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Nutūpė aerodrome prie Grazo

Trijų posėdis įvykiams aptarti

Lėktuvas palaikis, bet vyrai nori laisves.
Bratislavos

Lėktuvų numušimai įnešė naujų elementų Šaltojo karo
strategijon.—Kariikiai jau suderino apsaugos priemones

- Pakilo iš

GRAZ, kovo 14. M čia vakar atskrido trys čekai lakūnai ir
pasiprašė politinių pabėgėlių teisių. Juos tardo austrų ir britų pa
reigūnai.
Leitenantas ir du seržantai pa
kilo su senu vokišku mokomuo
ju lėktuvu iš Bratislavos aero
dromo ir atmovė į Austrijos bri
BELGRAD, kovo 14. — Jugo tų zoną, nusileidę prie Grazo
slavijos šaltiniai skelbia, kad esančiame aerodrome.
antikomunistinė veikla sustiprė
jo ne tik Bulgarijoj, bet ir Rūmu Visi trys uniformuoti, pistolietai užtaisyti, gražiai apsiskunijoj—sustiprėjo ryšium su Stali
tę, kad užsienyje blogo įspūdžio
no mirtimi. Maskva ta proga
nepadarytų. Jų atvežtas lėktu
Britų bombonešis Lincoln, kurį naujausio tipo sovietų Migai numušė prie britų ir sovietų zonų nebenorėjusi pilnai pasitikėti
sienos neutraliame Hamburgas-Berlynas oro koridoriuje. Iš 7 įgulos narių 6 žuvo, vienas tebėra vietiniais komunistais (atsimin- vas sąjungininkams nenaudin
gas, bet jų turimos žinios apie
(INS)
gyvas sunkiai sužeistas.
tinas Onos Pauker ir draugų suAntra nota Prahai
kartą lėktuvai gali iš Jugoslavi
Čekoslovakijos kariuomenės nuo
šlubavimas) ir sustiprinusi vie taikąs, apie sovietų dalį čekų ka
jos nebegrįžti. (Šią savaitę Ju
JAV atstovas Prahoje, vakar
tinių komunistų priežiūrą. Sie riuomenėje ir visa kita bus tik
goslavija kaip tik gavo kelis
įteikė čekams antrą notą, atme
TEHERAN, kovo 14. — Per nos su Jugoslavija apsaugą esą rai naudingos.
sprausminius lėktuvus tokiems
tančią tvirtinimą, kad Amerikos
Edenas prašęs siųsti Egiptan kariškį, kad padėtų am sijos vyriausybė įteikė Irakui perėmę sovietų kariai.
uždaviniams atlikti).
Pats svarbiausias betgi daly
lėktuvai buvo apšaudyti Čeko
notą,
prašydama
uždrausti
britų
basadoriui derybose del Suezo, Vid. Rytų apsaugos ir
kas yra tas, kad bėgo ir pabėgo.
slovakijoje. Reikalaujama tuojau
agentams vystyti veikimą Persi
ginklų pardavimo
atsiprašyti, nubausti lakūnus ir
joje sėdint Irako teritorijoje. Ka VIENA, kovo 14. — Prahos Maskva turi su tuo faktu skai
atlyginti nuostolius. Priminta,
WASHINGTON, kovo 14. — Derybose dėl Suezo kanalo zonos dangi notos turinys nepaskelb radijas vakar paskelbė, kad sun tytis ir liūdnas išvadas padary
kad kitą kartą panašiame atsiti PARIS, kovo 14. -— Prieš Pran britams Kaire padės ne tik JAV ambasadorius, bet ten, anglams tas, tai nežinomi ir faktai, kurie
ti: arba daugumą pavergtų kraš
kiai plaučiu uždegimu susirgo
kime Čekoslovakijos lėktuvai tu cūzijos vyriausybės norą Angli prašant, siunčiamas ir augštas kariškis.
prikišti neva Irake bazę turin Čekoslovakijos prezidentas Gott- tų žmonių išžudyti arba iš jų pa
rės skaitytis su pasekmėmis.
jos vyriausybė pranešė ir kitiem Oficialaus pranešimo tuo rei
tiems britų špionažo agentams. wald, dalyvavęs Stalino laidotu sitraukti.
Europos armijos pakto nariams kalu nelauktina, bet žinoma, kad Tuos dalykus turint galvoje,
Melagiai ir žmogžudžiai
vėse.
(V. Vokietijai, Italijai, Olandi kariškį Kairan pasiųsti prašė suprantamas kariškio siuntimas
Galimas gi dalykas, kad GottBėgdama britų protestui už jai, Belgijai ir Liuksemburgui) Edenas paskutiniame pasimaty į Kairą, kad ten padėtų amba
wald Maskvoje sušalo, bet gali
akių, Maskva per radiją paskel ką ji atsakė Prancūzijai, kai ši me su prez. Eisenhoweriu perei sadoriui kebliose derybose, ku
ma prileisti, kad jis neserga, o
bė, kad sovietų lėktuvų numuš prašė glaudesnio Anglijos prisi tą savaitę ir prezidentas sutiko. riose JAV dalyvauja įeidama per NEW YORK, kovo 14. — čia tik rengiamas nuimti nuo posto CANBERRA, kovo 14. — Aus
tralijos vyriausybė paskelbė, kad
gauta iš Maskvos cenzūros pra
tas britų bombonešis buvęs net glaudimo prie Europos apsigyni Mat, kitą savaitę prasidedančio užpakalines duris.
leista AP korespondento žinia ligos priedangoje. Jei toji versi teiks Prancūzijos karinėms jė
72 mylias nuo sienos sovietų zo mo bendruomenės,
se derybose bus sprendžiamas ne
sako, kad vakarų diplomatų tar ja pasitvirtintų, netektų abejoti, goms Indokinijoje kaikurią pa
noje,"atsisakęs įspėtas nusileisti' Prancūzija nenorėjo skelbti tik britų pasitraukimas iš Sue
pe vyrauja nuomonė, jog polit- kad pašalinimas buvo prievarti galbą jų kovoje su komunistais.
Anglijos atsakymo todėl, kad jis zo, bet ir Vid. Rytų erdvės apsau
ir pradėjęs pirmas šaudyti.
biuras leistų Malenkovui susitik nis.
Be to, Australija pasirengusi
buvo
labai
nepatenkinantis
—
Atsiminus, kad bombonešis nu
ga, kurioje J A V bus vienas iš ROMA^ kovo 14. — Stipriai
ti su Eisenhoweriu, jei pasiūly
padėti federalinė! Indokinijai
krito sovietų zonoje prie pat sie Anglija nedavė jokių garantijų, partnerių.
organizuoti komunistai yra pa
galvijais, sunkvežimiais, ligoni
nos (vos per Elbės upę persiri- kad dabar savo turimas kontinen Britų ambasadoriui derybose grobę dalies Italijos darbininkų mas ateitų iš vakarų — Maskva
nių įrengimais, žemės kasimo
tęs), o kitos bombonešio dalys te 4 divizijas laikys čia tol, kol padės maršalas Slim, buv. impe organizacijų vadovybes ir ta ap iniciatyvos nesiimtų.
nukrito į Elbę ir britų zonoje, tai veiks Europos armijos paktas rinio štabo viršininkas ir keblių linkybe naudodamiesi retkar Stalinui mirus, Eisenhoweris RANGOON, kovo 14. — Bur- įrankiais ir, vėliau, geležinkelių
yra pareiškęs, kad ir su Malenko mos krašto apsaugos ministras riedmenimis. Visa toji ekonomi
niekaip nesuprantama, kaip tas (50 metų).
Vid. Rytų Rytų santykių žino čiais
skelbia
trumpalaikius vu ar kuo kitu gali kalbėtis, jei teigia, kad turima tikrų davinių, nė pagalba bus teikiama pagal
Prancūzija dabar derasi su ki vas.
lėktuvas galėjo per vieną kitą
streikus gyvybinėse kraštui ūkio turės garantijų, jog tos kalbos
britų commonwealth turimą pla
minutę nuskristi 72 mylias. Ne tais pakto partneriais dėl kaikuDėl busimo Suezo statuso šakose — dažniausiai susisieki padės taikai ir nepažeis ameri jog „keli amerikiečiai" padeda ną padėti ūkiškai atsilikusiems
treniruoti ir ginkluoti Chiang
reikia tad stebėtis, kad gen. čui- rių privilegijų, ji dar bandys šį minimos trys išeitys:
me
.
kietiškų
tradicijų.
Kai-sheko partizanus, besikau- Azijos kraštams. Derėjosi su aus
kovui įteiktame laiške sovietai tą laimėti saugumo garantijų 1. britų kariuomenė bus visai
jančius dabar su Burmos kariuo tralais tais reikalais Prancūzijos
Kalendorius
vadinami melagiais ir žmogžu prieš Vokietiją reikalu ir iš Wa- išvesta ir Suezo kanalo apsau Ir šį ketvirtadienį buvo pa
įgaliotinis Indokinijoje.
džiais. Spėjama, kad laiško turi shingtono, kai čia greit atvyks ga rūpintis vienas Egiptas (to skelbtas geležinkeliečių streikas, Kovo 14 d.: šv. Matilda. Se mene prie Kinijos ir Siamo sie
nų. Jis negalįs tvirtinti, kad tie • Progresyvių
bet komunistam tai buvo didžiau
nį padiktavęs pats Churchilis, premjeras su užsienio ir finansų kios išeities norįs Egiptas);
prezidentinis
novės: Kalgailis ir Įgauta.
amerikiečiai
yra
JAV
vyriausy
šias
pralaimėjimas
po
karo;
iš
ministrais.
Tik
jau
niekas
neti
nes pafs asmeniškai pasiėmęs ši
kandidatas advokatas Hallinan,
Oras Ghicagoje
2 britai sumažins žymiai savo 160,000 geležinkeliečių tik 46
bės
agentai,
tačiau
jis
manąs,
ki,
kad
Prancūzijos
norai
bus
to reikalo tvarkymą.
įgulą ir kartu su Egipto armija proc. streikavo. Nestreikavę dar Apsiniaukus, galimas lietus. kad JAV norėtų, jog toji kuomin noriai ginąs įkliuvusius komunis
patenkinti,
Bombonešis Lincoln negalėjo
saugos Suezo kanalą; karo ar bininkai ir kariuomenė aptarna Temperatūra kilsianti iki 50 tango kariuomenė apleistų Bur- tus, apkaltintas nusukęs iždui
65.000 dol. mokesčių.
atsišaudyti, nes neturėjo amu
karo pavojaus atveju britai turi vo visus traukinius pagal tvar laipsnių.
mą.
• Kubos prez. Batistą prane
nicijos — buvo apmokymo kelio
karaštį. Tik prekių traukinių bu
P i r m o j V i e t o j e , t e i s ę su g*l*ti į Suezo zoną;
ša, kad nebūsiąs prezidentiniu
nėje.
LONDON, kovo 14. — Britų 3. yra gandų, kad vietoj britų vo mažiau, bet visi genda daly
kandidatu 1954 m. numatytuose
Vokiečių pasienio sargybiniai karo aviacijai plėsti pakirta vie Suezo zonoj įsikurs Amerika ir kai buvo pakrauti ir išvežti.
rinkimuose. Dabar jis yra prezi
ir vietiniai gyventojai tikri, kad nas bilionas ir 394 milionai dol. kartu su Egiptu saugos Suezą
Visi didžiųjų miestų užmies
dentu sukilimą laimėjęs.
lėktuvas apšaudytas britų zono Pasakyta parlamentui, kad avia (šios versijos autorius neaiš
čių darbininkai buvo atvežti į
NEW YORK, kovo 14. —- Vakar prasidėjusį Centrinės Euro • Dalis rumunų politinių ka
je 2—3 mylios nuo sovietų zonos cija dabar apsiginklavimo dėme kus),
darbovietes nė sekundės nepa pos Krikščionių Demokratų Sąjungos (CDUCE) suvažiavimą nuo linių, kurie nebuvo teisiami, su
sienos. Žuvo 6 įgulos nariai, vie sio centre. Pereinama prie nau Egiptas yra paprašęs JAV
nas sužeistas pateko sovietams jų naikintuvų ir bombonešių ti ginklų už 200 mil. dol., bet yra sivėlinę. Kur būta kiek susitruk širdžiai pasveikino JAV valstybės sekretorius John Foster Dulles. rinkti iš kalėjimų ir pasiųsti į
dymo, išlygino specialūs autobu Jisai labai vertino šios sąjun
ir yra jų ligoninėje.
Šiandien Maskvoje pradeda anglių kasyklas bei prie cemento
pų, šiais metais Amerikoje pasi gavęs atsakymą, kad tuo tarpu sai, net lėktuvai. Susisiekimo gos vaidmenį kovoje prieš komuBritų nota reikalauja pravesti rengs 1,000, o Kanadoje 600 bri gali būti derybos tik apie 11 mil. ministerijos sugebėjimas apval nizmą. Įdomiu raštu suvažiavi- posėdžius Augščiausioji Taryba, gamybos.
• Rumunai jūrininkai, atvykę
tardymą, atsiprašyti, nubausti tų lakūnų.
dol. pirkinį.
dyti nepaprastą padėtį parodė, mą pasveikino ir H. Stassenas. kuri turi patvirtinti Malenkovą
su prekiniu laivu į Tel Avivą,
lakūnus — žmogžudžius ir atly
kad komunistai negali kada tik Raštu sveikinusiųjų tarpe bu-,vyriausybės ir partijos galva.
paliko laivą ir pasiprašė prie
ginti visus nuostolius.
užsimanę krašto paraližuoti.
vo: Prancūzijos užsienių reikalų Tas „parlamentas" savo valios glaudos. Jie gavę tarnybą norve
• Formozos laivai pereitą sa ministeris Bidault, buv. Prancū neturi — balsuoja už ką liepia. gų laivuose.
vaitę paskandinę 7 Kinijos ko zijos užsienių reikalų ministeris
Paleis tik tuos, kurių bausmes neviršija 5 metų
Schuman, Belgijos užsienių rei
munistų laivus.
'
kalėjimo
kalų ministeris Van Zeeland,
. NEW YORK, kovo 14. — čia
New Yorko gubernatorius ThoPARIS, kovo 14. — Prancūzų parlamentas priėmė visuotinės
kalbėjo anglų Eden užsienio po
— Korėjoje vakar būta kelių susidūrimų su priešo aviacija ir
mas Dewey ir kiti. Žodžiu sveiki
litikos klausimais besidominčios amnestijos įstatymą, liečiantį bendradarbiavusius su maršalo Peno: Committee for Free Europe numušti 6 Migai. Vienas pulkininkas grįžo numušęs dvyliktą Midraugijos susirinkime. Jis aiški tain valdžia nacių okupacijos metu.
pirmininkas, Kinijos atstovas gą. Korėjoje atodrėkis, tirpstantis sniegas verčia kelius giliu pur
no Anglijos Tolim. Rytų politi Atstatomos civilinės teisės ir b u
ažemint
prie Jungtinių Tautų Chung, vynu.
neteko
ką, kuri čia kartais kritikuoja dovanojama likusi bausmė tiems, p e 'i P s a r n *e tarnyboje,
avo
Costa Ricos, Chile, Venezuelos
— / Paryžių atvyko namo grįždamas Višinskis, kuris pagie
kurie buvo nuteisti ne daugiau
ff
?
įstatymu numa.
mat
to
aa
atstovai, senatoriai Smith, Doug dojo bolševikišką taikos dainelę ir pasisakė neatmetąs galimybės,
Korėjos karo reikalu Anglija kaip 5 metus kalėti. Tokių asme m e n>t;a s P "gštmimo. Tik parlalas, Henry Ford, Connecticut gu kad Malenkovas galįs susitikti su Eisenhoįveriu, nes Sov. Rusijai
tebenori jį išlaikyti Korėjos ri nų yra 23,000. Dauguma baus- e n s l u į g a l ė j o susitarti dėl
bernatorius Lodge ir kt.
juk nesą nieko brangesnio, kaip taika ir ramybė.
bose, todėl labai rūgščiai žiūrės mes yra atlikę, tik nedaugeliui Pt i e m sJ suteikimo nebetarnaujan
Suvažiavimo dalyviai gerai nu
— Neto Yorko apylinkes vakar buvo užgulusios didelės mig
įstatymas atidarys kalėjimo duį viską, kas galėtų karą išplėsti.
siteikę. Jų per šimtas. Dirba los. Atvykdamas iš Europos netoli Laisvės statulos vakar susidū
neliečia asmenų, nu
Jis supranta, kad sunku būti ka ris. Kam papildomai prie kalėji- t e iAmnestija
s
vieningai. Suvažiavimu yra susi rė su prekiniu laivu švedų transatlantinis laivas Gripsholm. Daug
re ir nekariauti, bet toji auka mo bausmės buvo ilgesniam lai-, tų už bendradarbiavimą su
domėjęs visas laisvasis pasaulis. žalos nepadaryta, aukų nėra.
sunkiųjų darbų kalėjimu,
reikalinga esanti svarbesniam kui atimtos balsavimo ar kandi- Upriešu
Suvažiavime žymų vaidnienj
— Atstovų rūmų antiameriJdnę veiklą tiriąs komitetas nubal
datūros viešajai pareigai staty- ž tą nusikaltimą 767 prancūzai
tikslui pasiekti.
vaidina Lietuvių Krikščionių De savo, kad jo pirmininkas atstovas Veide negali pradėti tyrinėjimų
sušaudyti, 2,248 gavo sunk.
Netiesa, kad iš britų šaltinių mo teisė, tiems tos teisės dabar dbuvo
ar
mokratų atstovai: prof. Kazys naujose srityse be komisijos sutikimo. Pirmininko sparnai ap
plaukia į Kiniją strateginės me grąžinamos. Tik negrąžinama tei ^U kalėjimą iki gyvos galvos,
Pakštas, Dr. VI. Viliamas, Pra karpyti po to, kai jis pasisakė pradėsiąs jieškoti komunistų dva
džiagos — jau du metai Kinija sė nešioti civilius ir karinius pa- 8,814 asmenų — trumpesnį ternas Vainauskas, prof. Ramonas - sininkų tarpe.
iš Anglijos tų medžiagų negau sižymėjimo ženklus — tą teisę miną.
Paplauskas iš Kanados, St. Lū
— JAV karinei vadovybei iki gegužės mėn. galo įsakyta na
na. Dabar bus užkištos ir kitos galės atgauti tik atskirai bylas! Už amnestiją balsavo 390,
šys, p. Balčiūnas, kun. Vytautas mie ir užsieniuose atleisti 89,Sį6 civilinius tarnautojus ir suma
'prieš 210 atstovų. Komunistai su
skylės, pro kurias pralenda kitų išžiūrėjus.
Bagdanavičius, dr. D. Jasaitis. žinti raštinėse dirbantį uniformuotą personalą.
Tas pats įstatymas panaikina socialistais bendromis jėgomis
kraštų prekės.
— Korėjoje kovojančių komunistų vadovybėm pasakyta, kad
Anglija nemano dėtis į Euro visus sprendimus 11,000 civilinių kovojo prieš įstatymą ir besi- Billtngs Lee paskirtas civi Prof. Ramonas - Paplauskas iš
rinktas
suvažiavimo
prezidiuper paliaubų derybų ryšininkus daugiau notų nebesiuntinėtų —
pos federaciją, nors ją remia ir tarnautojų, kurie pokarinės vy- stengdami jį sutrukdyti ar su- linės aeronautikos įstaigos
bus priimU tik tokie raštai, kurie lies derybų atnaujinimą.
riausybės buvo atleisti iš tarny-i darkyti patiekė apie 400 pataisų. administratoriumi.
(INS) man.
glaudžiai bendradarbiaus.
BONN, kovo 14. — Šios savaitės įvykiai prie Rytų —- Vakarų
susilietimo sienų šaltojo karo strategijon įnešė naujų elementų,
kuriems aptarti susirinks kurnors JAV, Anglijos iv Prancūzijos
atstovai.
Kariškiai jau spėjo čia pat Vo
kietijoje pasitarti ir nutarta nie
ko nekeisti, tik pakartotinai įspė
ti lakūnus, kad būdami arti ko
BELGRAD, kovo 14. — Ju
munistinių sienų būtų atsargūs.
goslavijos vyriausybė praneša,
Neoficialiai tvirtinama, kad įsa . ,
. ,. . _ „. ,. .
kyta laikytis nuo tų sienų
S ^ e * ^ * * " * * ^
tiški Migai 5 kartus iš Vengrijos
mylių atstume. Spėjama, kad įsa
buvo įskridę į Jugoslavijos te
kyta atsišaudyti, jei užpultų Vo
ritoriją. Budapeštui išsiųstas pro
kietijos teritorijoje.
testas ir priminimas, kad kitą

Maskva bijanti
ir Rumunijos

Sovietų lėktuvai
buvo Jugoslavijoj

JAV padės'derėtis del Suezo

Agentai Irake

Anglai garantijų
prancūzam nedavė

Gottwald serga

Australija padės
Indokinijai

Dar tebelaukia
šviesos iš Maskvos

Italijos komunistai
galybes nebeturi

Yra amerikiečių
pas kinus Burmoj

Britų lėktuvai

Krikšč. demokratų konferencija
•••,

Korėjos reikalu
sena politika

Amnestija Petaino šalininkams
•
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvių

Meno

[vyks ateinantį sekmadieni, kovo men. 15-tą dieną
4-tą valandą po pietų
•

*

inava

Ansamblio

Programoje lietuvių kompozitorių ir harmonizuotos liaudies dainos, tautiniai

Programoje

ir solistai DANUTĖ STANKAITYTfi, sopranas ir

Koncertas!

Salėje vietos numeruotos. Todėl prašome biletus įsigyti iš anksto. Biletai
gaunami „Margučio" raštinėje, G755 S. VVestern A ve. ir koncerto dieną nuo
2 vai. po pietų kasoje prie įėjimo. Biletų kainos: $2.50; $2.00; $1.50 ir $1.00.
Kviečiame Chicagos ir apylinkių lietuviškąją visuomenę koncerte dalyvauti.
L. M. Ansamblis „DAINAVA"

dalyvauja: ansamblio moterų, vyrų ir mišrus chorai, tautinių šokių grupe

Gražioje MARIA HIGH SCHOOL Salėje
prie 67-tos ir Soufh California gatvių

» »

Dirigentas STEPAS SODEIKA. Tautinių šokių vadovė IRENA EIDRIGEVICIUTG. Liaudies instrumentų orkestro vadovas VINCAS VAITKEVIČIUS.
Prie vargonų MARYTE MDNDEIKAITfi. Prie fortepiono ALEKSANDRAS
KUCICNAS. Programą anglų kalba paaiškins BRONĖ JAMEIKIENĖ.

šokiai ir C. Sasnausko kantata „BROLIAI". Choro dainos bus palydimos
kanklėmis ir rageliais, o kantata — vargonais ir fortepionu.

*

Šeštadienis, kovo 14, 1953

STASYS BARANAUS

KAS, tenoras.
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Naujosios Anglijos zimos
Uoliai rengiasi

BOSTONO ŽINIOS
40 valamH; atlaidai

Galestingųjų sesučių mokyklos
19 metų mokinės Gracildos
Vaznytės mirtis, kurią einant
keliu
užvažiavo automobilis,
Buvo nuvežta į ligoninę, bet
po keletos valandų mirė.

ruošia tradicinę vakarienę pran
Įdomios ir Lietuvos reikalais
PAJIEŠKOJIMAS
Po paskaitos Audėnas atsa
ciškonų vienuolyno naudai ko besirūpinantiems labai aktualios kinėjo į klausimus, kurie iš ; PAJIĘŠKAU Molėjaus Ruka, gimusio
vo 14 d. Šv. Baltramiejaus paskaitos pasiklausyti buvo pri ryškino klausytojų susidomėji Žvirždčs kaime, x Nemakščiu Valsčiui, Ra
Apskrity. Pajicško Povilas Rūkas
Draugijos salėje.
R. P. sirinkę daugiau 150 asmenų.
mą įvairiais konkrečiais reika seinių
Sūnus Kosto.
Prelegentas vaizdžiai papasa lais.
1043 Drovilla Rd.

VVaterbury, Conn.

•
ALB Bostono apylinkės ren So. Bostono lietuvių fiy, Petro
Paskaita apie Lietuvos
Siisituoko
giamas koncertas įvyksta ko parapijos bažnyčioje vyksta ko
atstatymą
Stasys
Adomėnas
II
Pasau
vo 22 d. 4 vai. p. p. So. Bos vo 20, 21 ir 22 dd. Pradžia ko
Tremtinių Draugija kovo 1
ton High School auditorijoje. vo 20 d. 8 vai. ryto, pabaiga ko linio karo veteranas, vasario
mėn. 14 d. susituokė su Yvette d. suruošė viešą paskaitą Lietu
Pirmą kartą į Bostoną atva vo 22 d. 3 vai. p. p.
von atstatymo klausimu. Pa
žiuoja koncertuoti įžymioji dai
Norintieji gauti atlaidus at Ducharme.
skaitą skaitė Laisvosios Lietu
nininkė sporano solistė Antani lieka išpažintį ir priima šv. Ko
Parengimas
vos Komiteto narys Juozas Au
na Dambrauskaitė. Ji yra bai muniją.
Darbščios Lewls:on lietuvės dėnas (iš New Yorko).
gusi muzikos
konservatoriją
Pamokslus sakys T. dr. J. Gu
Klaipėdoj ir po to gilinusi stu tauskas, SJ. Laukiama daug
dijas Romoje. Nuolat su pasise svečių kunigų.
kimu dainavo Lietuvos operoje.
Jos koncertai yra buvę Berlyne, Į Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų
Vienoj, Prahoj, Paryžiuj, Ry
Rėmėju seimelį.
pešte, Muenchene, Romoj, Ry- R u r i s j v y k s t a į o v o 1 5 d< Wor
goj, Taline. Yra dainavusi šio cester, Mass., Aušros Vartų pa
se kitų kraštų operose: Prahos, rapijoj, vyksta nemažai bostoVienos miesto operoj, Muenche- niškių. Seimelio programa: 11
no, Augsburgo miestų ir Pabal vai. iškilmingos šv. Mišios ir
tijo sostinių operose.
pamokslas, tuoj po t o pietūs. 1
Cia spausdiname kai kuriuos vai. sesijos, 5 vai. užkandžiai,
užsienio spaudos atsiliepimus: 6 vai.
meninė programa.
Anglijoje Londono dienraštis
Aukos nukentėjusiems nuo
"The Times" 1949 m. balandžio
21 d. rašė: "Didelis soprano karo surenkamos kovo 15 d. pa
maldų metu.
balsas",..
"Highland News" 1949 m. ko
Lietuvos Dukterį; Draugija
vo 12 d. rašė: "Dainininkė buvo paaukojo parapijai 40 dolerių.
vėl ir vėl kviečiama dainuoti.
Prof. V. Biržiška
Jos pakartotinis dainavimas bu
jau atvyko į Bostoną ir pradėjo
vo entuziastiškai sutiktas".
enciklopedijos
"The Northern Echo" 1949 parengiamusius
m. vasario 10 d. rašė: "Solistė leidomo darbus.
Dambrauskaitė yra tikrai lyri Rašytojų klubo s u s i r i n k t a s
nis sopranas; ji atliko visą pro įvyko kovo 7 d. Dr. Girnius
gramą nepaprastai puikiai".
pasakojo
savo
atsiminimus,
Vokietijoje:
"Sueddeutsche kaip jam, tada dar jaunam stu
Zeifung" kunigaikštis Kalkreuth dentui, 1936 m. teko talkinin
r a š ė : "Jos dainavimas užbūrė kauti Vydūnui Tilžėje peržiūrint
visus ir klausytojus ir mane. vieną Vydūno veikalą. Trumpą
Jos dainuojami dalykai liko vi žodį pasakė klubo pirm. B. Braz
sam laikui mūsų mėgiamais. An džionis.
tanina Dambrauskaitė yra gi
Paskui dail. V. Vizgirda įdo
musi dainuoti".
miai trumpai
charakterizavo
Austrijoje Vienos laikraštis naująsias kūrybos sroves mene
"Neues Viener Tageblatt" rašė: ir parodė daug vertingų repro
"įžymioji sporano dainininkė dukcijų. Tai buvo lyg ir tęsinys
buvo sutikta su karščiausiomis anksčiau buvusios VI. Kulboko
ovacijomis... " Publika pakarto paskaitos. Susirinkimo dalyviai
tinai girdėjusi jos nepaprastai labai aktyviai dalyvavo diskusi
puikų soprano vistiek nesiten jose.
kino ir vis prašė dainuoti".
Pirmą kartą dalyvavęs susi
Čekoslovakijoje Prahos laik rinkime prof. V. Biržiška buvo
Savo garsioje brošiūrėlėje "Jūsų Kūno Ener
raštis "Ceske Slovo" dar lais pirmininko ir dalyvių pasveikin
gija" Victor H. Lindlahr, pagarsėjęs maisto ir
vės laikais rašė: "Antanina tas.
maitinimosi autoritetas sako, "Kad gėrėtis ener
Dambrauskaitė yra augšto lygio
gija, kad pašalinti nuovargį, kad turėti normalį
Bostoniškiai inžinieriai rengia
menininkė. Dabar ir ateity klau
gyvumą ir stiprumą, jūsų kūno,celės visuomet
savo balių balandžio 11 d. tau
sytojai eis iš teatro nenoromis
turi turėti pakankamai oksigeno po ranka.
po jos koncerto, nes vis ma tininkų namuose. Galės daly
Jums reikalingą kiekį oksigeno suteikia jūsų
nys, kad nepakankamai turėjo vauti ir svečiai.
kraujo celės. Mat kraujo celės išnešioja "hemo

kojo apie liūdnas ūk nes ir so
cialines perspektyvas, kai Lie
tuva vėl atgaus laisvę. Kalbė
tojas išsamiai supažindino su
Lietuvos laisvinimo
veiksnių
bei atitinkamų komisijų studi
jomis ir projektais būsimoje iš
sovietų vergijos išlaisvintos Lie
tuvos atstatymo reikalais.

VVindsor Ont.

Tremtinių Draugija gorėda
ma padėti tremtiniams ir ki
tiems lietuviams patriotams ge
riau įsijausti į aktualiausius
Lietuvos laisvinimo klausimus,
be šios jau įvykusios paskaitos,
esant: numačiusi panašių pa
skaitų suruošti tr daugiau. Tr.

Canada

P A J 1 IEŠKOJIMAS
i'ajioškau
brolio B r o n i s l o v o š u l eiatts ir Jo š e i m o s ; p u s b r o l i ų : J o n o
ir K a z i m i e r o šuleitj ( J u o z a p o s ū 
n ū s ) ; p u s s e s e r e s T e k l ė s Sulčytės ir
s e s e r s O n o s š u l č y t e s . Iki a n t r o j o p a 
s a u l i n i o k a r o visi g y v e n i m o P a n e v ė 
žio a p s k r . Ir valse., šilaičiu a r S m i l 
tynes vienkiemyje. Jie patys a r b a
a p i e j u o s žinantieji
prašomi p ranesti — LoulB Senulis:, 1700 S. I t u b l o
St., CliieaRo J G, 111.

SUSTIPRĖJUSIU
Gerklės Skaudėjimo ar "Fiu"
Daugelis Žmonių Cia Įsigijo Naujų Jėgų
Po Ligos, Naudodami Galingą Kraują-Stiprinantį Toniką
Praėjus žiemos ligai gal jaučiatės silpnu ir pailsusiu, kuomet jūsų kraujo-geležis išsisėmus
ir jūsų atsparumas žemas. Tai yra tas laikas, kai jūsų jėgos ir energija dažniausia yra iščiulp
ta, kai "žieminis silpnumas"* sudarė padėtį, kad jaučiatės visiškai pailsusiu.
Jei jūs pajusite sumažėjimą energijos, nuovargį savo rankose, kojose, pečiuose... jums gali
būti reikalingas Geritol, didelio nujėgumo kraujo stiprintojas su jo neišsemiama stiprybę tei
kiančia geležimi, šis didelio nujėgumo tonikas pradeda stiprinti nualintą kraują laike 24 valan
dų! J ū s urnai jausitės tvirtesniu — | 7 dienas
arba jūsų pinigai grąžinami!
1
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Geritol Atpildo Ką Nualintas Kraujas** Sueikvoja
Skaitykite Ka Turiejusieji
Kas jums reikalinga šiais žiemos mėnesiais, kai liga ir blogas
oras išnaudoja kiekvieną unciją jūsų jėgų, tai greitu būdu su Nualinta Kraują Naudotojai
Sako Apie GERITOL
stiprinti nualintą, anemišką susilpnėjusį kraują dėl geležies sto
kos. Jums gali būti reikalinga
skubiai jėgas teikianti geležis " D I R B A V I S A m i : . \ > m :
ir kiti greitai kraują stiprinan Alt.\OISM A L I O N t O V A R G I O J "
f ik n o r ė č i a u , kad j ū s p a m a t y 
ti faktoriai visose jūsų sistemos t u m"Aš
e
i
kokią
naujų a s m e n y b ę Geritol
Pailsimas dėl ge^
dalyse! Ir Geritol, vienas iš ge p a d a r o iš m a n o s . Afi v i s u o m e t b ū d a 
vau pailsusi ir v i s k a s m a n e e r z i n d a 
ležies stokos gali
riausių, moksliškai sutaisytas vo. Mano \ y r a s t i k r a i r ū p i n o s i m a 
daugiau pasireikš
p a d ė t i m i . Ret d a b a r , kai p r a d ė 
ir geležimi turtingas tonikas, jno
a
u
n a u d o t i Oeritol, a š galiu dirbti
ti pas moteris, nes
kokį tik galėjo medikalis moks visą dienų liepa i l s d a m a . "
jos pergyvena re
Alr« II. U.. lloiiK'stettd, Pcnnsyb unia.
las išrasti kasdieniniam naudo
guliarius periodus.
jimui, kai kartas tą pagelbą
Šiuo laiku gali atsitikti ne jums suteiks.
ATGAl'NA LAIKU LIGOS
P R A R A S T .V U N E R G U A!
paprastas geležies išsisėmimas.
Šis išsisėmimas turi būti atpil Pradeda Stiprinti Nualintą
"Geritol t i k r a i pašaliną tų n u o v a r 
gio
n u s i l p i m o j a u s m ą . Neseniai po
dytas. Moterys privalo turėti
t
r
u
m
p
o s Ilgos a š n u s i p i r k a u bonka
Kraują į 24 Valandas!
Geritol u l g a v i i n u i . energijos,
kuria,
pakankamą geležies balansą, su
T a i p e f e k t i n g a s ir galinffas
yra p r a r a d a u laike ItffOH. Aš todėl d ė k o 
kuriuo galėtų papildyti išsėmi vJorttol, kad ;it kiliuliai p r a d e d a s u  ju Goi'Hpl už s t e b ė t i n a i g r e i t a i S I I k r a u j ą " lik į -1 gią/.intą m a n e n e r g i j a '• p a s t a t a n t
mą nesumažinant geležies krau sVIIt i pl ar ni ndtai s . "nualintųT i k p e r viena d i e n a Go'rl- m a n e a t g a l a n t m a n o k o j ų . "
Misa j ; . V., New York., Nevv York.
jo sriovėje.
(ol-geležls ir didelių išguliu k o m b i 
nacija kraujų, s t i p r i n a nrii,t faktorių
Kas gali būt išmintingesnio Jau y r a JOsu k r a u j u j e ir neša •stip
ir energijų j kiekvienų Jūsų k u - ••MANO V Y R A S Y R A N AL J L
už sudėjimą "geležies" pervir rybę
iii) dulj.
ŽMOG1 U J D A B A R ! "
šio jūsų reikalams? Ypatingai
Kuomet las atsitinka, jūs prade
t o jaustis .stipresniu. Ir jus prade
"Mano vyrus nesvelkatavo virš me
kai jūsų atsparumas gali suma da
date, atstatyti del geležies stokos su tus laiko Ir neseniai tiek sirguliavo,
žėti dėl žieminių nesveikumų. silpnintą atsparumą J vairioms žiemos kad negulėjo dirbti. .Jis buvo silpnas,
s u n k u m a m s . Ir jei jūs siruote, vel nervuotas ir pailsės n'l tuomet, kai
Kad užtikrinti pakankamą galėsite atsistoti savo tvirtomis ko iš
lovos atsikėlė. Tuomet aft [kalbė
jomis
d
a
u
g
greičiau!
jau
Jam pabandyti Geritol. Po poros
kiekį geležies normaliam nau
turi savyje geležies.
Geritol Kalima. Kauti skysčių for dieni; jis pradėjo jaustis geriau, s u 
siu. Kuomet jūsų kraujo-gelcžis dojimui: vienas šaukštas Geri moje, arba. patogiomis plyskoleinis. naudojęs bunka jis patapo nauju
P a r d u o d a m a s pinigų grąžinimo ga žmogumi. Mūsų draugai tikrai ste
reikalinga sustiprinimo, Geritol tol pusryčių metu laike periodų rantija. Jei jus Jaučiatės silpnu Ir bėjosi pasiektais rezultatais naudo
bejčg'iu, mes raginame jus pabandyti j a n t Geritol."
gali suteikti jums geriausius re ir tai pakartoti per sekančias Geritol
dabar.
M r*. II, K,, k-hyooiJ City, l'piuittybniiiii.
tris dienas. v
zultatus, štai kodėl:
* Silpnumus lik tuomet kai paeinu iK:; geležies stokos anemijos po pasveikimui
Paeinam Is dėl įmle/.ies stokos aiU'lilijoA
nuo paprastų y.iemiiiiij sirbuliav linu. *
Du šaukštai Geritol suteiks
jums
therapeutišką kiekybę
Tik Du Šaukštai
gaunamos geležies, tokios rū
GERfrOL turi;
šies, kokią jūsų kraujas gali
Geritol yra didelių išgalių
sunaudoti, dešimt kartų dau
formula, medikališkai užgirta
giau, negu jums
reikalingas
<;e i t vi | a i d u o d a m . i . i .su ;.eLuką H tiek ge
suteikti jėgas stiprinančią gele
kanein Kartinti j a :
ležies, kiek sva
kasdieninis
minimumas.*
Du
i:^
Jol piitmigoje Havail^H .in;«
žį, kurią jūsų kūnas privalo tu
ras veršio
iiej;i iij.it <\ kad tJorttol pagi'l
kartu tiek, kiek gautumėt iš
kejM'tių
rėti.
l ' e j o JUIIM lirUUil l i a i l j ų
i$gų
Ir enersijos... joj nesijausite
vieno svaro veršio kepenų. Sep
l iki ai. Ktlprcaiiiu,.. jūs gal<i
Kadangi jis yra vienas iš pui
Septinis kartus
nitu
NUgrij&Jiit I bonkif ir pih
tynis kartus tiek, kiek gautu
tiek geležies,
li.i pirkinio kalnu I>UH jums
kiausių santif'iškas kraujo-gelekiek h v a r a s
mėt iš vieno svaro špinatų. At
siii-l';j/.lllta.
pinadi
.
žies tonikas, kokis iki šiol su
likti atominiai bandymai paro
darytas, tad Geritol veikia ste
^J
dė, kad gaunama geležis, kokią
bėtinu greitumu pašalindamas
Geritol suteikia, pradeda pasi
tą pailsimo, nuovargio jausmą.
reikšti kraujo sriovėje į vieną
Kuomet jūsų geležies išalkęs
dieną po to, kai pradėta nau
kraujas papenimas naudojimu
(<critol galima gauti dvejopu būdu
doti." '
Geritol, jūs jaučiatės geriau. ..
Ką Victor H. Lindlahr atra išrodole geriau. Pradėkite nau
Abiem butinis Jus gamuite labai naudingo
do apie Geritol, tūkstančiai dė doti Geritol šiandien.
, (oniko tormula, kuri pagelttės Jums
urnai jausli stipresniu.
kingų vyrų ir moterų tai atran
SVARBI PASĄ K( i A
da kasdien. Geritol yra vadina Klaiiaykite Victor II. Llndlalir. pagal'*
SUTAUPYKITE $1.00. Pirkite
nėjusio inatato ir MRj'hOS autoriipto mii
mas "palaima" nesuskaitomų NBO Radijo Tinkio Ir VadovuUJHU<MIJ NeEkonomiška Kiekį.
Radijo Stočių. Panokite «'(.!>tūkstančių žmonių nuo vieno priklaunoiniĮ
veninius Prasideda Sulaukus 80" KU Jaek
Barry ant Televizijos.
Savo laikraštyje
jūrių krašto iki kito.
įasitu nu.'od; 14 laika Ir stotk

Kodėl Moterims
Reikalingas Geritol

Vicfor H. Lindlahr Pasako Kaip
Kraują-Sfiprinantis
Gelbsti Atgauti Normalę Energiją!

progos girdėti jos galingą bal
są .
Lewiston, Me.

globiną", kuris
' Matote, kraujo-geležis turi
Panašių" atsiliepimų yra buvę '
labai ypatingą pareigą. Ji pa
labai daug, jų neįmanoma visų < * » « atremontavo Mfcrftą ima plaučiuose oksigeną ir juo
pakartoti.
Šios kolonijos lietuviai nuo- pakeičia nereikalingas dujas,
Solistas St. Liepas žada d a i - j g a v o s bažnyčios neturi. Dvasi- angliarugštį,
ką
kiekviena
nuoti keletą duetų su A. Damb- ne vadovybė leido jiems nau- gyva celė jūsų kūne išdirba.
rauskaite, taip pat rengia pats dotis šv. Patriko bažnyčios Reiškia, tikrenybėje oksigenas
sau naują turiningą programą. priestatu — koplyčia, kurioje yra gyvybės šaltiniu jūsų kūno
Pirmą kartą dainuos nauj? sekmadieniais Green vienuoly celėms. Jis pagyvina jas, kaip
komp. J. Kačinsko kompozici no kunigai pranc'škonai atlaU kad atsikvėpimas atgaivina jus,
ją "Tėviškės medžiai", taip pat ko pamaldas. Pastaruoju metu ir suteikia joms atnaujintas jė
Jakubėno "Žemė kryžių ir smūt ši koplyčia buvo gan puikiai, gas dirbti tolyn joms- skirtą,
kelių", kurią labai teigiamai menh'kai atremontuota.
darbą.
>
įvertino dienr. "Christian Scien
Nelaimės
Dabar gal suprasite, kaip ge
ce Monitor" po baltų koncerto
Kad ir tarp miškų pasislė ležies stoka gali išardyti, nu
Jordan Hali.
pusi lietuvių kolonija, tačiau ir slopinti ir apmarinti, arba už
Programoje dalyvauja ir akt, čia nelaimės maišosi.
smaugti jūsų kūno energiją, iš
H. Kačinskas ,kuris skaitys J.
Praėjusiais metais Ona Di- čiulpti jūsų gyvumą ir jėgas ir
Grušo, A. Miškinio ii' A. Gus ringienė, 68 metų, nupuolė nuo palikti jus besijaučiant silpnu
taičio kūrinius. Seniai bostoniš šieno vežimo ir užsimušė.
ir pailsusiu?
kiai beturėjo progos girdėti šio
Teisingai, kuomet jus esate
Kazimierą' Bukį einantį sker
žavingo skaitymo.
ypatingai
sai gatvės užvažiavo automobi visuomet pailsusiu,
Biletai (po $150, $1.00 ir vai lis. Pasirgęs keletą mėnesių— po ligos, jūs privalėtumėt nueikams 50ct.) gaunami iš anks pasveiko ir pradėjo dirbti.
l ti pas savo gydytoją dėl krauto Ivaškų baldų krautuvėje, Ke
Ieva Bartkienė griūdama dar ja-geležies patikrinimo. Jei jos
leivyje, pas p. Minku«, A. Ivas bovietėje nusilaužė ranką.
' y r a mažiau, negu reikia, tas
įstaigoje ir koncerto dieną nuo
Tik pradedant šiuos metus, Įgali būti tikrąja priežastimi jū
2:30 vai. prie įėjimo.
giliai
sukrėtė
levvistoniškius sų nuolatinio jautimosi pailsu-

Geritol Paskatina
Pailsusį Kraują

(Saranttįa

Jūs Galite Pasirinkti

Skystimas ir Plyskelės

DlSNRA&ftS DRAUGAS, CHICAGO, ILtOTOIS

Šeštadienis, kovo 14, 1053

HMM

pranta šitą energijos taupumo
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tikinimų pagarbos, bet grynai jų mėgiami amerikiniai karinio
atsisakė nuo santykių užmez
paviršutinis didesniųjų Jugosla turinio filmai, daugumoje vaiz
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žu nukreipti į kūrimą gerovės sa
perteikti ONA agentūros korės- atstume nuo sostinės. Pagaliau,
vim, Kristus liepia apaštalams vo kraštui.
pondentas, kuris sako, kad iš neužmirština, kad paskutinysis
l
Redakcija straipsnius taiso sdvo nuožiūra. Nesunaudotų Btralpsnhj ne surinkti trupinius, kurie
liko. Šitas energijos taupymo ir
taigingi amerikiniai Cadillacai, karas atsiėmė net 1,700,000
saugo, juos grąžina tik H anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini Keistas įsakymas!
Kam jam nukreipimo viena kuria krypti
Lincolnai, Packardai ir kt. au jugoslavų gyvybių, maždaug
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
tie trupiniai reikalingi? Negi mi įstatymas buvo žinomas patomobiliai nėra jokia naujiena vieną dešimtadalį visų krašto
jis kitą kartą nebepajėgs pa šaulyje nuo Benų laikų, bet
Jugoslavijoje, gi juose, aišku, gyventojų. O kur sužeistųjų
dauginti duonos? Kas rūpina niekas taip plačiai nepritai
raudonoji Tito aristokratija. statistika? Ir sostinės gatvėse'
si trupiniais šiais laikais? Ir kė jo kasdieniam gyvenimui,
Tie naujieji ponai turi ir įmant matosi nemaža aklų ar luošų
taip žmonės nežino, kur dėti
rias, gražiai pasirėdžiusias sek jaunuolių — karo invalįdų.
"Jėgos, kurios laiko Centrinės Europos tautas 'vergijos duoną. Kam tas šykštumas, kaip* katalikų Bažnyčia. Ji už
retores, kurie ir dūksta po visą
Nežiūrint, žiemos šalčių, prie
draudė bet kokį nereikalingą
dykumoj', kaip ir visada sugrius ir ten vėl plevėsuos laisvės
miestą.
Ci
tuo
pat
metu
svetim
godumas trupinių? Argi ne energijos vartojimą: ir pyktį,
Jungtinių Valstybių informaci
vėliavos" — šiais vilt] keliančiais žodžiais pradėjo savo kalbą
tautį lankytoją prašo išmaldos jos įstaigos vis būriuojasi gru
Centrinės Europos Krikščionių Demokratų Sąjungos suvažia daugiau vargo surinkti trupi ir muštynes, ir barnius, ir ne
nuskurę pavargėliai. Tuo bū pelės žmonių, kurie ateina atsi
tinkamus pasilinksminimus, bet
vimo kun. Tomas Meehan, Chicagos "New VVorld" redaktorius nius, negu naudos iš jų.
Liepimu surinkti
trupinius
du, betkurį turistą tokioje sos imti kasdieninio žinių biulete
ir Amerikos Katalikų Spaudos Sąjungos pirmininkas. Suvažia
ypač rūpestingai ji apkarpė
tinėje pasitiks daug netikėtu nio. Taip pat čia jie gali pasi
vimas prasidėjo vakar New Yorke. Jame dalyvauja atstovai: Kristus mus moko gyventi na pačią
stipriausia
kūrybinės
mų, bet ir nemažiau dar dides klausyti vakaru muzikos, paskai
Čekoslovakijos Krikščionių Demokratų partijos, Vengrijos Krikš tūraliu gyven'mu, ne stebuklų energijos eikvojimą lytinėje sri
Raišas mokinys Italijoje gau
nių kontrastų.
na sriubą, kurią parūpino
čionių Demokratinio Žmonių Sąjūdžio, Latvijos Krikščionių Ūki viltimis. Gyventi natūraliu gy tyje. Ne tik ji uždraudė bet
tyti užsieninius žurnalus, kny
JAV
Vyskupų
Fondas
nuken
Čia rasi ir gana ištaigingų gas.
ninkų partijos, Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos, Len venimu reiškia skaitytis su jo kokį
neskaistybės pasireiški
tėjusiems
nuo
karo
šelpti.
kijos Krikščionių Darbininkų partijos! ir Slovėnijos Krikščionių ribotumu.
krautuvių, ir puošnių vitrinų.
Viskas žemėje ri mą šalia moterystės, bet ir mo
Be abejo, jugoslavai yra kiek
Kovo 15 d. visose bažnyčiose
Demokratų Liaudies partijos (Jugoslavijoj).
Bulvaruose jau .matai ir vieną laisvesni už likusias rusų orbi
bota: ir turtas, ir sveikata, ir terystėje ji nustatė ribas, iki
bus rinkliava nukentėjusiems
nuo karo šelpti. Būkime dos
kitą gražiau apsirengusį praei toje tautas, bet iki pilnos lais
"Diktatoriai gali žudyti, pavergti ir įkalinti žmones, bet energija. Turtų ir suvartojamų kol žmogiškasis geismas gali
nūs.
vį, o krautuvėse skelbiama, kad vės dar jiems tolimas kelias. Iš
jie negali užmušti jų minčių, jų dvasios... ar jų troškimų į jų gėrybių yra tiek, kad jų, eiti.
Šitas suvaržymas buvo
galima pirkti ilgalaikiam išsi- vis, kol komunistinės gaujos
laisve" — kalbėjo kun. Meehan. Skatindamas suvažiavimo da protingai vartojant ir išmintin padarytas tam,
kad žmogus Kiek potvynis atnešė
mokėjimui. Tai jau kažkas nau valdys Jugoslaviją, nereikėtų
lyvius ryžtingai kovoti su baisiuoju savo priešu, kun. Meehan gai paskirsčius užtenka visiems taupytų savo energiją, kad jos
nuostolių Olandijai? jo komunistinėje santvarkoje. apsigaudinėti tariamos laisvės
kvietė suvažiavimo dalyvius ryžtingai kovoti su baisiuoju savo žmonėms, bet jų nėra tiek, kad neeikvotų be reikalo, kur ne
priešu, kun. Meehan kvietė nenustoti vilčių, nes "tikėjimo uola, pasotintų
Pontifikalinės Šalpos Komisi Kainos dar pernelyg augštos — propaganda. O tikroji laisvė
saiko
nežinančias reikia, nes turimos energijos
kylanti Centrinėj Europoj virš bedievybės dykumos", žada per žmonių širdis. Žmogui užtenka
jos pirmininkas mons. Baldelli, radijas $160, rašomoji mašinė tol bus ten nežinoma, kol ju
ištekliai
žmoguje
yra
riboti.
gale. Jis, kaip Amerikos Katalikų Spaudos Sąjungos pirminin sveikatos kurį laiką gyventi,
atsakydamas spaudos atsto lė $320 ir pan., bet ir tos pre goslavus slėgs Tito ar kuris ki
kas, pažadėjo, kad visi katalikų laikraščiai, žurnalai ir kitokie bet jos neužtenka amžinai gy
A is
Bažnyčia ne vien draudžia vams į pastatytus klausimus, kės gali būti imamos kreditan tas diktatūrinis režimas.
leidiniai nešykštės žinių apie okupuotųjų tautų vargus ir skaus venti. Tas pats su energija, eikvoti energiją, bet ir pamo- pareiškė, kad potvynių pada- Po šešių bandymo mėnesių Ti
mus ir priminė, kad per trisdešimt .milionų Amerikos katalikų
ko, kur ją nukreipti, kur pa-' ryti nuostoliai Olandijoj yra ne to paskelbė, kad pirkimas kredi Popiežiaus laiškas vaikams
žmogaus
veikimo
ir
darbo
moraliai rems jų pastangas išsilaisvinti.
šaltiniu. Jos žmogus turi, kad dėti jos perteklių. Jeigu Buda paprastai skaudūs. Iš 10 milio tan pilnai įsipilietina raudonoKaip žinoma, pasibaigus ka
Šiame tarptautiniame krikščionių demokratų suvažiavime galėtų gyventi, bet neturi tiek, liepė nuslopinti savyje esan nų šio krašto gyventojų dides jon pardavimo sisteąion. Dau rui, šv. Tėvas kiekvienais me
kalbės ir daugiau žymių amerikiečių. Kalbės keli senatoriai ir kad galėtų nevaržomai ją nau čią energiją, tai katalikybė lie nius ar mažesnius nuostolius giau ar mažiau jau gali pasi tais specialiu atsišaukimu kreip
keli universitetų profesoriai. Lietuvius kr. demokratus atsto doti, kam patinka. Viską, ką pė ją pakreipti kitais kanalais, patyrė 1 milionas. 60,000 žmo reikšti ir privati iniciatyva, kon davosi į J. A. Valstybių katali
vaus prof. K. Pakštas, prof. V. Viliamas, p. Pr. Vainauskas ir kt. žmogus čia žemėje turi, turi panaudoti ją kūrybai, kaip pa nių prarado pastogę drauge su kurencija. Suvalstybintos di kiškų
mokyklų
auklėtinius,
šis suvažiavimas, be abejojimo, daug prisidės prie glau ribotai, ir todėl jis yra ver darė Beethovenas, Solovjovas, visu turtu. Buvo užlieti 200,000 džiosios krautuvės rungtyniau kviesdamas juos savo aukomis
desnio apjungimo krikščioniškųjų politinių sąjūdžių Centrinėje
ha žemės. Ir prie didžiausių pa ja tarpusavy gražesniam vitri pagelbėti vargstantiems Euro
čiamas taupyti, tiek savo tur Salazaras ir daugybė kitių. To
Europoje ir taip pat nemažai prisidės prie didžiųjų pastangų
dėl Bažnyčios skelbiamas susi stangų Olandija viena nepajėgs nų papuošimui, prekių išdėsty pos vaikams. Šiais metais, dėl
tus
bei
suvartojamas
,gėrybes,
išlaisvinti bolševikų pavergtas tautas. Suvažiavimo dalyviams
Rezultatai jau ir mato ligos negalėdamas pasakyti ra
valdymas nėra žmogaus ener atstatyti sunaikintas sritis. Jai mui.
tiek
savo
sveikatą,
tiek
savo
linkime geriausio pasisekimo.
bus reikalinga viso pasaulio so mi — toks Belgradas įgauna vi
energiją. Liepdamas surinkti gijos marinimas, bet jos racio- lidari pagalba. Belgija yra pa sai kito miesto įspūdį, nepaly dijo kalbą, Popiežius Amerikos
trupinius, Kristus mums liepė nalinimas. Iš sjusiyaldymo gau siryžusi patįrtus nuostolius iš ginsi nei su jokia kita sostine vaikams parašė laišką, primin
damas, kad Europoj yra daug
apsieiti skalsiai su tuo, ką tu toji energijos atsarga gali bū lyginti savomis jėgomis; ma iš anapus geležinės uždangos.
alkstančių, šąlančių ir sergan
ti lengvai panaudojama Dievo
rime, atseit liepė taupyti.
Vakar susilaukėme naujos staigmenos. Sovietų lėktuvai —
Tiesa, kolkas, ar net ir dar il čių vaikų, kurie laukia savo ben
garbei ir žmonijos gerovei kel noma net, kad ji pajėgs ir Olan
Taupumas
yra
dorybė.
Kai
dijai grąžinti savo laiku iš jos gam laikui, ypač dėl augštų kai draamžių iš anapus vandenyne
naikintuvai Vokietijos britų zonoje numušė Anglijos bombonešį.
ti, o ne vien savo asmeniška
kas
mano,
kadį
taupiai
reikia
gautą pagalbą.
Apie tą įvykį ir spauda daug rašė, ir politikai, tiek amerikie
nų, tiūrovų prie vitrinų daugiau pagalbos. Dar svarbiau už ma
jam malonumui ar geiduliui pa
apsieiti
tik
su
medžiaginėmis
čių, tiek anglų stiprius ir griežtus pareiškimus daro. Didžiosios
terialinę pagalbą, rašo šv. Tėvas,
nei pirkėjų krautuvėse.
tenkinti.
gėrybėmis.
Tai
netiesa.
Reikia
Britanijos vyriausybė, suprantama, pasiuntė Maskvai protesto
yra malda, kad Dievas mažuo
Eucharistinis Kongresas
Po septynerių metų pertrau sius saugotų nuo didžiausio blo
Energijos krypties pakeiti
būti taupiam ir su sveikata ir
raštą.
Brazilijos prezidentas Vargas kos spaudoje vėl matomos įvai
su energija. Nevalia eikvoti mo raktas yra ne kur kitur,
Kai aną dieną Čekoslovakijos lėktuvai pašovei Jungtinių ?avo sveikatos be reikalo, nė kaip giliame ir tvirtame įsiti- krašto parlamentui įteikė pareiš rių dalykų reklamos. Valsty gio — nuodėmės. Šia intencija
kimą, kuriuo reikalaujama 14 bės tvarkomi viešbučiai ir res šv. Tėvas ragina kasdien kalbė
Amerikos Valstybių lėktuvą amerikiečių zonoje Vokietijoje,'
ti bent 1 "Sveika Marija", au
pasaulis ne tiek daug jaudinosi. Mat, visiems yra gerai žinoma, jos sužaloti. Tai draudžia penk- kinime, kad čia, šioje srityje, milionų kruceirų suma, kas bū
toranai jau reklamuoja savuo koti mažus atgailos darbus, klus
kad komunistai amerikiečių nekenčia ir yra užsimoję daryti tasis Dievo įsakymas. Taip pat mano energija gali būti nau- tų lygų 750,000 dolerių, pasiruo
sius "American bars" ir pan. numą ir dažnas šv. Komunijas.
jiems nemalonumus kiekviena proga. Bet nedaug kas galėjo nevalia švaistytis su savo ener dingesnė, negu anoje, savo ma šimui 36 tarptautiniam Euch.
laukti, kad sovietai britams iškirstų tokią "štuką". Juk britai gija, kad jos nepritrūktų ten, lonumų tenkinimo srityje, ir kongresui, kuris įvyks Rio de nemaskviniai skambančius var
nuolat pataikavo Kremliui. Tik prieš keletą dienų premjero kur tikrai jos reikia. Didelius nuoširdžiame nore tarnauti Die Janeiro mieste 1955 m. birželio dus. Kino teatrai perpildyti. Po
ilgų rusiškos propagandos filChurehillio paliepimu Britanijos ambasadorius Maskvoje vyko darbus nuveikia tie, kurie su-.'vui ir žmonijai.
mėn.
išreikšti naujajam diktatoriui Malenkovui nuoširdžius linkėji
— Socialinės revoliucijos gilinimas, — prisiminė
vežimių. Ne tik vyrus, bet šeimomis. Po visą miestą.
mus.
Britai tuos savo linkėjimus reikšti pasiskubino patys ?VWWVW7^
JURGIS GLIAUDĄ S222222222S*
Šatrys spalio tezę. — Kada priešas nepasiduoda, jis su
pirmieji. Ir į tuos linkėjimus, kaip matom, Malenkovas atsakė
Taip! — jaunuolio balsas išseko ir suvirpėjo.
britų lėktuvo numušimu ir kelių jų karių nužudymu. Tai tokia
— Kaipgi taip? Kaipgi? — tik tiek tegalėjo ištarti naikinamas. Bet vaikai ? Kaipgi vaikai ?
— Ir vaikus veža? — pasakė jis jaunuoliui.
bolševikų diplomatija, toks jų mandagumas.
Šatrys. Jaunuolis dar pasakė:,
—Visą Kauną išveža, — atsakė jaunuolis, lyg di
—• Mes galvojome, kad jau jie bėga. Išveža savo
Britai visuomet pataikavo Kremliui. Jie savo laiku pir
P R E M I J U O T A S I S
R O M A N A S
katiušas. Kai pamatėme sunkvežimius su žmonėmis. džiuodamasis naujienos didybe. Ir staiga pridūrė, —
mieji pripažino komunistiškąjį režimą Kinijoj, kuris ten buvo
Ne, tai mūsų žmones, lietuvius, išveža. Tiesiog šeimo tai jie prieš galą. Geriau savo katiušas gabentų.
pastatytas sovietų ginklų pagalba. Jie viską darė, kad sulai
Jis pamojo galva į kelių tarybinių moterų būrelį,
mis. Nuo pat tamsaus ryto.
kytų amerikiečius nuo išplėtimo karo Korėjoj, kad sustabdytų
ANTROJI DALIS
Vos nusileido jie žemyn, Šatrys išvydo visą de tokį ryškų šaligatvio minioje raudonais beretais, suk
nuo Kinijos užblokavimo, nes, mat, Britanija visą laiką vedė
portacijų siautėjimą. Purvinai žali lengvi sunkvežimiai nių sukirpimu ir medžiaginiais batais. Moterys smal
ir tebeveda prekybą su tuo režimu, kuris kariauja prieš demo
(Tarinys?
krunkšdami ir tranksėdami zujo gatvėmis. Kiekviena- siai ir godžiai žiūrėjo į prekes, išdėstytas už prekylankratinę Pietų Korėjos respubliką, prieš Jungtines Amerikos Vals
Šatrys mėgo grožėtis pastato proporcijomis, jo'me ant jų platformų, susimetę būreliais, stovėjo de- gio stiklo. Jos grožėjosi daiktais, kurių jos neturėjo
tybes ir visas kitas vakarų demokratijas. Kariauja ir prieš
pačią Didžiąją Britaniją. Šis' įvykis, ši bjauri sovietų provo lengvumu ir perregimumu. Jis galėjo grožėtis dar toli portuojamieji. Už jų, kaip vanagas, pagriebęs auką, tolimuose Vologdoje, Barnaule ar Stalinabade. Dabar
kacija bent šį kartą turėtų kiek plačiau praverti žlibas britų gražu neužbaigtu Lietuvos prisikėlimo paminklu. Jis kareivis, iškėlęs augštyn šautuvo durtuvą. Tai buvo tos prekės buvo taip arti, tik už prekylangio stiklo.
dar mėgo savo vaizduotėje išmėtyti, iššluoti aplink standartinis, stilizuotas tipas — tas kareivis; gelsvai Todėl moterys buvo susijaudinusios, godžios; jų vipolitikų akis.
šventovę pradėjusius grūstis naujųjų namūkščių kvar žali virš kelnių išleisti marškiniai, mėlynas kepurės bruojantis kikenimas įdūrė Šatrio ausį. Linksmai ir
Šios dvi sovietų provokacijos nėra pirmos. Jų būta ir talus ir tuos plotus aplink bažnyčią uždengti parkais, aplankas, kurio fone raudonoji žvaigždė atrodo juo- vėsiai blizgėjo dantys. Moterys juokėsi. Tarybinės mo
praeityje. Seniau į jas per pirštus demokratijos pažiūrėdavo, skaisčiomis vejomis, fontanais ir paminklais.
dai; durtuvas prie šautuvo; durtuvas panašus į didelę terys džiaugėsi išsiilgtomis prekėmis.
dažnai net ant savęs kaltę prisiimdamos. Demokratijos nesi
Tezė ir antitezė: apačioje bizantiečio atėjūno pui blizgančią vinį.
Pro platų pravažiavimą po namais šatrys ir jo
elgė griežtai, nes vis dar manė pajėgsiančios Kremliaus bude
Atrodė, visur buvo tas pat kareivis, o variantas bendradarbis pamatė sunkvežimį kieme. Sunkvežimis
lius nuglostyti ir išvengti trečiojo pasaulinio karo. Ir šias pro kumas, viršuje oriškas erdvingumas, iš kurio gimsta
vokacijas sovietai daro, manydami, kad demokratijos vis dar balta kaip debesįs Prisikėlimo bažnyčia. Tie du prieš buvo vežamieji. Sunkvežimių buvo labai daug ir išve sustojo prie kieme, krūmuose, nuskendusio vienaaukš
nuolaidumų politiką tebeveda. Pagaliau, naujasis Kremliaus pastatymai visad traukė šatrio dėmesį. Jis labai džiau- žamųjų variantų labai daug. Visi jie vos galėjo pa- čio namo. Užpakalinė platformos užtvara buvo atkel
budelis bando savo "giliuką" ir taip pat išbando naujojo JAV gėsi, kad idėja statyti atgimimo paminklą buvo įkūny- stovėti ant šokinėjančios sunkvežimio platformos grin ta, ir, raginama kareivio ir civilio, sena ir smarkiai su
dų. Visi būreliu susiglaudę už dulkinos šoferio būde simetusi į kuprą moteris stengėsi įkopti ant platformos
prezidento kantrybę. Jei ir šiuo kartu amerikiečiai ir britai pa ta augštai, ant kalno, viršum atėjūno bizantiečio.
— Draugas Šatry, — pašaukė jį prisivydamas jau lės.
iš lazdų sukaltomis kopėčiomis. Ji buvo apsirengusi
darys tokias pat nuolaidas, kaip jie darydavo praeityje, sovie
Sunkvežimiai nešėsi taip greitai, kad tik akimirką juodai: juodas senos mados apsiaustas ir juodas megz
tus tikrai paskatins naujiems agresijos žygiams. Nuolaidumų nuolis, jo įstaigos bendradarbis, ir susidrovėjo. Jau
nuolis
buvo
pakankamai
inteligentiškas;
ir
jis
supra
buvo įmanoma sekti akimis deportuojamuosius ir jų tas šalis. Keli ryšuliai jau buvo užmesti. Senė vis ne
politikos tęsimas pakurstytų Kremlių ir jo satelitus išsidrąsinti
gebėjo įkopti tais lazdų sudurstytais laipteliais. Ji graiir, Korėjos karo pavyzdžiu, bandyti grobti Iraną ar kitą kurį to, kad yra absurdas jam, smulkiam tarnautojui, kreip veijlus.
ti
draugo
titulu
j
žinomą
rašytoją.
Bet
įprotis
jau
lau
šatrį pervėrė baisus Lietuvos galo jausmas. Ne: besi ir smuko. Ji neturėjo jėgų įsispirti į vieną pakopą,
komunistų okupacijai "jau paruoštą" kraštą.
žėsi -sąmonėn ir buvo sugaunamas jau įvykęs.
jo vieno asmeniškos žūties įspūdis, bet visos Lietuvos kaip tai gali padaryti jaunas, ir užšokti ant platforTenka, visdėlto, laukti, kad šį kartą Kremlius taip pigiai
Šatrys ir jaunuolis nuėjo greta. Ir tuoj jaunuolis, žūties pojūtis. Jo tėvą suėmė naktį. Jis žuvo nepaste- mos. Tai buvo sena, silpna ir mirtinai persigandusi
neišsisuks. Net ir britai rimčiau ir griežčiau pažiūrės į komu tardančiai žiūrėdamas į šatrį, pasakė:
bimai. Dabar kitas metodas. Dabar ima ir veža tūks- moteris,
nistų provokacinius žygius. Iš prezidento Eisenhowerio tikrai
—- Jūs dar nežinote, kas šiandieną vyksta?
tančiais. Kur veža? Už ką? Pražūčiai. Atsakymą į tą
N u o pra važiavimo po namais angos šatrys negirlaukiama griežtumo. Laukiama, kad Maskva ir jos satelitas
Šatrys pažiūrėjo klausiamai.
klausimą duoda jo tėvo istorija. Bet juk veža šeimomis. dėjo žodžių, jis tiktai matė, kad senės deportuotojų
komunistiškoji Čekoslovakija bus priverstos patenkinti Washing— Kas vyksta? Aš nieko nežinau.
Kodėl veža vaikus? Čia atsakymo jis nesugebėjo rasti. gestai pikti ir nekantrūs. Senė vėl lipo lazdų kopėčio
tono ir Londono reikalavimus. Leistis į betkokius kompromi
Jaunuolis žiūrėjo vis tardančiai.
Šatrys ir jo bendradarbis ėjo miesto gatvėmis. mis ir vėl smuko keliaklupsta prieš augštai virš jos
sus būtų gėda ir, pagaliau, pavojinga. Jau laikas, kaip mes
•~- Veža žmones. Masiškai veža. Nuo pat tamsaus Jaunuolis net buvo naiviai patenkintas, kad tikrai jis iškilusią deportuojančio ją sunkvežimio platformą. Bu
nekartą esame rašę, pademonstruoti savo drąsą ir savo jėgą. ryto. Po visą miestą.
pirmas pranešė rašytojui tą baisią naujieną. Ir atro vo suklupusios pri^s giljotiną aukos scena.
Neišpildžius reikalavimų, kitos išeities neturėtų ir negalėtų
Šatrys sustojo nustebęs. Jis žiūrėjo į jaunuolį ir dė, kad nėra gatvėse jokių kitų vežimų, jokių važmebūti, kaip tuojau nutraukti visus ryšius su Maskva ir visais tylėjo.
(Bus daugiau")
*•
nų, tik šie purvinai žali sunkvežimiai, krunkščią, šau
jos satelitais.
—Veža pagal slaptą planą su tūkstančiais sunk- dą motore įstrigusio benzino garais.
Cooyrifht, 1933, by Author
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Naujas Jugoslavijos vaizdas
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Surinkite trupinius!

Tarptautinis krikščionių demokratu sąjūdis

Dar viena sovietų provokacija

Skelbkites "Drauge"
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

Chicagoje
Artinasi gražiausia pavasa
rio šventė — Velykos. Balfo
pirm. kan. J. B. Končius, šiuo
laiku būdamas ligoninėje, krei
piasi į lietuviškąją visuomenę
ir prašo jos nepamiršti savo
brolių ir seserų, kurie Vokieti
joje ar kitur yra patekę į var
gą ir skurdą. Jis sako:

ND HELP WANTED ADVERTISEMENTS

Linksmai praleiskite laiką su
dainų rinkiniu

DAINUOK

REAL ESTATE

12 dainų rinkinys vienam ir
dviems balsams su fortepionu. Me
lodiją ir žodžius parašė Jonas
Gvazdaitis. Fortepionui pritarimą
patvarkė Juozas Žilevičius.
Kaina $2.50
Užsakymus siųskite:
DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave.

Pardavimui marinis n a m a s su pro
duktų ir m ė s o s krautuve. Užpakaly
4 kamb. butas. Karštu vandeniu a p šild. 2 butai po 4 k a m b . viršuje; 2
autom, mūrinis garažas.

3307 S. Wallace St.
BOulevard 8-4052

VVilmotto — 1 iki 10 pagerintų skly
pų. K i e k v i e n a s 7 6 x 1 3 0 ; taip pat pa
statysime n a m u s ant šių sklypų, pri
e i n a m a kaina; ši gera apylinke ant
W i l m e t t e yra prie pat $35,000 n a m ų
• • ' » * » » » » « • » » mmfm m • » » » • » • . . . mmmmm naujose apylinkėse. Arti prie North
Shore susisiekimo, m o k y k l ų ir n a u 
REAL ESTATE
jos prekybos centro — taip pat geri
nauji „Colonial" stiliaus namai įkai
nuoti net tiktai 30's. š a u k i t e —
MARQUETTE PARK'E
F i n a n c i a l 6-2993 arba \VIlmetto 3204
po 6 vai. vakaro
Atdara apžiūrėjimui sekmad. ko

"Mano didžiausias troškimas
CHICAGO, ILL.
būtų, kad Vokietijoje esantiems
Amerikos lietuviai pasiųstų per
Balfą dovanų, kurios šiek tiek
pagerintų jų nuotaikas, kad
jiems švystelėtų tikrą Velykų
vo 15 d. nuo 1-mos iki 5-tos v. v.
spindulėlis".
7121 S. Spaulding Ave.
Chicagos lietuviai niekad ne
buvo „abejingi šalpos ir pa
galbos darbe, kas sudaro tvir
tą pagrindą tikėti, kad ir atei
tyje jie nuoširdžiai rems au
komis ir darbu visus bendrus
lietuvių tautos reikalus, o taip
gi darbuosis ir veiks Balfo .mi
sijoje — gelbėti ir vienyti lie
tuvių tautą, vykdyti visuose

4 didelių kamb. su 2 neužbaigtais
kamb. viršuje namas; „Vitrolite
tile" maudynė. Gazu apšildoma;
dubeltavi langai. Tuščias, galima
tuoj užimti. Metų ir puses senu
mo. Taipgi turime visokių kitokių
namų didelių ir mažų. Malonėkite
šaukti Paul Krikščiūną.
REpublic 7-3714

MOKINIS NAMAS
su dviem 5 kamb. butais ir bizniu. 2
autom, garažas.
Automatiškas aliejinis
apšildymas. Sis gerame stovyje namas su
bizniu yra siūlomas už labai prieinamą
kainą.
Kreiptis pas savininką
Vlrginia 7-8490
i

'

'

PROGOS — OPPORTUNITIES

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS

D e l i k a t e s ų — Mokyklos
reikmenų
krautuve, arti dviejų m o k y k l ų . Ge
rai Įsigyvenęs biznis. M o d e r n ū s įren
gimai, d a u g prekių. Puiki proga mSsiriinkui. N u o m a $35, gera sutartis.
Išeina j pensiją, parduoda nebran
giai, $3,260. P a m a t ę Įvertinsite.

LAYOUT MAN

Ar domitės nuolatiniu darbu su
užtikrinta ateitim?

4467 S. W e l l s St.
BOulevard 8-0238

Darbas dienomis.
Nuolatinis.

•f

Valykla ir siuvykla — 40 m. įsteigimas;
geras biznis; pilnai įrengta; puiki proga
siuvėjui; žema nuoma; gera sutartis; idea
liška porai; parduoda už $3,500 įskaitant
inventoriy nori skubiai parduoti; negali
apsidirbti.
3974 A V O N D A L E
PAlisade

5-9865

Valykla ir rūbų pataisymo dirbtuve
•— gerai einasi biznis; geras įsteigi
mas; puiki proga siuvėjui; ž e m a nuo
ma; apšildoma; gera sutartis; idea
liška porai; negali apsidirbti, par
duoda tiktai už $650.00 skubiam par
davimui. Kreipkitės pas savininką:
900 George St.
EAstgate

7-9307

•

Taverna ir užkandine — gerai ei
SAVININKAS PARDUODA UŽ
nąs biznis; visi moderniški įrengi
$10,500
mai; g a l i m y b e s pasilinksminimui; že
4-4 kamb. namą; plytomis apmušta; pa ma n u o m a ; ilga sutartis; ideališka
jamos $125 mėn.; krosnim apšild. pirmos porai. P a r d u o d a viską kaip stovi už
Kevcrly — savininkas parduoda
rūšies padėtyje; ištisas rūsys; kreipkitės ] $5,000.
93 Hi \andrr|MM'l
iš priekio pirmame aukšte pas Joseph Į
r
018 E. 71st St.
i
J...
ixuinsi,ir+iiiii m n
">
kamb. imlrinj n a m ą su uždara
Trizinski 1716 N. Boxworth arba šau- Į
HAdvllffo 3-9327
kontinentuose išblaškytųjų mu- vcl . anda: užtvcl . ta s medžiuotas nciy- kitę: BRunswick 8-8062 po 5 v. p. p.
SU b r o l i ų Š a l p ą .
T o d ė l C h i c a - P*?: natūralus židinys: s t i k l o . i r veid
r
«* ~
f
r-r
. . .
rodžio prausykla
gazu
apfiildoma;
'gtuąimo*-;
K^unp.';--;u/.uoiaiaos,
. aminai;
«A/X>
s
roris
gOS B a l f o a p s k r i t i e s
V a l d y b a , i Šaldytuvas
fcddtmo*. k^ifib.':-,-užuolaidos,
kilimai:
i n pjyta; patogu .'•-—.
prie
P a r d u o d a m a arba pagal susitarimą
J v l u v.prekybos)'
S D,yta:
mokyklų.
bažnyčių.
paremdama- Balfor pirmininko. §Pįt:ualr,.Is...
^
»
*
»
^
»«*
2-JŲ augStu medinis namas, du bu — 3 moderniškos ,,bays". 1 keltu
d u o d a už $.18,9t)0- skubiam par tai po 6 kamb. Ir maisto krautuve.
vas. Gerai einąs biznis: pulki proga
kreipimąsi j Aiiierikos^ lietu-' davimui. Bttverly 8-«88«
N
a
m
a
s
su
gerom
pajamom,
geroj
mechanikui — s a v i n i n k a s išeina J
.d
tt
%tZlmU
1
i
n.
ir geras biznis. Teisingai pollsj.
į k a i n u o t a s k u b i a m pardavi
vius, tiek" senuosiusf tiek nau Parduodama nebrangiai medinis apylinkėj,
mui.
įkainuota.
jai atvykusius, nuoširdžiai pra namas-cottage. 5 kamb. žemai, 2
3220 N. l'uloskl
6 kamb. „bungalovv" ir 2-jų a u g s tų
viršuje.
2
V
&
bloko
nuo
lietuviškos
šo visados rodyti savo dosnu bažnyčios ir mokyklos. Centrali- medinis n a m a s užpakaly su dviem
AVcnue »-0«8l
butais
po
4
kamb.
Gazlnis
apšild.,
mą ir tautinę pareigą .— remti nis karštu vandeniu apšildymas. autom, gazinis karšto v a n d e n s šildy
Beauty Shop in Bungalovv.
Wcll
tuvas. Geros pajamos. P a m a t ę įver fcstab. Bus. in bsmt. of 5 rm. Brk.;
ir padėti Bajfui ;vvkdyti šalpos Kreiptis: Bruno Papšis
tinsite. .
10714 So. Prairie Ave.
stoker hot water heat auto. water
ir pagalbos uždavinius. Norin
htr. Insul. floored Attic. Kncl. slpg.
Telef. PUlraan 5-5137
G kam4>. mūrinis ..eottagc". « 0 x l 2 5 poreh.
Drapes
cornices.
Blinds,
tieji prisidėti prie šio garbingo
s k l y p a s karštu vandeniu a p š i l d o m a ; Storins & sereens 2-car garage. lieav•t"!" 1 " 1
gaatnta a u t o m a t i š k a s karšto vandens ing tovvn. Priced for Immod. salo.
Ih'le <I5-to» Ir H o n n l t a g c
darbo, aukas prašomi siųsti
v
(\Ą\ SaYinihlfo ligos skubiai parduo šildytuvas v e n e c i š k o s xižuolaidos. Sie
10043 S. R a e i n c A v.
Balfo centrui ^-United LĮLth.* d a m a s 8: -luitu namas!' su groserncs teliai Ir žieminiai langai. Park- Call ovvner
( 1 Jknirgrest 3-8732
holme'e.
D61
šių
gerų
pirkiniu
kreip
bizniu. Mažas )niok<5jimns.
aft. 3 p. m.
Relief Fund of America,'į I n į j
kitės pas:
i / 'intttepcet 0-7238
105 Grand S'£r.,\ Brooklyn 11;
R e s t o r a n a s — judri North
Shorc
ai'ba- .vakarais
a
p
y
l
i
n
k
e
;
50
sedynlij;
taip
pat
užN. Y., ar įteikti vietos Balfo
. V l r g i n i a 7-1994
k a n d ž i a m s a p t a r n a v i m a s ; gerai ei
5100 W e s t 14th Street
nąs biznis; prieinama n u o m a ; gera
skyriams,, kurie yra beveik kiek
O L y m p l c 2-5248
Nebrangiai, p^ii<riama3 medi
sutartis; ideališka vieta porai; turite
vienoj kolonijoj, arba pasiųsti
jvertinti: Įkainuota' s k u 
nis namas-cottage, kurį galima Savininkas parduoda — pilna k a i n a pamatyti
biam
pardavimui
dėl kitu s u s i d o m ė 
Chicagos Balfo apskrities iž
$12,450 6 kamb. medinį „asbestos jimų.
dininkui Ig. Daukui šiuo adre tuojau pat užimti. 4 kamb. že sidlng" n a m ą ; 1 a u k š t u i p l a n a s ;
874 (ireonbny R o a d
spaudžiamu
karštu oru
a p š i l d o m a U'Innctka 0-5141 arba G L e n c o e 151)4
mai
ir
2
kamb.
viršuj.
Teirautis
su: 3339 VV. Evergreen Ave.,
stokoriu; a u t o m a t i š k a s karšto van
,
4102
Archer
Ave.
dens
šild.: ištisas rilsys; s k l y p a s
Chicago, 111.
Groserno* Ir d e l i k a t e s e — sušaldyto
5
0
x
3
0
0
;
arti prie visokių p a t o g u m ų .
Chicafeo
32,
111.
maisto krautuve; 22nd S. 5Gth Avv.,
Chicagos Balfo apsk. valdyba
•• 10550 So. I t a c i n e
Cicero a p y l i n k ė j e ; gerai einąs biz
CEdarcrest 3-8790
nis: jslgyvenusl a p y l i n k ė s klijentilra;
„ E S T A T E ? — p e i k i a parduoti
*puiki proga porai; arti m o k y k l ų , baž
12 k a m b . rezldoncija, 3-jų a u t o m ,
PARDAVIM W """^
BY 0 W N E R . ~ ^1.500
nyčių, s u s i s i e k l m o r n u o m a $75; a p 
garažas; 10 kamb. rezid.; 9 k a m b .
beau.
m
o d e r n dcluxe Georgian, 5 lge. š i l d o m a ; 3 m e t ų sutartis. Turite pa
reald.; 8 k a m b . rezid.; 6 k a m b . r e ,
rms., I cxtra lge. rm. in bsmt., bireli matyti jvertinti gera verte. Saukite
I'a r d u o d a m a baldai. Šaldytuvas
- - zid. Centraliniai apšildymai, visi tu kltotion,
eabinets
&
woodwork savininką:
ri
pilnus
rūsius.
Arti
m
o
k
y
k
l
ų
,
baž
Krigidalrc, plyta ir s k a l b i m o mašina.
Doublc
plumbing.
lg<i.
O h y i n p i c 8-4106
nyčių, ir I. C. 1400 1>loke a n t E. 7 l s t thruout.
Plaee. Visi teisingai įkainuoti, reikia sereened poreh. storiu w i n d o w s &
Geram stovyje.
Skambinkite:
skubiai parduoti. Saukite savininką. s e r e e n s for all windows, 2 car g a ItOOMlNG HOUSIO
rage, e r c e p i n g bent lawns. Ii. w. oil
V Ii Kinta 7-5951 in-iui I Itontior 6-3938
Mlduav 3.0519
heat, honie in pert'eet eonditlon wlth l.šnuomavimui n a m a s ant K. Oand
largo baek yard & A-l transp. Just St. 25 dalys, visos apstatytos, 4 vo
pajamos
1 Vi bloeks from s e h o o l s &St. T u  nios; stokoriu apšildoma;
HELP WANTED — VYRAI
$1,000 m ė n . : ž e m a n u o m a ; gera s u 
ri bius chureh. 4019 W. 57 P l a e e
tartis; jkainuota skubiam
pardavi
1'Orl.sinoiith 7-0417
mui dėl kitų s u s i d o m ė j i m ų . Šaukite
Tripp — Alnslee a p y l i n k ė j e savinin savininkų:
South Chicago 8-0533
kas parduoda už $23,600 4 mleg. ^ i d rinj ,,Bungalow"; gražus 8 kamb.
n a m a s ; ga/.o karšto oro apšild.; insulitiota; dvigubi langai (su žiemi Itostoranas Ir n a m a s ; didelis 3 kamb.
užpakalyje;
ištisas
rūsys;
niais l a n g a i s ) gražių plytų veranda; butas
autom,
pasidėsimo
sklypas
užpaka
dvigubus garaža.s; d a u g priedo; arti
parko, prekybos, susisiekimo,
m o  lyje; gerai jsteigta vairuotoji; klijenkyklų ir bažnyčių. Apleidžia miestą. tūra; idoališka vieta porai. P a r d u o 
da už $7,500 skubiam pardavimui;
PKiisaoola 0-0001
apleidžia valstybę del Ilgos.
U 1 4 W. »8th Street
P e l n i n g a s namas. Savininkas parduo
da 2-jų a u g š t ų mflrlnj n a m ą :\ lui
CAnal 0-8707
tai po 4 kamb., 2 po 2, a u t o m a t i š 
kai karštu vandeniu apšildomas, m o 
Sr^AlJHTUVR
parduodama.
.savi
dernios vonios. Geros pajamos, arti
prie visko. Nori skubiai parduoti, ne ninkas serga. Labai prieinamai, gali
brangiai. $,24.ooo. su baldais ir jrcn- būti finansuota. B-Kelly pilnai per
statytus. Kluge autoniatlskas. ranka
gimais. P a m a t e jvortinsito.
p a d u o d a m a s Oordon presas. Kilnoja
178it W. Fotonine
ma
purkltyklS ir visi kiti reikalingi
III mboUIt 0-7778
{rengimai.
Pulki proga.
Dienomis
s k a m b i n k i t e MjOnroe (J-0589, v a k a 
Vieno a u g š t o mūrinis n a m a s ir krau- rais — A R d m o r e 1-8238.
t u v i su modernišku 7 k a m b . . butu
už pa k alyje; kilimai: v e n e c i š k o s užuoBUTV VIKŠBI TIS
laidos ; kombinacijos žieminiai langal i r sieteliai; krautuve
tinkama
bent kokiam bizniui.
Automatiškai 60 butų — 1-- ir 3 kamb. butai; visi
alyva a p š i l d o m a : savininkas parduo- apstatyti ir MU kilimais: privalt&koms
da už 188,609. Turite pamatyti jver- voniont.s; BOOO šlaurSJe arti ežero;
p a j a m o s $f»f»„000 kas metas; kaina !»
tinti.
kartus p a j a m ų ;
$150,000
„morgi0912 \V. Dlvrrscy
čius".
I t l r k s h i r c 7-5384
ta
KTllINBOCK & AliAXANDKl'l
SOI N. AVells St.
Savininkas parduoda kampir
f
STate 2-a»80
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Mes turime daugelį gerų vietų

BENDRIEMS MAŠINISTAMS

mūsų modernirSkoj mašinų dirbtuvėj.

Mes priimsime ir nemokančius kalbėti
angliškai — tremtinius.
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nj sklypą 60x125 pėdų. Visi
pagerinimai.
Broadvievv arti
North Rivcrsidc. Parduoda už
$2,500 greitam pardavimui.
Telef. STanley 8^6761

"Harvey, x*„
.,
Illiiiois

N
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v

tm itL; rjftr Jkl I;(H» y^l.^o pld^

•>" ' *' kasciieną į^aittntfeitaldięniMs.*<?/*"
Ii

1

•ikmmmiK

l i n i M a

I

Taverna Ir prekes išsinešimui — £«'rai einas bi/.nls; gerai jsteigta apy
linkes klijentūra; ant k a m p o ; gražus
G kamb. butas užpakalyje; I autom,
garažas: Ilga sutartis; prieinama nuo
ma; turite pamatyti Įvertinti puikią,
vertę; ""parduoda skubiai dėl ligos.

2 BUTU a k m e n s plytų pamatas.
8000 S. Muskccgaii
t —4. \ -AVi kamb. A l u m i n u m ap
EttflS 5-0180
mušta. Stokcrlo arba aliejaus šlldy»nas. A u l o m a t i š k a s karštas vanduo.
Pilnus rūsys. Garažas ir.5 kamb. na
P A R D U O D A M A BATU T A I S Y M O
melis užpakaly sklypo. 3 žemai. 2
. DIRBTUVE
augštai. Speelalios durys. Moderniš
ka virtuve. Didele v.onla aliejum įšil jsteigta 25 metai; geras biznis; labai ge
doma. A u t o m a t i š k a s karštas vanduo.
roj bizniui apylinkėj.
Gftacoland 2-8072. •
z
5829 Wcst 16th Street
PROGOS -r OPPflTUlNlTIES
i
Cicero, UI'uioLs

"W K AR K NOW l H I R I N G

Day & N i t e HhiftH open. Bonus for N i t e woWs\ Oood ' ^ o r k l n g couditiens, t o m p l e t e e m p l o y e e b e n e f l t s . p l a n , Jf , » s,tefdy Job i w l t h a
better t h a n a v e r a g e starting Pate is Wnat >cou w a n t t h e n ap'ply for
personai Inttuvltnv. U. P's welcopi*. / MUM|, *M>t*lv &• ųudai'Hla'au aome
UlIfllHll —
'^Lta,f _,
'•L.m,..„l^'W'.. v , , . \ « \ '
Ml f
A

BORG & BĮBOC

OIVIŠION OF BORO WABKl» CORf>.
5950 West 66th Street,
E.T-ployciįpt officė ope* .'daily .7:39,, *. m.Vto- 5, p: m.»> .; ';
, *. ;• Satu«4ay-V**•*-•' mtf :to -nofen Ą •.-, ,»• A • -\ j ,
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1420 W. 76th St.
Turime nuolatinį darbą
PIRMOS RŪŠIES
AII-Around Machinist'ui
Dienos pamainai. Geros darbo
sąlygos, 45 vai. savaite. Viršva
landžiai. Geras uždarbis gabiam
vyrui. Kreiptis.
C. W. MOTT, RESEARCH
ENGINEERS
4015 Eberiy
% bloko į šiaurę nuo Ogden
prie East Ave. Brookfield, 111.

Parduodama taverna. Cermak
ir Danjeu apylinkėj; rundinas,
šviesaus medžio baras; virtuve;
ideališka porai. Kaina 43,000.
fcaukįįo: FRouIier
'"•>•"•

PAPER CUTTER
EXPERIENCED
PERMANENT
40 HOUR WEEK
GOOD WORKi;srG CONDITIONS
EMPLOYEE BENEFITS
CARPENTER PAPER CO.
723 S. Wells S t
P O R T E R

64852

mmmKĘfuįmmm n i y m " y ^ p P ^ p W Į W — • < >
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GENERAL CLERK-TYPIST

2834 So. Oakley Ave.
Pageidaujama patyrusi, bet im Tel. Vlrginia 7-6640—7-6641
sime budrią naujai pradedančią. ^imBmanaaaaaBBaBBXBssaaxaam
Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, 5 dienų savaite,
gausūs priedai. Proga naudoti H E L P W A N T T E D — M O T E K Y h
savo iniciatyvą. Šaukite Mr. A.
Aro y o u looklng: for a permanent
W. Peters.
interestingr positlon?
WAlbrook 5-9800
W E 1IAVK A N
IMMKDIATK
OPENING FOR SECBETARY
Šis skelbimas yra mergaitėms, Exp. B u t tralned graduate w i t h iniacceptablc. Pleasant \vorkingkurios turi visus pageidavimus tiatlve
cond. DlverBifled d uties. 5 day 35
hr. week.' Ekcellent opportunlty. Call
išskyrus gerą darbą.
SEABOARD ACCEPTANCE for intervievv appt.
SUpęrior 7-3639
CO.
reikalinga
This ad is for girls w h o haye every• Mašininkes
• Raštininkes thing, but a good job and you can
Puiki proga daryti pažangą; 5 have that too. N o w Soutlnvcst side
d. savaitėj; priedai; pradedan furniture store nceds
čios prašomos; malonios dar
bo sąlygos, įvairios pareigos.
•"••
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General Office Oerks

Pleasant w o r k i n g conditions, dlvorslfied duties chanec to use your
o w n initiative; 5 d. w e c k ; pald vaeation and holidays; recent trained
L e n g v a m fabriko darbui reikalingos
graduates aceeptablc. If a job with
a future is w h a t you w a n t then callDVI MERGAITES
Mr. Koše for intervievv appointinent.

100 N. LaSalle St.

18 iki 35 m. amž.

nuo 2 v. popiet iki 10 v. v.
Geras atlyginimas. Nuolatinis dar
bas, g a l i m a progresuoti.

MAROUETTE PARK
AREA

MIDVVEST TEA PACKING Co.
2320 S. Western Ave.

EStebrook 8-4035

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo su užtikrinta ateitim? Mes
turime vietą

COrnelia 7-5601

Čia yra nuolatinis darbas gabiai
STENOGRAFEI
Patyrusi, bet priimsime gabią pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos. 5 d. sav.; gausus priedai. Geras
atlyginimas gabiai darbininkei. Atvykite
arba šaukite Mr. Waddcll pasikalbčjimui

Reliable Man
To Drivc Mail Truck
Part of day and also
For light clcrical work
Balancc of day
Stcady; 5V day - 40 hr. wk.
$250.00 per month
Opp. for advancement
G.ood workin,cc conditions
l l i g h School education desirable
,

Apply

3200 S. Western Ave.

Šilk Screen Prinler
Su patyrimu; augščaiusias at
lyginimas. Kreiptis:

1018 S. \Vabash

A steady job. Good wot'k. cond. Ivinployee eonsiJeratioh.

CUDAHY PACKING CO.
Mas an Imniodlato openlng for u
eupable young

420 No. Rush
Mlchigan 2-7264
SHEET METAL MECHANICS
LAYOUT MEN
ANGLE ROLL OPERATORS
HANDYMEN
Darbas viduje per visus metus.
Daug viršvalandžių ir ekstra
priedų

Chicago McUI Mfg. Co.

man

PAYROLL INVENTORY
CLERK
Rxp, but alert beginncr acccptabb;.
Diversifled 'duties including typing
St eomptometer. 5 day weck. Liberal
beneflts. Kxcėllont opp. for advance
ment. See or call Mr. HIII.

618 So. Kilbourn

CLERK

9101 S. Baltimorc
REgent 4-8000

With Liking for Figuies
;md Knovvledge of siniple typiiig
iVrni.; Ex<cllent C)pportunity for
Advanoenirnt
5 Day VVeek
llours: 8:15 a. m. lo 5 p. m.
Profit Sharing Pla" and
Employee Benrfits

ISNUOMUOJAMA
rSNUOMCOJAMAS
didelis
šviesus
kambarys. Galima naudotis virtuve.
Kreiptis
6425 South Riehmond Street

J 0 SL YN
MFG. & SUPPLY C0.
3700 S. Morgan

—
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1SNUOMUOJAM1 Kambariai
(Jaliirta naudotis virtuve.
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Ar jūs jieškote nuolatinio darbo su
Išimom, mlbg. kamb. su valgiu ar be
u/.tikrMila ateitim?
valgio.
STENOGRAFRS
•mm s. WHCfli(4»ittiw /\w„
Patyrę, b«vt priimsime ir Kabias prade
( « - a s aug.štas iš priekio)
dančias. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. 5 d. sav.; atvykite asme
niškam pasikalbėjimui.
I ' A H I I A V I M I i arba I Č N I ' O M A V I M I ' i
KrantuvC. Filnai ji-engla supjausty
T H E I R E D E R I C K POST CO.
tos vištienos arba mesoH bizniui. Ge
rai |slgyvencs biznis, žema nuoma,
3650 Norfh Avondale
ffera sutartis. D6I Uitt; interese nori
(.'t300 šiaurčj :17(M) vakaruose)
Bkilblul parduoti. Matykite ftiuo ad
resu —
R f 45 \V. SftUi M.
Dirbkite tirti namų...sutaupykite ant
š a u k i t e savl»lnka
važinėjuno išlaidas ir laiką
Ml nlni.u- 7-9558
STKNOGRAI T.
Patyrusi, bet priimsime gabią pradedan Išnnoni.
i
kan) b. I.r t
atskiras
čią. 5 d. sav.: gausu* priedai; proga var kamb.; galima vartoti vjirtuve.
toti savo gabume; atvykite asmeniškam
Krei plis:
pasikalbėjimui. John Hancoek Ine. Co.
.**«17 So. Roekv»ell St.
6549 South Halstcd Street

IŠNIOMAN'IMI'I
REIKALINGA mergaite arba moteris
IJODGIC
H Al/l; (KVOTAI N ftj
bendrai namu ruošai; nemokamai kamb.
I
5
t
9 Wcst 68 SU
Nuolatiniai darbai nuolatiniams vyrams
ir pragyvenimas: ten gyventi vietoje; savaitgalii.i
susirinkimams
broliš
WOODWORKKRS
^ v e s t u v i ų po$10.00; šaukite "cpllect" VVihucttc 5044 koms oi'ffanlzaeljoms
ALL A R O U N D MAC1H1NF, I-IANDS
kyliums. šiokiomis dienomis vakarais.
ftofttad.
Ir s e k m a d . po pietį; Ir va
Patyrę su:
SWITCHBOARD
karais.
Stiekcr - Trirn saw ir Kdgc vSandcrs
Šaukite .?. VVbist'tn
&
(.eros darbininku^ sąlygos; gausūs prie
r i l a n k l i n 2-H(K0
dai jskailant užmokamas atostogos ir
RKOEPTIONIST
Šventes; viršvalandžiai; Jeigu jūs norite Malonios darbo sąlygos, j vairios p a .
I š n u o m o j a m a s 4 kambariu butas,
gerą darbą su geru atlyginimu tuomet roigos Įskaitant masinrastj. 5 dienas
1709 \V. 1«tb St.
savaitėj; g a u s u s priedai: puikus su
atvykite dabar:
sisiekimas: Lake St. Ii Iki Ogden
l'IUmtirr ii-;»HH(i
Ave. Atvykite arba Saukite asmeniš
kam pasikalbėjimui.

GRAND AMERICAN
FURNITURE
1812 West Hubbard
(2-tras aukštas)

P A K D I ODAIMA
TAVl^RISA m
NAMAI
I)' kamb, butas viršuje tavernos; už
d a r o m a veranda ir ištisas rūsys: už
pakalyje numas su i-r—'i kamb. ap
statytais butais. Geros pajamos.
šaukite savininke:
UVergbicfe l-»208

arba

<my i - i W

LIBERTV TRUCKINti CO.
1401 W. Fultoii
HAymarkct 1-2100
Matykite

MAN FOR GENERAL
WAREH0USE WDRK
Steady
5 day - 40 hr. week
$284.00 per moatli
Ofp.. Tor advancement
•,Good VVorking Conditions
Apply

m

Vyrams.

Kreiptis:
7017 South Arlcsian Avcnuc

YArds 7-1420

ELEY SCREENPRINT

HArrison 7-6585

DO YOU WANT

The Slanfonl Williams
Company

•

Gera proga, tremtiniams! Skabiai JAutomobllliį daliu, Ir p a t a i s y m o dirb
ir pigiai parduodu taverną su butu tuvė. ..('arburatloti & lqultion": pil
užpakalyje. [ lietuvių' apylinkėje. nai įrengta automobiliu Jranklu uptaruavimas; 27 metai kaip jsteigta:
gop^,
s u t a r t i s : ' p r i e i n a m a nuoma: par
3212! So, Haltttftd 4t.
duoda ųž $7,500 flkubiam pardavi
iTAnube (Mfcm
mui d«l kitų su8idomėjimu.
f3

i

Priimsime vyrą 40—60 metų
Nuolatinis naktinis darbas; 12
STENOGRAFEI
v. nakties iki 8 v. ryto; geros
darbo sąlygos; geras pradinis Malonios darbo sąlygos, įvairios
pareigos; 5 d. savaitėj; gausūs
atlyginimas. ,
priedai; proga vartoti savo ga
bumą.
Atvykite asmeniškam
SPRA — CON CO.
pasikalbėjimui.
3600 N. Elston Ave.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ V ! ^ ^ P F ^ ^ " - ^ B f ^ ^ p ^ ^ ^ ^
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• TOCH, & DIE MAKER8
• AfcMiKMBUfiHH
• MACHINK REPAUi
• »UIXWBIti[^TS
• INHPECTOBS
l

KNOEBELffiONW0RKS

"DRAUGAS" AGENCY
55 E. Waah!ngton St.
Tel. DEarborn 2-2484

3724 S. Kockwcll St.

/3*įspiM| 'ijjrijwii'Vii^j^ii^.^'^i,'./'.JĮ..
'' 1 W?$.• r yy j įy;. i \
,:
&xipffim& ft&>' $i$fo ''fcdįį^^
B0R6 I
lECK

*
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Atvykite asmeniškai. Prašome nerašyti.

1461h

del
Plieninių laiptų.

m

Cicero, Illinois

•IIIH« Į " l

Šeštadienis, kovo 14, 1953
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arba kalbėkite
M r. Prince

su

REIKAUNOAS BUTAS
K<>ikalingas 6 kamb. butas, pietinėj
inlostO daly arba Marquette Parke,
Suaugusiu šeimai. Skambinkite —
HUmlock 4-0497
vakarais

(HELP WANTBJD — VVRAJ

4 suaugusiy šeima jieško 0
kamb. buto be baldų.
TRUKO VAIRUOTOeTAS
Šaukite:
Pristatyti mėsą į viešbučius ir
YAids 7-0393
. restoranus.
BJHRTASH & <JO.
Vlrgiftia 1-7300

3200 S. Westem Ave. PBUtfM!; APSAUGOS soNus
•». <

i m

4 suaugusių asmenų, šeimai
linga r>-t) kamb. neapstatytas
Siūkite:
\ \rfc
7-5:i»S

i

•

iii m itįm !•

> n ii ^ii«i*m»iwp

reika
butas.

v. '

TIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Šeštadienis, kovo 14, 1953
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=

=

=

=

=
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turi apimti kūrėją, kultūros kū ne, turi būti apimti visi veiks
Pranešimas
rybos perteikėją ir visą lietu niai, kurie siejasi su kultūrine Lietuvių Sąjungos Ramovės Chivišką ir nelietuvišką visuomenę, veikla. Numanydamas; kad mū eago's Skyriaus Valdyba praneša
savo nariams, kad skyriaus susi
sasis
garbingas
maestro
savus
kuri
sugeria
kultūros
kūrybą.
rinkimas,
kuriame bus aptarta
(Reportažas iš "Dainavos" repeticijų sales)
samprotavimus
meno
srityje
praplėstas veikimo planas įvyks
Ir neleituviškoji visuomeinė neAteinančiame "Dainavos" kon kestro vedėjas. Tai palyginus turi būti atšliedinta lietuviškos, ras progos skaitytojus supažin- kovo mėn. pabaigoj. Ir apie tai
certe, kuris įvyks kovo 15 d.jaunas vyrukas, bet muzikalus kultūros apraiškų. Mūsų min-'dinti, ties meno srities veikla kiekvienas narys asmeniškai bus
painformuotas laišku, kaip buvo
(sekmadienį) 4 vai. p. p. Mair pasišventęs muzikai. I r na
ties, meno, muzikos ar litera čia nestabtelsiu. Pasitenkinsiu daroma ligi šiol. Iki minėto ter
ria High School auditorijoje lie gingas, savo rankomis paga
mino valdyba jokio susirinkimo
tūros perteikimas kitiems pra paminėjęs prof. A. Varno siū neskelbė.
Skyriaus Valdyba
tuviškoji visuomenė turės retą minęs Sekminių ragelius kitiems
veria platų akiratį visokeriopam lymą šiais metais suorganizuoti
prog^ą antroje koncerto dalyje "Dainavos" orkestro nariams,
bent dvi dailės parodas.
į AMERIKOJE" YRA'VISKO,' bet
dar kartą išgirsti Č. Sasnausko nes tik vienas Pakštas jį tetu bendravimui su kitomis tauto
Muzikas
Antanas
Nakas
sa
kantatą "BROLIAI". Nepri ri iš Lietuvos atsivežęs. Kai mis. Tas bendravimas yra bū vo plane nurodė būtinybę išleis tokių dalykų rasite nevisur, paklausomos
Lietuvos
laikais paklausiau muz. Stp. Sodeikos, tinas ,nes kultūrinėje srityje ti kompozitorių veikalus, įkurti vizdžiui: gintarinių, liet. liaudės
meno kurinių, rašomų mašinėlių
"Broliai" buvo retai girdimi. kodėl pasirinko tokį sunkų kūri veikdami galime atsiekti didelių
lietuviškosios muzikos mokyk su pilnu liet. raidynu, odos dir
Berods, tik vienas muz. N. Marnį, jis greit atsakė, kad reikia laimėjimų ir ten, kur vyksta
lą, muzikams dalyvauti radijo binių ir kitokių kas tik rišasi su
tinonis su šaulių S-gos choru ką nors rimtesnio ir didesnio aštri kova lietuvių tautai iš
ir televizijos programose, su Lietuva ir jos menu. Kreipkitės
ją statė Kaune ir gastroliavo duoti. O kūrinio dvasia taip laisvinti.
organizuoti
instrumentalistus pas KARVELĮ 3249 So. Halsted
po didesnius Lietuvos miestus. atitinka dabartinėms mūsų nuo
Kiekvienas numano, kad veiks ir galop patvarkyti, kad mūsostr., Chicago 8, 111. Tel. DAnube
"Broliai" tada pasiekė ir Lat taikoms ilgame ir dvasiniai sun minga^kultūrinė įtaka saviems .. g p a u d a s u g e b ė t ų t i n k a m a i
6-1136 ir rasite šių prekių dide
viją. Tas pats N. Martinonio kiame priešaušrio laikotarpyje. ir svetimiems gali būti atsiekta
įvertinti viešuosius muzikalinius į pasirinkimą.
vedamas Šaulių Sąjungos cho
Kantata baigiasi šiais poeto tik visus kultūrininkus surikia
pasirodymus. Muzikos planą
ras su dideliu pasisekimu kanta kun. M. Gustaičio
žodžiais: vus, sudarius tikslingą kultū
tą išpildė Rygoje. Dabar štai "Giesmės pasipuošę sparnais, rinio veikimo planą, tinkanti aptariant paaiškėjo, kad mu
A. f A.
zikinių plokštelių gaminimas
ją girdėsime Chicagoje.
patapsime sielos milžinais". Va šioms sąlygoms ir suradus vi
CECILIJA PETKUS
yra pamirštas, nors jų verkiant
lia tikėti, kad tokią dvasinę nuo suomenės pritarimą savą kul
Po pirmu vyru STACHMUS
reikalauja Australijos ar kitų
Kantata parašyta tenoro par
Po tėvais ŠlONKAlTffi
taiką išsineš klausytojai iš "Dai tūrą, t. y. save ugdyti. Toks
Gyveno
142 Kenslugton; il
tijai, vyrų, moterų ir mišriam navos" koncerto ateinantį sek
žemynų lietuviai.
s u s metus išgyveno Hartshorn,
svarbus žygis ir padarytas įCTklahoma.
chorui, palydint vargonais ir madienį.
Mcn. A. Valeška patiekė trum
Vladas Butėnas kuriant Kultūros Tarybą.
fortepionui.
Kantatos turinj
pą savo srities planą išryškinti
Mir8 kovo 18 d., 1958, 3:00
vai.
ryte, sulaukus pusės amž.
Pirmieji žingsniai
tenka apibūdinti autoritetingais
kaikuriuos klausimus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tel
šių apskričio, Lokės parapijos.
muz. A. Nako žodžiais: Joje Vargonininkų Sąjungjj
Šių eilučių autorius, aptaręs
Amerikos Lietuvių Bendruo
Pasiliko dideliame nuliūdime
įvestas labai gražus, per visą
mūsų
kultūrinę
padėtį
tarptau
anūkas
Robert Oesterreich; anuopelnai
menės Chicagos Apygardos Kul
nūkė
Joan
Oesterreieh; brolis
kantatą daug kartų pasikartoJoseph Senkus ir jo šeima; se
tūros Taryba susirinko 1953.3. tiniu požiūriu, stabtelėjo ties
sers duktė vienuolė Sesuo Bojąs tas pats choro motyvas.
Vargonininkų Sąjungos Chi- 7 antram posėdžiui. Jame da mūsų spauda ir ypač KT orga
r a r d a (Philadelphia)
ir kiti
Tas motyvas primena lyg mal cagos provincija metiniame su
nizaciniais
reikalais.
Jo
siūly
Riminės,
draugai
ir
pažįstami.
lyvavo LB atstovai P. Gaučys,
Lietuvoj sesuo ir brolis. Laido
dą, girdimą pro atdarus bažny sirinkime, įvykusiame p. Po
tuvėmis rūpinasi
Arthur ir
dr. J. Bajerčius, žurnalistas G. mas buvo užgirtas tuojau iš
čios langus, giedant rožančių cienės puašnioje rezidencijoje,
Helen Oesterreieh.
rinkti
laikinąją
valdybą,
kuri
Galva, Lituanistikos Instituto
Priklausė prie Keistučio P a 
ar litaniją. Jis lietuviškas, cha išklausė ir priėmė narių prane
šalpos Klubo.
pirmininkas P. Jonikas, muzi priimtų statutą, galutinai api
Kūnas bus pašarvotas vaka
rakteringas mūsų giesmėms, šimus, aptarė visą eilę bendrų
kas A. Nakas, menininkas A. pavidalintų kultūrinės politikos
re Bukausko koplyčioj 10821
kartais prasiveržiąs galingiau reikalų, kurie tikimės pagyvins
Michigun Ave.
Valeška ir mūsų didysis kultū planą, ir paruoštų kultūrinės
Laidotuvės įvyks pirmadieni,
ir drąsiau. Kantatos choro par Sąjungos veikimą. Vargoninin
kovo 16 d., iš koplyčios 8:45
rinės srities organizatorius, me veiklos gaires.
vai. ryto bus atlydėta j Visu
tija vaizduoja tautos balsą, te kų Chicagos provincija, veiku
Tokia valdyba ir išrinkta:
šventųjų
parapijos
bažnyčia,
nininkas
prof.
A.
Varnas.
Tame
noro partija — Lietuvos valdo si per keliasdešimt metų, daug
kurioje j vyks g-ed ui ingos pa
pirmininkas
prof.
A.
Varnas,*
na
maldos už velionės .sielą. Po pa
vo — kunigaikščio, žadinančio stambių darbų nuveikė. Tie posėdy negalėjo dalyvauti lietu riai A. Nakas ir A. Rūkas. Te
maldų bus nulydėta į šv. K a 
zimiero kapines.
ir vedančio tautą į laisvą gyve darbai yra ryškūs religinėj mu visko teatro atstovas A. Rūkas būnie leista jai palinkėti sėk
Nuoširdžiai kviečiamo visus:
nimą. Taigi, kažkas didingo ir zikoj ir mūsų tautinėje dir ir naujai paskirtasis lietuvių mingai rikiuoti kultūrinį barą
gimines, draug-u.s ii- pažjstamus
rašytojų atstovas.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
artimo pergyvenamajam mo voje.
Chicagos apygardoje, tame pa
Nuliūdę: anūkas, anūkė, bl'O
Ils s u šeima, sesers duktė ii"
mentui.
>
Šiame susirinkime ganėtinai saulio didžiausiame lietuvių tel
kiti gimines.
Buvo laikai, kad beveik visą buvo prasilenkta su ikšioline lie kinyje* Lietuvių kultūrininkų
Laidotuvių direktorius L. Bu
Kūrinys sunkus ir reikalaująs Amerikos lietuvių muzikos ir tuviškų organizacijų patirtimi. sambrūzdis teparodo tikrą kelią
kauskas. Tel. CO 4-2228
daug darbo. Dainaviečiai prie dainos kėlimo ir palaikymo, Pirmiausia buvo rimtai stabtel ir tiems, kurie savo luobe įsijo dirba diena iš dienos. To in darbą nešė vieni vargonininkai ta ties kultūrinės politikos ir
kniausę tūnoja, tardami: nelies
tensyvaus ir nemaža pasišven ant savo pečių. Jų suorgani veiklos gairėmis. Kiekvienos
kite mūsų, nes mes ir miegoda
timo pareikalavusio darbo vai-' zuoti ir vadovaujami chorai ne
kultūrinės srities atstovas, aka mi laisviname pavergtą tautą.
sius pamatysime ir apvainikuo tik savo giedojimu bažnyčio
deminiu rimtumu dėstė lietuviš
Gediminas Galva
sime ateinantį sekmadienį. Tik se kėlė lietuvių išeivių nuotai
kos kultūros klausimus ir gvil
klausimas, ar salė pajėgs sutal ką, bet ir dainomis įvairino pa
Šveicarijos lietuviai
pinti visus? Tik tūkstantis su rengimuose padėjo ugdyti ir deno kylančias problemas. Visi
pranešėjai
sutiko,
kad
sąlygos
viršum vietų. Mažoka tokio palaikyti tautinę sąmonę. Ir
sveikina
yra
nelengvos.
Jos
nelengvos
masto koncertui. Juoba, kada kovose dėl Lietuvos išlaisvi
A. A.
"Amerikos Lietuvių Tarybai.
ypač
dėl
mū=ų
v^uomenės
ne
girdėti garsų, kad kantata Chi nimo parapinių chorų daug nu
"Mes,
Šveicarijos lietuviai,
ADOMAS BKUKNIS
rangumo kuo veikiausiai sukur
cagoje daugiau nebebus stato sipelnyta.
Ne vieną jų su
Gyveno 3123 So. Union Ave.
ti Lietuvių Bendruomenę JAV. susirinkę š. m. vasario mėn. 14
ma.
kurta giesmė šiandien skamba Visi sutapo savo nuomonėmis, d., Zueriche, Vasario 16-sios —
Mirė kovo 12 d.. 1065}, 7:30
vai.
vakaro,
Koncerte pirmoje dalyje "Dai mūsų bažnyčiose, ne viena dai kad be Lietuvių Bendruomenės Lietuvos Nepriklausomybės pa
Gimė Lietuvoj. Kilo iš j\Iaželkių apskričio, Akmenės pa
navos" vyrų, moterų ir mišrus na žavi klausytoją koncertų sukūrimo neįmanoma rimta mū skelbimo 35 metų sukaktį mi
rapijos. 101 kiškių kaimo.
choras, palydint kanklėms ir salėse.
Reikia pasakyti, kad sosios kultūros pažanga šiame nėti, sveikiname Jus, Brangūs
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko
dideliame nuliūdimo
Sekminių rageliams, išpildys 7 vargonininkų
profes nė orga krašte. Toji pažanga tegali bū Broliai ir Sesės, ir linkime Jums
žmona - - Teklė, duktė lOlvyra;
dainas. Dainos retos ir mažai nizacija nemaža padėjo pakelti ti padaryta tik kuo daugiausia sėkmės Jūsų vieningai kovai
3 sūnūs Bruno, marti A n ne;
Stanislovas, marti Ada ir Al
girdėtos. Taip pat girdėsime parapinių chorų giedojimo ir lietuvių apjungus į • organizaci dėl mūsų brangios Tėvynės —
fonsas, marti Rutli; f> a n ū k a i ;
brolis Jonas ir brolienė ieva
solistus St. Baranauską ir D.dainavimo lygį. Ir dėl to ten ją, kuriai rūpėti"! patys didieji Lietuvos laisvės.
ir daug kitų giminių, draugi; ir
Stankaitytę dainuojant solo par ka linkėti, kad toji organiza šiandienykščiai lietuviu tautos
pa?-j s t amų.
Jūsų
vieningumas
tebūna
Priklauso Cliieago's Lh-tuvių
tijas ir matysime šokant "Dai^ cija ne v;cn tik gyvuotų, bet ir uždaviniai. Jei lietuviai laisvaja mums ir viso pasaulio lietu
Praugijps.
Kūnas pašarvotas Antano M.
navos" tautinių šokių grupę, susilauktų daugiau visuomenės me pasaulyje save laiko kovoto viams pavyzdžiu tarpusavio su
Phillips koplyčioje, 3307 So.
vadovaujamą I. Eidrigevičiūtės. paramos, sustiprėtų narių skai jais už lietuvybės išlaikymą, jei sitarimui mūsų Tėvynės išlais
Lituaniea Ave.
Laidotuvės įvyks $lrmadlen],
čiumi ir savo veikla. Tokių ga- jiem: rupi tinkamai panaudoti vinimo darbe. Mūsų dėmesys
kovo 1 (i d., iš koplyčios 8:30
Programa plati ir įvairi. Taip
vai. ryto bus atlydėtas j šv.
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
pat ir žmonės. Šalia St. Bara limybių šiandien netrūksta, nes |ietuviš*kos kultūros ginklas, jei buvo ir yra į Jūsų darbus nu
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
nausko pasirodys ir D. Stankai į Ameriką yra atvykusių nau jie savo veiksmuose nėra patmir kreiptas. Kartu dėkojame už
maldų, bus nulydėtas į .šv. Ka
visą, ką Amerikos lietuviai iki
tytę, aktyviai dalyvaujanti an jų, stiprių jėgų ir, be to čiaŠ$ ir lietuvių tautos kančios
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
samblyje kaip choristė ir pas vietoje išauga talentingų, daug vienas kelias telieka — visiems šiol yra Europos lietuviams pa
gimines,
draugus ir pažjstamus
dalyvauti šioso laidotuvėse.
suglausti savus pečius. Tokia darę.
kutiniu metu pradėjusi reikštis žadančių muzikų.
Susirinkimo dalyvių vardu:
Šiandien kovojančiai lietu sanglauda ir y r a lietuviškoji
solo partijomis. Kai kurioms
Nuliūdę: žmona, duSkte, s u 
nūs,
marčios, anūkai, brolis,
kun.
J.
Navickas,
S.
Garbačiaus
žvaigždėms gęstant, j D. Stan vių tautai už savo teises į lais bendruomenė. Jos tikslas visas
broliene ir kiti gimillcS. .
kaitytę sudėtos ateities viltys. vą -Ir nepriklausomą gyvenime jėgas apjungti, padrikusius nui- kas, J. Stankus, dr. V. DarguLaidotuvių, direktorius Anta
Gražus ir sveikintinas reiškinys lietuviškoji giesme, daina ir SŲ karius suorganizuoti i gele žas, M. Milvydienė, B. Šaulytė
nas M, Phillips. YArds 7-3401
čia gimusiųjų įtraukimas j bent! muzika yra viena iš efektin- žine gretą* Ir ne vienas, pilnai ir kiti".
rą lietuviškąjį kultūrinį darbą. I giausiųjų priemonių didinti ko- nedasakydamas, nurodė, kad
M. Mondeikaitę vargonais gro- I votojų eiles ir skatinti juos mūsasis abuojiškumas bendrai
jant daug kas girelės pirmą kar- j prie nenuilstamų, ryžtingų dar siais reikalais yra savo reikalų
ią. Ji vargonų muzikos stu- |bų.
Justas Kudirka nesupratimas. Jei mes patys
Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų
dalykų: vyrams, moterims ir vaikams.
nenorime sau ir savo tautai pa
dijas baigusi Amerikoje. "Dai
dėti, nelaukime rimtos paramos Gavome didelį kiekį naujų pavasarinių
nava" pasirodys pilname sąsta
KULTŪROS TARYBA
iš šalies.
te su aštuoniasdešimčia daini
rūbų ir baltinių, ir parduodame suma

BROLIAMS"

ARTĖJANT
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Skelbiamas pirmoje ir seniausioje Lietuvių Bendrovės
Krautuvėje

Progress Furniture Company
Gyvenimo didžiausia proga papuošti savo namus su naujau
sios 1953 metų Pavasario mados rakandais ir kitomis namų
reikmenimis dėl

VELYKŲ ŠVENČIU IR VISO GYVENIMO
Kur galima sutaupyti nuo 25% iki 50%!!
Ant visu pirkinių
Ši bendrovė veda 2-jų krautuvių prekybą su vienos krau
tuvės operavimo lėšomis ir išlaidomis. Jokios kitos propa
gandos negali pasiūlyti ir patiekti geresnių vertybių už šios
bendrovės teikiamas kainas. Sekančius keletą pavyzdžių tėmykit atydžiai.

1953 metų mados šeimyniško talpumo Philco ir
Westinghouse Refrigeratoriai po
$1 QQ75
$275.00 vertės gražiausi Nylon Frize dengti dvie
jų dalių seklyčioms setai po
$1 7Q50
1953 metų mados 21 colio screen, žymių išdirbysčių Televizijos aparatai po . . . . . .
$1 7Q50
$198.00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų da-

Hl P° •

$11950

$50.00 vertės pilni lovų įrengimai: graži ldVa, ma
$2795
tracas ir springsai
65.00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio
$3950
couches po
$160.00 vertės 2-jų dalių parlor setai su lovos
$8950
įrengimais po
~.
$24.50 minkštos ir gražios televizijos kėdės —
foteliai
$16^5
$80.00 vertės 5-kių dalių Chrome Breakfast se
tai po
$4875
$95.00 vertės gražaus piešinio vilnoniai kaurai
9 x 12 dydžio po
$5950
$65.00 vertės 5-kių dalių Chrome Breakfast se
tai po
$3975
$32.50 vertės springsiniai matracai visokių dy
džių po
'
x . . . . ...
$1695
$65.'00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio
couches po
$3950
$45.00 vertės gerai padarytos ir gražiai nubaig
tos komodos po
$2975
$135.00 vertės virtuvėms' gaziniai pečiai, žymių
išdirbysčių po
$8475
$138.00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų da
lių po
$8950
$7.50 vertės 9x12 gražios klijonkos — didelis
pasirinkimas po
'...'>.
$398
$20.00 vertės visokių dydžių vatiniai matracai
po
$895
$10.00 vertės gražios lempos — pasirinkimas
visokių madų po . . . . . . . . . . .
$495
$9.00 vertės maži staliukai pastatomi prie fo
telio po
$495
$15.00 vertės visokių dydžių metalinės lovos
po
$895

Didelis Išpardavimas

•

$17.50 vertes Coil lovom spyruoklės po

,.

$995

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS
Visos Prekes Yra Pirmos Rūšies ir Pilnai Garantuotos
Jei pirkėjas nepatenkintas, gali grąžinti prekes ir visus
įmokėtus pinigus atsiimti.

ĮKŪRUS

ninkų.
Veiklos planai
žintomis kainomis.
Iki
šiol
nemaža
buvo'
pada
Ilgokai tą vakarą sūkiojaus i
KVIEČIAME ATSILANKYTI - BOSITE
Mūsų garbingasis meno sri
ansambliečių tarpe. Apžiūrėjau ryta lietuviškos kultūros bare.
PATENKINTI M0SŲ KAINOMIS IR
B. Pakšto Sekminių ragelį at Tačiau tie visi darbai buvo at ties veteranas, liaudies meno
PATARNAVIMU^-^
sivežtą iš Lietuvos, kurio garsai likti eilės pasišventėlių iki jųsvetur garsintojas, didysis maes
nuveda pas dūduojančius pie jėgos neišsisėmė ar užsidėtą tro meno kūryboje, prof. Ado
Liet uvių k r a u t u v e
naštą
pakėlė.
Kai
kuriose
sritymas
Varnas,
nors
per
70
m.
—
menėlius Lietuvos laukuose. Be se a , i m e
sikalbaut B. Takštas mane nu- p S
pasidžiaugti apčiuopia veiklusis jaunikaitis, iškėlė aiš
vedė į savo vaikystės dienas j™"* vaisiais, kitose reikalingas kias gaires: plano visuotinumą,
veiklos vieningumą ir jos tiks 3218 South Halsted Street
Chicago 8, Illinois
ten Šventosios pakrantėse, kur visuomenės talkininkavimas.
jis užgirdo pirmuosius piemenė Lietuviškos kultūros veikla lingumą, šiandieną, jo nuomolių ragelių garsus, juos pamilo
ir dalį gyvenimo pašventė va Vaidina —- Indiana Harbor
ŠEŠTADIENĮ. KOVO M£N. 14 DIENĄ I " " » " • JJ|™U'A
senas mėgėjų sanbūris
dovaudamas Vilniaus Filharmo
nijos ansamblio liaudies instru
(T6VAS) J. GRUŠO 4-riy veiksnų drama
Įį
^J-T*
mentų orkestrui. Čia pat bu
Telef. VKJTOKV 2-6172
Pradžia 7:00 vai. vak. į|
Režtouoj* — Zigmas Moliejus. įSjimUB $1.00
vo ir V. Vaitkevičius — "Daina
vos" liaudies instrumentų or-

PAVASARIO SEZONO ATIDARYMO

Krautuve Vedėjų 40 melų patyrimas vesti šia. prekybą visuomet gali pa
tiekti geriausias prekes už mažesnes kainas. Lai niekas .nenukreipia tamstų
dėmesiu nuo pastovaus lankymo šios Lietuvių Bendroves Krautuves.

JOSEPHS DRY GOODS STORE

4183 ARCHER AVE.

Prie Richmond

Kidiiimi atsineškite gazo ir elektros bilas — užsimokėsite be ekstra mokes
čių. Taipgi priimame vandens taksų, raudonojo ir mėlynojo kryžiaus audraudos mokesčius ir telefono sąskaitas, (jalitc išpirkti Amciican Express inoney
orderius — yra- saugu ir patogu. ,
Krautuvė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki b' vai. popiet. Pirmadieniais ii
ketvirtadieniais jki 9 valandos vakaro dėl Tamstų patogumo.
.-..
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— Tev. K. žvirblis, O. P.,
kovo 6 d. šv. Jono kolegijos
studentų Sigma Alpha Tau li
teratūrinėj draugijoj skaitė pa
skaitą apie šv. Tomo Akvinie
čio genialią giesmę „Verbum
SupYemum Prodiens", kurios iš
trauka „O Salutaris Hostia"
yra giedama Švč. Sakramento
adoracijos metu. Moderatorius
prof. P. Deguen ir klausytojai
paskaita buvo labai patenkinti.
Prieš paskaitą Tėv. žvirblis su
sirinkusiems Šv. Jono bažny
čioje suteikė palaiminimą švč.
Sakramentu.
Kovo 30 d. Tėv. žvirblis šv.
Brcndan (Ave. O ir E. 12th

Šeštadienis, kovo 14, 1953

-"

\JHmt\0mm^m

^mmf

Elektronines smegenys
tikrina mokesčius

H M I A V M

*

policininkų gaude
jaunuolį

KAS, KĄ IR KUR
—- Visi kviečiami J Šaunią va
kariene. Sekmadienj, kovo 15
d., 6 vai. vak. Marquette Parko
P ara PU™ salėje Įvyks šauni didel
* v a k a r i e n * t o s Parapijos Te
^ Marijonų Bendradarbių 5-to
skyriaus. Valdyba ir narės la
bai rūpinasi visus svečius gra-

Jr

•

PAVASARIO

Pačiame Chicagos miesto cen
Chicagos apylinkės mokesčių
mokėtojų lapus tikrina „elek tre vienas jaunuolis nusikaltęs
.„..„,
Kiigxi
ir polici
troninės smegenys" — specia vairavimo taisyklėms
lios skaičiavimo mašinos, dirb jos automobilio'vejamas blnd3
damos po 12 valandų per die pabėgti. Savo sena mašina jis
X Vydūno akademijai rengti
ną. Tos mašinos atranda klai atsjtrenkė į du taksiu. Susitel
Chicagoje sudarytas tarporgadų beveik kas dvidešimto mo kė net arti 80 policininkų jo
nizacinis komitetas. Kovo 10 d.
posėdyje, kur dalyvavo 20 or
kėtojo blankuose, ir jeigu klai gaudyti, tačiau jaunuolis, paii- i fJai Pavaišinti. Programoje da- j
LIETUVIŲ
ganizacijų
atstovai, išrinkta
da bus kiek žymesnė, mokėto-1 kęs savo mašiną, vienais šaluti- i ^ va . Uj a ^ l v i a Ske,1 y> S u v a l "
tam minėjimui rengti komisija
jas gaus paraginimą atsiųsti' niais laiptais pakopė vieno na-1 U l f t c , v M o t e l ? c h o r a s i r k t - P r o i
is Mažosios Lietuvos Dr-jos at
papildomą sumą. Yra atsitiki mo viršun, pabėgo stogu, į l i n - ' g r a m ą v e s k u n ' ' , u o z a s M a k a " 1
stovo Naubaro, Rašytojų Drmų, kad kaikurių yra ir permo do į YMCA pastatą ir dingo po I f*** I v a k a r i e n ? ž a d g J o atgflgn- j
jos atstovo Babrausko, Inžinie
kėta. Tokiu atveju permokėtoji licijai. Nors besivydama polici-1, y t l T § v ų M a r i J ° n u P™vincioSekmadieniais atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro
rių S-gos atst. Jurkūno, stud.
dalis grąžinama.
ja ir buvo paleidusi keletą š u ^ L
" ' V a , p n « n a « Atkočius,
skautų Vydūno Šalpos Fondo
Prie to viso darbo dirba keli vių, jaunuolis šiuo kartu ištrū- ^ 1 C ' V l s l l i e t u v i a i k v^čiami da
NESKAITOME JOKIŲ TAKSŲ
atst. Mikalavičiaus ir Liet. At- g t } p a r a p i j o s g a l § j e > B r o o l d y šimtai tarnautojų, pasinaudo ko. Tačiau iš automobilio nu-, lyvautj ir visų lauksime rytoj
ko
1 5 (L) 6 v a i
Maiąnette
gimimo Sąjūdžio atstovo.
į ^ s k a R y s p a s k a i t a „Katalikų dami 180 mašinų, iš kurių tit merio susekta, kad tai b ū u J £P a r yk o° ara
Jusu pasitikėjimas mūsų įmone nebus apviltas
P PMos salėje.
keturios yra elektroninės sme Pauliaus Fugate, kurs jau anksl
1
m o d e r n i j i Va,Sty
X Petrą* Norkaitls i l ^ Sbe'*
* *
°
genys. Jiems reikia patikrinti čiau buvo areštuotas kaip pa
Tą pačią dieną 2 vai. p.p. TT.
Už savo sunkiai uždirbtus pinigus Jūs pirksite mūsų
Rudys, Elzbieta Samiene ir Pet
Marijonų Bendradarbių 5-to
2,700,000 mokėtojų blankų. Tos bėgęs iš pataisos namų.
jmonėje naujausių modelių pirmos rūšies prekes, be jokių
— Veronika (Saltlukas) No- skaičiavimo mašinos — elektro
ronėlė Lubert, Lietuvos Vyčių
skyriaus susirinkimas bus pa
sugadinimų, brokų. Mūsų prekyboje nėra nei vieno daikto,
sendraugių nariai, Šv. Kazimie- vick, gyv. VVorcester, Mass., mi ninės smegenys — per minutę
rapijos salėje.
Namų
savininkai
pas
kuris būtų užsisenėjęs, sudulkėjęs ar ilgiau stovėjęs kaip du
ro minėjimo dienoje (kovo 1) re kovo 3 d. Ji buvo daugelio gali patikrinti 100 mokėtojų
— Gildos metinis seimas įgubernatorių
mėnesius nuo jo pagaminimo.
Centro Ritualo Komisijos pa- draugijų narė. Gimusi Lietuvo- blankų.
vyks gegužės 8 d., bet ne baMes prekiaujame tik naujomis 1953 metų modelių pre
Apie 80 namų savininkų, kaip landžio 26 d., kaip klaidingai
kelti į antro laipsnio narius. P. je, Worcester išgyveno 45 me
kėmis.
delegatai visų Chicagos namų buvo paskelbta. Seimo proga
Lubertienės du sūnūs gražiai tus. Už Veronikos sielą pamal
Karas prieš moskitus
savininkų, aplankė Illinois gu- bus perkamos plytos Nekalto
veikia su jaunais vyčiais 112-je dos atlaikytos kovo 6 d. šv. Ka
MOŠŲ PREKYBOJE KAINOS BE UŽPRAŠYMO, čia
Pietinėje
Cook
apskrities
da
Jūs pirksite visu trečdaliu pigiau negu kur kitur, ant visų
kuopoj ir Illinois-Indiana valst. zimiero bažnyčioje, tą pačią die
bernatorių Stratton prašydami, Prasidėjimo Seserų koplyčiai
lyje
susidarė
organizacija
kovai
ną palaidota šv. Jono kapinėse.
prekių kainos sužymėtos. Parduodamų prekių kokybė ga
apskrityje.
kad būtų nuimtos nuomų kont statyti (100 plytų kaštuoja
. ,„.
.prieš moskitus. Kažkodėl kai- rolės. Vienai delegacijos daliai $9.00, 500 plytų—$45.00, 1,000
rantuota.
Z T
y Z ^ J F * ^
kurie ja nepatenkinti prieš ją vadovavo W. Bradna, kurs yra plytų — $90.00). Visi, kas gaus
X Viktoras Yodelis,, gyv.
1953 metų modelių minkšti baldai, Karpen, Flextile,
OFM,
iš
Kennebunk
Port,
iškėlę bylą. Teisėjas E. Jarecki pirmininkas namų savininkų ar negaus pakvietimą į seimą
International, Brandvein, Sleepmaker, Apolstery King.
1208 W. 64 St., jau grįžo namo
Maine,
vedė
misijas
šv.
Kazi
ją pripažino teisėta, nors dar sąjungos. Kitai grupei vadova atvykti, labai maloniai prašomi
Virimui porcelano pečiai: Crown, Magic - Chief, Maytag,
iš šv. Antano ligoninės, kur
miero
parap.
bažnyčioje,
WestNorge, Eagle ir t.t.
yra viena byla dėl jos augštes- vo Mrs. E. Mollahan, kuri yra nors šimtą plytų supirkti.
jam buvo padaryta sunki ope
field,
Mass.,
kur
klebonu
yra
Šaldytuvai: Westinghouse, Norge ir daug kitų, kaip
racija. Vyčiai sendraugiai džiau
niame teisme.
Gildos valdyba
iždo sekretorė kitos namų sa
kini.
V.
Puidokas.
Misijos
pra
Servel ir t.t.
gias, kad veiklus ir pavyzdin
vininkų sąjungos
(National. — Ukrainiečių Arts Club,
ėjo
giliame
susikaupime
ir
įspū
Elektriniai dulkių siurbliai: Universal, Eureka, Hoover,
gas narys sveiksta ir neužilgo
KANADOJ
Home and Property Owners. Chicagoje, vienas iš vadovų,
dingai.
T.
V.
Gidžiūnas
yra
ne
Westinghouse.
vel bus matomas susirinkimuo
Foundation), turinčios 10,000
tik
gilus
pamokslininkas,
bet
—
Anis
Stukus
pasirašė
tre
muz. Alex J. Zabrosky, kalbės
se bei veikime.
TELEVIZIJOS APARATAI: Zenith, Sylvenia, Westingnarių.
Gubernatorius
pažadėjo
ir lietuvybės žadintojas.
jiems metams sutartį vedėjo pa
šį vakarą per radijo stotį WOhouse ir daug kitų.
— Kun. dr. M. Ražaitis, bu reigoms su nauju Vancouverio atkreipti dėmesį į jų prašymus. PA 7 vai. vakare apie „Daina
X Albinas Gudavičius, atli
Jei Jūs dešimtyje prekybų neradote sau tinkamų prekių,
Be kit ko jis pasakė, kad šiuo
klubu;
jo
alga
sieks
per
trejus
vęs
Vilkaviškio
kunigų
semina
vos"
meno
ansamblį
ir
jo
įvyks
kęs tarnybą Dėdės Šamo ka
pas mus Jūs rasite tai ko seniai jieškote, už tikrai prieinamas
metu svarstoma pakeisti dabar
riuomenėje, tarnavęs JAV ka rijos profesorius, kuris šiuo me metus iki $40,000. Jis yra vie tinius nuomininkų iškėlimo įs tantį koncertą š. m. kovo mėn.
kainas.
nas iš geriausių Kanados. spor
tu
gyvena
ir
darbuojasi
New
15
d.
4
vai.
p.
p.
Marijos
Augšt.
riuomenėje Vokietijoje, grįžo
Už $9.00 siūlomi 9x12 linoleum į vairių spalvų,
tininkų, Toronto dienr. „Star" tatymus ir gal būt — leisti re mokyklos salėje.
Yorke
Aušros
Vartų
parapijo
namo — pas Rekašius. Visi
pas mus tik
sporto skyriaus reporteris. A- ferendumo keliu pasisakyti apie
$550
je,
sunkiai
susirgo
širdies
liga
draugai ir pažįstami džiaugiasi
nuomų
kontrolę.
—
šv.
Pranciškaus
Vienuo
Už $15.00 siūlomi matracai, visų dydžių pas mus
pie jį plačiai Kanados spauda
sulaukę vieną iš savo bičiulių, ir paguldytas gydytis į ligoni
lyno Rėmėjų 2 skyr. rengia
aprašė pasirašius šią sutartį, o
tik .;
,
nę.
$950
grįžusį į civilinį gyvenimą.
„bingo"
kovo
29
d.
į
vai.
po
taip
pat
pažymėdami,
kaipo
ti
Užtaisyta
dvynuko
galva
Už $39.00 parduodami spyruokliniai matracai
— Prof. kun. S. Ylos konfe
pietų
Mrs.
A.
Skrabutienės
na
X Albertas širvinskas iš rencijomis labai patenkintos pišką lietuvį. Anis Stukus gy
pas mus tik
Gyvam išlikusiam Brodie dvy
$2900
Brighton Parko pašauktas į mergaitės, kurios atliko reko vena prie Toronto, Port Credit nukui' NeurOpsychiatriniame In muose, 2439 W. 45th PI. Mrs.
Už
$59.00
parduodami
rašomieji
stalai,
priedo
Skrabutienė ir rengėjos visus
JAV kariuomenę. Jo motina E. lekcijas vasario 28, 29 ir kovo savo naujuose namuose, bet pa
stitute Chicagoje padaryta ope maloniai priims ir pavaišins.
kėdė ir lempa tik
$3905
Širvinskienė yra Vyčių Ramo- x d P u t n a m e > C o n n . A p i e t a i sirašius šią sutartį parduoda racija, oda apdengiant jo bu
Už $129.00 parduodamos skalbiamos mašinos su
— Parengimas. Šv. P. Ma
vės bufeto vedėja ir Lietuvos m u m s r a š o N i j o l g R f l k a i t e ) g y v < namus ir išsikelia į Vancouverį. vusias atviras smegenis. Kaip
aliuminum skalbtuvu
$8900
žinome, jis buvo galva suaugęs rijos Nekalto Prasidėjimo Drau
Vyčių 36-tos bei sendraugių Hartforde, Conn., viena iš reUž
$69.00
parduodami
5
dalių
chromo
virtuvei
kuopos veikli narė. Širvinskie- kolekcijų dalyvių.
su broliuku, kurs po operacijos gija rengia „bingo" kovo 22 d.
PRANCŪZIJOJ
stalai pas mus
nės vienturtė duktė neseniai
$4900
neišlaikė. Dabar šio gyvu iš- 2 vai. p.p. Vyčių salėje 2453 W.
—
Prof.
K.
Zaikauskas,
V.
T.
įstojo į Šv. Pranciškaus seserų
Už $199.00 parduodami maži šaldytuvai pas mus
X Beneta Cicenienė, 4544 S. pirmininkas Paryžiuje, š. m. | likusio padėtis saugesnė, nes 47 St. Bus gražių dovanų. Visi
vienuolyną.
kviečiami.
be užprašymo tiktai
J•< /% OflO
California, visuomenės veikėja, vasario 27—28 ir kovo 1 d. oda aptraukus atvirą smegenų
•
Už $99.00 siūlomi kaip specialus bargen pore.
— Nekalto Prasid. Seserų
X Jonas Gedgaudas, vienas kovo 8 d. šventė gimtadienį. Ta prof. K. Zaikauskas, V. T. pir dalį sumažėjo pavojus užsikrės
virimui pečiai
Gildą rengia „bingo" balandžio
$6900
iš dosnesnių Visų šventųjų pa proga sąjungietės veikėjos iš mininkas, grįždamas iš Londo ti.
Už $149.00 parduodami 36 inch. porcelano viri
19d. 3 vai. p.p. Vengeliausko sa
rapijos šv. Vardo Draugijos na 21 kuopos ir 20 kp. atvyko ją no, buvo sustojęs Paryžiuje.
mui pečiai tiktai
rys, įtaisė draugijai velykiniam pasveikinti, pasidalinti įspū Cia jis turėjo progos pasima Centras kovai su vėžiu lėj, 4500 So. Talman Ave. Bus
$9900
džiais
ir,
be
to,
gausiai
apdo
gerų
dovanų.
Visi
kviečiami.
tyti
su
Lietuvos
Pasiuntinybės
budėjimui juostas ir kitus rei
Už $99.00 siūlomos sofos nakčiai lovos jvairių
Prie Chicagos Universiteto
vanojo
savo
geradarę.
nariais, LOK-o nariais ir L. Š. šį šeštadienį atidaromas naujas
— Balys Pakštas, žinomas
kalingus dalykus už $200.00.
spalvų tiktai
$6900
Br.
Pivariūnienė,
Chicagos
Dr-jos
Prancūzijoje
Valdyba
tautinių
instrumentų
žinovas,
Visi draugijos nariai Jonui Ged
kovai su vėžiu skyrius — ArUž $250.00 siūlomi 2 dalių svečių kambario bal
veikėja, sveikino Benetą tele bei kitais lietuvių kolonijos Pa gonne Cancer Research Hospi- dalyvaus „Dainavos" ansamblio
gaudui yra dėkingi.
dai pas mus tik
J -| O O 0 0
grama ir atsiuntė dovaną iš ryžiuje asmenimis. Kovo 1 d. P. tal, kur dviejų milionų voltų koncerto programoje š. m. ko
Už $250.00 siūlomi miegamo kambario baldai 3
X Šv. Kazimiero Akademijos Pittsburgh, Pa. Benetos vyras K. Zaikauskas atsilankė į Lie Rentgeno spinduliais (X-ray) vo mėn. 15 d. grodamas tauti
dalių tiktai
$ H g Q00
Rėmėjų Visų šventųjų parapi Pranas Cicėnas visus susirin tuvių pamaldas ir popiet išvy bus gydomi vėžio ir kiti skaudu nių instrumentų orkestre.
Už 129.00 parduodami vilnoniai kilimai įvairių
liai. Universiteto ligoninė kai
jos skyriaus vakarienė buvo kusius skaniai pavaišino savo ko lėktuvu Vokietijon.
— Ūkininkų Sąjungos na
spalvų, 9 x 12 tiktai
skaniai paruošta. Visų šventų krautuvės gaminiais.
$6900
— Dr. S. Bačkis š. m. vasario nuoja $4,200,000. Prie naujų riams ir bičiuliams. Žiauriai kan
jų parap. mokyklos vaikai ge
Už $39.00 siūlomos vaikams lovutės, beržo ar
X Juozas Brazaitis, lietuvių 21—23 d. buvojo Londone. Eur. vėžio gydymo įtaisų dirba tech kinama pavergtoje Tėvynėje
rai atliko meninę programą. Va literatūros profesorius, atvyks Sąjūdžio Centro ir Rytų Ko nikė Elena Malevitis.
klevo medžio tik
mūsų tauta, o ypatingai didžios
$2900
karo vedėju buvo kun. kleb. J. ta iš New Yorko Chicagoje ren misijos vice-pirmininkas dr. S.
Už $39.00 parduodami vaikams vežimėliai įvai
baudžiavos naikinami ūkinin
suuliiiskas. Vakarienės suruoši giamoje Maironio akademijoje Bačkis š. m. vasario 21—23 d.
Auga priemiesčiai
kai. Tos brolių kančios, o mūsų
rių spalvų tiktai
$2900
mui daug dirbo skyr. pirm. Ne- kovo 22 d. skaityti paskaitos lankėsi Londone, kur dalyvavo
didžiausias
noras
grįžti
į
Tė
Už $39.00 parduodamos knygoms spintos su stik
Chicagos priemiesčiai smar
dvarienė ir kitos.
vynę
—
įpareigoja
mus
visus
apie Maironį. Prof. Brazaitis ka tos komisijos biuro posėdžiuo kiai auga ir juose kuriasi nau
lo durimis pas mus
$2900
ro metais buvo parengęs plačią se. Tąja proga jisai dalyvavo ji prekybos centrai. Marshall kuo daugiausia dirbti, kad kanUž $19.00 siūlomos metalinės lovos visų dydžių
X L. Vyčių sendraugių kuo ir išsamią studiją, Maironio mo Vasario 16 d. minėjime Londo
Field bendrovė turėdama tai kinamieji būtų greičiau išlalapas mus tik
pa pastarajame susirinkime iš nografiją, kuriai tačiau nebuvo ne.
$900
galvoje
yra
pasiryžusi
atidaryti
vinti.
Mes
tvirtai
tikime,
kad
rinko atstovus j Tėvų Marijonų lemta pasirodyti.
Vilnoniai grindims takai įvairių spalvų 27 inch
naują
savo
padalinį
Skokie
mie,
^
s
išlaisvinti
tai
sugriautų
—
Lietuvos
atstovas
ir
ponia
Bendradarbių Draugijos šeimą
pločio už yardą
ukl
$295
taip pat turi
X (J ražu te Sirutienė (Šlape- O. Bačkiene Vasario 16 d. pro stelyje, į tą reikalą investuoda- me »r U atstatymui
ir paskyrė auką.
Rašomos mašinėlės su lietuvišku šriftu, radio
0ŠtlS
- „ „ ...
T
c .
ljrtė), lituanistė, š. m. kovo ga surengė pas save priėmimą, ma $20 milionų.
aparatai, elektriniai garo prosai tiktai po . . $12»5
X Aleksas Siliunas, buvęs
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga,
mėn. 16 dieną, 7 vai. 15 min. kuriame dalyvavo apie penkisVisas prekes pristatome iki 150 mylių už Chicagos be
Vii ko narys, guli ligoninėje, kur
dalyvaudama Lietuvos išlaisvivakare skaitys Lietuvių Kal dešimt svečių — Lietuvos drau
Išmetė
veteraną
neseniai jam padaryta operaci
primokėjimo.
vinimo darbuose ir planavime
bos Draugijos kalbos valandė gų — prancūzų, estų, latvių ir
Invalidu likęs karo veteranas dėl jos ūkių atstatymo, nori
ja. Ligonis sveiksta dr. TumaVISKAS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS BE NUOŠIMČIŲ
lėje per Sofijos Barčus radio lietuvių visuomenės veikėjų.
Paul Peters buvo išmestas iš kiek galima daugiau įtraukti į
sonio priežiūroje.
programą paskaitą, tema „Pir
— Lietuvių Studentų Sekci buto į gatvę su visa šeima ir j šiuos darbus savo .narių ir ar
X Ona Marija Pupnikaite, moji gimtosios kalbos mokyto jos visuotiname susirinkime va- šu visa savo manta. Jis turi timųjų. Dideles kliūtis sudaro
lankanti Marijos Augštesniąją ja".
sario 26-tą J. Masiulis skaitė j žmoną, tris vaikus, o jų paja- tolumas vienų nuo kitų gyvenaalf
mokyklą, laimėjo pirmą premi
jmų vietovių. Adresams pasi
X S g t Pranas Petkūnas, Ju paskaitą: „Politiniai sąjūdžiai mos — $18.90 per mėnesį.
ją $200 už šūkį susisiekimo sau lijos
Petkūnienės
Brighton Lietuvoje". Toji paskaita — tę
keitus, nutrūksta ir ryšiai.
gumo konkurse.
Park veikėjos sūnus, grįžo iš sinys praeitojo paskaitų ciklo
IkllUVO
' *
Lietuvos Ūkininkų Sąjungos
. j Centro Valdyba šiuo kviečia atX J. Vaišvilas, Draugo skai Korėjos namo poilsiui. Mamy tautiniais klausimais.
ĮmonSs vedėjas JUSTAS LIEPONIS ,
The Arctic Ice Cream Co. L ^ ^ s a V Q n a r i u s b e į k i t u s
tė,
brolis
ir
pažįstami
džiaugia
tytojas iš Brighton Parko, gu
— B. Bučinskas, verslinin
li Southtown ligoninėj po ope si sulaukę ilgai nematyto sve kas, neseniai išvykęs į JAV, šio Chicagoje patraukta atsakomy- ū k i n i n k u s > agronomus, ekonočio. Linkime gražių atostogų. mis dienomis vėl grįžo keletai bėn už vengimą mokėti valsty- m i s t u s i r k t p r i s i u n č i a n t s a v o
racijos.
Telef. VIctory 2-4226
binius mokesčius.
adresus Centro Valdybai šiuo
mėnesių
į
Paryžių.
X Visų šventųjų parapijos
X Lola Krunsalu, gyv. Caadresu: Mr. J. Diamentis, 1530
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais '«** ketvirtadieniais nuo
Šv. Vardo Draugijos nariai ko lifornijoje, susilaukė sūnaus.
— „Ateities" Draugovės Pa
Keičiasi pareigūnai
j So. Kenneth Ave., Chicago 23,
9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro, sekmadieniais nuo 10 vai.
vo 8 d. turėjo rekolekcijas, ku Jos motina Ona Banevičius ta ryžiuje paskutiniame susirinki
Valstybės prokuroro įstaigo- 111. Adresai tuojaus reikalingi
ryto iki 5 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 vai. ryto
rias vedė kun. Malin-Malinaus- proga sveikindama dukrą u i me kun. dr. F. Jucevičius skai
je atsisakė nuo pareigų penki organizaciniams reikalams, tai
iki 6 vai. vakaro.
kas, Marijos AugStesnės mo sakė „Draugą" visiems me tė paskaitą „Ateitininkų užda
tarnautojai, pasiryžę pereiti į prašome skubiai prisiųsti.
L.
kyklos kapelionas.
tams. Gražus pavyzdys.
viniai tremtyje".
advokatūrą.
L. Ū. S-gos CENTRO Valdyba
#
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IŠPARDAVIMAS
PREKYBOS NAMUOSE
t

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Furniture Center Inc.

3222-24-26 South Halsted Street
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