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120 ŽMONIŲ ŽUVO VIEŠBUCIO GAISRE Prancūzų Komunistu Pralaimėjimas; 
Spręs Vokietijos Klausimą Ženevoje 
<"Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

Laikinai komunistų pavo- j das Thorezas susiraukęs, 
jus Prancūzijoje pašalintas greit apleido salę nesakyda-
ir Thorezas nebegrasina pra- ; mas nei žodžio. 
ncūzams, kaip Damokli0 kar i Aurioliui atsisėdus į par-
das pakabintas virš jų gal- i lamento pirmininko vietą, 
vų. dabar radikalams palieka 

Komunistai visą laiką mei laisvas kelias jų kandidatui 
likavosi socialistams, žade- j Herriotui ji Respublikos Pre-
dami jiems naujoje vyriau- jzidentus. 
sybėje geras vietas, kad tik j šie pirmieji parlamento 
jie balsuotų už Thorezo kan- rinkimai įnešė kiek šviesos 
didatūrą į vyriausybes pir- j į Prancūzijos #vidaus poli-
mininkus. Bet socialistų tar- tinį gyvenimą. Bet žaidimas 
pe nebuvo bendros nuomo- dar nebaigtas, 
"nes kad reikia eiti išvien 
su komunistais. Kai kurie iš 
jų net smarkiai išsitarė prieš 
tokio bloko sudarymą ir kaip Susitarimas, kurį Byrne-
Deprieux buvęs ministras sas su Bevinu pasirašė Wa-
pareiškė: jshingtone, galutinai suregu- Liepsnos šoka per langus VVinecoff vieši učio Atlanta miesto vidurmiesty, ugniaga-

— Jei jūs duositės dabar l i u o 3 a dviejų zonų Vokieti- j siams skubant jas užgesinti ir išgelbėti sv gautuosius svečius. Vėliausiomis žiniomis 
komunistams paimti valdžią, I J°3e sujungimą, dėl ko an- Į suskaityta 120 aukų lavonai. (Acme Telephoto? 
jie niekad jos nepaleis iš s a J glai jau senai derėjosi su a-
vo rankų. Jūs turite reikalo menkieciais. 
su nacionalistine svetimos Reikia pastebėti, kad šis 
valstybės interesams tarnau , susitarimas įvyko' kaip tik 
jančia partija, kuriai tėvy- j išvakarėse, kada "'Keturi" 
nes meilė kilo tik tada, kai turi pradėti svarstyti Vokie-
vokiečiai užpuolė Rusiją ir j tijos klausimą. Dabar anglo-
šiandien komunistai turi tik į saksai galės pasakyti pran-
vienintėlį tikslą, tai paskan- cūzams ir rusams: 
dinti mus sovietiškoje hege
monijoje. 

Anglu-Amerikiecių Zonų 
Sujungimas 

Išklausys Argumentus Sausio 14 d.; 
UMW Angliakasiai Grižo į Kasyklas 
VVASHINGTON, gruodžio kų šiandien pasiūlė AFL 

9. — Vyriausias Teismas United Mine VVorkers unijos 
šiandien pranešė jis padą- prezidentą kaipo nacionali-
rys apžvalgą $3,510,000 nu- nes darbiečių partijos kan-
teisimą United Mine Work- didatą į\ Amerikos preziden-
er s Unijos ir jos prezidento tus, ir sakė darbininkai tu-
John L. Lewis, ir nustatė retų "vienbalsiai" užgirti jo 
sausio 14 d. išklausyti ad- nominavimą. 
vokatų argumentų. Normale 

Reikalauja Mirties 
Naciu Gydytojam! 

procedūra, unija ir valdžia 
abidvi gaus po valandą žo
džiu argumentuoti savo by
lą, nebent teismas duotų 
daugiau laiko. 

Teismo pranešimas buvo , l j a" &ruo^- y-
NUERNBERGAS, Vokie-

- U. S. pro-
padarytas tuo pat metu, kai ! ™ s b r i f Sen* Tel{°\d 

KJ 4. • i.-i i. *• i-«i Taylor apibrėždamas byla 
šimtai tūkstančiu anghaka- . \ • r J -j n MM f • • « pnes 22 vyrus ir vieną mosiu, klausydami Lewiso įsa • f . , f . . : 7* , _ . v . , , , -i ten gydytojus, kaltinamus kymo, grjzo i kasyklas ir vel , . , . . . 

— Mes jus jau senai pra
šėme prisidėti prie sujungi-

Kitas socialistų atstovas mo keturių Vokietijos zonų, 
Philip pabrėžė: kad leidus Vokietijai atsi-

— Mums reikia pasirink- statyti ir pačiai išmisti, kad 

Egiptas Nori Kariuomenių Atėmimo; 
Molotovas Nebenori Cenzo Pas Save 

ti kelią tarp laisvės ir tira-
nijos. 

LAKE SUCCESS, N. Y., 
gruod. 9. — Egiptas šian
dien pasiūlė UNai planą pra
dėjimui atėmimo kariuome
nių iš užsienio kraštų, ir 
bendrą jėgų demobilizaciją. 
Pasiūlyme taip pat reikalau
ta tuoj atimti by kokią jė
gą stovinčią svetimame kraš 
te be "laisvo sutikimo" to 

ji nebūtų; mūsų apsunkinimo 
našta. Bet jūs atsisakėt. Jūs 

Aišku, esant tokiam nesu- turėjote pilną laisvę pasi
tikimai, komunistai negalė- rinkti. Bet mes laikomės sa-
jo tikėtis iš socialistų, kad i vo ir dabar mes galime pa-
jie palaikys jų kandidatą į laukti. 
vyriausybę, tad štai kodėl j Iki šiam laikui Vokietijos 
kada buvo renkamas parla- okupacija anglams ir ame-
mento pirmininkas, komu- rikiečiams brangiai atsiėjo: 
nistai paskutinę valandą iš- anglai per metug išleisdavo i ~ 
statė savo kandidatą Cachi- 200 milijonų dolerių, o ame- Kayseris Bu s Naujosios 
ną. Tu 0 jie lyg norėjo paro- rikiečiai 400 milijonų. Pagal Vokietijos Prezidentu 
dyti savo manifestaciją prieš įvykusį susitarimą, sujun

gus abi Vokietijos zonas, 
pirmaisiais metais išlaidos 
bus dar stambios, bet už tai 
1950 mėtis anglosaksams ne-

Pirmą kartą jų apskaičia- bereikės pridėti nė vieno do-
vimas nepasisekė ir komu- j lerio Vokietijos okupacijai. 
nistai jaučiasi pralaimėję 
pirmą mūšį. 

ter i0 reikalaujama." Angli
ja ir Amerika smarkiai prie
šinosi, šiam pasiūlymui, nes 
einant juo, Amerika galėtų 
būti priversta pasitraukti iš 
Panamos kanalo įsitvirtini
mų. 

Pirmiau Sutiko, Dabar 
Nenori . 

Inieii Padėjo 

pasuko krašto industriją at
gal į normales vežės. 

Neatžymėjo Bylą 
Valdžia buvo prašiusi vy

riausiąjį teismą "visuomenės 
interesui'' paskubinti bylos 

darymu visokių baisių iš
bandymų ant gyvų aukų, pa
reiškė : * 'trečiasis Reichas 
mirė nuo savo nuodų", ir 
kad kaltinamieji prisidėjo 
prie to nunuodijimo. 

Atidarydamas nacių teis-
išklausymą bet streiko su- m * P™* amerikiečių tribu-

Nugalėti Komunistus,̂ 2 r̂rr £ S r iSS-ES? S E ' i S nomnai buvo prašalintas Le-
. vU . . kaipo žudikai kurie po Hit-

wiso nutarimu užbaigti an- L " z ' r , . Paryžiaus laikraščiai sian- ,. , .. T* lenu užnuodijo visą vokie-,. - . - . %mc» i - ghakasių streiką sestadie- -. ,. . J _ .. lcių medicinos profesiją. 

PARYŽIUS, gruod. 9. — 
iryžiaus laikraščiai šian 

dien rasė, kad MRP laimė 
j imag virš komunistų vakar y;J,'. ,. 

Teismo nuosprendis svars 

krašto vyriausybės. j Rusijos vyriausias delega-
Naujasis pasiūlymas DU- j * * Molotovas šiandien su-

vo perrašymas ankstyvesnio I k r e t g optimistus savo 
pasiūlymo, reikalaujančio vi- I pareiškimu, kad jis nieku 
_.. i—-.'. 1.. _*=„•— islbūdu nesutinka leidimui da-sų kariuomenių atėmimo iš 
svetur, išskiriant • 'kur čar- ! r v t i c e n z j* Rusijos kariuo-

menės jėgų pačioje Rusijoje. 
Anksčiau iis buvo sakęs ne-

socialistus. 
Komunistams Manevras 

Nepasisekė 

Socialistas Vincentas Au-
riolis iš 599 balsuojančių su-

Rusų ir Prancūzų Zonose 
Padėtis Blogėja 

Rusai savo zoną sistema-
rinko 284 balsus, tuo tarpu tiškai visą laiką plėšė ir vis-
komunistas Cachinas tik 170 ; ką vežė Rusijos giiumon, no-
balsų. Tokiu būdur parla
mento pirmininku neginčiji-
mai buvo išrinktas Auriolis. 

MRP ir kitos dešiniosios 
partijos suprato, kad jei jos 
nebalsuos už socialistų kan
didatą, tai rizikuos išprovo
kuoti susijungimą tarp ko
munistų ir socialistų per 
naujosios vyriausybes rinki- Amerika prisidėtų prie mai-
mą, ko jie ir bijojo, kad Tho- tinimo jųj zonos, 
rezas kitą. dieną nesurinktų ; Prancūzų zonoje bado pa
baisų daugumos, todėl Jk | vojus irgi netolimas. Kaip 
visi nutarė palaikyti Aurio- , skelbia prancūzų vyriausybe, 
lio kandidatūrą. i ten duonos užteks tik keliom 

Komunistai šiuo pralai- savaitėm, o vėliau niekas 

rėdami atstatyti savo indus
triją ir ekonominį gyveni
mą, bet visai nekreipdami 
dėmesio kaip išmis tie 22 
milijonai vokiečių, kurie gy
vena už " geležinės uždan
gos." Šiandien rusai jau y-
ra linkę pakelti truputį tos 
".geležinės uždangos' \ kad 

mėjimu buvo nepatenkinti. 
Kada visi atstovai plojo nau 
jai išrinktam pirmininkui, 
komunistai pasiliko sėdėti 

nežino kaip bus. Tuo būdu 
ji irgi yra verčiama ekono
miškai prisidėti prie zonų 
suvienijimo, jei nori ką gau-

savo suoluose tylūs, 0 JU va- ti iš Ruhro krašto. 

Iš šio dviejų zonų sujun
gimo didelę įtaką turės krikš 
čionių-socialistų partija, ku
ri vakarų Vokietijoje yra 
stipriai išsiplėtusi. Jau da
bar plačiai kalbama, kad 
naujosios federalinės Vokie
tijos prezidentu greičiausiai 
būsiąs krikščionių-socialistų 
partijos atstovas Kayseris, 
kuris esąs šiuo momentu tin
kamiausias kandidatas šiai 
vietai. 

Bet visa tai dar rrieša-
ky. Dabar "Keturi'* nori ap
tarti tik pagrindinius klau
simus, sustatyti dienotvarkę 
ir susitarti dėl vietos kur 
liūtui sušaukta konferencija 
Vokietijos klausimui spręsti. 

Yra tikros žinios, kad to
kia konferencija būsianti su
šaukta sausio mėnesio pa
baigoje Ženevoje ir į ją bū
siančios pakviestos dalyvau
ti Vokietijos kaimyninės vai 
stybės, kaip Lenkija, Olan
dija, Belgija ir Liuksembur
gas. 

Svarstant Vokietijos klau
simą, būsiąs iškeltas ir 
Austrijos evakuacijos klau
simas. V y t Arūnas 

dienos rinkimuose respubli
kos patariamą j ai tarybai 
paėjo iš dešiniųjų respubli
konų laisvės partijos narių 
paramos. Daviniai iš balsa
vimo davė MRP partijai 62 
iš 200 vietų. 

tyti bylą buvo padarytas pa- SandOMld SuddTyfl 
prastu būdu, ir niekaip ne
buvo kitaip atžymėtas. Vyriausybę Egipte 

New Yorkui Gresia 
CAIRO, Egiptas, gruodžio 

9. — Karalius Parouk šian-
. dien prašė buvusį premjerą 

UOStO LaiVŲ S t r e i k a S ' M a h m o u d Fahmy Nokrachi 
NEW YORKAS gruod. 9. Į P a s h a ' r a d i s t ų partijos va-

_ "Tugbcat" savininkams d a . ."daryt i nauj ą Egipto 
ir unijos viršininkams ruo-1 £ r • u »J b % « v " * a 

šiantis derėtis dėl naujos su- I ^ m ^ . 1Tu3{ S , d k y ^ a -
tarties, New York uostui I ̂ a ****** n

k u n s v a k a r 

šiandien grėsė naujas trauk- atsistatydino. Tas^ rezigna-

Graikija Sutvirtina 
Pasienio Pozicijas 

ATĖNAI, gruod. 9. — 
Šiandien raportuota jog Grai 
kija, kuri prieš UNą kaltina , 

į tris savo šiaurės kaimynus j iaįvių streikas. Internatio- \vlmas
 v

s u d a r e nauj>a / " S u 
sipriešina * cenzo d a r y n v a i ! J M s i e n ' į . P r a l a u ž i , n u v P a ! t a - > a l Longshoremen s Ass'n 
svetimuose kraštuose ir Ru-! r o m , s d l e n < ? m , S 8 u t v ! r t i n o | ska las 333, kuris suparah-

savo sargybimų pozicijas i žavo uostą ilgu streiku šių sijoje. 
Nors komisija vakar p r i - 1 * * * * * * ^ T l J ^ ^ I " ^ P r a d ž i o J e J * ? 0 * p r a " . . . . . j pranešta. kad kova pnes 
e rezoliuciją rekomenduo- ! _ ,. ' v . 

partizanus šiaurėje yra su
intensyvinama. 

eme 
j ant nutraukimu ryšių su 
Franco valdžia Ispanijoje, 
tas pasiūlymas turi dar bū
ti balsuojamas bendroje se
sijoje, kur, tikimasi, U. S. 
ir Anglija visiškai jam prie
šinsis. 

• i 

KALENDORIUS 
Gruodžio 10 d.: Šv. Mel-

chiadas; senovės: Edmintas 
ir Avietė. 

Gruodžio 11 d.: 6v. Dama-
zas, popiežius; senovės: Val-
dis ir Dirvone. ^ 

Numetė Maisto Žydams 
* Po Laivo Nelaimes 

JERUZALE, gruod. 9. — 
Britų bombonešiai šiandien 
numetė penkis tonus mais
to ir reikmenų 800 žydų, ku
rių laivas, važiuojąs į Pales
tiną, sudužo ant Syrina sa
los, netoli Dodekanų. Britų 
karo laivai skuba \ tą salą. 

vedimą naujo streiko baisa 
vimo narių tarpe. 

Dar nenustatyta diena 
balsavimui. Unija nori $1 
dienai algų pakėlimo ir dar
bo savaitės sumažinimo iš 
48 į 40 valandų. 

egiptiečių krizę dėl Sudano 
nepri klausomybės. 

Sprogimai Sandėlyje 
lebekrato Sanghajy 

ŠANGHAJUS, Kinija, gr. 
9. — Sprogimai kartas nuo 
karto tebevyko dar šį rytą 
Kinijos kariuomenes ginklų 
sandėlyje čia. Oficialiai pra
nešta, kad aštuoni žmonės 
žuvo. 

Sprogimai kilo po to, kai 
kareivis netyčia išmetė ran
kinę granatą. Anksčiau bu-

BUFFALO, N. Y., gruod. | vo manyta, jog tai buvo sa-
9. — CIO-UAW lokalas iš I botierių darbas. 
1,500 Bell Aircraft darbinin-

Sovietai Užginčija 
Žinias Apie Staliną 

LONDONAS, gruod. 9. — 
Rusijos ambasados narys, 
pavadindamas gandus girdi-

UAW Lokalas Pasiūlo 
Lewisą 1 Prezidentus 

. Vėliausių Žinių Santrauka 
— Pataisydamas pirmą raportą, vyriausias teismas va

kar pranešė svarstys darbdavių-unijom bylą dėl T^žvaizdų 
teises priklausyti prie unijų kolektyviem derejimuisi. 

— Šimtai tūkstančių, ispanų demonstravo prieš UNos 
nutarimą nutraukti ryšius a i Ispa»ija, Franco kalboje m u s &* *r k i t < u r būk dikta-
pasmerkė komunistus ir kišimąsi j Ispanijos reikalus. * o r i u s S t ^ i n * s yra arti mir-

— Nežiūrint Rusijos priešinimosi, Vakarų M i r t i m i - j t i e s ' fal
l
netm,iręS \ ? T T 

. v . v , / j . , \ v. , , .. na spekuliacija , sake bol-
nistrai pasiryžę išklausyti visas norinčias pasnakyti ma-. ̂ jįL v i r š i n i n k a s y r a -ge
zas tautas, kuomet vyks Vokietijos sutarties diskusijos. ! liausioie sveikatoje". 

— Liuksusinis laivas Europa, prancūzu pavadintas Li--
berte, guli Prancūzijos uoste, pakrypęs amt šono, Prancū-; * ORAS 
zai mano bus galima jį atitaisyti tolimesniam plaukioji- Debesuota. Šalčiau. Saulė 
mui. teka 7:07; leidžiasi 4:21. 



= iSB - 3 S 5 S = S 3 = 
xDIE^RMTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
aaagįffaaaMaejj i . , • ,111,1.., m i 

Antradienis, gruod. 10, 1M& 

Pietų Tyrolio Slėniuose Ir Kalnuose * į « » j * 
Mey, lilmois KF.LIOS NTOTRIPOS IS d. ITALIJOS 

Rašo M. Matukas 
(Pabaiga) 

ValgHj Gaminime 
Slerns Kai Kur 

Gruodžio 14 d.f 7 vai. va-

PRIŽJCRĖJIMAS 
Bažnytinės pamaldos turi takumbose. 

būti laikomos vien tik pas-; 1 9 2 g metuose įvyko pat 
kirtomis vietomis ir tokiu j kutinis šėtoniškas suvaržy-
būdu yra uždraudžiamos vie j m a s j ^ g deportavo visus 
šos procesijos. Kartais vai- vienuolius ir dvasiškius, ku-

se prasiliejo daug kraujo ir k a r e william Baladinskio 
p:r kurį laiką bažnyčia tu- s v e t a ine j bu s prakalbos. Kai 
rejo pasislėpti urvuc?e, ka- b ž g p ^ g e s iš Lietuvos nuo 

valgius; pav. ''saldžia-rūgs-
tis kepsnis": jautiena, "gin-
ger-Bnaps", pomidorai, ra-
zinkai, citrina, muštarda ir 
kitkas; arba "kiaulienos pa-

Pageidautina lietuviškiems Tokio rinkinio Amerikoje 
laikraščiams rinkti ir at-; neturime; reikalui esant, 
spausdinti tikrųjų lietuviškų kad ir atsakyti tokiam Steni 

jus", kuriame prie kiaulie-
Antradienio ryte, per YVM j n<>s p r idedama b r u s s e 1 s 

AQ radio stotį, girdėjosi 15 į 8 p r outs ir žali pipirai, šven-
minučių programa apie Lie-1 t § m p a t a r § v i r t i . 'lietuvišką 
fcrvą ir lietuviškus valgius, maalionkų sriubą", kurion 
Programa užvardinta "Food ! d edama bulvės juoda duo-
Magįcian" buvo perduota iš Į na, maslionkos sviestas ii 

Spring Valloy ir a^vHn- j New Yorko per tfBC radio j ukeris kilimėlis! 

bolševike teroro arba ko
munistu ^cjai , Croniufl 
Didginas. 

(t. y., ne lenkiškų, rusiškų 
ar vokiškų) valgių receptus. 

džia djoda leidimus, bet tik r i e n ė ra meksikiečiai gimę ^ s miestelių Uetuviai kvie-į tinklą. Programoje, Osborn | K a i kurios lietuvės, gir-
po didelių prašymų. Tokie s v e t u r Valstybė pasisavino čiami atsilankyti ir pasiklau. Sterns teisingai, ryškiai ir dėjusios programą, pamšė 
suvaržymai daugiausia erzi- v i s ą j ų turtą ir išvarė iš syti įdomių kalbų ir žinių, pagirtinai atpasakojo Lietu- j sternsui, pagirdamos rimtą-
na Meksikos žmones, nes jie Meksikos. Po tokio įstaty- kokių_dar niekur negirdė- j vos J į ^ J * . _ ^ i e ^ u v ^ k i ,Jmę | J% programos dalį, bet kves-

"lietuviškus nuoširdžiai myli panašius ti- m o buvo daug pralieta krau- Jo™- Taipgi išgirsime, kaip 
kėjimo išsireiškimus. O kas j 0 f n e g Meksikos žmonės bu- j gyvena lietu iai Vokietijoj 
daugiau, valdžia turi nuola- v o nuoširdžiai prisirišę prie i r kaip eina kova už atga-
tinę privilegiją visad klau- t ų vienuolių, nes jųjų ranko- vimą Lietuvai laisvės ir ne-
sytis pamokslų ir spręsti ^ fcuv0 geriausios mokyk- I priklausomybes. 
tinkamumą. los ir panašios įstaigos. 

Vienuolynai gali būti stei | šiuo laiku Katalikų Baž-
giami tik su valdžios leidi- nyeios reikalai stovi gana 
mu. Visi vienuolynai yra ir-jg e rai, nors konstitucijos ir 
gi valdžios nuosavybė ir po' s t a tymai prieš religiją nėra 
nuolatine priežiūra valdžios panaikinti, ne s dvasiški j a 
atstovybės. sumaniau tvarkosi ir ma 

Nė vienas kunigas ar vie- tosi, kad gali būti taikingai 
nuolis negali balsuoti vai- gyvenimas Meksikoje. 
džios atstovybės išrinkime 
ir pats kunigas negali pasi- V - j n l /uLcfa? 
statyti save kandidatu į vai- lwĮ |J f J1**10" 
džios pareigas. Politiniame Labdarybės vajus gerai 
gyvenime dvasiškija neturi vyksta. Daugelis prašo kny-
jokio balso ir jcsics likimas gelių nusiųsti į Detroit, Cle-
priklauso visiškai nuo val-veland, Grand Rapids, Bal-

Įėjimas į salę nemokama? 
Albinas PUipaitis. 

Reng. komisijos nary' 

ir kalba ir .prieškarinę Lie- tijonuodamos 
tuvos ekonominę būklę: pro- receptus', 
gresą. eksportų ir importų 
rūšis, ir t.t. 

Tačiau, paduodamas "lie
tuviškus '' valgių receptus, 
Mt. Sterns kažin į kokią ša
lį nuklydo. Jo receptai netu
rėjo panašumo į lietuviškus 

g; —rr O M 

džios. 

PERSEKIOJIMAI 

1873 m. 1917. 1926 m. 

timore New York Brook-
lyn ir kitus miestus. 

Jei kas norite gauti lab
darybės vajaus knygelių, 

Meksikoje buvo persekioji- kreipkitės šiuo adresu: Lith 
mai, nes tuose metuose vai- uanian Roman Catholic Cha-
džia paskelbė savo suvaržy-! rities, 4557 So. Wood Str., 
mus bažnyčių. Tuose laikuo- Chicago, 111. 

riARCUTI/ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS * 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., Į9Į" 

WHFC -1451 kikycles 
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 

valandos vakare. 
EXTKA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki S v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

o. Western Ave., Chicago, 111. 
m Telefonas — GROvehiU 2242 
m g B B B w 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimas 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS:*nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartį. 

sui, nėra iš kur semtis me
džiagos. J. D. 

RADIO SERVICE CO. 
«344 W. 25th S t 

CkMro. HL 

TISAS DARBAI GARANTUOTAS 

TtUsom T1?Ų IMlrbysčtų 
TlBokius Modelius 

DYKAI APKALNAVLMAS 
Paimam Ii namu Ir pristatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes tarime KadlJu | s Ui ką |r 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas vėl iausių 
Musikos Rekordų. 

Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONUOEITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais iki »:t0 Tai. 

Tikslus tyrimas Contact Stikiai 
Orthoptic Gydymas Stiklus Atnaujinu. 

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK R O A D 
(Virš Metropolitan State Bank) 

Tel. CANal 7339 
Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

~J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana . 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 W e s t 63rd Stree t 
HOUR8: Daily 6 to 3 P. M. 

Saturdays fJ A. M. to 8 i'. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

37 BORTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą. 

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 

OPTOMETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos gat. 
Telefonas CANAL 0523. Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
šeštad. 9:30 a. m. iki 6:00 p. m. 

į KENDUOJAME GRINDŲ 
TRIN1MO MASINAS — 
TIKTAI 

NEDAB 

$150 
I D I E N ^ . 

KoLdid esne produkcija bus atsiekta, tai 
-

mažas turinys elektrinių prekių kurių ran-

dasi pardavimui yra skiriama dabar tiktai 
krautuvininkams. . 

Mes Esame AGENTAI Dei 
BfiJIJAMIN MOORE MALIAVŲ 

I R VARNlftV, taipgi — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIAU, ir — 
RKM-TOME TALSPAR. 

Turime Gražų Pasl rinkinis 
l M I m . SIENINft8 FOPIEROS 

Duodame 90% Nuolaida! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

Ofis. Tel VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4^04 Archer Avenue 
LGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. 

Dr. f . C. Winskunas 
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
| 242U H. M&rąoette Bd. 
| OflM TtU PBOipMt *m 

BM. TeL: HEMkMk liX># 
VALANDOS: 

a\xo 2 Iki 4 popiet; 6 Iki B vak., ir 
Trečiadieniais pagal sutarti. 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPubllc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—6 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vaL vakare. 
Trečiadienio vakarą!• ir taipgi 

HalTnaiUanlali pagal iutarų. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namų.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and 8UR0O0N 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VALANDOS: S — 4 popiet, C:It — 
1:10 Takarals. Tračlad. pacal sutartj. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Pen k tad ten iais 
VAL: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 & Halsted S t , Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 
TeL: GROvehiU 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
( J O V A I Š A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

CDargis Vaistines Name) 
OFISO VALAKDOS: 

Kaadlea auo S lkl 4pp. ir • lkl S • . 
(Trečiad.. ir fteitad., pagal sutarti 1 

w UO i ^ L b l D V l V UJUkLAM^i UtkAVUimsJO A 
^ 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Res. Tel.: MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nqo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
S*kmad. nuo 10 iki 12 vai. diena-

Kada prekių turinys pakils užtenkamai ir 

galėsime priimti užsakymus del beverk vi

sų rūšių prekių, tada bus viešai pasketbta 

apie tai. 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN A SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:30-9 rak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet. 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta. 

Ofiso Tel. — rilO.spoct SSSS 
Res . TeL — VIRtfuia 242J 

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 
N. 

DR. JOHN G. MILLAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai SngrJiee 0 Tarnybos 

PRANUflA 

Atidarymą Ncruio 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso Tel.: OLYAfPIC 8650 
Rez. Tel.: OLVMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
iaoktte: B£RWYN 6200 

VALANDOS: 
Ksadien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 

Trečiad., Sekmad. nagai sutarti 

TeL CANal 6122 

DR. 6IE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: J—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIŲ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Boad 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
'Trečiad. ir Nedėliomis susitarus. 

DR. 5TRIKOLI5 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVcst 35th Street 

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. L E. M AK AR ; 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 

Ofiso Tel. VIRginia 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVerlj 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1 - 3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
West Town State Bank Bld*. 

2400 West Madison Street 
Odso Tel.: SEElej 7330 
ResK Tel.: BRLnsivick 0507 

VALANDOS: 

4 

Namu TeL: PULLMAN 8277 Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 v 
• H - lUl'J^ouur . ^ . ^i 
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HELP WANTED 
HEI.P WANTED — VYRAI HELP WAXTED — MOTERYS 

"D K A U G O" 
DARBŲ SKYRIUS 

"DRAUGAS" HELP "WANTED 
ADVERTISIN'G DEPARTMENT 

121 lfo. Dearbom Street 
Tel. RANdolDb »488-»48t 

S AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

* » » • • • • » 

HELP WANTED — VIRAI 

2 LATHE BENCH 
OPERATORIŲ 

R^t-np vyro prie T,atho Drill presų. 
Patyrusių. Gera pradine mokestis ir 
<larbo sąlygos. Pastovumas. 
CHICAGO LATHE PRODUCTS 

1217 W. Monroe 

PATCHERS 
f O R CAJUNCT DIVISION 

EXCELLENT PAY 
(Plenty of overtime) 

GOOD WORKING CONDITIONS 

MOTOROLA 
GALVIN MFG. CORP. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

— DfiL — 

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72^ I VAL. PRADŽIAI 

77 H I VAL. PO S MfiN. 
82»/£ I VAL. PO 6 MEN. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO DALYSE. 

VAL.: 5:30 VAK. DU 12 N ARTI. 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

Eisenhovver Vyks Į 
Ligoninę Floridoje 

SVEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

R a š o D R. R A C K U S 
4204 Archer Avenue, Chicago 

— 

^ 

o 

^ , 

D Ž E N I T O R I A U S 

Darbas Naktimis 
Pastovumas. 6 dienos į savaitę. 

T H E S P R A - C O N C O . 
1402 No. Western 

REIKIA P\TYRI>ir 
" B E E F BONERS" 

Daug Viršlaikio 
HYGRADE 

FOOD PRODUCTS CORP. 
»00O S. EMERALD x YARDS 6<K»0 

RAKANDŲ TAISYTOJO 
Patyrusio vvro su automobiliu, 
dirbti vidui ir iš lauko. Gera mo
kestis, pastovumas. 

GENERAL FURNITURE CO. 
6155 So. Halsted St. 

DARBININKU DIRBTUVEI 
$1.00 Į VALANDĄ 

v 
KTKDK. INC. 

i:$6r> V. LEAV1TT 

DARBININKŲ 
BEEF CUTTERS 

Aukščiausia Mokestis 
Pilno Darbo Savaite 

Pastovūs Darbai 

g g g DARBAI 
Atsišaukite bet kada dienomis, 

arba pašaukite — 
MR. MISHKIN YARDS 1611 

Siegel-Weller 
PACKING CO. 

4535 S. McDowelI Ave. 

Lietuvos Generalinio * 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys: 

194f» M. L A P K l U f I O 2G D. 

Adamonis Jonas, sūnus Jono. 
kilęs iš Vaideliu km., Anvkšehi 
vai., gvvenps Omaha, Nehr., n r 
pral ir New Torko npylinkeip. 

Adomaityte Mare, gjnr, C'ika-
sroje. 

Adomaitytės, sese n-s Oedimi-
nienes. 

Adomavičius Jonas, iš Akme
nės vai., Mažeikių aps., gyv. ne
toli Čikagos. 

Akavickas Jonas, sūn. Izido
riaus, iš Gintalų km., Telšių aps., 
jo brolio duktė Akavickaite Teo
dora, gim. Amerikoje ir jo bro
lio trys sūnūs, kurių vardai ne
žinomi, gyv. Čikagoje, kur turi 
ūkį. • J 

Aleksiūte" Paulina, iš Čebatorių 
km., Valkininkų vai., gyv. Lowell. 

^ Gen. Eisenhower ry t die
ną išvyksta mėnesio poilsiai 
kariuomenes ligoninėje Mia-
mi, Fla., pirmam ilgesniam 
poilsiui per 10 metų. Jis ten 
gydys savo kairiąjį petį, ku-

i r į, ka r t a s nuo kar to jam ge
lia. 

Paskutiniai belaisviai 
Ottawa. Ont. — Kanados 

vyriausybe nutarė grąžinti 
} Europą paskutinius vokie
čius karo belaisvius, kurių 
Kanadoje šiuo meta yra 2,-
200. Karo metu Kanadoje 
buvo 34,000 karo belaisvių. 

Buvo atmesti prašymai pa 
likti juos ūkiuose del darbi
ninkų trūkumo, ir jie bus iš
gabenti iš Halifax gruodžio 
22 dieną. 

Kiniečiai Svarsto Ar 
Kalbinti Komunistus 

NANKING, gruod. 9. — 
| Kinijos vyriausybe oficialiai 
i pranešė šiandien, kad ji 
svarsto siuntimą pasiuntinio 

; į Yenaną iš naujo atidaryti 
politines derybas su kinie
čiais komunistais. 

Alvikutes, Agota ir Marvtė, iš 
Šilavoto parap., Marijampolės ap., 
ištekėjusių pavardes nežinomos. 

Andriukaitis Juozas, cyvones 
Seranton, Pa. 

Andrulis Bronislovas, sūn. Pet
ro, gyv. Round Lake, Ohioago, 111. 

Andriulis Fridrikas, iš Vevir-
ženų m., Kretingos aps., gyven. 
Brooklyne. 

Consulate General of 
Lithuania 

41 West 82nd Svreet 
New York 24, N. Y. 

CORYZA * 
"Coryza" yra tai šnervių 

plėves karštine. Anglai tai 
vadina "Acute Rhini t i s" , 
"Cold in the head", "Run-
ning Nose" ir t.t. Lietuviai 
gi paprastai vadina "Gal
vos sloga", arba "Šalt is" . 

Etiologija (priežastys). 
Slogos kaltininkas yra mi
krobai, vadinami ' 'Micrococ-
ous catarrhal is" , "Strepto-
coccus", ' 'Staphylococcus", 
"Pneumococcus". Kai tais 
mikrobais užsikrečiama, ir 
jei jie įsigali, tuomet žmo
gus pradeda slogomis sirg
ti. Taigi kiekviena sloga y-
ra užkrečiama liga. Slogų 
epidemija daugiausia siau
čia apie Kalėdas ir anksti 
pavasarį. Be to, reikia žino
ti, kad žmones slogomis ser
ga tiek pat Kalifornijoj, kaip 
ir Chicagoj, — taigi jokis 
kl imatas neapsaugoja žmo
gų n u 0 slogų. Vaikai daž
niau serga slogomis negu 
suaugę, bet jokiame amžiu
je žmogus nėra laisvas. 

Simptomai. Pradžioje gal- j 
va pasidaro ' ' sunki" , kar
tais šiurpulys nukrečia, no
siai karš ta , čiaudulys knie
čia. Paskui nosies šnerves 
vidus subrinksta, užsikemša 
nosie s alsavimo anga; tai 
tęsiasi apie tr is dienas. Vė
liau, iš nosies pradeda var
vėti ty ras skystis; tai tęsia
si nuo 2, iki 7 dienų. Galop 
smurgai pasidaro t iršt i , at
rodo pūliuoti, o kar ta is net 
kruvini; i r tuomet sloga iš 
nosie s arba pranyksta, arba 
nueina kur nors ki tur ir su
daro įvairias komplikacijas. 
Uosle, skonis ir apeti tas su
genda. 

Komplikacijos. Slogos šner 
vese savaimi nėra baisi liga; 
bet jei įvyksta komplikaci
jos, tai tuomet ne tik gali 
sužaloti žmogaus sveikatą, 

bet nuo to kar ta is net gali 
mirti . 

(a) Plaučiuosna nuslinku-
si sloga, yra pati pavojin
giausia komplikacija. Žmo
gus gali gauti bronchitą, a r 
broncho-pneumoniją, arba 
baisųjį plaučių uždegimą 
(lobar pneumonia). 

(b) Į "Eustachines t ū b a s " 
nusėdusi sloga, žmogų lai
kinai apkurtina. Ir jei nepa
vyksta tą komplikaciją tin
kamai pagydyti, tai kar ta is 
gali ausyje keltis votis, ga
li pra t rūkt i būgnelis, gali 
žmogus visam amžiui ap
kursti . O jei dar prisimestų 
mastoiditis ir negautų stro
pios chirurgines pagelbos. 
tai tuomet įvyktų smegenų 
uždegimas, tuomet mirtis . 

(c) Laryngitas irgi yra blo 
ga koryzos komplikacija. Jei 
žmogus tik truputį užkimš
ta, ta i dar nebaisu. Bet jei 
užkimimai po kiekvienos slo 
gos vis pasikartoja, tai dai
nininkui balsas susigadins, 
visiškai. Be to, ten gali ir 
"gerkline" džiova įsimesti, 
nuo ko žmogus neilgai gyve
na. » 

Kitos komplikacijos po ko
ryzos dažniau pasitaiko, ta i : 
(d) Conjunctivitis (akių vo
kų uždegimas) ir ašarinių, 
kanalėlių užakimas, (e) Ton-
silitas, (f) Pharyngit is , (g) 
Aesophagitis (stemplės už
degimas). Yra galybes ir ki
tokių komplikacijų kokios 
gali įvykti po šnervinių slo
gų, bet apie tai čia kalbėti 
pakaks. 

(Vėliau bus įdėti nurody
mai, kaip šią ligą gydyti — 
Red.) 

New Jersey valstybėj yra 
14-ka valstybinių parkų i r ' 
8 valstybiniai miškai. 

S ^ 
PIRKITE VISAS KALĖDINES DOVANAS 

MflSŲ J E W E L E Y KRAUTUVĖJE! 
Rasite čia prieinamiausius kainas. Turime Eversharp rašomų plunk- . 
snų ir paišelių, Elgin American Oompact setų, Tikro Aukso Oustom 
Je\velry, vyrams ir moterims laikrodėlių ir visokių žiedų, tikro 
aukso ir vėliausių madų Kxpansion bands. Pasinaudokite progra! 

FRENCHY'S JEWELRY STORE 
1825 SO. HALSTED ST. Tel. CANAL 0489 

Taisome Visokius Laikrodžius. Visas Darbas Garantuotas. 
WM. J. LE VESQUE, Savininkas 

tsr * 

000000000004 ^<#>#I»I»^^#^#>#^#^#>#*^ 00000 

ATYDA! Mes Taisome: 

Refrigeraforius 
Stokerius ir Radios 

| SKALBIMO MASINAS ir t. t. 

Taisome visokią išdirbysčifl. JI 

DARBAS GVARANTUOTAS 

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

GROvehUl 1983 - TRIanglc 0073 

5306 S. Ashland Ave. 
Tel. GROvehUl 7570 

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4% 
BJE KOMISINO 

Tortas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000 

STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
AS50CIATI0N OF CHICAGO 

UNDER U. a GOVERNMENT SUPERVISION 
4192 Archer Ave. Tel. VIRginia 1141 

JUSTIN MACKIEW1CH, PTM. n l Mgt. 
Office hmm dally: 0 A-M. to 4 P.M. — M M M 9 A.K. to 

, t? Nooo. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M. t - * • 

Kalėdų Dovanas Pirkd ami-
> 

Sutaupysite 25 $> 
Jūsų pasirinkimui yra Blizgančios špilkos, perliniai karoliai, auksiniai ir 

deimontiniai žiedai, auksines plunksnos, sidabro daiktai, rankiniai laikrodėliai — 
vyrams ir moterims, muzikalines dėžutes, rekordai ir daug kitų dalykų. 

Didelis pasirinkimas Laikrodėlių, padirbtų įvairių 
žymių firmų. Tai yra puiki dovana Kalėdoms! 

Kainos yra nuo $10.00 iki $100.00 

Blizganti "Keepsake" 
Deimontiniai Žiedai, 

nuo $49.00 iki $600.00 

Turime naujai išrastus muzikalius instrumentus 
— automatiškai groja rekordus ir radio, 1947 m. 
Tik paspaudi guziką ir groja labai gražiai. Kaina, 
$79.50. Lengvus išmokėjimai. Kiti radio setai, nuo 
$25.00 iki $400.00. Pamatyki te juos šiandien! 

-o-
"TELEVISION,, Matoma Akis Paveikslai. Gali

ma matyt i demonstraciją kiekvieną popietį. — Pas 
Budriką parduodami ir toj pristatome Kalėdoms. 

Įsigykite Kalėdines Atvirutes pas Budriką — turime labai gražių, meniškų 
atviručių. Be to, mūsų ekspertyvus laikrodininkas patarnaus laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo reikale. I r neužmirškite, kad kaip kitais mėtis, taip ir šįmet galite 
gauti gražų 1947 metų Budriko spalvuotą kalendorių — VELTUI. 

EVERSHARP 

ve /et r e*-

You can count on a thrilling response 
when your gift is an EVERSHARP! For 
an Eversharp pen and pencil set is the 
perfect gift! Magic Feed prevents ink 
froni leaking . . . high in a plane, so at 
ground level too. Magic Point vvrites so 
smoothly . . . it's actually silent. And 
Eversharp Repeater Pencils feed new 
points likę a machine gun when you 
eliek the Magic Button. Compare! Com-
parison proves . . . give Eversharp and 
you give the finestl 

v 

EVERSHARP 
ųlintr Jitl 

$g75 
Tte pipriv nt tas cjp wA tamb if 

Mitri itastics ii ynr ctoin it 
Ril HM, Bro«m, Gnu, Gny ir 

MBiacI "Ith fftfniit dm mt ttt rlin 

Stuk. Struatiatd. Coe*| tail wty i m 
iMftli of tke tarrth an kiHs«M 14 km( 
ClfS. I Mfi — IM pKVKml tam •! fMI 
• r t n •< ptefles... ii a wMi ctan if 
jM HM t idniM Emtkin tkatvti-MafK 

EVERSHARP 

$505 
Snt tNMi l COUPOCI 

I 

'TAKE IT OR L E A V E I T " w i t h PHIL BAKER — C B S S U N D A Y N I C H T S 

and M AI S IE w i t i i ANN S O T H E R N - C . B S FRIOAY N IGH1S 

JOS. F. BUDRIK, Ine 
Jewelry — Radio — Furniture 

3241 So. Halsted St. Tel. - Calumet 7237 
KRAUTUVE ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI KALfiDŲ 

BUDRIKO RADIO VALANDOS: 
W.C.P.L., 1000 Kii., Sekmadieniais — 9:30 vai. vakaro. 

W.H.F.C, 1450 Kil., Ketvirtadieniais — 7:30 vai. vakaro. 

^ 
^ 

y 
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Entered as second-Class Matter Mare* 11. lftlf at Chtoago m. Ondst 
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Subscriptioo Ratesi 
M.Ot per year outslde of Chicago; 
|7.0» per >ear ln Cbicago & Cice
ro; 4c. pe* oopjr. 

jungtinėse Valstybėse, ne Chlcagoj, 
Metams >• $6.00 
Pusei metų * M # 
Trims mėnesiams • • • • • • • « l.TB 
Oriem mėnesiams • • *••§' 
Vienam mftnesiul . . . . • • • • 71 

u 
» -JL. • • • • • • • 

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir 
Cicero—Pastų x 

sietams 
Pusei Metų 
rrims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
vienam mėnesiui 

• • • • • • 
• • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

$7.00 
4.00 
t.oo 
160 

.70 

Pusei metų . . . . . . 
Trims mėnesiams • • • • • • • • 

18 .04 
4 .60 
I.BO 

pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu. 

(Skelbimų kainos 
pareikalavus. 

prisiunčiamo* 

Angliakasių Streikui Pasibaigus 
Praėjusį šeštadienį Amerikos visuomenė susilaukė 

malonios staigmenos. John Lewis, mainierių unijos va
das, atšaukė streiką ir įsakė visiems angliakasiams 
grįžti į darbą ir nenutraukiamai dirbti iki kovo 31 d. 
Mat, tą dieną baigiasi unijos kontraktas su U. S. vy
riausybe. Ta pačia proga jis pareiškė, kad unijos vado
vybė yra pasirengusi derėtis, dėl naujo kontrakto su ka
syklų operatoriais. 

Visuomenė, išgirdusi šias žinias, kažkaip lengviau 
atsiduso. Ir ne be reikalo. Jei streikas būt tęsęsis to
liau, visos stambiosios pramonės būtų buvusios pri
verstos atleisti iš darbo darbininkus. Tai būtų padarę 
didelių nuostolių ir patiems darbininkams, i r pramonei, 
ir viso krašto ekonomikai. Be to, visuomenės žymi da
lis bijojo ir to, kad nekiltų didesnis konfliktas tarp 
valdžios ir organizuotųjų darbininkų. 

Ar John Lewis, atšaukdamas streiką, tuos visus da
lykus turėjo savo mintyse, sunku pasakyti. Vienas da
lykas yra aišku, kad jis vis tik pabūgo viešosios vi
suomenės opinijos, kuri taip aiškiai ir griežtai buvo 
nustatyta prieš jį. Suprantama, kad pabūgo ir valdžios, 
nes turint visuomenės opiniją su savim, ji galėjo pa
sielgti su Lewisu drąsiai ir griežtai. Taigi, dar kartą 
įrodyta, kad demokratijoje viešoji opinija yra viena 
iš didžiausių jėgų. 

• 
Del Lietuvos Skundo Jungtinėse Tautose 

Prieš savaitę ar daugiau mūsų spauda gana plačiai 
rašė apie ministro P. Zadeikio įiteiktą Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Trygve Lie memorandumą Lie
tuvos reikalais. Tą memorandumą paruošė ir pasirašė 
Europoje veikiąs Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas. LAIC ir LPŽ apie tai mūsoji laikraščius plačiai 
painformavo. 

Memorandume Sovietų Rusija apkaltinama, kad oku
puotoje Lietuvoje ji ištremia, įkalina ir masiniai žudo 
žmones. Prie rusų okupacijos Lietuvos gyventojai nė 
kiek nemažiau yra terorizuojami, negu kad buvo kan
kinami nacių okupacijoj. 

VLIKas savo memorandume reikalauja, kad šis klau
simas būtų patiektas Jungtinių Tautų ekonominei ir 
socialinei tarybai, kad būtų saugomos žmogaus teisės 
ir pagrindinės laisvės, kurias visiems žmonėms garan
tuoja UN čarteris. 

Nors memorandumas buvo įteiktas generaliniam UN 
sekretoriui p. Lie lapkričio 19 d., tačiau iki pat šiol jis 
jo niekam dar neįteikė. Mat, p. Lie yra pusėtinas pro-
rusas. Kadangi jį ton pozicijpn rėmė Sovietų Rusijos 
atstovas, todėl be jo žinios, matyt, jis neišdrįsta iškelti 
memorandumą, kuriame yra apkaltinama Rusija. 

Šiuo klausimu plačiai rašė "The Chicago Daily Trir 
bune' savo praėjusio pirmadienio laidoj. Pirmame pua-» 
lapyje buvo įdėtas p. žadeikio ir p. Lie atvaizdai. Veik 
visas VLIKo memorandumas yra perspausdintas. 

Ta pačia proga tenka pastebėti, kad jei Jungtinių 
Tautų organizacija atsisakys išklausyti Lietuvos ir kitų 
tautų skundus, ji neatliks savo tiesioginių pareigų ir 
tikrai nepajėgs atstatyti pasaulyje pastovios ir teisin
gos taikos. 

Sąryšyje su tuo klausimu ir Amerikos Lietuvių t a 
rybos centras yra įteikęs raštą Amerikos delegacijos 
nariams. 

Kataliku Partijos Laimėjimas 
v 

Renkant atstovus į Prancūzijos parlamento aukštuo
sius rūmus arba respublikos tarybą, populiarusis res
publikonų sąjūdis (katalikų partija) išėjo laimėtoja. 
Anot Associated Press pranešimo, toji partija laimė
jusi daugiau atstovų tarybon, negu komunistus ir so
cialistus kartu sudėjus. Bet iš tų rinkimų išvadų tuo 
tarpu netenka daryti, nes daviniai dar nėra galutini. 
Jei taip būtų, kaip AP praneša, tai tos partijos vadas 
Georgės Bidault ir vėl galėtų būti išrinktas Pranoūa-
jos prezidentu. Ar bus taip ar kitaip, netrukus pa
aiškės. 

AP2VALGA 

M 

Apsargdino Rusijos Ambasadorių 
Mūsų dienraštyje jau buvo rašyta, kad P. Zadeikis, 

Lietuvos ministras, dalyvavo Prezidento Trumano su
rengtuose užsienių atstovams pietuose. Jis buvo lygiai 
garbingas svečias su kitais ambasadoriais ir pasiunti
niais. Tai yra neabejotinas įrodymas, kad Jungtinių 
Valstybių vyriausybė Lietuvos pasiuntinybę laiko tei
sėtai veikiančia. 

Bet ar jūs skaitėte praėjusį šeštadienį "The Chicago 
Sun" ir 'The Chicago Daily Tribūne". Šiuose dienraš
čiuose buvo pranešta, kad Sovietų Rusijos ambasado 
rius Novikovas, sužinojęs, jog į atstovų pietus Prezi
dentas pakvietė ir dr. Bilmanį, Latvijos ministrą, ga
vo "pilvo skaudėjimą" ir bankietą, neatvyko. "Chicago 
Sun" reporteris Novikovo "diplomatinę ligą" pavadino 

" a c u t e case of Latvian inflammation.' 
\The Sun" rašo, kad dr. Bilmanio įtraukimas į sve

čių sąrašą nebuvo klaida ar pripuolamas dalykas. 
"Jungtinės Valstybes turi stiprų ir pareikštą nusista.ty 
mą pripažinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos respublikas 
— rašo to laikraščio korespondentas Vašingtone p. Rey
nolds. 

Lietuvių tauta džiaugiasi dėl tokio Amerikos vyriau
sybės nusistatymo Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Bet rusams komunistams tai ligą įvaro. 

* 

Kultūriniai Reikalai Pabalty 
4 'The Tribūne" korespondentas Noderer rašo apie 

seniai mums žinomą dalyką. Iš daugelio pasikalbėjimų 
Europoje jis sužinojęs, kad okupantai rusai marina kul
tūrinį gyvenimą Baltijos valstybėse. To viena iš prie
žasčių yra ta, kad visi rašytojai yra sugrūdami į rašy
tojų sąjungą, kuri yra griežčiausioje Maskvos kontro
lėje. Rašytojai jokiu būdu negali kurti tai, ką norėtų, 
bet turi rašyti tik tai, ką jiems įsako komunistų par
tija. Savo raštais, nepaisant kokios rūšies jie būtų, jie 
turi kelti komunistines idėjas ir garbinti Staliną. To
kie rašytojai turi visokių privilegijų, kuomet kiti, prie 
rašytojų sąjungos nepriklausą, badauja, nes jų raštai 
niekur nėra spausdinami. Pažymėtina, kad šiuo metu 
Lietuvoje neišeina nė vienas žurnalas lietuvių kalba. 

Ir teatras yra išimtinai rusų komunistų kontrolėje. 
Jis irgi pasidarė išimtinai Maskvos propagandos įran
kiu. 

Anot p. Noderer, baltai Europoje esą įsitikinę, kad 
"raudonosios diktatūros priespaudoje kultūra ir menas 

negali gyventi." 
• 

Reikšmingas Teismo Nuosprendis 
Praėjusį šeštadienį laikraščiuose suradome trumpą, 

bet labai reikšmingą žinutę, atsiųstą iš New Yorko. 
Pranešama štai kas: 

"Šiandien (gruodžio 7 d. — - 'Dr." red.) padarytas 
New Yorko vyriausio teismo nuosprendis neišduoti 
Maskvai jos reikalaujamų fondų, priklausančių paverg
tiems estams, turi toli siekiančią reikšmę." 

Teisėjas Samuel Hofstadter, išmesdamas rusų raudo
nojo fašizmo užvestą bylą prieš J. H. Winchester ir Ko., 
kuria reikalavo atiduoti Rusijai $41,275, pareiškė, kad 

Estijos raudonasis režimas čia teismuose neturi pa
dėties, nes nėra Jungtinių Valstybių pripažintas. 
Taįgi ir šis faktas aiškiai liudija, kad Jungtinės Val

stybės nepripažino ir nepripažįsta Baltijos valstybių 
aneksijos — pagrobimo. 

• 
Formalus Graikijos Skundas * 

Graikija įteikė Jungtinėms Tautoms formalų skundą 
prieš tris savo kaimynines valstybes — Bulgariją, Ju
goslaviją ir Albaniją, Prašoma, kad būtų pasiųsta ko
misija vietoje padėtį ištirti. Padėtis, kaip jau žinome, 
yra bloga. Sovietų Rusija veržiasi į Graikiją ir todėl 
ji siundo savo kontroliuojamas graikams kaimynines 
tautas, kad siųstų ten savo agentus ir organizuotų 
civilinį karą. To biauraus darbo pradžia Graikijoj jau 
padaryta. 

Prezidentas Trumanas jau ruošia savo pranešimą a-
pie valstybinio gyvenimo būklę naujam kongresui, ku
ris susirinks sausio mėnesyje. Spėliojama, kad praneši
mas būsiąs platus ir stiprus. 

ALT vajus įsisiūbuoja. Kolonijose organizuojasi spe
cialūs vajaus komitetai, kurie stengsis jų apylinkėms 
paskirtas kvotas išpildyti. Atsižvelgdami į vajaus svar
bą, padėkime jį sėkmingai pravesti. 
H M M ^ — — _ — _ _ _ - — • • ^ » 

Visi kaip vienas ui Lietuvos Nepriklausomybę! 

MOLOTOVAS NEBĖRA ] cijas, kad jis pakeitė savo 
TOKS UŽSISPYRĘS | laikyseną. Tuoj po slapto 

Matomai Molotovas gavo ! pasikalbėjimo su Byrnesu ir 
iš Maskvos naujas instruk- \ (Nukelta į 5 pusi.) 

Molotovo Nusileidimo 
Paslaptis 

Rašo Vyt. Arūnas 

Per daug dar mes nesi
džiaugiame pirmomis praš-
vaistėmis politiškame hori
zonte! Tačiau tenka su pa
sitenkinimu konstatuoti kad 
pirmieji ledai jau yra pra
laužti ir visas pasaulis opti
mistiškiau atsikvėpė, maty
damas rusus pasidarius nuo-
laidesniais už anuos kartus. 

Kas atsitiko? 

Sensaciškiausias dalykas 
bu s bene tai, kad sovietai 
atitraukia savo kariuomenę 
iš Vokietijos. Per ilgus me
tus mes pripratome matyti 
rusus vedant suktą politiką, 
tad ir dabar sunku pasiti
kėti, kad Stalinas galėtų pa
virsti į, tokį nekaltą avinėlį 
ir pradėtų savo krašte vyk
dyti demobilizaciją. Gal tai 
tik gudrus manevras? Šioji 
sovietų kariuomenė gali bū
ti labai lengvai perkelta į 
kitą vietą, kur šiandien ru
sai reikalingi daugiau ka
riuomenės, sakysim į Bulga
riją... Bet šį kartą Maskva 
tvirtina, kad ji tikrai demo-
bilizuojasi ir tos šešios divi
zijos bus paleistos į namus. 
Priimkim tai už gryną pini
gą ir tikėkime šiam paaiš
kinimui, norą.. 

Kodėl Pasilikti 
IŠGYDYMOS. SU PENICILLIN 

Sergančiu? 
INKSTŲ, PŪSLfiS, SOCIALfiS 

LIGOS PASEKMINGAI 
l fea jau pagelbejome tūkatančlamą 
kurie Kentėjo dėl NKRVISKUMO. OU-
0 8 , KRAUJO, LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome slaplnlmo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertanky 
vertimą tuštinti pūsle, nuolatini keltmą-
si nakčia i i lovos. 
FIZINE m FliUOROSKOPIŠKA 
X-RAY EGZAMIN ACIJ A 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai) 
IŠGYDOMA MUŠU RAUGIU METODU 

B E OPERACIJOS 
BSJ SKAUSMO 

B B PIOVIMO. B B DBOINIMO. 
Didžiumoje atvejų palengvina nuo t 

iki 6 dienų laikotarpyje. 
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

daroininkul 
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening 
202 SOUTH STATE STREET 

Kampas Adams—Šeštame Auki te 
VAI-.: kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Sekmadieniais uždaryta. 

Pirkite Visokias Kalėdin

es Dovanas Iš Didžiausios 

Lietuviškos Krautuves 

Chicago je! 

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS: 

Deimantinių 
Žiedų ir taipgi 
Laikrodėlių — 
ir visokių auksinių 
daiktų. Čia y r a 
didžiausias pasirin
kimas visokios rū
šies rašomų plunk
snų. Viskas už pri
einamas kainas. Jei 
kostumeriams yra 
reikalinga, tai mes 
duodame ant išmo
kėjimų. 

J O H N A. KASS 
JK\Yi;LItY. \Y.YT(HF;s, I)I\MOM)S — EIPKKT \ V \ K H SERVfCE 

4216 Archer Ave. Tel. LAF. 8617 
CHICAGO 32, ILLINOIS 

^ : 

Namų Pardavimo 

AGENTŪRA 
NUOSAVYBIŲ 

VALDYMAS 

PASKOLOS 
ANT NAMŲ 

NAMŲ IR 
RAKANDŲ 

APDRAUDA 
•1000.00 P0"8^ 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 
J. A. Shoimlstrss 

NOTARY PUBLIC • MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL. 

B £E 
MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 

VETERANŲ PASKOLOMS! 
pn 

Sis pinigu sumą KEISTUTO TAUrTMO BENDRO
JE yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
oaują arba sena narna, statyti naują arba remontuo
ti daoartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo ir bs 
išlaidu, pagal O. I. Blll of Rlghts patvarkymus. 

Slos bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams JA 
lame reikale suteikti patarimus Ir patarnavlisa. 

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAM 
ATSILANKYTI PASITARIMUI 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
reL - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8,11L 

JOS. M. MOZERIS, SEC'Y 

• 

+ 
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS 
Gražus "Lietuvos 
Ūkininko" Jubiliejus 
• Gruodžio 1 dcL, Darius-Gi-
renas svetainėj įvyko ban-
kietas su gražia programa 
paminėjimui 40 metų Drau
gijos Lietuvos Ūkininko su
kakties. 

Žmonių buvo pilna svetai
ne. 

Vakaras atidarytas Ame
rikos himnu. Po vakarienes 
buvo trumpa programa. 

Vakaro vedėju buvo drau
gijos daktaras-kvotėjas, dr. 
S. Biežis. 

Pasveikinimo kalbą pasa
kė Juozas Žurkauskas, bu-

buvęs pirmininku nuo 1921 
iki 1934 m. 

Pirmininkas Antanas Va
lone nuoširdžiai dėkojo vi
siems, kurie skelbimais ir 
parama prisidėjo prie drau
gijos jubiliejaus pasisekimo, 

Dainavo soliste Irene Ai- ir svečiams, dalyviams pro-
tutis, akomp. m L. Simu-1 gramoje, taipgi komisijai į-
čiui, Jr. i dėjusiai daug pastangų ban-

Jspūdingą kalbą pasakė k i e U* surengU. 
bei sveikinimus sudėjo adv. 
Antanas A. Olis, Sanitary 
District Trustee. 

Be organizatorių: J. Ka
minsko, M. Kaminsko, J. ži-

Gauta sveikinimo telegra
ma nuo biznieriaus ir buv. 
ilgameči0 draugijos raštinin 
ko B. Lenkausko. Bankieto 
garbes svečias P. Daužvar-

sdinta; įdėta tik ištraukos ti šiame susirinkime. Bus 
iš protokolų draugijos dar- •renkama valdyba ir svars-
bų. L. 

Pataisymas 
tomi bėgamieji kuopos rei
kalai. Nepamirškite laiku 
atvykti. Po sus-mo bus bin-
go žaidimas. Kp. valdyba 

Viešoj pc dėkoj (Drukte-
nių šeimos) kuri tilpo ket- N o r t h g | d e _ A m e r i k o 8 
virtadiemo 'Drauge padą, L i e t u v į T ^ s k 
ryta klaida, kurią cia patai-, l a b a į s v a r b u s flU8iri/kima8 

some. 
Vietoj, kur sakoma "jau 

mėnuo guli lovoj,, sunkios 
ligos prislėgta", turėjo būti, 
"kuri jau mėnesiai kai guli 
lovoje' \ 

lio, M. Juškos ir M. šUko,' dis, Lietuvos konsulas, ant 
kalbėjo John Kazanauskas,, galo savo kalba apšvietė Lie 
pirmininkas Mutual Federal J tuvOs sunkią padėtį. 
Savings and Loan Associa- j p 0 k a l b o g p u b l i k a d a i n a . P r a n P t H T l f l i 
tion, adv. Antanas Lapins-1 v o l i a u d i e f i daineles ir bai-!X I U I i W i l l W , f 

kas broliai Krukai Peoples | g § U e t u v o s h i m i r j y ±Q 
ir Progress rakandų bend- p ^ n ^ j e buvo matyti 7-tą_ valandą, į Balsių na-
rovės viršininkai, J. Juozai-' 
tis "Keistučio" draugijos 

vęs pirmininku nuo 1935 iki pirmininkas, kuris paaveiki-
1940 m. ir dabartinis vice į n § s draugiją pranešė, kad 
pirmininkas. 

Toliau sekė Lietuvos Ūki
ninko maršas ir "Aukso Žu
vytės" polka, akordionu so
lo srrieže Bruno Aldonis. 

Antanas Valonis išrinktas 
"Keistučio" draugijos pirmi
ninku 1947 metams. 

Zavėjančiai piano solo at
liko pianistė Leoną Laurai-

daug draugijos narių-biznie-
rių ir atsižymėjusių veikėjų 
bei svečių. 

mus, 4355 S. Artesian Ave., 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos nariai rinksis į svar-

ivyks gruodžio 11 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos salėj. 
Visiems lietuviams veikė
jams, kurie trokšta, kad Lie 
tuva atgautų savo laisvę ir 
nepriklausomybę, būtina pa
reiga dalyvauti tarybos vei
kime. Taigi visi kviečiami 
atsilankyti į šį susirinkimą. 

Kn. K. 

Draugija "Lietuvos Ūki- Dų priešmetinį susirinkimą, 
įlinkas" įrašė į istorijos la- kuriame išgirs netikėtų da-
pus visa, ką ji yra nuveiku- i ykų ir išsirinks sekantiems 

Po to kalbėjo Wm. Duoba, i tis. 

si per 40 metų ir patiekė 
programą iškilmingam pa
minėjimui tų sukaktuvių, 

Programa gražiai atspau-

KUMPAI 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

prie gerai apkrauto valgiais 
stalo, ledas tarp anglo-sak-
sų ir rusų pradėj0 tirpti. 

Molotovas sutiko su prin
cipiniais nutarimais dėl Tri
esto, nors galutiną žodį tars 
dar jugoslavai su italais, jis 
pripažino tarptautinę kont
rolę dėl nusiginklavimo, ku
riai iki šiam laikui taip smar 
kiai priešinosi, nors pasilai
ko sau veto teisę pasakyti 
kai kuriais atvejais ne, jis 

STASYS LIT W INAS SAKO: 

" H A R A D T a l Geriausias Laikas Pirkia 
l y r \ D A \ l \ — VISOKIOS RflAIFS NAMAMS 

REIKMENIS". — 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS. 

<&> 

sutiko sušaukti Dunojaus 
konferenciją, tuo parodyda- (•) ^ ^ S- HALSTED ST. 
mas, kad ir ne Dunojaus pa- & 
krančio valstybės šiame ba- M 
seine turi interesų, bet jis 
yra tikras, kad šioj konfe- n 
rencijoje jis turės balsų dau
gumą ir galės pravesti savo 
planus. 

Nusileidimai padaryti, bet 
su dideliais rezervais. Prieš 
pasaulį; j i s įrodo, kad Sovie
tų Rusija nori taikiai sugy
venti su vakarų valstybėmis, 
bet kartu jis išlaiko ir savo 
senąją poziciją. 

Bet visi tiki, kad su laiku 
ir paskutinieji nesutarimų 
ledai ištirps, tokiu būdu dar 
ateinančių metų pradžioje 
Europoje galės būti pasira
šytos taikos sutartys su sa
telitinėmis valstybėmis. 

Stogams Reikmenys — Insaluotu Plytų išvaizdos Sidings 
— Langu — Durą — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardvvare — Pleište rio — Cemento — Šratu — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas 

CARR MOODY LUMBER CO. 
TEL. VICTORY 1272 >| 

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. popiet. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenkiantieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių iaisdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pavedėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
t i — užtepkite 
USGULO Olnt-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
SODŲ. atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
J o atgaivinan
čios ir skausme 
prašaunančios y-
patybes suteiks 
Junvs t inkama 
nakties polis) ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žais* 
djus. Vartokite JJ irgi skaudi e ros 
n u degini a ras, fta^u Ir sutruki m ų 
prašaiinimui. ir kad pa engvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvedina va
dinama Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą., csistabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiūvimo ir 
•u trūkinu o ta rp pirštų; geras ir 
tausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

PETER N O V E R 
NAUJA JEWELRY KRAUTUVE 

3249 South Halsted Street 

Čia rarsite didelį pasirinkimą vėliausios mados 
Deimantų, Laikrodėlių, Auksinių Žiedų, Špilkų, Perlų, 
Custom Jewelry ir Auksinių Rašomų Plunksnų. 

Peter Nover Jeweiry Krautuve parduoda viską 
žemiausiomis kainomis, tad prie pirmos progos už
eikite ir pasiteiriaukite — nebusite apvilti. 

PETER NOVER JEWELRY KRAUTUVE 
TEGUL BŪNA JŪSŲ KRAUTUVE ! 

^ i 

*EWELEE 
' N Al JA JE\VELBV KRAUTUVĖ 

3249 South Halsted Street 
^ 

I^EGUI/O OINTMKNT parsiduo-
| l a po SI.** ir po *3.50. . 

Siųskite jūsų Money Orderi tie-

LEGULO, DEPT—D. 
4847 W. Htfa Street 

CICERO 50. ILLINOIS 

I
Arba atvykite į vaistinę: 

Stem Pkgrjnacy 
4847 W. l l th SU, Cicero 50, IUL 

10,000 BONKŲ 
• DEGTINfcS • GIN 
• BRANDAS # VYNO 
p RŪMO • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmai Patarnavimas 

MONARCH 
LI9U.OR 
STORE 

1 H H I 3529 So. Hcdsted St. 
1EŠL Phone: YARDS 6054 

feydttfca*" 

metams naują valdybą. Ma
lonėkite dalyvauti kuo skait
lingiausiai. Narys 

Ateina šalta žiemuže. Rei
kia šiltesnių- rūbų. Jei nori 
jų gauti? nusipirk labdary
bės vajaus knygelę, ir ga
lėsi turėti, neg y fa skiriama 
silver fox kailiniai kaipo do
vana. Tik nepraleisk progos. 

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. priešmetinis 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą, gruodžio 10 d., parap. 
nokyklos kambary. Visų na-
:ių būtina pareiga dalyvau-

R. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių • Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765 

A. A. 
MAGDALENA TEKOIUEN& 

Qx> tėvais StclingaitčJ 
.Gyv.: 3312 So. Eerald Avo. 
Mirė Gruod. 9d., IM'fB* 

12:15 vai. ryte. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma

žeikių apskr., V>kšniij parap., 
Rekečių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 35 metus. 

Padko dideliame nuliūdime: 
vyrą Boneventūrą.; švogerius — 
Konstantiną. EmlU ir jo sūnų 
Martiną, Juozapą ir Petronėlę 
Tekorius ir šeimą, Jurgį, Juo
zapą ir Stanislovą Būdžius ir 
jų šeimas; švogerką Mortą 
Martinkus ir šeimą; broLVuikiuj? 
Mortą ir Jaek Prokop, Barbo
rą ir Mykolą Klement ir jų 
šeimas ir kitas gimines Ame
rikoje. Lietuvoje paliko brolj 
Joną Stelingj, seserį Pianci.ška 
Stelingaitę ir kitas ginams. 

Priklausė prie Tretininkių ir 
prie Maldos Apaštalystes dr-jų. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillipa koplyčioj. 3307 So. U -
tuanica Ave. Laidotuves įvyks 
ketvirtad., Gruodžio 12d., 8-tą 
vai. iš ryto iš koplyčios į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj | 
įvyks gedulingos pamaldas uz, 
velionės sielą. Po pamaldų, bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

Visi a. a. Magdalenos Teko
rienės giminės, draug-ii ir pa
žįstami etate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti la'dotuvėjn ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: Vyias švoge-
riai, švogerką, Brolvaikiai ir 
vfcKMS kito- Gimines. 

Laid. direkt.: Antanas M. 
Phillips, tel. YARds 4 908. 

A. A. 
EVA KRIKŠČIŪNIENĖ 

(l>o tėvais Briiėaitoė) 
Gyv.: 3324 S. Lowe Ave., tel. 

YARds 670 5. 
Mirė Gruod. 8, 194Cm., 5-tą 

vai. ryte. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Panevėžio apskr., Pušaloto pa
rapijos, Drafeonių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 3y metus. 

Paliko dideliam o nuliūdime; 
2 sūnus Joną ir marčią Kniily, 
ir Povilą ir mu.rci.-j. (iertrude; 
dukterį oiią ir lentą Alfrel 
Dutkus; b anūkus: seserį El
eną ir šrvogeri Joną Yunvi-
čius; biolį Alfonsą S.iviekas; 
brolienę Valeriją Bru.as ir jų 
šeimas; brol\aikius — Modes
tą, Juozapą ir Stanislovą Bru-
čus; S pusbrolius Petrą, Juo
zapą ir Antaną Bručus; pusse
serę Llzbietą Tamuliūnienę, ir 
kitus gimines, o Lietuvoje pa
liko 4 seseris ir k. gimines. 

Priklausė prie Tretininkių, 
Apaštalystės Maldos, šv. Ka
zimiero Akademijos Kėmėjų ir 
(Jyvojo Rožančiaus draugijų. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. Li-
tuaniea Ave. Laidotuvės įvyks 
trečiadieny, gruod. 11d. I.š ko
plyčios 8 tval. ryto bus atlydėta 
l .Šv. Jurgio paraji. bažn.sčią, 
kurioje įvyks pedulingo.s pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
ži m it-ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidot/uvėse. 

N u liūtie: Nūnai. I>ukte, Mai •-
ėios, Žentas, Seno . Brolis. .Viifi-
kai. švo^ei-K Brolienė. Broli ni
kiai ir kitos Giminė-. 

Laid. direkt.: Anthony M. 
Phillips-, tel. YAKds 4 'J08. 

^ 

A T Y D A 1 
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PIBBJTE TIESIOG SVO — 
MB. NELSO.*J 

— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Ror Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6335 

VETERANAMS Nesuvartoto FUHOJCŲ Laiko ApUkacijas notarl-
znojam VELTUI. Kviečiame užeiti į bet kurį MA2EIKA-EVAN3 
Fuueral Home ofisą (kuris jums patogiau), adresu 3319 S. 
UTUANICA AVE. (Bridgeporte) arba 6845 S. WESTERN 
AVE. (Marąuette Parke). 

MAŽEIKA "EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

6845 S. We$tern Ave. - Pro. m 
Antra Koplyčia Senoje Vietoje: 

W Lituanica Ave. - Yar. t l f t l t i ) 
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima. 

" ^ ^ 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ |SXAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

460547 S. Hermitage 
*^sr 

Avenue 
Y a r d s I74i>2 

4330-34 S. Colifornia 
Avenue 

Lafayette 0727 
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse 

K A B I A U 

C k I • s i • • 

L l s l i f I i 

L i l d o t o v l g 

D i r e k t o r i ų 

A a s e l i c l J t i 
tyl 

A M B I L A N C U 
P s t a r a s u j a s i 
d i e n ą i r a a k t l 

Mes T a r i m e 
K o p l y č i a s 

I l l I B I 
M l e i t i 

MA2EIKA - ir - EVANAUSKAS 
8819 UTUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Pkones: YARds 1188-89 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IB ŠONAI 
2814 WEST 23rd PLACE 
10766 & M1CH1GAN AVE. 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak. 

Pkones CANal 2515 
COMmodore 576S 

PULlman 1270 

U L BUKAUSKAS 
iW21 S. MICHIGAN AVE. TeL PULlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 a LITUANICA AVE. Phone YABda 49M 

J. UULEVICIUS 
4848 S. CAUFORJS1A AVE. TeL LAF. 8578 

P. I. 
8854 & RALSTEP ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARdg 1419 

L h ZOLP 
1646 WEST 46th St. Phone YARds 0781 

http://mu.rci.-j


"Žiūrėk, kokia graži!" -
VISI ŽAVISI LIETUVIŲ EGLAITE, IŠSTATYTA PRA
MONES IR MOKSLŲ MUZIEJUJE. — LIETUVIŲ DAI
NOS, KALĖDINES GIESMES IR TAUTINIAI ŠOKIAI 
ŽAVĖJO TŪKSTANČIUS ŽMONIŲ. 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ICtlNOIS 

"How beautiful!" išreiš-
kia kiekvienas savo nustebi
mą ir susižavėjimą, sustojęs 
prie vienos eglaitės, stovin
čios Pramones ir Mokslų Mu 
ziejuje keliolikos eglaičių 
tarpe. Ir visi tuojau sten
giasi pamatyti prie eglaites 
padėtą užrašą, kieno ta eg
laite yra. ''Lithuania!" per
skaito garsiai ir dar ilgai 
žavisi tuo puikiu Kaledi; 
medeliu. 

O ji tikrai graži. Kitos to
kios nėra visame muziejuje. 
Kitos daugumoje šabloniš
kai papuoštos, pirktiniais 
blizgučiais apkarstytos, o 
mūsiškė patraukia kiekvie
no akį gražiais šiaudiniais 
papuošalais, lietuviškomis 
juostelėmis, lėlėmis ir po 
eglaite stovinčiu lietuvišku 
Betliejum. Ji yra tikrai lie
tuviška. 

Reikia pasakyti, kad ne
maloniausią įspūdį daro ru
siška eglaite. Apkarstyta 

raudonais popierėliais su ša-
ia pastatyta raudona vėlia-
/a ji nubaido visus lankyto
jus. Ir ji tik tam muziejuj 
?ali stovėti, nes Rusijoj ji 
jau seniai įrašyta į "buržu-
izinių prietarų" sąrašą. 

Antradienis, gruod. 10, 1946 

Mirė is išgvero 
Detroit. — Roald Bruland 

šeima grįžo iš miesto su 
Kalėdų eglutės pirkiniais ir 
pasiuntė 3 metų sūnų Ro-
nald į krautuvę atnešti pie-
no. 

Berniukas sugriuvo ant 
Muziejaus vadovybė taip I t u š č i o butelio, kurį jis nešė, 

oat žinojo, kad geriausią j i r truputį susižeidė. Nuga-
^rogramą gali išpildyti l i e - l b e n t a s į ligoninę, jis mirė. 
tuviai, todėl ir davė lietu- i Gydytojai sako, kad jo šir
miams geriausią laiką —sek- d i s neišlaikė susijaudinimo 
madienio popietę. Programa i r baimės dėl sužeidimo. 
prasidėjo 2 vai. Tačiau jau 
prieš 2 vai. didžiulė muzie- r J - J • 
jaus auditorija buvo pripil- \ Mlu6Q*6 03UC) J3VIĮ 
dyta poros tūkstančių klau- I 

Viešbučiai dega 
Atlanta, Ga. — Galutinai 

nustatyta, kad šiame mieste 
šeštadienį Winecoff Hotel 
gaisre žuvo 120 žmonių ir 
89 buvo sužeisti. Žuvusieji 
palaidoti. Šešių žuvusių as
menybė nenustatyta. 

Blogiausia, kad tame vieš
butyje nebuvo atsarginių 
kopėčių. Todėl nemaža sve
čių žuvo arba labai sunkiai 
susižeidė šokdami iš kelinto 
aukšto žemėn. Mat, tas vieš
butis buvo ' 'atsparus gaiš-
rui . 

sytojų, ir daugelis lietuvių, 
turie yra pratę valandas 
keistai skaičiuoti, į salę ne
begalėjo patekti... Nuo salės 
durų turėjo grįžti atgal ke
li šimtai žmonių. 

Lietuviškos liaudies dai
nos ir kalėdines giesmės, 
kurias atliko kazimierietes 
akademįkės, sužavėjo visus 
klausytojus. O V. Bielajaus 

Winnipeg, Man. — Sek
madienį gaisras sunaikino 
du javų elevatorius St. Boni
face, Vinnipego priemiesty
je. Sunaikinta 300,000 buše
lių javų. Nuostolių padaryta 
už pusę milijono dolerių. 

Bus Deportuotas 
Anthony "Mops" Volpe, 

buvęs Capone gangsteris, 
pralaimėjo savo 16 metų ko
vą išvengti deportavimo į 
gimtinę Italiją. Jis bus tuč 
tuojau iš Ellis Island išga
bentas, jei nepaduos skundo 
Aukščiausiam Teismui. Da
bar jis ten sėdi. 

Jį buvo nuspręsta depor
tuoti 1931 metais, bet Mus-
solini valdžia atsisakė jį pri
imti. Karui pasibaigus, de
portacijos byla buvo atnau-

Saskatoon, Sask. — Ir ši- jįnta. 

Taupymas Visada Moka Gerus 
D I V I D E N D U S 

i i bendrove* per 41 metus savo taupytojams Išmokėjo kiekvieną 
sutaupyta dolerj su gerais dividendais. 

Kiekvieno mūsų taupytojo taupinlai yra apdrausti iki $5,000.00, 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., Washinfirton. D. C. 

Paskolos Ant Morgičių Už 4% 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. 8. GOVERNMEJfT 8CPERVISIOH 

2202 W. CERMAK ROAD Tel.: CANal 8887-8999 
JOHN J. KAZANAUSKAS Presideot & Manager 

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9A.M.-7P.M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon 

& a B a a = 

vedama tautinių šokių grupe 
susilaukė didžiausio pasise
kimo. 

Kad nebūtų labai nus
kriausti tie, kurie nepateko 
į auditoriją, programos da
lis buvo pakartota pačiame 
muziejuje. Čia vel daugybe 
žmonių kazimieriečių ir at
eitininkų pasirodymą malo
niai sutiko. 

Gražiąją mūsų eglaitę dar 
galima pamatyti. Muziejus 
yra atidarytas kasdien iki beti, ir gaisras pareikalauja 

tame mieste (Kanadoj) sek
madienio rytą įvyko viešbu
čio gaisras. 11 asmenų žuvo 
ir 18 buvo sužeisti. Viešbu
tyje gaisro metu buvo 120 
svečių. Daugumas pabėgo 
atsarginėmis kopėčiomis. 
Kitus išgelbėjo gaisrininkai. 
Kai kurie susinervinę sve
čiai iššoko iš trečio aukšto 
ir susilaužė kaulus. 

Dažnai pasitaiką viešbu
čių gaisrai verčia visuome
nę susirūpinti tų gaisrų 
priežastimis. Galvojama, 
kad daugeliu atvejų yra kal
tos viešbučių vadovybes. Ne
norint gąsdinti svečių ir ga
dinti viešbučio vardo, sten
giamasi savo jėgomis užge
sinti gaisrą, ir gaisrininkai 
pašaukiami per vėlai. Bet ta
da jau per vėlu ką nors gel-

Pavogė laikrodžius 
Robert Ellsvvorth, laikro

džių pirklys, pastate savo 
automobilį, kuriame buvo 
135 elektriniai laikrodžiai, 
prie savo namų, 6125 Ken-
vvood ave. Kai grįžo į auto-

i mus 

Įsileisti tremtinius 
Nuolatos pasigirsta balsų 

ir iš amerikiečių puses, kad 
turi būti įsileista daugiau 
tremtinių iš Europos, ku
riems yra atimtos tėvynės. 
Kai kurie tą reikalavimą re
mia grynai praktiškais su
metimais. Vėl iškelta viena ; * š v ' £*£"< Ak^e'. 
priežastis, dėl kurios turi ™Uos choras tikrai gražiai 
būti įsileisti tremtiniai - V™irode Pr a e i t*- sekmadieni 
gimimų mažėjimas Ameri- yPa t i nS°3 "Christmas A-
koje. round the World" (Kalėdos 

Dr. Oliver Baker, kalbė- AP!ink Pasaulį) programoj, 
damas Morrison viešbutyje M u seum of Science and In-
vienam susirinkime, pareis- dustry, Jackson Parke. Di-
ke, kad netrukus didieji A- rįguojamas L. šimučio, Jr., 
merikos miestai gali pasida- choras išpildė visą eilę kalė-
ryti pustuščiai dėl nuolati- dinių giesmių (Christmas 
nio gimimų mažėjimo. Įsi- carols). 
leisti nauji ir energingi žmo
nės atneštų Amerikos gy- x Federacijos skyrių, or-
venimui daug naudos. ganizaciju bei draugijų at-

Dr. Baker yra aukštas s t o v *« ir veikėjai prašomi 
Agrikultūros departamento skaitlingai susirinkti į labai 
tarnautojas. svarbų pasitarimą gruodžio 

. 11 d., Aušros Vartų parapi-

Vėl važiuota 30S sal§]' 7 : 3 ° v a l vakare-Tą patį vakarą įvyksta ir 
Pasibaigus angliakasių metinis Federacijos susirin-

streikui, traukiniai Chica- kimas. Labai svarbu kad 
gos srityje vėl pradėjo nor- visi katalikų veikėjai-veike-

moblų, ne vieno laikrodžio maliai važinėti. Kai kurie jos atsilankytu 
ten nebebuvo — visi buvo i tolimų jų distancijų trauki-
pavogti. niai dar neina, bet vėl pra- X Muz. A. Mondeika, varg. 

Ellsvvorth sako, kad laik- dės vaikščioti už keletos die- j šv. Antano parapijos, Cice-
rodžiai buvo verti $900. i nų. ro, yra pakvietęs visus lietu-

vius vargonininkus į talką 
chorui gieduii mišparus ir 

kito sekmadienio. Jis yra 
prie 57 gatvės ir prie pat 
ežero. 

daugybės aukų. 

PUIKI DOVANA KALĖDOMS — 
•DRACGO' PRENUMERATA 

i JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖ 

RAKANDAI, RADIOS, PEČIAI, GERIAUSIŲ IŠDIRBYSCIŲ 
PABLOR SETAI, EUREKA, HOOVER, GENERAL ELEC

TRIC DULKIŲ VALYTUVAI TUOJ PRISTOMI JUMS! 
Čia gausite tokių prekių, kokių kitur yra sunku gauti. 

Didelė Jewelry Krautuve 
AUKSINIAI ŽIEDAI, LAIKRODĖLIAI, DEIMANTAI, 
AUKSINES PLUNKSNOS, LIETUVIŠKI REKORDAI. 

• • 

įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
SAVAS PAS SAVĄ' *'t ši 

Tiesiog Jums 
U Masą Dirbtuves 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus 

U i Prieinamas Kalnas! 

DABAR tai laikas pagražinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didel} pasirinkimą, mūsų 
pačių Išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MED2IAG A EB D A S B A S TEŠKIAMA 
Vt LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

'"Akstaaaal Pilnai Patenkintų PtrkSJų Išgarsina Mos. — 
# Prie Progos Pakiauakite Jų! 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— P AKLO B SUTTE I&DIRB&J AJ _ 

4140 Archer Ave. Chicago 32. 111. 
Telefonas — LAFsyette 8516 

navininkas — JOB KAZIK—KAZIKAIT1S 
J? 

• 

NORIU PIRKTI U2 CASH — 
* 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

* į kitas giesmes paskutinį 40 
vai. atlaidų vakarą, t. y. ant 
radienį, Šv. Antano bažny
čioj. Šia proga reikia pažy
mėti, kad muz. A. Mondeika 
yra vedėjas to gražaus ben
dradarbiavimo lietuvių var
gonininkų tarpe. 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 

Del Šasi tarimo Sauk: 

Republic 6051 

• • 

W£ 

• v 
1S X Barbora Dauniene, 

Cicero, turėjo malonų sur-
pryzą praeitą trečiadienį, 
kuomet jos vyras, sūnus, 
marti, duktė ir žentas pa
sveikino su dovanomis jos 
vardadienio proga. Dauniai 
yra ilgamečiai Cicero gy
ventojai ir nuolatiniai dnr. 
"Draugo" skaitytojai. Jų 
duktė Marijona, dabar ve
dusi, yra buvus žymi L. Vy-

'čių organizacijos veikėja. 

Visas KALĖDINES Dovanas] 
Pirkit Didelėj Lietuvių Jevvelry Krautuvėj 

TURIME DEIMANTUS, ŽIEDUS, LAIKRODĖ
LIUS ir k. Jewelry daiktų už žemas, legal. kainas. 
I>al>ar galite išsirinkti visokius daiktus ir mažai įmo

kėti ir mes palaikysime jums IKI KALĖDŲ. 

C. J. B U D R I S 
3508 SO. HALSTED YARDS 9396 

Jos.F. Budrik, Inc. 
3241 S. Halsted St. Tel. CAL 7237 
Atdara pirmad. ir ketvirtad. visą dieną iki 9 vai. vakaro. 

Bl DRIKO RADIO VALANDOS: 
WCFL—1000 k. Sekmadienio vakare 9:80 valandą. 
WHFC—1450 k. Ketvirtadienio vakare 7:00 valandą. 

K5E i= 

WESTW00D LIOUOR STORE 
2441 West 69th Street 

— — * 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • * 
pristatome \ namus: 

Geriausiu rūšių alu 

buteliais, dSžBml* Ir 

statinėmis. * 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
e 

•« » 

INSURED 

' 

PASINAUDOKITE PROGA! 
TAUPYKITE PINIGUS * ATEIČIAI * BEDARBEI * PIRKIMUI 

NAMO * PAGELBAI LIGOJE * IR SENATVĖJE. 

CIA ĮDĖTI PINIGAI NEŠA 3%. 
Kiekvieno indeliai yra apdrausti iki $5,000; o vedusi pora ffill In

dėlius sukombinuoti taip, kad bus apdrausti iki $15,000.00. 
.IŠIMTI GALIMA LENGVAI, PAGAL PRIIMTAS TAISYKLES. 

Indėlius falima atnešti arba pasiųsti laiškais. 
'DUODAME PASKOLAS ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

1JIMIVERSAL 
Savings and Loan Assoiation 

1739 So. Halsted St. 
I ryto 
loto 

Tel. CANal 8500 

X V. Kamsickiene, 'Drau 
go' • korespondente Grand 
Rapids, Mich.f ir žymi vie
tos veikėja, ypatingai mo
terų organizacijose, užpre
numeravo "Draugą' artimo 
užuojautos reikalingam Aug. 
Ambutavičiui. Ištikrųjų, V. 
Kamsickiene parode didelę 
meilę savo artimui. 

/f*\ x Kun. S. J. Vembre, iš 
JAthol, Mass., kuris mūs spau 
doje yra žinomas slapyvar
džiu "Padanges aras", įsira
šė nariu "Lithuania" Phila-
telic Society, Chicago j . Kun. 
Vembrės pašto ženklų kolek
ciją sudaro virš 25,000 įvai
rių ženklų. Kolekcijoj daug 
ir Lietuvos ženklų. 

X Antanas ir Marijona 
Sultcai savo namuose, 3329 
Lituanica Ave. atidarė už
eigą, kuri labai gražiai iš-
dekoruota. Biznyje jiems pa
deda jų duktė ir sūnus. Beje, 
Sultcai šįmet mini 28 metų 
sukaktį, kaip skaito "Drau-
g§ • 

X Jim Budo tavernas, 
2244 W. 23rd Place, pereina 
į naujas rankas: Tom Mc-
Carron ir Charles Saunoro. 

X Mrs. A. Slegaitis, gyve
nanti White Cloud, Mich., 
bus bene seniausia "Laivo" 
skaitytoja. Jau 85 metų am
žiaus, tačiau seka spaudą 
ir domisi visuomeniniu gy
venimu ir veikimu. 

Atdari kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro. Ketvirtadieniais nuo • 
ryto Iki I vakaro. dionioii nuo • ryte iki 1 po plotą, 

Geriau žvirblis rankoje, 
negu sakalas padangėje. 


