bei iš at
bėgančių žmonių renka du "Draugo" korespondentai Vokietijoje. 

MOKSLO, MENO, LITERATŪROS, 
ARCHITEKTŪROS 

klausimais "Draugas" yra sutelkęs specialistus profesorius, dai
lininkus, inžinierius, rašytojus, kurie užpildo specialų kultūros 
priedą, leidžiamą kas šeštadienį. "Draugas" yra vienintelis lie
tuvių laikraštis, kurs reguliariai kas šeštadienis leidžia tokį 8 
puslapių priedą. 

' JAU DAUGIAU KAIP 1,000 
bendradarbių, korespondentų ir informatorių rašo "Draugui". 
"Draugas" turi specialius ateitininkų, skautų ir dar šiuos 
skyrius: 

1. Lietuvių kalbos — tvarkomas iš Lietuvos atvykusių 
kalbininkų, 

2. Sveikatos — vedamas patyrusio gydytojo, 
2. Teisės patarėjas — vedamas advokato, 
4. Statybos patarėjas — vedamas inžinieriaus architekto, 
5. Moterų — vedamas žurnalistikos mokslus baigusios 

redaktorės, 
6. Sporto — vedamas keturių sportininkų. 

PIGIAUSIAS UETUVIŲ DIENRAŠTIS 
yra "Draugas". Todėl, nieko nelaukdamas, pratęski "Draugo" 
prenumeratą 1952 metams sau ir užsakyk jį savo giminėms, 
draugams bei pažjstamiems. "Draugo" prenumerata yra geriau
sia ŠVENČIŲ DOVANA. 

"DRAUGO" PRENUMERATA: 
Metams % metu 3 men. 1 m e n 

Chicagoj ir Ciceroj $9.00 $5.00 $2.75 $1.25 
Kitur J. A. V. ir Kanadoje $8.00 $4.50 $2.50 $1.00 
Užsienyje $11.00 $5.50 $3.00 $1.35 
Tie, kurie prenumeratą sumokės prieš 1952 m. sausio 1 d., ga
lės pasinaudoti šia 

PAPIGINTA KAINA: 
Chicagoj ir Ciceroj už $8.00 metams 
Kitur JAV ir Kanadoje už $7.00 metams 
Užsienyje už $10.00 metams. 

IKI SAUSIO 1 D. 1952 M. PAPIGINTA KAINA PRENUME
RATĄ ^GALI SUMOKĖTI IS KARTO Už KELERIUS METUS. 
Iš karto įmokėjusieji ne mažiau $100.00 bus 

GARBfiS PRENUMERATORIAIS 
ir "Draugą" gaus per visą savo amžių. 

i 

į Užsakymus su pinigais siuskite: 

, į D R A U G A S " 
| 2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
= — ^ 

Žmones ir Žvėrys Dievų/ Miške 
KUN. STASIO YLOS kaceto pergyvenimai 

Knyga 560 puslapių, paveiksluota, kaina $5.00. 
Užsisakyti (iš anksto atsiunčiant pinigus) šiuo adresu: 

Immaculate Conception Convent 
R. F . D. 2, PUTNAM, Conn. 

x 




