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DALIS MARINU HAMHUNG 
Klaipėdos Vokiečiai Nepasnuokė g j į J j g į i 

HONG KONG, gruod. 11. 

KORĖJOS FRONTE PADCTiS 
* * * 

DR. K. KAZLAIT1S 
Mfsų Korespondentas Berlyne — Visai patikimi šaltiniai 

skelbia, kad paskutinių dvie 
Klaipėdos krašto vokiečiai Priimdamas vėliavą Kukla jų savaičių bėgy Maskvoje 

nepasikeitė , nors žiaurus liki panašiais žodžiais ragino sve lankėsi Kinijos komunistų 
mas ir Vokietijos sugriūvi- čius būti visuomet sargyboje vadas Mao Tze-tung ir S. 
mas turėjo išblaškyti jų hit- ir nenuilstamai kovoti už me- Korėjos bei Mongalijos ko-
leriškas svajones. Išbėgę iš mellanderių teises. Dalyviai munistų vadai ir ten kartu 
svetingo Lietuvos pajūrio su- užtraukė savo vokišką him- 8 U Stalinu ir jo adjutantais 
spėjo susiburti į "Memelland ną. aptarė visą Tol. Rytų stra-
bundą" ir paskleisti visą tink T o k i a n u o U i k a šiandien i tegiją. 
lą savo grupelių vakarų Vo- v g Į s k i e p i j a m a klaipėdiečių Posėdis greičiausiai jau 
kietijoje. Centras įsikūrė OI- š i r d y s e D a r laisviau kryžiuo yra pasibaigęs, nes Kim II 
denburge (netoli Bremeno fi a i n i a i p a s i r e įškia vakari- Sung jau per radiją davinė-
uosto), vadovaujamas pagar- nėj Vokietijoj. Jiems nėra ja įsakymus Korėjos fron-
sėjusio kultūrbundminko Me K l a i p ė d o s krašto, jis esąs vo-į tams, o Mao turįs šiandien 
ier. Jie leidžia 2 kart per me- k i š k o g P r u s i ; j o s d a l i s i r g y . | pasirodyti Peipinge. 
nesį savo laikraštėlį Mėme- v e n t o j a į gryniausi vokiečiai, 
ler Dampfboot" ir gaudo iš- k . t i k m a ž a d a l i g b u v u s i 
blaškytas po visą Vokietiją s u j į e t u v i n ta 
aveles. Didoka jų grupė susi- # C l 
būrė Berlyne. Vadu pasistatė Savaime suprantama, jog NepdprdSldS MOVIS 
Kukla. Jis sakosi atbėgęs iš su tais žmonėmis negali būti I ^ L ^ , ^ . « 
rytų į laisvąjį Berlyno sekto- bendros kalbos Klaipėdos WASHINGTON, gruodž. 
rių ir laiko save "politiniu pa krašto reikalu. Jų organas IĮ11. — Nors ką tik buvouž-
bėgėliu". Apie jo praeitį teks neseniai pagerbė čekoslovakų ginčyta, kad nebus įvesto® 
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H A M H U N G ESCAPE PORT 
FOR 20,000 

MARINES ARO 
ARMY TROOPS 

Bus Greit Įvestas Rytuose matosi sunkus apsuptų marini) išlaisvinimo kelias, o va
karuose si.rjama alijajitų naujoji gynimosi linija. Kita spėjamoji 
alijantų linija jralėtų būti šiapus 38 paraleles. î Acme) 

Bent Ketvirtadalis Jau Išgelbėtas 
Likusių Laukia Nauji Pavojai 

TOKIO, gruodž. U. — Iš Hamhung y<siųsta gelbėjimo 
kolona galop susijungė su apsuptais marinais ir prakirto 
kelią išsilaisvinimui. 

Susijungimas su pirmai- i -— -m • i i • —-
šiais marinų daliniais įvy-! Apie Vakaru Frontą Tyli 
ko Koto apylinkėse. Pirmie-j T, , *. - . "J . . Kas vyksta siaurės vali marinai, nepaprastai ko- , _ - \ „ . i i i -L • i.- tkarų fronto uoze, nieko ne-vų ir šalčių išvarginti, jau . H . v . . . J , pranešama saugumo sume-prasimuse i saugią zoną ap- f, . v ... °„. . f. . „ . * b \ . . timais. Yra tik zmoma, kad link Hamhung uosta irgrei . . . . v. . b . , ą b . vyksta persigrupavimai ze-ciausiai jau pasikrauna i . _*̂  r . . . . , . . J . • , ,- .- imiau Pyongyang. Alijantų laivus, kurie jų laukia iu- . J .bJ. r . . A 1 kariuomenes buvimo vietos roję. Tvirtinama, kad bent neminimos. Duodama su-

Kinai Jau Patiekę Derybų Sąlygas 
smulkiau pasikalbėti, nes ne- generolo Prchalos grupės be
galima leisti avantiūristams reikšmę sutartį su sudėtų — 
žeminti lietuvių vardą ir tei- vokiečių emigrantų sąjunga, 
ses. Ta proga mandrūs tultūrbun-

dininkai, užmaskuodami savo 
Kas mėnesį "Memellande- tikrus kėslus, atvirai iškėlė 

riaiM susirenka laisvam pasi- klausimą, kas seks čekoslo-
kalbėjimui, Kukla ir kiti "pa-; v akų "kilnų pavyzdį". 
trijotai" kaitina svečių upą| . ! 
jausmingomis prakalbomis ir j " f t - - - . - -^" h _;• 
deklamacijomis. Ypatingą įs- UrJUgO rOuZIJOS 
pūdį turėjo padaryti pasku
tinė šventė, kada Kųkla pri
ėmė iš kito klaipėdiškio Rich-
ter kažkieno išsaugotą Klai- i . 

Konkurso Laimėtojai 
CHICAGO, gruodž. 11.— 

Draugo" poezijos konkur-

nepaprastos priemonės kraš 
tui karo metui paruošti, ta
čiau krašto apsaugos sekr. 
gen. MarahaH praneša, kad 
prezidentas greit paskelbs j 
"nepaprasto meto" padėtį. 
Iš jo pareiškimo visi supra
to, kad jis tokį patarimą y-
ra davęs prezidentui, nes į-
vykiai galį vystytis nepa
lankiai ir jis nenorėtų, kad 
jie užkluptų Ameriką visai 
nepasiruošusią. 

pėdos kultūrbundo vėliavą.'^ teisėjų komisija vienbal-
Įteikimo ir priėmimo kalbų g i a i paskyr§ premijas šiems 
turinys sukūrė tikrą nacio- poetams• 
nalsocialistinę atmosferą. Jie 
kalbėjo, kad šita vėliava yra j Pirmą premiją — L. Žit-
vokiškos kultūros ir laisvės kui-Žitkeviciuį Brooklyn, 
simbolis, kurią vokiečių rite- N. Y. 
riai prieš 700 metų atnešė Antra nremiia 
Klaipėdos kraštan. Tie kar-i _, . . 7 : v,. . J 

žygiai nugalėję pagoniškas! Kp«*itei, Chicago, 111. 
tautas Baltijos pajūry. Užka- Trečią premiją — Juoiui 
riavę šitą kraštą riteriai per Kruminui, Vokietija, 
šimtmečius čia ugdė vokišką ; . 
kultūrą. Tekę vesti sunkias Premijuoti eilėraščiai ya-
kovas prieš lietuvius, bet jie kar vakare buvo perskaity-
pagaliau buvę nugalėti. Pas- ti "Draugo" dainos ir hte-
kutiniais laikais Klaipėdos ratūros vakare, kuris Uk-
krašto gyventojai po trumpo rai gražiai pasisekė. 
priespaudos laikotarpio vėl,̂  — 
sulaukę pergalės ir laisvės KALENDORIUS 
(suprask: Hitlerio gadynė). G r u o d ž i o n d . gv> ^ 
vienok ta pergale buvo. suris . v. 
t a š u didelėmis aukolis ir ™ a , ^ .P°P!ez ius: 
vargais. Memellanderiai ture V a l d l s i r D i r v o n e 

jo apleisti savo tėviškę (Klai- Gruodžio 12 d.: šv. Otili-
pėdos kraštą), bet išauš vėl ja. Senovės: Kirbaida ir 
diena, kada jie galės grįžti Rūtvailė. 
kaip laisvi piliečiai į laisvą ORAS 
Klaipėdos kraštą. Kas pirmas Apsiniaukus. * galimas 
8VlJ* kfastą, tas privalo, ^ Temperatūra apie 
nesti šitą vėliavą, gi kiti tegu \ 3 Q l a i D s n i u 
žygiuoja paskui į tą kraštą, ^ ų' 
kuris mum3 (vokiečiams) Saulė teka 7:08, leidžiasi 
priklauso!... 4:21. 

Vilnos Atsargos Mažos 
WASHINGTON, gruodž. 

11. — Senato komitetas, be
sirūpinąs krašto paruošimu 
nepaprastiems įvykiams, 
dalyką ištyręs patyrė, kad 

Soueilyra didelių skylių strategi
nių medžiagų sandėliavimo 
srity. Jie pavyzdžiui paty
rė, kad ikišiol vilnos atsar
gos yra nepakankamos. Tu
rint omeny, kad Korėjoje 
teks kariauti žiemos metu ir 
greitu laiku reikės aprūpin
ti rūbais bent 3 mil. kariuo
menę, turimos vilnos atsar
gos yra nepaprastai mažos. 
Kaltinimas mestas Muni-
tions Board, kurio uždavi
nys yra kaipti strategines 
medžiagas. Bet jis teisina
si, kad kongresas nedavė pi
nigų. 

Senovės 

PALYDI ATTLEE 

PasioaiKua Attlee — Truman pasitarimams, Attlee išvyko į Ka
nadą ir jį palydi D. Acheaon. (Acme) 

Kį Attlee Laimėjo 
Washingtone? 

LONDON, gruodž. 11. — 
Britų spauda Attlee kelionę 
į VVashingtoną laiko labai 
pasisekusia. Iš britų* spau
dos išeina, kad Attlee lai
mėjęs šiuose klausimuose: 

1. Amerika nepanaudos 
atominės bombos pirma ne
pasitarusi su Anglija ir ki
tais alijantais. 

2. Attlee įtikinęs prezi
dentą Trumaną, kad reikia 
bendrai tvarkyti strategi
nes žaliavas ir nedaryti vie
nas kitam konkurencijos. 

3. Britai gavę laisvę ap
sispręsti dėl savo prekybos 
su Kinija. Tai reiškia, kad 
nebus sutartinos ekonomi
nės blokados. 

4. Gavęs Trumano paža
dą tuojau paskirti gen. Ei-
senhovver į Europą ir pas
kubinti Europos apginklavi
mą. 

LAKE SUCCESS, gruod. 
11. — Pereitą šeštadienį 
kom, Kinijos delegacija pa
sikvietė pas save UN gen. 
sekretorių Trygve Lie ir 
greičiaasiai jam įteikė sa
vo vyriausybes atsakymą į 
13-kos delegacijų pasiūly
mą sustabdyti karo veiks
mus prie 38 paralelės ir pra
dėti derybas Korėjos karui 
likviduoti. TurSjo su gen. 
Wu pasitarimą ir Indijos 
delegacijos pirmininkas Be-
negal N. Rau. šis pastara
sis pareiškė, kad Kinija 
norinti baigti Korėjos karą 
galimai greitesniu laiku. 
Ką jis daugiau tuo reikalu 
žino, atsisakė kalbėti, bet 
kad jis ką nors įdomaus iš 
kinų girdėjo sprendžiamais 
to, kad šiai dienai sukvie
tė slaptą tų 13-kos delega
cijų atstovų posėdį. 

Iš kito patikimo šaltinio 
New York Times skelbia, 
kad Mao Tzentung per Indi
jos ambasadorių Peipinge 
perdavęs tokius reikalavi
mus: 

1. Kinija pasirengusi de
rėtis su vakarais Korėjos 
klausimu, bet tik kaip ly
gus partneris, o ne kaip ap
kaitinta šalis. 

2. Pasitarimai turi apim
ti ne tik Korėją,- bet visas 
Tol. Rytų problemas, taip
gi ir Formozą. 

Kongresas Patenkintas 
Truman-Attlee Politika 

WASHINGTON, gruodž. 
11. — fi. Acheson pranešė 
senato ir atstovų rūmų už
sienių reikalų komisijoms 
apie Truman-Attlee pasita
rimus. Po to buvo išleistas 
pareiškimas, kad anglų-a
merikiečių nuomonės visais 
klaiisimais yra labai suar
tėjusios ir kad nutarta ne
daryti komunizmui "rami
nančių" nuolaidų nė rytuo
se nė vakaruose. 

D. Acheson pranešęs, kad 
Amerika priešinsis Kinijos 
priėmimui į UN, tačiau veto 
panaudoti negalės, nes jis 
teisiškai nebus tvarkoj. Vi
si pažadėjo tuoj paskirti I I 
bil. dol. krašto gynimo rei
kalams. 

3. Kinijos pasitarimuose 
su Amerika ir Anglija turi 
dalyvauti ir Sovietų Rusi
ja. 

Šeštadienio politinės ko
misijos posėdy Višinskis il
ga kalba vėl pakartojo se
nus kaltinimus Amerikai ir 
gale pridūrė, kad karą Ko
rėjoje galima bus užbaigti 
viena sąlyga — visų "sveti
mų kariuomenių1 pasitrauki
mu iš Korėjos. Bet reikia ži
noti, kad į tas "svetimas 
kariuomenes" Višinskis ne
įtraukia Kinijos "savano
rių." Tad jis pasiūlė tą pa
tį, ką UN jau vieną kartą 
atmetė. 

ketvirtadalis gyvų išlikusių 6,7 - ^įprasti, kad Seoul as bus gi-mannų yra saueus. r ,. .? ? 1 namas, tačiau galimas da-
Gelbėjimo kolona su tan- l y k a 3 , kad šita erdve gali 

kais ir artilerija pasiliko d a r būti ne paskutinė kovų 
užpakaly saugoti kelią, bet vieta, 
priešas neatsisako pestan-j Pnešo judėjimai rodo, kad 
gų vėl uždaryti kelią ir su- j j i s nesirengia žiemavoti nie 
naikinti viską, kas dar liko į k o neveikdamas dabartinė

se vietose — laukiama jo 
naujų puolimų. 

tarp Kato ir Hamhung. 
žuvo Daug Priešo 

Tose baisiose naikinimo Atsirado Kim D Sung 

Gandai Apie Belaisvius 
SEOUL, gruodž. 11. — 

Uždrausta teikti spaudai ži
nių apie paimtus nelaisvėn 
kinus ir korėjiečius. Spėja
ma, kad jų yra virš 100,000. 
Korespondentai norėjo su
žinoti, kas bus su jais da
roma, jei alijantam8 teks 
be'gti iš Korėjos. Dougiau-
siai yra korėjiečių 'belais
vių ir jie yra laikomi taip, 
kaip reikalauja tarptauti
niai įstatymai. Buvo gan
dų, kad dalis šiaurės korė-j 
jiečių perėjo pas pietiečius, 
o dalis kinų norį eiti pas 
Chiang Kai-sheką. Bet tai 
yra tik gandai — oficialaus 
patvirtinimo tuo reikalu ne
duodama. 

kovose per 10 dienų būvu- Po ilgo tylėjimo atsirado 
šios sunaikintos bent trys ir š. Korėjos diktatorius 
kinų divizijos, bet priešo į Kim n Sung. Per kažkokią 
karių skaičiaus mažėjimo radijo stotį jis kreipėsi į 
nesimato, nes pasirodė nau-į savo kariuomenę, partiza-
jos jėgos to mirties slėnio • nu s ir kinų "savanorius," 
šiaurėje ir pietuose. j pranešdamas, kad priešas 

Priešas sunaikino v i a u s l8 i«o jnetu_ traukiasi pakri-
tiltus per kalnų tarpeklius j % - b e t nėra galutinai s u -
ir todėl marinai nebegalėjo suskintas. Jei nepasiaek-
toli už Kato pas is tūmėt i ! f i ą . p n e s a Sahrtmai išblaš-
žemyn. Kai iki tarpeklio k y t l ' t a i Jis a r s i ą s atgal 
prasimušė gelbėjimo kolona * J * * " * 1 ^ ^ &ktUB 

iš pietų, tada buvo išvalyta'uk3Xua- K a d taip neatsitik-
apylinkė nuo priešo lizdų ir į t ų ' : ***** d a b a r s u k o v o t i 

lėktuvai galėjo numesti M***!**** k o v ą i r p n e š a 

oro tiltą, kurį pertiesus per! ******** s u n a i k i n t l -
tarpeklį prasidėjo marinui T a iJfl p n e š o p l a n a i k a i p 

riedėjimas žemyn. i * a i s k u s> J e i ^ J u o s e * « * 
, įpinta rytietiško klastingu-

Vežasi Sužeistus mo. 
ir žuvusius 

Marinai vežasi su savim1 • Soviete spauda skelbia, 
visus sužeistus ir užmuštus, i k a d prancūzų lėktuvai iš In-
nes dėl įšalusios žemės iri dokinijos per 10 dienų pa-
kietų uolų negali palaidoti: * • • * Kinijos teritoriją bl 
vietoje savo žuvusiųjų, šie'**1"^-
bus greičiausiai palaidoti' • Kinų žiniomis, paskuti-
Hamhung apylinkėse, o gal nio pasitraukimo metu ali-
ir pervežti į Japoniją, jei jantai netekę Korėjoje 16,-
užteks vietos laivuose. 1000 karių. 

• Iš 50 kraterių besiver
žianti Etnos ugniakalnio la
va jau semia 3 kaimus. Jau 
sunaikinta apie 40,000 ak
rų vynuogynų. 

• Žeme drebėjo Italijoje, 
Chile ir Havajų regione. 

• Jugoslavai vyksta į Du
nojaus komisijos konferen
ciją Rumunijoje, nors per
eitais metais į jų delegaci
ją niekas nekreipė dėmesio. 

• Grupė senatorių parei
kalavo skubiai ginkluoti ja
ponus, vokiečius ir italus. 

• Vakar vakare LakeSuc 
cess iš Indijos delegacijos 
paskelbtas gandas, kad ki
nai sutiko sustoti prie 38 
paralelės ir pradėti derybas. 
Bet tuo pat laiku kitas gan
das pirmąjį visai paneigė. 

NAUJAUSIU ZINIIJ SANTRAUKA 
—Ryt sukviestas Atlanto pakto valstybių kariško ko

miteto posėdis Londone. Jis priims Vokieti jo* įtraukimo 
f Europos gynybą planą. 

—Yalu upes žiočių erdvėje pereitą Šeštadienį 21 Sovie
tų tipo lėktuvas keturius kartus užpuolė Amerikos lėktu
vus. Apsišaudymas buvo trumpas. Priešo lėktuvai pabėgo 
I Mandžiūriją. Alijantų lėktuvai nuostolių neturėjo. 

—Š. Korėjos atstovas Kinijoje pareiškęs, kad tur&s bū
ti išlaisvinta visa Korėja, o ne vien tik šiaurinė jos dalis. 
Tas rodytų, kad sustojimas prie 38 paralelės nenumato
mas. 

—Maisto kainos lapkričio mėn. antroje pusėje v£l pa
kilo 2 proc. Numatoma, kad maistas dar kils. Kiaušinių 
tuzinas greit kaštuos vieną dolerį. 

—Per paskutines kelias dienas Vokietijos Sovietų zo
noje buvo areštuota 60 vadinamo 'tautinio fronto" va
dų. Visi kaltinami ekonominiu sabotažu. 

—Aleutų salų bazėse įvestas pilnas užtemdymas. Šios 
Amerikos bazės yra netoli Kamčatkos pusiausalio, kuris 
priklauso Sovietui Sibirui. * 

—Sovietų šnipui Gold, išdavusiam kartu su Fuchs 
daug atominių paslapčių Sovietų Rusijai, paskirta kalėti 
30 metų. Jis pareiškė apgailestavimą, kad padarė tokį 
biaurų darbą. 

—Šventieji Metai bus uždaryti Kūčių dieną, o savo Ka
lėdų kalbą pasau'iui Pijus XII pasakys gruodžio 23 d. 

—Visi korespondentai iš Korėjos praneša, kad Korėjos 
karas kariškai jau yrą išspręstas — UN kariuomenė yra 
pralaimėjusi. Vienintelė išeitis yra pasitraukti į Pusan Ir 
mėginti iš ten išgelbėti kuodaugiausią karių. 
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DAR BlRVS LIETIMU ATVYKSTA Kenčia Dėl įsitikinimų i S S S ^ S S T K 1 4,000,000 PUigrimų 
Lapkričio 3 d. j Jungt . Ameri

kos Valstybes (New York) išvyko 
ŠIČ lietuviai: 

Derenčiai, Adelė, Juozas, 'Jani
na, Eugenijus, 1S01 So. 51st Ave., 
Cicero 50, Ii!. 

Dulaitis Simanas. 12382 Monica, 
Detroit 4, Mich. 

Jackūnas Vytautas. 2 Winslaw 
St., St. Agy Cambridge, Mass. 

Kun. Radvinau. k a i Vincas, 231 
Bedford Ave., Brookiyn. N.Y. 

Stankevičiai. Anasiazija, Jurgis. 
238 Wcbster Ave., Cambridge, 
Mass. 

Anilriu'aitis Jieva, 74 Sprice St., 
Seymcur, Conn. 

Baceroviene Lidija, Manhasset, 
Long Island. New York, N.Y. 

Balsys Antanas, RFD 1, Box 34, 
\Vatertown., Conn. 

Bana;C'i;«i. Adolfas, Leokadija, 
Steponas. Romualdas. 13(18 Jack-
son St.. Gary, Ind. 

Delininkaitis Zigmas. 220 Fer-
non St., Philadelphia. Pa. 

Duobos, Jonas, Ona, Vilė, 3801 
Fire St.. Ea_t Chicago. Ind. 

Kijau^kaitė Ona. 1 Highland 
Place, Yonkers. N.Y. 

Konrrdas Aleksandra, 21S0 Oli-
ve St.. Detroit, Mich. 

Kundrotai, Juozas. Juzefą, Ag
nė, 143 Kingsland Ave., Brookiyn 
22, N.Y. 

Lapinskai. Boleslavas. Veroni
ka, 100S Washington St.. Nor-
wood, Mass. 

Lapinskai. Stasys. Regina. 1008 
VVashington St.. Nardwood, Mass. 

Meciene Stefanija, 68 Trout St., 
Brocktcn, Mass. 

P l u k ienė, Juzefą, Brockton, 
Mass. 

Sejonas Petras. 5814 Dibble 
Ave., Ceveland 13. Ohio. 

Silinskai. Morta. Voldemaras. 
7838 Buist Ave. Philadelphia 42. 
Pa. 

Stankumi. Aldona, Jonas, M 
i'alena. 1514 Columbia Rd.. Couth 
Boston. 

Tiškai. Stasys. Antanina, Romu
aldas, 710 W." VVashington Ave.. 
Du B i P. P P 

Venc-in Juozą? 1341 E. 90th 
S t . Ceveland 3. Ohio. 

Vitkauskas Augustinas. 8809 
Burnette Avo.. Bvtroit 4, M;ch. 

Butkevičiai. Antanas. Barbora. 
Rūtenis. 3312 So. Emmerald Ave.. 
Chicago, 111. 

E o n r r n a ; t ė Marija. Borrmnaitis 
R i m v y d e . 5513 South 33rd St.. 
Omaha, Nebr. 

Grazelvtis Leokadija, Wr,odhull. 
r.i. 

Linkrkas Julius, 658 W. 61r,t 
St., Chi.ago, III. 

Pečiu'vtė. Ona, 1329 S. 48th 
rth Cicero 50. 111. 

Gaučvs Alfonsas. 3243 W. 109 
St., Chicago, 111. 

Kaminskaitė Elvvra. 4101 S. 
Map!ewcod Ave.. Chicago, 111. 

Kazlauskas Petras. 918 N. 19th 
Ave., Melri.se Park. UI. 

Slikai Jonas. Lidij \. Vanda. 
Warren Ave.. Detroit, Mich. 

Levinai, Jonas. Antanas, 2025 
W. Wal!on, Chicngo, 111. 
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išvyko šie lietuviai: 
Kun. Dieninis Lionginas, 

S. Morgan St., Chicago, 111. 
K v aravičius Pranas, 4631 S. 

Paulina St., Chicago., 111. 
Adomėnas Teofilius, 3544 So. 

Union Ave., Chicago 16, m . 
Anugrijevas Antanas, Milija, 

Lo^na das ir Vladas, 24 E a s t l 

State Rt., Westport, Conn. 
J ; , l « i i s Franciška, Edmundas, 

Domic.le ir Izabelė, 59 Bristol 
Pike and Walnut Lane. Creydon, 
Pa. ' 

Ji. : apaitis Ona. Ela. Marija, i 
Jurgis ir Algirdas, 13573 

Ave., Detroit 4, Mich. 
Kr ralius Vytautas, Irena, Vy-i 

tautus, Virginija ir Adomėa, 3120 
Richmond St., Philadelphia, Pa. 

Kan-' ius Jeronimas, 30 Himman 
; R. No. 2, Minn. 

Cvbulkina Irena. 325 E. lOOth 
S t . N w York. N. Y. 

Kutka Petras, Janina ir Danutė. 
117 Fcrnon St., Philadelphia 48, 
Pa. 

Lexnus Antanas, 117 Fernon 
St.. PHladelphia 48, Pa. ' 

Nekiasovas Jonas, 501 Bergen 
Blvd., Fairview, N. J. 

Ramanauskas Vytautas ir Do
micėlė, 7207 Lawnview St., Cle-
veland, Ohio. 

Vasiliauskas Juozas, 3352 "U" 
St., Omaha, Nebr. 

Paskutiniais mėnesiais 'Slo 
vakijoje buvo surinkta apie 
80 jaunų, iki 20 metų, vie
nuolių, kurie buvo uždary
ti į Kostolna Redemtoristų 
vienuolyną. Ten jiems buvo 
duodami politinio perauklė
jimo kursai. Šiuos išleidus, 
tuo pačiu tikslu buvo surink 
ti nauji 59 jaunuoliai. Rei
kia su pasigėrėjimu pripa
žinti, kad visi č i a patekę 

nepasiduodami jokiems ko
munistų viliojimams, drąsiai 
nugalėdami visus sunkumus, 
susijusius su jiems užkrau
tais darbais laivų statymo 
dirbtuvėse. Nepaisant stovy
klos komerdanto spaudimo, 
jieirs pavyko apginti savo 
teisę išeiti sekmadieniais į 
bažnyčią ir , išklausyti šv. 
Mišią*.. 

Apskaičiuojama, kad šven 
tųjų Metų proga Pijus XII 
ppriėmė savo audiencijose 
apie keturis milijonus pili
grimų. Per tą laiką buvo 645 
privačios audiencijos, 4,9£8 
specialios i r 150 bendrųjų 
audiencijų. 

S K A I T Y K I T E " D R A U d A " ! 

Dorybė yra bendras tobulybes 
ryšys ir laimingumo centras. 

—G racionas 

-mm •— 

s Jūs Gaunate Geriausią Pas Vladą Klash 5 

I T 0 W N OF LAKE UTILITIES 1 
D I S T R I C T Sc^u^ 

Per 500 Radijo Stočių | 
-mm 

Reli'jinė Šv. Pranciškaus \ZZ 
valant ą, kurią išlaiko JAV- \^Z 
bių tretininkai, per ketve- Jū
rius metus tiek išaugo, kad ,-^ 
dabar ją transliuoja 500 r a - j ^ 
lijo stočių ir tai netik JAV- \ZZ 

se, bet taipat Anglijoje, Ka- į^ 
r.adoje, Naujaje Zelandijo
je. Fiji salose, Panamoje, Ai
rijoje. Filipinuose, Japoni
joje. Be kitų dalykų prog
ramoje numatoma d r a m a 
"Greater Love Than This'\ 
kur bus pavaizduota tragiš-
la mirtis amerikiečio kariuo 
menes kapeliono Korėjoje. 

floras katalikiškas laikraštis 
n a nuolatine misija. 

Simeonus XIII 

• J 

N t O U2Stel£N£JUSlŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK A l t i r t i IMH>3 UGŲ 

Tie, kuiit- usnėto, imu &.LM.', A l -
V1KŲ u .->KAi;Lii;lg ŽAIZDŲ, ji* 
negau s.i.u;». * icUfcii ir naktimi* 

mti, .*.>• iU už*.acntjuai03 a u d o b 
niežti ir *a,L.«i.t. Kad įmialiuti ta 
iii«/.*jiiuą i: skaudėjimą &tuų atvi-
r<i, »'" »u^ij -uxij.au, uždekit* 
LKGLLo ^intuifcat. Ju g y d o ui o e 
yyatyues ,'ai^afcvms JŪMU skauueji 
mą ir g i . . o i t e ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite j«u» taipgi nuo skau
džiu rude* mų. Ju.-> taipgi paiaiiua 
niežėjimą, i .ua vadinaiuus PSOKlA-
MJS. 'l(%.]'gi padalina peršėjimą ligoa 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT. su-
t-tabdo džit • iiiuaą odos ir p. įplyšima 
tarpirščiy. Jo» yra tinkamos var
toti nuo 0-2iūstatM>ii>» ir >u>kiiut»k»M 
tKkM. Joa yra g«roa 
visų teviri.nių odos 
ilgy. LEOT'LO Oint-
rnent sut*.ika juriis 
pagalbą nuo nuvar
gusiu, peiStainy, ir 
utežinčiu koj i. Legu-
lo Ointment yra par
duodama.-) po 7Bc. 
$1.25 ir 14.50. Pirki
te vais*t 1 ofiat* Chicago 1 

ir apylinkGse ir Mil-
waukec, a r b a at- ^ 
siuskit© money or- Î C 
derį t — 

LE(»i LO, m-parttn^nt D 
4847 W. i ^ tb S t , Cicero 50, UI 

g>duolg% nuo 

V Y R A I ! ! 

Ar Jums Reikia 

Gerų — 

BALTINIŲ 

SKRYBĖLIŲ 

KELNIŲ 

DIRŽŲ 

KOJINIŲ 

ATKIKITF. I 

LIETUVIŠKĄ KRAUTUVĘ 

Norbut Men's Shop 

3358 S. Halsted St. 
«•» 

Ss 
PLANINGAS TAUPYMAS MOKA 

GERUS DIVIDENDUS! 
• k i e k v i e n a i kuris ka« >atait« arba ka*. m t e c e | taupo aors truputi 

— k 'i*1 ptoniiujai. 
• ' laupyti reikia Įprasti. Taupyk uors mažai, bet rfg'»bariai. 
• \ u !<»(>.-• uuti i kicktit-naui taupjtojui Mutual Pwl««ral Havlug-

n w * i geriat dividendu < du kartu į metus. 
• Ki<k\i«iM» taup>P>jo HHskaHa vra aptlrausta iki 
Sio.ooo per r»d«'rt*l Savinga <uid i>oaD lntmraia^ 

Corp. nuo ItSS m. 
PB. \D£KITE TAUPYTI ŠIANDIEN! 

^c: 

MtllAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 

Ctiartt'red aad siųH'r\i-ed by Uie U.8. Oovernmeut 

2202 Wejt C - ^:: Road Chicago 8, Illinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS Prea. TEL.—Vlrginhi 7-7747 

W 

PIRKITE SU PASITIKĖJIMU 

Sensaiioiul baJ<wcd beatio 
PHILCO 

TV-PHONOGRAPH 

IT COLIŲ TV PAVEIKSLAS 3-ju GREIČIŲ PH0N06RAFAS 
l»i!rlis 17 colių uavt'ikslas — teisingiausias 
televizijoje. Aiškesnis, tobulai vienodas, pa-
o.iikinn -nt visados virpėjimą ir neaiftkumą! 
tleriii.iHkui ve ikimai daigi nilpno priėmimo 
apvlniktso. Custom-I>upiex ohassis. 

Taip paprastas vartoti! Groja visas plokšte
les (records) automatiškai — iki penkių 
valandų muzikos. Nepralenkiamas tonas 
Palenkiamas priekis išstumia plokMelty (re-* 
cord) keitėja priekin ir palengvina ufcdejimą 
naujų plokštelių (reeords). 

Abu Patarnavimai Viename 
Liuksusinis Mahogany 

Kabinetas 
Pilniausias pasigerėjimas abiejais TV ir 
rekorduota muzika tik truput) daugiau 
kaip Televizija atskirai. Pamatykite sia-' 
naują r h i l c o Kombinaciją. 

PHILCO 
1870 

(kairėj) 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Priedo Taksai 
iv Garantija 

TKLEFONUOKITE LAfayette 3-7771 Del 
NEMOKAMO PADEMONSTRAVIMO JCSŲ 

NAMUOSE 

Pritaikintas Stalas 
Ekstra 

P h i 1 c o Balansuoto 
Spindulio Tefevizija ii 
dar C u s t o m-Duple \ 
Chastfl.s dšl geriausi-. 
veikimo dargi ir silp
no priėmimo apylin-
UesH. Philco l6t 1-.T. 

JOK M. AAozem, S«cr«fofx 

AND LOAN ASSOCIATION 
3236 So. Halsted Street 

Tol.: Ofiso OL. 2-3S58, rem. YA.7- t t83 

£1 DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5946 \V. Cermak R<1.. Cicero, UI. 
VAL. 2—5 ir 6—8, išskyrus trečiad.. 

šeštad. A 2 — 4 p.p. 
8601 W. Barr i son S t 
Tcl. SAcramento 2-2430. 

VAL. 1:30—4. ir 6—8. išskyr. ketv., 
šeštad. 1:30—4 p.p. Neatsiliepus 

aniems telefonams: Tel. K E . 3-2868 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
Tel PI llman 5-8277 

TALANDOS.: pagal susitarimą 

TeJ.: Ofiso PIL6-H446 rex.HF*4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd 
VAL,.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki % vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso GR.ft-1321 rez. VI.6-3900 

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 South Kedzie Ave. 
LIGONIUS PRIIMA: ka»dien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. treč. — pagal susitarimą. 

Ofiso telefonas VTrginia 7-18841 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kaadiea nuo 2:00 iki S:00 vai. 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Tel.: Ofiso \VA.8-3O80, rez.OO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—S» v.v. šeš
tad. priima tik pagal susitarimą. 

Kezid.: 10838 So. \Yabash Ave. 
» 

TeL: Ofiso YA.7-S557 reaE.B£L7-40UU 

DR. FRANK G. KWIMN 
(M.VIECINSKAS) 

GYDjYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 \Vest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo * 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. Ir šeštad. vajk. 
Tel.: Ofiso YA.7-0554 rez. Mull-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

O F I S O V A L . : N u o 10 ik i 12 v. ryto. 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v .v . Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Unierg. Tel. KKdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHLRURGfi 

4146 Archer Ave., Chicago, 111. 
TeL LAfayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
ir 6—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, Illinois 

Tel. Smnmit 1580 
VAL.: pirm., antr. ir kektv. S—6 v.v. 
trečiad.. penkt. ir šeštad. S—8 v.v. 

" DR.npTAf K0ŽI»MAŠ~ 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL,: antrad. ketvlrtad. ir penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—6„ 7—9 vak. 

3147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirmad.. treč. ir šešt. 3—8 p>.p. 

Ofiso telefonas GKovehlll 6-4020 
Hezkieacijoti telef. lllllt<ip .>-i.»oo 

Dr. Alexander J. iavois 
(JOVAIŠAS^ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Rd. 

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak. 
trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

DR STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave , Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8, trečiad., šeš

tad ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel.: Ofiso YĄ.7-4787, rez.PR.6-1930 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

saukite: MIdway 3-0001 

Tel.: Ofiso CA.6-0257, re /PK.6-6669 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Kezid. 0600 S. Artesian Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki i p.p; 6—it v.vak. 
TeL: Offeo VT.7-S583, rez.KE.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YVest Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Kezid. 3241 \V. 66TH PLACE 

DR. I . C BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: lu iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4003 Archer Avenue 
Truputį i rytus nuo California 

Tel . Y.Vrdj. 7 -7712 

TeL: Ofteo KL.3-9000, re*. OL.2-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
CąYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Ave., 304 kamb. 
VAL.: 1—5 v. kasdien issk. šeštad. 
ir švent. 6—8v. pirm., treč. ir penkt. 
Rez. 1633 S. 48TH CA.. CICtJtiO 

Vladas klaslt , savininką* 
II-rojo Karo Veteranas 

T0WN OF' LAKE UTILITIES 
FURNLTURE 81 APPLIANCES 

1800-02 W. 47th St. - Corner Wood St. 
Telefonas — LAlayette 3-7771-2 

PINIGAIS ARBA KREDITU 
Atdara Pirmadieniais ir Antradieniais nuo 9 v. ryto iki 9 vaL vakaro. 

Pamatykite, Pilniausį Pasirinkime 
Televizijos Del 1951 Metų. 

TeL: Ofiso PR.6-3838, rez. VL7-2421 

DR. A. JENKIHS [ 
GYD|YTOJAS LR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 YVest 6Srd Street 

VAL.* kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Telefonas: KEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETLVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti. 
Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
G Y D Į Y T O J A S LR CHIRURGAS 

756 Weat 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 

VAL.: 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1 - 4 vai. 

R e * 3247 S. I M l KM U AVE. 

i^gzaiiiinuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OFUOMETRISTAS 

A K I l SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—S v.v., 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 5 vai. vak. 
CAnal 6-0&23. Platt Bldg. 

DR. VAITUSH, Opi. 
(LIETUVIS) 

VALANDOS: Pirm.. Antr.. Ponkt.—9 vai. ryto iki 6 vak. Treč. — » 
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. Ketvirtadienį — 9 vai. ryto Iki 8 v. 

vakaro, aeštadienį — 9 vai. rj to iki 1 valandos po pietų. 

^^•^-^'-TffUiffiifiMfffifffiiffffffiffiifTifinfiffffifitfffiHffirftfirfiiifffftfifr 

TeL: Ofiso HP..4-5849. re*. H E. 4-233 4 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAU: trečiad. Ir šeštad. pagal BU-

sitai ima; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare. 

Tel.: Ofiso HK-4-J133. re*.00.4-83«4 

DR, V. P. TUMASONIS 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

6^55 South Western Avenue 
VAI*: kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 

šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 
sekmadieniais uždaryta. 

Mano 30 melų praktikavimas 
yra jums garantija 

Palengvina akiy įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudama akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregyste. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda kreipiama į 
mokyklos vaikus. 

ItHEIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU I NAMUS 

Daugely atsit ikimų akys atitaisomos 
be akinių. 

Kainos pigesnes kaip pirma 
4712 South Ashland Avenue 

YArds 7-1373 
VAL.: nuo 10:30 ryto iki 7:30 v a k 
šeštad. iki € v.v., sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

DR.6. ŠERNU 
U E T U V I S AKIŲ GYDYTOJAS 

* š metų patyrimas 

^ r^* Pritaiko Akinius 
m Kreivas Akis 

VIBplpr Ištaiso 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

8401 So. Hafeted Street 
0 Kampas 34th Street 

VAL.: nuo 10 Iki 2. nuo G iki S. tre
čiad. nuo 10—12. šeštad. 1<«—4 p.p 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JJ KITIEMS. 

• • i ! • • i r 1 1 — * « " •• • l'.'.'V'J. MA^'JS.fj: SKAITYKITE M DRAUGĄ ' l | UŽSISARYKIT "DRAUGĄ" 

.< 

file:///Vatertown
http://Melri.se
http://-uxij.au
file:///VA.8-3O80
file:///Yabash
file:///Vest
http://rez.PR.6-


Pirmadienis, gruod. 11, 1050 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 

D R A U G A S 
THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 

2SS4 S. Oakley A ve., Cbicago 8, IIL Tel Vlrgiiua 7-6640; 7-6641 
Entered as 8«oond-Claas Matter M*rch 31. 191* at Chtcaito, TUtnol* 

l'nder the A et of Mar«*h S. 1878 
Memberof theCathol lc Press Ass'n SI BSCRIPTION RATF.S: 
Publlahed dailv. except Sundaya. * 7 0 ( ' P« r >**«• outoide of Chtcago t-uoiianca u»»> » K J $Jj 1 0 p e r , e a f įn C n l c a j r o A c i cero 

b * "*e $7.00 per yoar In Canada. 
Lithuanian Catbollc Press 8oclety. Foreig-n $10.00 per yea* 

PRENUMERATA: 
Chiuagoj ir Cieeroj 
Kitur *J A V Ir Kanadoje 
U ž s i e n y j e 

Metama H m e t B men 
$8.00 *4 bu $2.50 
$7.00 $4.oo $2.26 

$10.00 »&6" $2.90 

1 men 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Ar Išvengsime Trečiojo Pasaulio Karo? 
KOMUNISTAI NESUSTOS 

Milijonas kinų komunistų karių nesulaikomai eina 
pirmyn. Jungtinių Tautų ginkluolosios jogos traukiasi 
už vadinamos 38 parale.es. Kai kurių valstybių diplo
matų pastangos įtikinti komunistus sustoti prie 38-
tosios paralelšs ir derėtis su vakarų demokratijomis, 
atrodo, bus tuščiomis. Ir tai reiškia trečiojo pasaulio 
karo priartėjimą. Ne be reikalo premiera* Attlee bu
vo atskridęs į Valingtoną, ne be reikalo vis dažniau ir 
garsiau kalbama apie atominių bombų panaudojimą. 

Iš to konflikto išryškėjo, kad Korėjos agresorių, ir 
kinų komunistų intervencijos užnugary stovį Sovietų 
Rusija. Svarbu, kad dabar jau visiems yra aišku, jog 
piktuoju Amerikos ir kitų vakarų demokratijų priešu 
yra Sovietų Rusija. Šiandien jau aišku, kad ir Korėjos 
ir Kinijos komunistų kariuomenės yra Sovietų Rusijos 
diriguojamos. Nors jos tuo tarpu ir ne rasų bolševikų 
uniforma vilkėja, bet aiškiai tarnauja Kremliaus im
perialistiniams tikslams. 

Dauguma iš mūsų tą faktą ir pirmiau žinojom. Ir 
kalbėta apie tai jau ne vieną kartą buvo. Tačiau kal
bėjo ne tie žmonės, kurie turėjo kalbėti, ne tie, kurie 
santykius su užsieniais nustato, kuri* uooda kryptį 
krašto politikai. 

AMERIKOS ŽODIfc 
Pagaliau prabilo Prezidentas Trumanas ir U. S. at

stovas Jungtinėse Tautose, p. Austin. Ir vienas ir ant
ras nedviprasmiškai pareiškė, kad reikalas yra rimtas. 
Visos žios didžiosios krizės užnugary stovi Sovietų Ru
sija. Jei šitaip atvirai išsidrąsinta pasakyti, reikalas 
tikrai yra ir aiškus ir rimtas. 

Jų teigimą labai stipriai patvirtino komunistinės Ki
nijos atvykusios į New Yorką delegacijos pirmininkas 
gen. Wu (Hs:u-chuan). Savo kalboj Jungtinėse Ta-
tose jis pasakė, kad kinai kovoja Korėjoj, kad komu
nistai siekia visą Aziją pagrobti, kad jie kooperuoja 
su sovietais, siekiant visą pasaulį užkariauti. Todėl, a-
bereikia bet ką aiškesnio pasakyti. 

PASITRAUKIT IŠ KELIO! 

Ir, nežiūrint kaip stiprus tas priešas būtų, Prezidento 
teigimu, Jungtinės Valstybės nesitrauks iš užimtosios 
pozicijos. Jei kuris iš valdžios žmonių norėtų išstumti 
Dėdę Šamą iš šios pozicijos, nelaukiant nė valandos 
tepasitraukia iš savo posto. Jei kuri iš Amerikos są
jungininkių (valstybių) dar norėtų bandyti malšinti 
komunizmo nepasotinamą apetitą, taip pat tepasitrau
kia šalin. Jos pačios savo atsakomybe to tesiekia. A-
merika turi eiti tiesiu keliu. Ji turi jėgą, ji turi vado
vybę, ji* turi tikslą. 

Tai dar nereiškia, kad, laikantis tos griežtos linijos, 
reikia tuojau pasinerti į visuotinį karą. Pirmiausia 
reikia laimė-i šiek tiek laiko geresniam pasiruošimui. 
Tuo keliu, berods, ir einama. 

KOKIE GALIMUMAI LAIMJOTI? 

Būtų nąnuoseklu nesiskaityti su Kinijos ir Rusijos 
militariniu pajėgumu. Niekur kitur nerasi taip gau
singų armijų, kaip ten. Niekur kitur nebuvo ir nėra 
tokio sukoncentravimo visų pastangų, turto ir žmonių 
apsiginklavimui, kaip ten. Bet ar ne taip buvo pasi
ruošę naciai, fašistai ir japonų militaristai? Kaip jų 
armijos supliuško Amerikos jėgai įsisiūbavus, taip bus 
ir su Kinijos ir Rusijos komunistų galybe. Reikia ne
užmiršti, kad dar yra šimtai tūkstančių kinų nacio
nalistų karių Formozoj ir pačioj Kinijoj tebeveikia na
cionalistų pogrindis. Nieks šiandien neabejoja, kad, ka
rui prasidėjus, Amerika susilauktų stiprios talkos ir 
už geležinės uždangos — Rusijoj ir ypač jos okupuo
tuose kraštuose. 

Krašto viduje, tiesa, yra ginčų ir nesutikimų. Bet 
jie išnyks, kai komunistinis frontas galutinai privers 
Jungtines Valstybes ir kitas vakarų demokratijas visa 
savo jėga pasijudinti priešo link. Kurioj pusėj būtų 
pergalĖ, berods, abejoti apie tai netenka. 

Pavojai Austrijai 
Jungtinių Valstybių vyriausybe akylai seka įvykius 

Austrijoj, su kuria dar nėra sudaryta taikos sutartis. 
Ir neatrodo, kad bent kiek greičiau pavyktų ją suda
ryti ir pasirašyti. 

Sovieiai savo zonoj, panašiai kaip ir Vokietijoj, ruo
šia dirvą Austrijos komunistų kariuomenei. Esą Jung
tinių Valstybių valdžios žmonės nė kiek nenusistebėtų, 
jei sovietai ten sudarytų komunistinį režimą. Taig*i, ir 
Austrija yra Maskvos planuose būti pagrobta ir suso-
vietinta. 

OPIUMAS KORĖJOJ 
IR ŽMONIŲ ŠIRDY 

Nemalonios žinios ateina 
iš Korėjos kur kautynės te
besitęsia tarpe baltųjų ir gel
tonųjų. Komunistų suvedžio
ti, Mandžūrijos pulkai įtū
žę puola UN pajėgas, tūks
tančiais žūdami, bet brauna
si pirmyn. Vienas dalyvis 
pastebėjo, kad komunistų 
kariuomenė gerokai opiumu 
apsvaiginta, verždamasi pir
myn viską šluoja kas tik ke
lią pastoja. 

Šią savaitę kitas garsusis 
Amerikos pilietis, Rogge, bu
vęs aukštas valdininkas pri
sipažino, kad didelę klaidą 
padarė remdamas komuniz
mo skelbiamus mokslus; ji
sai buvo išvykęs net Mask
von pagilinti savas žinias, 
pasiruošti propagandos dar
bui sugrįžus Amerikon, bet 
ten jam akys atsivėrė, vįe- ] 
šai spaudai paskelbė, atšau
kiąs pirmykštį savo nusista
tymą. 

• * * 
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Siaurės Korėjos gyventojai bėga į pietus nuo 'komunistų. (Acme) 

ITALAI DARBININKAI ANGLIJOJ 
Mūsų Bendradarbio Iš Anglijos 

Italijoj po karo gyveni- labai užsigaudavę, įsižeisda-
vę, supykdavę' ir apsitvarkę 
be priekaišto. 

mas nėra lengva3. Nemažas 
skaičius italų emigruoja į 
kitus kraštus. 

Italės — Švarios 
Anglijoj esantieji italai 

Britų Darbo Ministerija, 
tarp daugelio tautų darbi-

Nuostabu kiek daug šąli-1 ninku, yra atsivežusi į šį j gana švarūs. Net perdėtai 
ninku randa sau komuniz- kraštą ir italų — daugumo-1 saugo švarą. Mano kaimynas 
mas įvairiuose žmonių sluogs Je moterų, kurios dirba teks I italas visada labai ilgai prau i p a m i l o į Carmen panašią, 

. __ «_i T>~A~~ w«^ tilpa fnhrikiin*w> .Tu Hnrhn sia.si. kasdien barzda skuta- i^i.i*.j_«»«i^„ v«i„„ s«-_iA m 0 r . 

Dvi Ideologijos 
Kalbėdamas paskutiniuo

se italų parlamento debatuo
se, atstovas ^Sedi tarp kitko 
pasakė: "Šiandien pasaulyje 
kovoja dvi priešingos ideo
logijos: krikščionybė ir ko
munizmas, tarp kurių negali 
būti jokių komprom sų. Prieš 
viena ki:ą stovi dvi skirtin
gos gyvenimo sąvokos, dvi 
skirtingos moralės, ir toji 
bedugnė, kuri jas skiria iš
ryškėja, palyginus Maskvos 
Raudonąją aikštę, kurioje 
susitelkia negailestingų ko
misarų suvaromos komunis
tų masės, ir šv. Petro aikltę, 
tą civilizacijos židinį, į kurį 
suplaukia niekeno neverčia
mi, bet traukiami vidinio į-
sitikinimo, iš visų pasaulio 
kraštų laisvi žmonės, norė
dami atnaujinti ryšius su ci
vilizacijos ir krikščioniškojo 
gyvenimo šaltiniu. Šią isto
rinę valandą — kalbėjo at
stovas Medi — Italijai ten
ka nepaprastai didelė misi
ja, nes joje yra centras tos 
jėgos, kuri prieš prievartą 
išeina su meile, prieš neapy-

kada vietoje. Džiaugiasi tie 
kurie dirba kartu su italėm, 
nes jų ir darbą lydi daina. 

Nevienas berniukas su
klumpa po tų-dainininkių ko- fcantą su civilizacija, prieš 
jomis. Ana lenkas apsivedė, i materializmą su tikėjimu, 
Draugams skundžiasi, kad 'mosiančiu kelią į naują a-
jo žmona per daug dainuoja. I teitį". 

Itališkos Marčios 
Keighley mieste lietuvis 

jaunas vyras Ant. Raišys 

niuose, šalyse. Rodos, kad tilės fabrikuose. Jų darbo Į siasi, kasdien barzdą skuta 
tie komunizmo išpažinėjai sąlygos yra kitokios kaip j si, o>nt ;s valo per dieną ke-
būtų apsvaiginti lcokiu nors į DP darbininkų. Italai kada j lis kartus, o po valgio kaip 
narkotiku, kuris veikia jų ; nori gali mesti darbą ir grįž | taisyklė. Į valgykla visuo-
protus neleidžia jiems gal- t į i sa™ kraštą. Kuriems; met nekasi baltą baltutėle 
voti kaip pridera protingiems 
sutvėrimams. 

• • • 

šio krašto drėgnas klimatas 
nepatiko, tie grįžo atgal į 
Italiją. Tačiau dauguma li
ko, ir sąžiningai dirba teks-

Kad Dėdė Juozas aprūpi-1 tilės fabrikuose. 
no raudonųjų pulkus opiu
mu, ir tie kareiviai noriai 
temdo sau protus narkotiku, 
nėr ko perdaug stebėtis, nes 
tenykščiai gyventojai nėr di-

Daina — Ita'o Kasdienė 
Duona 

skarelę staltiesėlę ir ją 
prieš valgant pasitiesia ant 
stalo, tik ant jos deda duo
ną ir šaukštus. Mergaitės 
taip pat gana švarios, grį
žusios iš darbo ;šsiprausia 
pasikeičia drabužius ir tik 

delio mokslinio išlavinimo, į Silsdene ir kituose tekstilės 
ko nors geresnio gyvenime l pramonės centruose, savait-

, tada eina prie stalo. San'y-
Anglijos miestuose Brad- į kiuose su kitais žmonėmis 

forde, Halifaxe, Keighley,! laba į mandagios. 

lakštingalos balsu italę mer
gaitę. Juodu vedė bažnyčio
je. Laimingai gyvena. Ji ge
ra žmona ir juodu jaučiasi 
laimingi. Atrodo, kad mes 
dar daugiau gausim itali* • 
kų "marčių". 

Italės mergaitė^ moka my
lėti ir yra ištikimos. Bet jos 
kerštingos, jei berniuką **su 

Rusai Pas Popiežių 
Popiežius priėmęs 150 ru

sų tautybės tikinčiųjų, ku
rie iš Vakarų Europos kraš
tų kaip piligrimai buvo at
keliavę į šventųjų Metų iš
kilmes. Sv. Petro bazilikoje 
jie giedoje rusiškas religi
nes giesmes. 

Mergaites Prie Stovylos 

Vienuitelė pergalė yra pas 
tovi ir neturi savyje jokių 

griebia" neištikimybėje. Vie susigraužimų ~- pergalė sa-
na mergaitė, susekus, kad vęs paties pačių, 
jos bernukas jai neištiki- j Napoleonas 
mas, atėjo į bendrą valgyk- , — ~ 
lą, prie gero būrio žmonių riau jų netrukdyti. Anglijoj 

! "vožė" su pusryčių košės esantieji italai vyrai ir mo-
KO nors sreresnio svvenimc t*«****v'**»'*» •̂ v.*«w*»»̂ r̂V, ~—.— - ~ 
nepatyrę, bet, kad protingi Aliais , gatvėse galima su-1 Anglijoj esančiu italų tar- pilna lėkšte jam į veidą ir terys gana rimtai i irpad 
laisvų šalių gyventojai su- tikti daugumoje tamsiais |pe labai gVus tikeumo įaus- žvėries balsus suriko: "tu riai laikosi. Turint galyo] 
vedžiojami — tada jie patys 
kalti, kad duodasi suklaidin
ti. 

• • • 
Jeigu taip svarbi klaida 

daroma politiniame gyveni
me, dar stambesnei įvyksta 
mūsų sielų tvarkoje. Many
ti, kad galima gyventi su 
priešu puikioje ramybėje, 
pritarti visiems jo sumany
mams, nežiūrint kiek jie 
prieštarautų mūsų nusista
tymams, doros ir tikėjimo 
principams, yra tas pat ką 
sakyti, kad komunizmas ne
kenksmingas, tik ieško arti
mo meilės pritaikymo — bro
lybės. Dr. A, J. 

tikti daugumoje tamsiais |pe labai gfus t iks imo jaus-1 žvėries balsus suriko: "tu riai laikosi. Turint galvoje, 
plaukais, mažo ū g o kartu mas. Jie visi katalikai. Mer- | esi blogas žmogus ir aš tave kad tai darbo klasės žmo-
po 2-3 Vaikščiojančias ita-įkaites su krvželiais ant kak- Į daugiau nepažinsiu"... nes, o tik vienas kitas kiek 
les mergaites. Jos visada ita- lo. Jos visada daro Kryžiaus j Su i:alėms mergaitėms — daugiau išsilavinęs italai uz 

ir nueidamos nuo jo. Dau
gelis ("a save vadina kata-

liškai garsiai kalbasi, atro
do ginčijasi. Viena vaikščio
janti ital§ visada niūniuoja 
kažkokia meliodiją. Italo likais xiuo atžvilcriu nuo ita-
kasdieninė duona — daina. ; lu yra labai atsilikę. SeVrrr 

Italai šiame krašte ne nau dieniais ar turėdamas laik' 
jiena. Karo metu buvo ka- italas laiko pareiga ^ norr 

ro belaisvių, kurie daugu- trumram užberti i bažnyčia 
moję dirbo žemfs ūkyie. An- Mačiau ka^> Talės mereli-
glai farmeriai pasakoia, kad tės Keierhlio kataliku ba*ny-
iie darbštumu nepasižymėjo. ; čioie suklupusios prie Diev^ 
Daugiau dainuodavę, nei i Motinoi stovvlos karšta: 

dirbdavę. Dainuojantis ita- j m e1 dėsi. Aš, Lietuvos - Ma
las paklaustas, kodėl jis ne
dirba, atsakydavęs: "šalta" 
Aičku, jie grįžo ten kur šil 
**«m — Tėvynėn. 

ženklą sėsdamos prie sta1© jei patinka, mylėk, būk jai tai verti pagarbos. 
ištikimas ir vesk, kitaip ge- Z. G-tis. 

SS 

Ištrėmė 70 Mėty 
Tarnavusi? Ligoninis 

* 

Kipa praneša, kad Čeko
slovakijos komunistų kova 

prieš Bažnyčią pasireiškia 
vis stipriau. Neseniai buvo 
deportuotos 232 seserys vie
nuolės, priklausiusios Ingen-
bohl Šv. Kryžiaus Kongre
gacijai ir dirbusios įvairio
se ligoninėse kaip slaugyto
jos. Apie 50 iš jų buvo pa
čios labai silpnos sveikatos 

rijos žemT
(s sūnus, daue: kar 

tu pro Tavo Dievo Motina 
praėiau kurčias ir aklas. Va
landėle pagalvojau. Susimai 
čiau. Kai jos ;šeis, viską? 
nutils ir^nieko bažnyčioje ne-

Dabartiniams italams An- bus. aš grisiu ir Tave mano 
Rflijoj ir neperšilta. Žiūrėk,. ?a i į e s Geroii Motma pa^ar-
kur nors nuo Neapolio, an- binsiu kaip niekada, kaip a-

weško Apelsinų Parkuose 

glų mieste Leedse, Bradfor 
de, Halifaxe, eilėje prie au
tobuso ar šiaip kur gatvėje, 
pašiurpus, sušalus, italė mer 
gaitė kalena dantimis ir skun 
džiasi, kad labai šalta ir šla
pia. Kartais italai anglų 
parkuose klausinėja kur Č:a 
ir kada apelsinai žydi? Be 
žodžių supranti, kad žmoge
lis nuo itališko Neapolio. 
Ieško savojo dangaus kam-

ir 10 sunkiai sergančios. ? ? l i o ' . g i n č i ų apelsinu. ku-
Viena deportacijos žiauru
mų pasėkoje mirė. Seniausia 
deportuotųjų seserų yra 89 
metų amžiaus. 70 savo gyve
nimo metų ji pašventė ligo
nių slaugymui. Tos pačios 
agentūros pranešimu Čeko
slovakijoj dar yra 400 šv. 
Kryžiaus seserų, dirbančių 
ligoninėse bed prieglaudose. 
Jas komunistine valdžia dar 
laikinai pakenčia, nes jų dar 
ba8 yra labai reikalingas. 

riu čia niekur nerasi. Apel
sinai čia atvažiuoja iš k^tur, 
kaip ir tie italai atvažiavo. 

Vėliavėlės... Mėšlynuose 
Kalbama, kad italai nepa

sižymi švara. Daug nešvaros 
reiškinių Italijoj vokiecia' 
radę karo metu. Nešvaros 
reiškinius Italijoj vokiečiai 
gydę gana negražiomis prie
monėmis; nešvarius, kiemus 
ir vietoves žymėdavę itališ
komis vėliavėlėmis. Italai 

nais kūdikvstės laikais Lie
tuvėlėje Šilavoje. 

Anglijoj, Yorkshirėj, ka
talikų bažnyčiose italų mer
gaičių galima matyti dides
nėmis grupelėmis. Jos daž
nai gražiai pag'eda ir savo 
gražiais balsais ir giedoji
mu atkreipia kitų dėmėsi. 
Ne kartą italės mergaitės 
<?iedoio ir per lietuvio kuni-
sro laikomas pamaldas. 

Juokas Ir Dama 
Mano kaimynystėje apie 

20 italių mergaičių, gyvenan
čių bendrabutyje. Kiek čia 
dainos, jaugmo, juoko, links
mybės, jaunystės? Jo s visa
da rodo tik saulėtas valan
das, linksmos ir nerūpestin
gos. Tai tauta, kuri dainuo
ja nuo ryto iki vakaro, o daž 
Dažnai tų mergaičių daina 
nai ir pačiais vidurnakčiais, 
praeitį sustabdo, kalte pri-1 1^ 

GR AIL BOOKS for YOUTH 
~~ Christmas Bargain List T* JCMS Tkraafk Mary 

0UR LADV S SLAVE 

kr MAII &8YJIN NMDEATT 

t#all rtbltcatUa 

J. For the upper grades and hlgh 
school a ges: 

OUR LADY'S SLAVE is §t. Louis 
DeMontfort w h o s e great ac-
complishment ia True Devotion' 
to Our Blessed Mother.. Bv 
Mar>' Fabvan Windeatt Just 
published. $2.50. 

THE MAN ON FIRE is the fas-
cinatine storv of Saint Paul the 
Apostle and the author of so 
manv Epistles. Bv Mary Fa-
• iaj| "HTainalI $2 50. 

THE JESTER'S PRAYER was 
one for peace but it t o o k a 
princese disguised as a Trouba-
dour to. brine it about in this 
story of knights. castles. and 

.romance. Bv Aimee Torriani. 
$2 50 

D These three books for $6.00 
(Value $7.50) 

2. For the kwer and middle gradea: 
THE KING'S HOSTAGE was bis daughter, Princess Margaret, 

whom the King of Hungary vowed to God if his country was 
saved from the enemy. By E. Virginia Newell. $1.50. 

OUR LADY'S TINKER by Marie Chaminade who tells how 
Father Chaminade escaped in the Frenoh Revolution. $1.25. 

LrTTLE QUEEN is St. Therese, the Little Flower of Jesus. 
Told by Mary Fabyan Windeatt. $2.00. 

D These three books for $4.00 (Value $4.75) 
S. For the very little ©nes: 
ST. FRANVIS ANO THE \VOLF 

OF GRl BBIO By MarieCe-
lt*4e Fmlden ia a cha<*ming 
five-eolor storybook ab o u t 
how 8t. Francis Assisi tamed 
:i wolf. $l.SO. 

HAO-A-TAG \\HH a vory mis-
chit'vous fairy \vho lived in 
a grardon. By Almee Torriani 
and Vm^cy KJlLs $1.25. 

Z\ These two books for $2.00 
(Value $275). 

USE THIS ORDER BLANK TO GET THIS SPECIAL PRICE 
D A. I enclose $ for the bešoks checked above. 
D B. I enclose $12.00 for all eight books listed above. 

(Value $15.00). 
MAIL TO: THE GRAIL Office, Room 14. ST. MEINRAD, IND. 
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http://parale.es
file:///VOLF


t 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, gruod. 11, 1950 
— • 

• CLASSIFIED. H E L P W A N T E D A D V ER T I S E M E N T S 
_ _ _ - • " " ' " - — — — « • ' " ' 

"DRAŪGRS" AGENCY 
23 E. Jackson Blvd. 

TeL — WEbst«r 9-3196 

HELP WANTED — VYRAI 

MECHANICS 
First eonsJderation to those 

fumiliar « t th (."lirysler 
products. 

Be*t Offer. 
Company benefits 

46 hour week garanteed 
Group Insurance 

Hospitalizatkm 
Bonus plan. 

Don't deiay. Apply 

BOHLLNG AUTO SALES 
218 DOl'GLAS 
Kheffteld 2ft& 

HAMMOND, INDIANA 

SWITCHMEN 
needed A T once 

BT 

Šaute Fe Railway Co. 
INEXPERIENCED 

18 to 35 years 
EXPERIENCED 
18 to 35 years 

CALL AT 
CORWITH YARD 

38TH & CENTRAL PARK 
See Train Master, 

G. W. SEARS or 
HArrison 7-4900, 

KXT. 566 or 367 

HELP WANTED — jTSMALE 

GIRLS! GIRLS!! 
Real opportunity for young womcn 

u 
FILE CLERKS 

GENERAL OFFICE 
VV1LL TRAIN BEGINNERS 

$135 A MONTH T O START. 

Librral employee benefits. A Stealy job 
in a depreation - proof butines*. 

PACIFIC NAllONAL FIRE 
INSURANCE Co. 

120 S. La Salle St. 

REIKALINGAS BUTAS 

LandJords — Immediate Poaaoosionl 
A very rssp. young oouple with t 
sons, desperately need a 6 rm. furn. 
apt., on the N or NW side. Best of 
refa Will decorate. Help them — 
They are the perfect tenants for 
your apartment!! Please oall: BK1-
mont 5-0253. 

TYPISTS 
VViiling to learn Ediphone 

5 days — Paid Vacations 
Pension P lan . 

Hospitalizatione & 
Life Insurance. 

Landlords — Immedlate Pocsasslont 
A v»ry reftned young couple, ex-
pecttng baby, are ln dlre need o f 
a 3-6 rm. unfurn. a p t , ln the vl-
elnlty of 7»th & State. A- l refs. 
They are tenants that any landlord 
can be proūd of. Please call: — 
TKiangie 4-5886. 

Immedlate Possesslon! A very resp. 
couple wlth 1 chlld, aro ln dlre 
need of a 2 bedr. unfurn. «pt.. (If 
posM.) ln any deslrable locallty. JSlust 
be reasonably ncar Elevated trans-
portatlon. A-l refs. They are a very 
fine famlly! Please call: Mr. Fuller-
ton. YArds 7-0240 KxU 874. 

PARDAVIMUI 
Pardavimui vartotas virtuves pečius 
—apšildymui ir virimui (aliejinis ir 
gaztnls). Labai gerame stovy, kaina 
175. kreiptis po 6 vai. vak. 8828 VV. 
22ml PI. 2-as aukštas arba skam-
btnkitc FKontler 6-1587. 

Landlords — Immedlate Possesaion: 
A very refined young Catholic cou
ple are in dire need of a 4 or 6 
rm. unfurn. apt.. on the W. orNW 

" M a n V E m p l o y e e B e n e i l t S side, ln a ntce locallty. Best of refs. 
I They are tenants that any landlord 

can be proud of. Please call: Blll 
Sulllvan, I^Avradaie 1-5000, E i t . 
8885, weekdays bet\veen 9 A.M. and 
6 P.M. 

AUTOS FOR SALE 
Low Gost Tramportation 

1940 Packard, 4 door $45. 
1939 Buick, 4 door $157. 
1938 Nash, 4 door $99. 
1934 Dodgc, 4 door $35. 

Many others to choo»e from: 

A R K O W 
7727 S. Ashland Ave. 

R E A L E S T A T E 

Pirkite tiesiai iš savininko — sta-
' tytojo. Naujau gražus 3 kam b. ir 

krautuvės, perdSm modernus, namas. 
I^abat gera vieta bet kokiam bizniui. 
Prie Route 66. Jollet. Pilna kaina 
125,000. Skubiai parduodama, nes 
statytojui reikalingi gryni pinigai. 
Tiktai nuo $10.000 iki $12.000 rei
kalinga tuojau. Savininkas 8am Ba
relio, 311 S. Chicago St., .lollet. IU. 
Telefonas 8-8200. 

REIKALINGA 
PATYRUSI V 

STIKLO PJAUSTYTOJU 
Nuolatinis IJarbas. 

Kreiptis 
CADILLAC GLASS CO. 

900 W. Cermak Rd. 
Matykite Mr. Marąuardt 

SKVB1AI RF1KALINGI 
TORAI, 

sugeba sulydyti ir deginti (trelittng 
;md burning) Geras atlyginimu*. i"» 
stovus darbas Uidelis * * v , b o s reik
menų plier.o .abrikaa. Ateikite pa
siruošę praduti dirbti. 

13031 S. CalifornJa Ave. 
Blne lsland, IU. 

Medžio Darbininkai 
Spintų Dirbėjai 

Darbininkai prie mašinų. 
Turi būti patyrę 

Nuolatinis Darbas 

The Excel Cabinet 
COMPANY 

2423 Fullerton Ave. 

See Mr. Blackinton 

B. F, Goodrich Co. 
333 W. Lake St. 

__ 
BOOKKEEPER & STENO. 

I With cxpcricncc in Electrical contract-
ing officc, steady: Good starting salary. 

BAMBULA ELECTRIC 
CONSTRLCTION CO. 
3912 W. Chicago Ave. 

T Y P I S T 
To operate bookkeeping machine 

Experience not necessary 
Permanent position. 5 day week 
Opportunity for advancement 
Excellent working conditions 

Many employee benefits 
M E R C H A N T S N A T I O N A L 

B A N K 
3158 W. Madison St. 

TYPlflKS 
and 

GKNF.RAL OFFICE WOKR 
l'KRMANKNT. 

Good tvorklng conditions. 
$4'- per week to start. 
< \PITOL HAH1>WAKK 

MFG. OO., INC. 
100 X. Leavitt St. 

MOnroe 6-51*2 

Here Are Your Tenants! A very 
resp. famlly of 6, are ln desperate 
need of a 3-4 rm. unfurn. apt.. in 
any nice locallty. \ - i refs. They are , 
fine tenants. Please call: 

\VAgner 4-3052 

Ijanrlodrs — Attentlon! A very ref. 
famlly of 3 adults and wcll behaved 
12 yr. old child. urgently need JI 3 
rm. unfurn. or furn. apt.. on the 
Wcst slde, with stove and refrig. 
A-l refs. They are good tenants. 
Please call: Vau Buren (1-0389 

No Finer Tenants! A very resp. 
empl'd. couple. are in desperate 
need of a 3 or more rm. unfurn. 
apt.. in Austin. Good refs. They ure 
the fine tenants you have been 
looklng for. Please phone: F.gnn,— 
A l s t t n 7-4133, after 6 P.M. 

PŽSIRAKYKITK ŠIANDIEN! 
KALĖDŲ EGLAITES 

Didžiausias pasirinkimas 1S Mi-
ehlgan ir YVis'Mmsin'o Gražios ir 
šviežios. Pardavimas urmu ir de
taliai <wholesale and retall) . 

Kreipkitės j Kcheerluga Pro-
duce Mkt. Ridge Rd. Ir Broad St. 
Kamitas. Griffith, Indiana, tfrif-
fith 1B05. 

• • » • • » 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Vaisiu Ir l>aržo\iu Pakeles 
i 'rmo Prekyba (Itoute Wholcsale) . 
{skaitant '46 International sunkve-
žlmj (truck). Gerai pastatyta tik
rai pelninga vieta sumaniam asme
niui. Parduodu Už $2500. Tapgi par
duodama Ir maisto produktų krau
tuve, {kalnuota skubiam pardavimui 
del kitu interesu. 2547 S. Cicero 
Ave. KPaulding 2-0342 arba PAlisade 
5-9818. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

TAVERNA IR SALfi 
Tikrai pelninga vieta. Gerai Įsigyve
nęs biznis. Modernūs Jrengimai. 50 
pėdu baras. Nebrangi nuoma, gera 
sutartis. Įvertinimui pamatykite. No 
riu skubiai parduoti dėl ligos. 

4615 8. ASHLAND AVE. 

VIrginia 7-8768 

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

HAymarket 1-9134 

Savininkas Parduoda 
2 VALYKLAS 

Pilnai įrengtos. Gražus 2V4 kamb. 
butas prie vienos valyklos. Prieina
mos nuomos; geros sutartys. Pulki 
proga siuvgjui. D6I kitų. interesų 
parduosiu vieną ar abi valyklas ne
brangiai. 

3203 W. North Ave. 
Dlekens 2-2303 

lt \ K m K SHOP 
(KIRPYKLA) 

3 kėdes, visi modernūs įrengimai. 
Gerai einąs biznis. Prieinama nuo
ma su gyvenamom patalpom, apšil
dymu ir karstu vandeniu. Išvykstu 
į kariuomenę, noriu skubiai parduo
ti. 5303 W. MADISON ST. 

OOlumblis 1-0857 

BUSINESS SERVICES 

NAMŲ PATAISYMAI 
VISUS NAMŲ PATAISYMUS 
IR PERDIRBIMUS ATLIEKU 

GERAI IR SĄŽININGAI 
Skambinkite: 

CLaffside 4-6054 

Immedlate Oecuimney! A very resp. 
young empl'd eouplo. are anxlous 
to rsnt & 2 bedrm. unfurn. heated 
apt.. on the NW side. Best of refs. 
They are tenants that any landlord 
ean be proud of. Please call: Mr*. 
Harrison. KEystone »-4508 

A 4 or 5 rm. tuifurn. apt., is 
desperately needed by 2 employed 
adults. KW slde. A-l refs. They are 
tenants that any landlord ean be 
proud of. Please call: ABmltage 0-
6482, evonings. 

i 

\ 

REIKALINGAS 
GĖLININKAS 

Paieškomas virnas gėlininkas mokąs 
.uiginti ir pniiurėti ^ėles gėlyne. 

L'žmokesnis susitarimui 
Kreiptis asmeniškai arba raitu: 

MAR1ANAPOLIS COLLEGE 
THOMPSON, CONN. 

REIKIA ŪKININKO 
Reikalingas vienas ūkininkas kurs mo

kėtų arti traktoriumi, karves melžti ir 
t. t. Atlyginimas pagal susitarimą. 

Kreiptis asmeniškai ar raStu: 
MARIANAPOLIS COLLEGE 

THOMPSON, CONN. 

Gear Cutters 
Grinders - fitars 
OPENINGS ON 2ND 

AND 3RD SHIFTS 
ALSO 

TRAINEES 
\V1TH MKCHAMOAI. ABI U TV 

APPLY 

* Brad Imk 
Gear Works C*. 

1309 S. CICERO AVE. 
CICERO. ILL. 

GERA PROGA JAUNAM VYRUI 
18 metu amžiaus ar vyresniam 

Lengvas "machine shop" darbas. 
Patyrimas nebūtinas, 

mes išmokysime. 
Kreiptis: 

EVANS BROS. 
4214 W. Taylor 

PRANEŠIMA^ 

Nauįą Knygų Katalogą 
išleido Lietuvių Spaudos Centras 
Amerikoje "GABIJA" (340 Union 
Yve., Brooklyn 11, N.Y.) Prisiun
tusiems adresą katalogas siun-
o.iuma» nemokamai 

Keikalingsi ateinanti .angliškai kal-
b ntl lietuvaite šeimininke dirban-
>v i suaugusių Seimai. Arti Stony 
l>;and Ave. Skambinkite po ti v / v a k . 

M l - n . i . i 4-0122 

Permanent Position 
Old Established 

National Company 
STENOGRAPHER 

Age 20 to 45 
Experience preferred 

Will accept good beginner 
Attractive startinę salary 

Opportunity for 
advancement 

40 hour week, paid vacation 
Group insurance 

and hospitalization 
Grerman Bakeries 

118 South 6«kley 
See Mr. Kappy 

FILE CLERK 
•mnmrrtrrnnT 

5 day weok — 40 <hours 
Salary open 

Pleasant -working eonditions 

2606 S. Federal St. 
Phone VIrginia 2-78H0 

Top salary inoludlng board 

Ijmdlords — Immedlate PnaaMCkml 
A very reliable young empl'd cou
ple, desperately need a 3-5 rm. un
furn. apt.. on the S-8W or NVV. 
side. Ftnest of refs. They are the i 
ideal tenants for your apartment. 
Please call: Mis. Teschke. LA\vndale 
2-1500- k^c. HL (I)urlng buatnetn 
hdura). 

SVEIKINIMO KORTELES: 
u I Uol. 
t. (rankų dalbo) 1 Ool 
;Už»akyn«nns atlikU paitu 

priedo 10 et.) 
L I E T U V T S K O S 
D O V A N C L f l S 

Medžio drožiniai 
Knygos 

Liet. pašto ženklų 
rinkinėliai 

Ten pat Chicago planas 
50 et. 

Pageidaujant siunčiama 
paštu 

456 W. 65rd Street 
(2nd Floor) 

Chicago 21, IU. 

mmcGw>fos 

HAMBUROER SHOP 
Heal moneymaker. Good looatlon. 
Ali stalniess Steel equlpment. Rea-
sonable Rent; 5 year lease. Excel-
lent opportunity for couple. Prlced 
for immediate sale. Leavlng clty. 
See to appreclate. For appointment 
call owner: l Ptown 8-2378 before 
11 a m . or SKeley 3-899S Kvcs. 

LUNCH ROOM 

Hu8y location. Real moneymaker 
for couple. Fully eąuipped. Rent 
$50. Heated. Mušt see to appreciate. 
Can't handle alone. Wlll aacrlflce 
for $1.200 for Immediate sale or best 
offer. 

1012'/j W. 63rd S t 

DAIRV & APPF.TIZHS(. STORE 

Well established, real moneymaker. 
Kent $80, heated, good lease. Ex-
cellent opportunity for couple. Mušt 
see to appreciate. Sacrifice for ųuick 
sale due to lllness. 

2721 AV. DivLsion M. 
H l m b o l d t 6-492U 

IiIQOl'li STORE AND BAR 
OOMB1NATION 

Get X-mas business. $3,000 month 
80gtpour. Hent $100. Heated. Good 
lease. Excellent opportunity for 2 

GELIŲ GRAŽIŲ 
PIRKITE IŠ GU2AUSKŲ 

Beverly Hills Florai Co. 
6901 S. Wentworth Ave. 

STemart S-2454 
H l d s o n 2-2224 

V^SKO UŽTEKTINAI 
T U O J A U P M S T A T O M 

Baldai, šaldytuvai, pečiai, 
biamos ma&inos, lovos, matvs-
sai. kilimai. Radio, televizijom 

setai, baldai vaikučiams. 
temos kainos, lengvi ĮSmokeĮte*' 

DIDEUS PASIRINKIMAS 

CUKRAINE (Confcctioncrj Store) 
mokyklos reikmenys, žaislai ctc. Labai j partners. Other business forces saU. 
eerai cinas biznis. Nuoma $55. Ilgalaike Sacnrice for $3,200 plūs stock. Mušt gerai einąs 
sutartis. Ideali vieta porai. Pamatę įver 
tinsite. Negaliu apseiti vienas ir sku 
biai parduodu už $2,750. 

405 S. KEDZIE AVENUE 
NEvada 8-9571 

PAINTS, FIAXVR CO\TKRINGS 
TOYS. 

Dotng largo voluroe business. Real 
moneymaker for ripht party. Rent 

$6o. Good lease. Well stocked. 
Prlced right for immediate sale. 
l^eavlng for Florida. Mušt see 

to appreciate. 
2443 W. North Ave. 

EVerglade 4-4097 

RESTORANAS 
Prisėdimo kryžkelė. Gerai einąs biz
nis. Ideali vieta porai. Pilnai įreng
ta. Nuoma $90. Trims metams su
tartis. Ifteinu j kariuomenę ir sku
bini parduodu už $2.7bo. Pamatę 
įvertinsite. 

4002 N. Soutliport Ave. 
Diversey 8-8481 

Ar supažindinai savo kai
myną su "DRAUGU' 't 

Tel. WEntwortb 6-4107 
Atdara 12-6 vai. po piet 

Uždaryta antradieniais ir Šventadieniais 

Skaitykite "Draugą". 

HELP WANTBD — VVRAI 

r^ 

i 

"SPRAY" DAŽYTOJAI 
SARGAI (JANITORS) 

MAŠINISTŲ PADĖjejAI. 
Darbo valandos: nuo 4 popiet iki 12:30 nakties 

Geras pradinis atlyginimas. 

Nemokamas ligonines draudimas 

DELTA SIAR ELECTRIC CO. 
2437 W. Fulton SEeley 3-3200 

sa ^ 

M KM.K, Regtfclered, praetical 
and undergroduatas: goneral duty. 
regular night duty and one surger>' j 
supervisor. in new 40-bed county 
hospital. town of 4.000. 

Dale CalliHin. Admlnlstrator 
U'interset, lema. 

MOTERIS 
Moteris bendram namu ruošos dar
bui ir pagelbėt prie valkų. Pasilik
ti. Atskiras kambarys. 

Skambinkite: — 
M K S. CORUSH. 

AMbassador 2-7440 

G I K L 
General Office Work 

Knovvledge of Shorthand 
Begmner Welcom,e 

5 Day Week. Salary open 
Wittenmeier Machinciry Co. 

850 K. Spaulding 
Phone \ A n Buren 6-0601 

" ! ! 'įSNĮJOMOJAjiiA" 

IAM* tMOJAMAS KAMHARYB. 
su ral lmybe naudotis virtuve. 

Kreiptis nuo 6 vai. vak. 
9*47 8. HUCKAVLbi, tJT. 

HELP WANTED — MOTERYS 

TAVERN 
Ali modern fixtures 85 ft. Bar. Old 

established location. Reasonablc rent. 
Paved up to May lst, 5 year lease. 
Closrd due to death of owner. Sacrifice 
for immediate sale. See at 

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

RESTAURANT (Small) 
Real moneymaker next to theatre. Near 
I. C. Excellant opportunity for couple. 
Reasonable rent. Good lease. Priced to 
sell due to illness. Mušt see to appreciate. 

REgent 4-9631 or 
ESsex 5-7192 

see to appreciate. 
169 V Cicero Ave. 
COlnmbus l-90«» 

TAVKRNA. Geroj vietoj prie ,U.S. 
plento, kryžkelėj: namas su įrengi
mais; 4 m. senumo; ant 1 akro; 100 
asmenų talpa; plius 2-jų pokylių 
(banąuet) .sales; taippat gyvenamie
ji kambariai. Namą Ir biznį parduo
siu pigiai arba duosiu ilgalaikę su
tartį už pi įeinamą kainą. Savinin
kas aplel ' iž ia'miestą. Mrs. Malloy, 
Tdef. Jollet 2-7225. 

Pieno ir Delikatesų 
Parduotuve 

Gerai įsteigtas biznis, tikrai pelnin
gas. Nuoma $80. apšildomas, gera 
sutartis. Puiki progų porai. Pamaty
kite įvertinimui. Del ligos, norime 
skubiai parduoti. 

2721 W. Division St. 
Hlmbolc l t «- l«2« 

TAVERNA ir 
RESTORANAS 

su auksttj mūriniu namu. 3 dideli 
kamb. Karštu vandeniu apšildomas. 
Judri fabrikij apylinke. Del ligos, 
įkainuota skubiam pardavimui arba 
mainysiu į kitą nuosavybę. Skam
binkite savininką susitarimui. 

VIrginia 7-8761 

TAVERN & RESTAURANT 
Living ąuarters upstairs. 
Mušt sell. Priced reasonable 
by owner. 

HAymarket 1-9438 

ROOSEVELT 
Furniture Co., Inc. 

lietuvių Krautuve 
2310 West Roosevelt Road 

8EELEY S-4711 
Atidarą Ir sekmadlenlate 
nuo 11 •• ryto iki 4 • . • 

AVONDALE CATE 
HALL& BAR 
AVAILABLE for: 

• WKDnrNGS 
• PAKTIKS 
• A ^ M V K R S A R I E S 
• MKKT1XGS, etc. 

3159 N. KEDZIE AVE. 
JUniper»8-9555 

^ 
= • ^ 

Delikatesų Ir Pieno Produktų 
Krautuve. 

su gražiais gyvenamaisiais kamba
riais užpakaly. lAbai pelninga vte-
to. Nuoma $80, įskaitant apšildy
mą (garu) , garažą ir ^ilgalaikę su
tartį. Ideali vieta mėsininkui. Ap
leidžiu miestą ir turiu parduoti iki 
gruodžio 15. Perleldilu už $5,00o 
arbo geriausią pasiūHmą. 54ft0 \V. 
Carmeii Ave,, A\ eime :t-7l;tl. 

dT" ^ i 

Salesladies for New Woolworth Store 
OPENING AT 2405 DEVON AVE. 

Full tbne — 9:80 A.M. to 5:30 P.M. Eecceptionaly Good P«,y. 
Can abio use Part Time Salespeople 

Fine VVorking Conditions 

F. W. WOOLWORTH CO. 
2405 DEVON AVENUE 

HELP VVANTED — MALĖ & FEMALE 

P F R M A N E N T Pl iUS BEST WORKING CONDITIONS 
• DIE SETTER&—PUNCtH PRESS OPERATORS 
• COMBINATION VVELDERS 

also 
• GENERAL FACTORY VVORKERS 

Wlll train >«»ung meti and earn a good salary uh l l e learntng. 
D. P. Persona accepted. 

a l s o Y O U N G I .AIHKS for G E N E R A L O F F I C E & T Y P I N G 
Paid vacation*—Pension Plan and roauy Company benefits. 

TROP1C AURE, INC. 
4501 W. Augusta Blvd. 

liUnoliroom ir S<MIU Fountaln 
Gerai einas biznis, pilnai įrengtai, 
prieinama nuoma, gera sutartis. Pui
ki proga porai. Vienas negaliu ap
sieiti. Parduodu nebrangiai. įverti
nimui pamatykite. 

3" 15 N. Southport Ave. 
Diversey H-8H17. 

_ _ _ _ _ _ — — — — — — — — m ~ — — — — — — — — 

Valgomi; prml.. dolitvitesų ir 
šviežios mėsos Parduotuve 

Gerai įsteigta, gerai einąs biznis. Di
delė virtuvė užpakalyje ir 6 kamb. 
viršuj. Priešais mokyklą ir bažny
čią. Parduodame su ar be namo ar
ba mainysime į mažą namą. Tuoj 
galima užimti. įkainuota pardavi
mui, vienas negaliu apsūMrbti. 4122 
•W. 5«th Place, POrtsmouth 7-8450. 

VALYKLA 
(Cleaning Store) 

Judri apylinkę. Modernūs įrengimai 
Gera proga siuvėjui. Nuoma $.r.O. su 
apšildymu. Trims metams sutartis. 
Negaliu viena apseiti Ir dSl nopaj§-# 
gumo tam darbui skubiai parduodu. 

2480 Iiincoln Ave. 
ultuevland T-2847 

I 

ATLIKTI REMONTO Ir PATAISYMU DARBUS JCSC KA1HJ 

PATOGIU VASAROS LAIKU: 
Pataria ST. I_ITWINAS 

Stogams reikmenys — Insuliootą plyto ** v a t a d ^f •$*•»*«•«" 
med-iaKa (Sidings) — jjMigams — Durims — Tvotam* rwa*>-
džlaga Oažai — Varuisas — Enemalif , Gelefinlal Namanu 
Reikmenys («ar*twtwe), tr v_s kiti dalykai ts_r«ltngl at-
tybai ir patatsymams. 

APRAINAM.MA Ir PRISTATYMĄ PREMJC 
TELKIAME NEMOKAMAI 

CARR MCX>DY LUMBER QO. 
STAS(Y8 LJTVVLNAis, Proa. 

3039 S. HAJLSTED ST. TEL. VICTOBY 2-1272 
Atidarą nuo H vai. ryto Iki « vai. rak. Ir Aeėtad. Iki « m l * P 

S 
Jr 

PIZZERIA 
Taverna Ir vieno ^aukšto mūrinis na
mas, f.9-a arti Western. Gražus h 
kamb. butas užpakalyje (pirkėjas 
gali tuojau užimti). Gerai eina biz
nis. Pilnai įrengtas. įvertinimui ap
žiūrėkite. Susitarimui skambinkite: 

POrtsmouth 7-6088 

DIIF.SS SHOP 
Llngerie. skirta & biouses. 

ilstablished 14 years. Good going 
business and location. I.iving ąuart-
ers. Rent $75. Heated. Good lease. , 
inventory approx. $4.50u. Mušt sa- I 
erifiee for $4,750 for quick sale due 
to other interests. Mušt see to ap- . 
preciate. Alb. 4J-U459 or Kll . 5-o«0« I 

• 

Taupyk Saugiai ir su deru IždarMu 
Turtą* $25,000,000. Atsargos fondas $2,400,00" 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj. 

8TANDARD F E D E R A L BUTLDINO 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192 Archer Ave., Brighton Park, Chicago 32, Ulinoii 

JI 8TiN VIACK1EVVICH, PREZIDENT IR BIGE. 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

NARYS F E D E R A L SAVINOS and LOAH INS* CORP. 

"— 

• i 
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Pirmad^** pmod. 11. 1GK0 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS 

ORGANIZUOJA GENOCIDO PARODA Drąsi Opozicija 
Pranešama, k a d keletas 

katalikų jaunuolių Budapeš
te sudegino dideli skaičių 
egzempliorių naujo, komu-

WATERBURY, Conn. — ta r a genocido parodos (ku-
Menesiniame tremtinių susi- !ri iš Clevelando čia busianti 
rinkime — š. m. gruodžio m. atkelta vasario mėnesį). Nu-
3 d. — pranešimą apie JAV tarta šią parodą organizuo-
teisinę santvarką padare i ti vietinio ALT-o skyriaus I nistų valdžios finansuojamo, 
adv. Zailckas. čia gimęs JAV j vardu. Numatyta sudaryti taip vadinamų katalikų pro-
lietuvis. I parodos globos komitetą ir greaistų laikraščio "A Ke-

ALT Waterburio skyriaus j išrinkti techniškąją parodos • resat" (Kryžius) Tie jau-
pirmininkas prof. A. Alek- tvarkymo komisiją. ; nuoliai tuoj pat buvo areš-
sis ir to skyriaus vicepirmi- Dr-jos valdyba pranešė, tuoti policijos. Tai, žinoma, 
ninkas T. Matas painforma- kad apie XII.15 ji visiems . nekliudo Vengrijos katali-
vo apie New Yorke įvykusį tremtiniams Waterburyje ir j kams boikotuoti naująjį žur-

N§ra namų be dūmų. 
• Bendras arklys v i sada lie
sas . 

ALT suvažiavimą. Šiuo klau- apylinkėse turimais adresais 
Simu dabar jokių diskusijų išsiuntinėsianti pusmetinio 
tremtiniai nekėlė, nes Ben- pranešimo imigracijos įstai-
druomenės reikalą nudilinti, ;goms VVashingtone formulia-
numatomas specialus tremti-, rus. 
nių susirinkimas tuoj po Nau į Susirinkime išrinkti atsto
ju Metų. vai į ALT-o skyrių. Taip pat 

Buvo informacinis prane- aptarti kiti aktualus reika-
šimas ir apie Connecticuto lai. 
lietuvių mokytojų konferen- Specialios komisijos ren-

nalą. 

REIKIA RAMYBfcS 
— Praeis, viskas praeis, 

tik jums reikia daugiau ra
mybė©, — guodė ligonį gydy
tojas. — Ar turite tablečių 
dėl miego? 

REMKTTE "DRAUGĄ' 

— Turime, — pasiskubino 
ciją, įvykusią' š. "m. lapkričio kamo tautinio solidarumo į- pasakyti žmona. — Kada jas 
mėn. 26 d. Hartforde. Kon- našo rinkimas vykstąs sėk-j turi jisai priimti? Ne jis tu-
ferencija buvusi išimtinai mingai. Visa tremtinių apy-jri priimti, bet jūs, ponia, 
darbinga, nutarusi daug svar linkė esanti padalyta į 5-ius 
bių nutarimų ir, be abejo, rajonus, kuriuose tautinio 
reikšmingai prisidė s i a n t i solidarumo įnašus priima spe 
prie lituanistinio švietimo cialūs rinkėjai ir jie išduoda 
reikalų ir lietuvybės išlaiky- pakvitavimus, 
mo klausimų. Susirinkimui pirmininkavo 

Susirinkime smulkiau ap- agr. Br. Dūda. DaJ. 

PADĖKOS IR SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
NEW BRITAIN, Conn. — rezoliucijas dėl mūsų tautos 

Čia žadama per Tris Karą- naikinimo, dėl neįsUeidimo 
liūs suruožti pobūvį — su- komunistinės Kinijos į UN-ą 
sipažinimo vakarą, ir šia ir kt. Be to nutarta visomis 
proga iškilmingai tremtiniai priemonėmis skatinti lietu-
padėkos visiems savo gera- vius remti BALF-ą pinigais 
dariams. Tatai labai gražus ir atliekamais drabužiais, 
sumanymas ir tikimasi, kad Vietos ALT-as pravedė ma-
visi tremtiniai ir visi vietos žutę loteriją ir jos pelną $25 
senieji lietuviai ateiviai drau paskyrė BALF-ui. 
gėn suėję puikiai bei links- Nepriklausomybės Šventei 
mai praleis vakarą. Numa- r e n g t i k o m i t e t a S ) 8Udarytas 

p iš vietos organizacijų, jau 
labai jvain programa. Tie t u r 5 j o ^ š v e n t e i 
tremtiniai, kūne negyvena k i r t a V a s a r i o l g ^ a e k . 
New Britaine, bet cia yra jų d i e n i s vyriausiu kalbėtoju 
geradariai prašomi skubiai b U 3 k v i e č i a m a 8 d o c . A. Ben-
kreiptis i Trėmimų valdybą d o r i a B r o o k l y n o . g v e n t ė 
adresu A. Giedraitis, 9 Sey- . k . 'Varpo" salėje Parko 
mour St. New Britain Conn., \ -• *• • - *.«• 
.v r IMMU vuuu., gatvėje. Šioje šventėje prog-
iš kur gaus smulkesnius nu- u J • -

rama bus dar įvairesne ne

rodymus. Čia gyvenantieji 
tremtiniai kviečiamį susirin-
kiman sekantį šeštadienį, 
gruodžio 9 d. 18:30 vai., lie
tuvių parapijos mažojon sa-
lėn. Be to, bus pranešimas 
apie Connecticut ALT-o su
važiavimą, pasitarta dėl pri
sidėjimo prie politinio visų 
N. Britaino lietuvių mitin
go, dėl pagyvinimo lietuviš
ko radijo pusvalandžio ir k L. 
labai svarbių reikalų. 

Vietos ALT-as nutarė su
šaukti visus lietuvius i mi
tingą ir, išklausius prakal
bų, ten priimti atitinkamas 

gu pereitoje. Tikimasi ir nau 
jojo miesto majoro dalyva
vimo. Driūbinas 

A. A. 
IZIDORIUS BANEVIČIUS 

Gyv. 4521 S. Wasotenaw Ave. 
MirS gruod. S d.. 1950. 7:15 

vai. vak.. .sulaukęs 6S metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje Kilo i i Pa
nevėžio apskr., ir parapijos. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me du sesers vaikai: Jonas 
Kaminskas, jo žmona Lillian ir 
Jų šeima; Juozapus Kamins
kas, jo žmona Mildrsd ir jų 
šeima. Brolis mirusios Marce
lės Kaminskienės 

Kūnas pašarv. Juliaus Liu-
leviciaus kopi.. 4348 So. Ca-
lifornia Ave. 

Laidotuvės įvyks antradlenj, 
gruod. 12 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švč. 
parapijos bažnyčią, kurioje J-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionles sieli*. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose la idotuvėse 

Nuliūdę: Sesers Vaikai ir Gi
minė*. 

Laidotuvių direktorius Julius 
Liulevičius. Tel. LAf. 3-357 2. 

P R O G R E S S 
U E T i m V BENDROVES 
K R A U T U V E S 

P E f l A l , aAJLDYTUVAJL TELE-
VIZUOS APARATAI, SKALBIA
MOS UAHNOfl, BALDAI, MAT-
RAČAI. KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ BALDAL 

DidUaualas Paatrtnkima* 
MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi Išmokėjimai 

Baldai Padaromi 
Uisaarma 

P R O G R E S S 
Furnitui? Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. VTctory 2-4220 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 8-8171 

fTHICAOO IL1 

TURIME DIDELI 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTU 
LAIKROD211 

BRANOENYBr 
a i U A B R J N n 

1NI>U. 
SIENINIU 

LA1KROL2HJ 
RADIO I R 

TBLEVIZIJOB 
APARATU. 

I R. KT P R ^ K l l . 

John A 
(Kaaakaoak M ) 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 

• m. dama 1 m«tų 
UaraatUa. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(pHe Motam Street) 
Tel. LAfayette 8-861; 

•M-oiaiuua Lietuvių Jewelry 
8 rantavę Brijrhton l*ark» 

Baikite savo kančias 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"! 

GKR4MS ŽIMOf* 
A PI K 

ŽILIS P L A U K 1 8 
Jeigu jūsų plaukai žili. jums 

bus nmlonu sužinoti, kad naujas 
preparatas, vadinamas NUVIDA. 
išK« Ui-sti jus nuo jų. NUVIDA ste
buklingai paiialina žiluma tik tru
pu* 'iu toH mases perbraukus per 
plaukus karta j dieną. Jums te
reikia jj vartotti tol. kol įgausite 
pageidaujamą spalvą. Vartotojai 
stebisi tuo nauju lengvu būdu, ku
ino atgaunami natūraliai. Jau

natviškai atrodantys plaukai. 
N'l'VlDA > ra taip paruoštas, kad 

jūs galite gauti to nuostabaus 
prepatato kiekj paprastai paštu 
pasiuntu** šį kuponą j TRYSAN 
CO. I»epL 407, U o \ 226, Peeks-
kill, X. Y. Nesiųskite pinigų. Pa
prasčiausiai sumokėkite laiškane
šiui $2.50 — plius siuntimo išlai
das tada, kai jau gausite. Bet 
pasirūpinkite tuojau dabar, kol 
dar jo galima gauti. 
Name 
Addre .-
City 
State 

PADĖKA 
š. m. gruodžio mėn. 3 d. šv. Jurgio parapijos salėje Chicagoje 

|vyko gydytojų Korporacijos "Fraternita Lithuanica" 42-asis meti
nis suvažiavimas. 

Suvažiavimas prasidėjo 9 vai. pamaldomis, kurias atlaikė kun. 
Prunskis pasakydamas tani momentui pritaikintą turiningą ir gra
ži; pamokslą. 

Po pamaldų buvo aplankytas Korporacijos nario D-ro Oso 
kapas šv. Kazimiero kapinėse. 

3 vai. po pietų įvyko posėdis, kuriame pranešimus padarė Kor
poracijos pirmininkas D-ras Oželis Ir sekretorius D-ras Tupčiauskas 
primindami aukštus Korporacijos tikslus dirbti savo tėvynės ir žmo
nių labui laikantis tolerancijos principų ir kovoti su lietuvių nu
tautėjimu. 

I naują valdybą išrinkti. D-ras Stasiūnas—pirmininku, D-ras 
Budrys —iždininku ir D-ras Aglinskas — sekretorių. 

Suvažiavime dalyvavo ir giminingų Korporacijų medikių bei 
dantų gydytojų , P a t r i a " ir inžinierių "Plieno" atstovai. 

Po bendro posėdžio įvyko šeimyninis pobūvis, kuriame ponios 
nepasigailėdamos laiko ir energijos paruošė ir gražiai pavaišino sve
čius, kurių tarpe buvo kun. prel. Urba, kun. Prunskis, konsulas p. 
Daužvardis su ponia, D-ras Račkus su ponia, generolas Dirmantas, 
D-ras Bicžis su ponia, kap. Labanauskas. St. Pilka ir kiti. 

Gerbiamam kun. prel. Urbai už parodytą Korporacijai prie
lankumą užleidžiant suvažiavimui parapijos salę ir kitokią pagal
bą, kun. Prunskiui už atlaikytas pamaldas ir gražų pamokslą, o 
taipgi už sveikinimus ir širdingus linkėjimus, maloniems svečiams 
teikusiems atsilankyti J mūsų šventę Korporacija reiškia nuošir
džiausią padėką. Suvažiavimo Prezklijumas. 

arthritis, reumatizmo, skausmus, 
raumenų įtampa, kosėjimą su 
šiomis s laptomis formulėmis, ku
rios ėjo Iš kartos j kartą. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yra re
tos ir brangios. 

Z-G SOMŲ ARBATA No. 2— 
( f 1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmu, arthritis bei 
lumbago daugeliu dėkingu žmo
nių, 

Z-G SOLIV ARBATA No. 17— 
(fl.UO) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta 
tus skilvio ligose, mukia i liuo-
suoju vidurius, juos sunormuoja 

STAXIS Analgesic SALVE — 
($1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

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

Z. G. STANIS COMPANY 
2822 ARCHER AVE. 

CHICAGO 8, ILL. 
I tept. I) 

A. A. 
O N A G R I K S E L I E N f c 

(Bakuty tė) 
Gyveno 1526 S. 48th Ct., Cicero 

111. Tel. OLympic 2-6834. 
Mirė gruodžio 8 d. 1950, 7:30 

vai. ryto, sulaukusi pusamžio. Gi
mė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių 
apskričio ir parapijos, Plauginy 
vienkiemio. Amerikoje išgyven< , 
50 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 3 
dukterys: Strphanie Bishop, žen
tas Michael; Helen Starr, žentai 
Max: ir Claire Ligner, žtntas Jo-
seph. Keturi anūkai. Sesuo Rozali
ja Matulaitis, švogeris Kanstanti-
nas ir ju šeima. Pusbrolis Stanis 
lovas Bakutis, jo žmona Antanina 
ir jų šeima. Dvi pusseserės: Ona 
Andrijauskienė, jos šeima; ir Ve
ronika Jocius, jos vyras Izidorius 
ir jų šeima, ir kiti giminės, drau 
gal ir pažįstami. 

Priklausė prie Apaštalystes Mal
dos Draug. . ; 

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyč. 1410 S. 50th Ave.,1 
Cicero, 111. Laidotuvės įvyks tre-— 
čiad. gruodžio 13 d. Iš koplyčios^ 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j šv.^ 
Antano parapijos bažnyčią, ku-2 
rioje įvyks gedulingos pamaldos^ 
už velionės sielą. Po pamaldų bus -
nulydėta j Sv. Kazimiero kapines.r« 

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, Anū
kai, Sesuo, Svogeris, Pusbrolis, Pus
seserės ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Antanas 
B. Petkus. Tel. TOvvnhall 3-2109.1 I 

Užsisakykite "Draugę 

SLPUT! 

: •ęz*W+"iW 

PUTCITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St Casimir Monumenl 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapiniu 

Eidil&uaiae Paminklams 
Planu Pasirinkimą* Mesto 

Telei. CEdarciest 3-6335 

^ = 

Nauji Savininkai Pereme • 
BALTIC I N N 

Bridgeporte plačiai visiems l ietuviams žinoma 
puošniausiai Įrengta taverna, kuri randasi prie 

3129 S0. HALSTED STREET 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ir su
sipažinti su mumis. ]. ir D. YLAI. 

T A U P Y K I T E PAS MUS D U A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS Į CHICAGO SAVfNGS AND LOAN ASSOCIAT10N 

KUR — kiekvieno taupomi indėliai yra spdxaa»tl KUR — pinigai kiekvienam taupytojų! buvo tr 
Ud $10,000 by an agency of the United State* yn, u ^ f c ^ ^ t pareikalavimo, 
Government. *r^ 

KUR — visada buvo ir yra išmokamas ankstas KUR — patarnavimas visuose finansiniuose rei-
divideodas visiems mušu taupytojams. karnose yra teisingas Ii mandagus. 

TURTAS VTRs $5,000,000. 

CHICAGO SAVINGS& LOAN ASSOCIATION 
6334 SO. WESTERN AVE. Tel. — GRovehttl 6-7575 J. PAKEL, President 

JUOZAPAS ŽUKAS 
Gyveno 6546 S. Rockvvell Street, tel. GRovehill 6-2496. 

Mirė gruod. 9 d„ 1950 m., 8 vai. vak., sulaukęs puses ami. 
(rime Lieluvoje. Kalo iš Šiaulių apskr., Baisogalos parap., 

Ritikių kaimo. 
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Viktoriją (Belazaraite), 

dvi dukteris: Emily ir žentą Edward Supis, Ann ir žentą 
John Petronis, sūnų Leonard, penkis anūkus, du švogerius: 
Augustą Zigmantą ir Mykolą Žiaukų ir jų šeimas, giminaitę 
Kotryną Kaspariūnienę ir kitus gimines, draugus, pažįstamus. 

Priklausė prie Šv. Vardo dr-jos, Marąuette Parke. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, 6945 So. 

Western Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., gruod. 13 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, Žentai, Anūkai, ŠvogeriaL 
Laidotuvių direktoriai: Mažeika ir Evans, tel. PRo. 6-0099. 

ELZBIETA ŠLAKIS (Jasiūnaitė) 
3313 S. Halsted St. Tel. ,Yards 7-2145 

Mirė gruodžio 8 d., 1950, 1:30 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr.. Naujamiesčio 

parapijos, Dagonių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Elzbieta Pocius, anū

kas Edrward. Sesers vaikai: Ona Kazlauskaitė; Agota Sidau-
gas ir joft šeima; Petras ir Stanislovas Jašiūnai; Bronislo
vas ir Stanislovas Stakenai ir jų šeimos; Mykolas Kazlaus
kas. Pussesere Adelė Sinkus ir jos šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 
Priklausė prie Šv. Kazimaero Akad. Rėmėjų; Apaštalystės 
Maldos ir S.L.A. 16-os kp. 

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyč. 3354 S. Halsted St. 
Laidotuvės įvyks antrad. gruodžio 12 d., Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažn., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, Anūkas, Sesers Vaikai, Puseserė ir Giminės 
Laidotuvių direkt. Povilas J. Ridikas. TeL YArds 7-1911. 

KAPŲ PAMINKLAI 
T IESIAI 

IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant 
savo mylimo asmens kapo — tie
siai Ii š i o s vienintelės lietuvių 

paminklų dirbtuvės. 

Paminklus pristatome t visas kapines—arti ar toli Nuo akmens 
šlifavimo iki raidžių iškalimo ir paveikslų Įdėjimo — BITTIN'S 
ir KAMENSKY'S ekspertų darbas Jus patenkins. Dirbtuve veikia 
nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gražins pavyzdžius. Atidarą 
yra visomis dienomis ir visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S M0NUMENT W0RKS 
8938 W. 111TH STREET 

Pirmoji paminklų dirbiovs, 
TELEF. BEVERLY 8-0005 
§>. Kazimiero rnrxų. 

UODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DftEKTOtlAi 

6845 So. Western Ave, air Conoitkme*? fcoc'7&* 
P R o s p e c t 6 -0099 A««%r*»bUlaraa Vieta. 

Tiems kurte ST^ena kitose mleato dalyse gauatmf 
koplyčia arčiau joaų namų. 

i SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS IiAIDOTl'VIV IŠTAIGOS 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTf 
4605-07 S. HEKM1TAGE AVE. Tel. YArds 7-1741-42 
4330-84 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayerte 3-0727 

T R Y S M O D E R N I O S A m - C O N D I T I O N E D K O P L Y Č I O S 
RADIO PROGRAMOS 16 STOTIES W G • S (1S90 kUocyclcs) 

Leidžiama kas šeštadien} nuo 9:15 Iki 9:30 Tai. ryto 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS P R I E 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIOS KOPLYČIOS JCSŲ PATOGUMUI 
1410 SO. 50TH AVE., CICERO, ILL. 

Telefonas TOWNHAIX S-2109 
6812 SO. VVESTERN AVE, CHICAGO, ILL. 

Tele fonas G R O V E H I L L 6-0142 
Mūsų patarnavimas yra greitas, mamla^us ir jūsų 

finansiškam stovini prieinamas. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavl- _- ^ ^ 
mas y r a teikiama- JįZ ^ k ••»« turime koplyčiai. 
dlen« i r nakų. R« ffl^ ^Wjį U s o s e ^h«<-»R«» «» 
k a l e . Šauldto HŠL^Jfi& ^>«»a<> d*»J« i r 
mua. v ^ H H l r tuojau p a t a r-aujaiu. 

UCHAWIGZ IR SUMUŠ 
2S14 W . 23rd P L A C E Tel. M r g i n i a 7 -6«72 
10756 S. M I C F I C A N A V E . P U U m a a 5-1270 

PCTMS P. MIlMIt 
659 W. 18th STREET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL TeL OLympic 2-100S 

POVILAS 1. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone: Y.Ards 7-1911 

10821 S. MICHIGAN AVE. TeL PUlman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-4908 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 UTUANICA AVE., TeL YArds 7-Į138.-1139 

nraūusiJŪLEvTčiūs 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAiayette 3-3572 

LEONARDAS 'jL~~BiMR» 
1646 W. 46th STREET TeL YArda 7-0781 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, gruod. 11, 1950 

1S ARTI IR TOU 

i mus 
v Kalėdinis ''Draugo" nu

meris. Kalėdinis " Draugo*' 
numeris, keleriopai padidin
tas, originaliais rastais ir 
naujais paveikslais papuoš
tas išeis gruodiio 22 d. Vers
lininkai, įvairių profesijų 
žmonės, draugijos. įstaigos, 
bei šiaip norintieji pasvei
kinti savo klijentus, draugus, 
rėmėjus ir geradarius, pra
šomi tuojau priduoti sveiki
nimo tekstą, kad iš anksto 
j ; s būtų gražiai surinktas. 
Nelaukite paskutiniųjų die
nu. Įspėjame iš patyrimo. 
Pernai daugelio verslininkų 
ir profesionalų sveikinimas 

A. J. VALSTYBĖSE 
— BALF-o apyskaita, §. 

m. lapkričio mėnesį pajamų 
gauta sekančiai: aukų $7,-
098.68, narių mokesčių $40.-
00, namo nuoma $175.32, už 
kalėdinius atvirukus $10.00, 
maisto produktų $42,100.00 
ir kitokiomis gerybėmis $2,-
002.00. Viso $51,426.00. Pri
dėjus lapkr. mėn. balansą 
$24,424.87, iš viso ižde buvo 
$75,850.87. Išmokėta sekan
čiai: 1) tiesioginei šalpai 
$42,100.00, 2) emigracijai ir salėje, 345a, Victoria Park 

W. BRITANIJOJ 
— Lietuviškai per Vatika

no radiją* Keturis kartus sa
vaitėje per Vatikano radijo 
stotį kalbama lietuviškai. 
Sekmadieniais 2 vai. dieną 
D. Britanijos laiku bango
mis: 31, 10. 25. 55, 19, 84. 
196. Pirmadieniais, trečiadi^ 
niais ir šeštadieniais — 7 
vai. vakaro, taip pat D. Bri
tanijos laiku, bangomis: 5 D, 
26, 41, 21, 31, 10. ir 196. Ta
čiau sunkiai girdima, nes 
bolševikų stotys labai truk
do. 

— Akademija ir religines 
koncertas, gruodžio 17 d. 
Londono lietuvių parapijos 

klijentų netilpo "Drauge0j ^ i§m okėta $45,166.34. Fon 
dėlto, kad per vėlai buvo d e l i k o grynais pinigais $17,-
tekstas priduotas ir į pas- 834.53, 0 gerybėmis — $12,-

įkurdindmui $1,566.52, 3) san 
dėlio išlaidos $150.00, 4) ad
ministracijos išlaidos $1,147. 
82. Gerybų atrankos ir įpa
kavimo medžiaga $202.00. Vi _ j Giedraitis ir J. Gu

daitis iš Glasgovvo paskuti-

Rd., E. 9 bus švč. Marijos 
garbei akademija ir religi
nis koncertas. Įėjimas vi
siems laisvas. 

OLGOS FILIPCMENfeS 
švediško Masažo Saliona* 

411 East 71st Street 
Chicaffo IV, 111 

Telef. ABerdecn 4-7933 
Atlieka sveikatos ir grožio masaius 

Pedikiūrą ir manikiūrą 

Civilines Apsaugos 
Kontrolės Centras. 

Chieagoj jau įsteigtas val
stybinis civilinių apsaugos 
nuo atomo bombos kontrolės 
centras Chicagos Gamtos 
Mokslo muziejuje Grant par
ke. Valstybės ir miesto po-1IAO fl> [\DIIT «« 

i licijos radijai, telefonai, tele i * v 3 . T. DUinilIY. Ui t . 
! tipai, smulkūs valstybes ir j 
!mi?sto žemėlapiai — viskas 
1 įrengta muziejaus rūsyje, po 

Ižemyje. 
Atidarant kontrolės cent-

I rą,' spaudos atstovams bu- į 
! vo leista jis apžiūrėti. 

Naujas proz. Trumaiio spaudos šefas «). 11. Short i dešinoje) per
ima pareiga* is St. Barly, Laikinai ėjusio tas pareigas po Ross mir
ties. ^ (Aeme) 

Savikritika Teorijoj Ir Praktikoj 

Pradės Tirti Asmenines 
Miestui Bylas 

kut :nę laidą (section) jau 
nebuvo galima įdėti. 

X Vis dar tiki vaiko su
grįžimu. Roselande gyvenan
čio Jono Navicko šeima vis 
dar tiki vaiko Jonuko sugrį-

800.00. 
— Iš kur ir kiek BALF 

gavo aukų. Š. m. lapkričio 
mėnesj BALF-as aukų gavo 
iš lietuvių kolonijų šiose 
valstybėse: Connecticut — 

žimu. Jau ruošiama Kalėdų | $63 Illinois — $262.89, In-
eglutė ir išbandomas elek-jdiana — $5.00, Massachus-
trikinis traukinėlis, kuris bu- setts — $35.00, Michigan — 
vo mėgiamiausias Jonuko 
žaislas. Prieš du metus Jo
nukas Navickutis. atvykęs į 

$213.46, New Jersey — $31.-
00, New York (inimant ir 
Tas: Dav rinkliavos) — $5> 

svečius pas savo senelę-1833.03,Ohio — $392, Penn-
grandmother vieną dieną iš- į sylvania — $110.00, Kana-
ėjo j gyvulių skerdyklą pa-1 dos __ $153.30. Narių mo-
sižiūrėti ir dingo, lyg akmuo | kesčių gauta $40.00. 
Įmestas į gilų vandenį. Viso-' 

nieji Škotijos lietuviai, ku
rie aplankė Romą, laimingai 
grįžo į Gla8gową. 

— Krepšinis Nottingha-
me. Lapkričio 18 d. Notting-
hame įvyko revanšines krep 
šinio rungtynės. Vietos "Ne
munas" nugalėjo JLeamingto 
no "Briedį" rezultatu 65:36 
(38:22). 

"Nemunui" taškus pelnė: 
Kiburas 19, Aleknavičius 17, 
LeŠinskas 17, Matukas 8, Pa 
dvi saikas 4. "Briedžiui" — 
Kilius 14, Pilipavi&u* 12, 
Zaksas 10. 

kė visus darbininkus į pasi-. r jv . « , . " H r a i i a a " 
tarimą. Pačioje kalbos pra- UZSisaKyKite i š a u g ą 
džioje I. Budionovas prisis-j • • - • • « - - - - • •-. 

kios policijos pastangos vai
kui surasti buvo veltui. Dau? 

— Arkivyskupas globos 
koncertą. "Darbininkas" ra

kąs mano, kad jis buvo pa- šo, kad Bostono arkivysku-
grobtas. Jei būtų namie, šie-1 pas R. J. Cushmg sutiko glo 

boti Brocktone, Mass., ruo
šiamą koncertą Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių 25 metų 
jubiliejaus paminėjimui. Kon 

met jis švęstų 11-jį gimta
dienį. 

X Kun. K. Vengras, MIC, 
is Argentinos, P Amerikoj, j į Į ^ 'bus 1951 m. sausio 14 
rašo Tęvame Marijonams B r o c k t o n o a u k š te«nes mo 
Chieagoj, kad Rosano mies- k MOB s a l § i 
te pasisekė nupirkti žemės i * 
naujos lietuvių parapijoj baž ! _ Mirė veiklus lietuvis. 
nyčiai. Žemė kainavo 100,000 Nonvoodo, Mass., lietuvių 
pezų. Ten pat bsis statomas . kolonija neteko veiklaus na-
ir marijonų namas, pavestas ' n o Jurgio Cvtfiko kuris gy-

BRAZILIJOJ 
— Mirė pavyzdingas lie

tuvis. Sao Paulyje mirė Ant. 
Makuška, palikes gražų pa
vyzdį visai kolonijai. Buvo 
pavyzdingas katalikas ir ne 
paprastai mylėjo savo kraš
tą. Tą meilę jis mokėjo į-
kvėpti net ir savo anūkams, 
kurie ne tik vietos portuga
lų, bet ir lietuvių kalba gra
žiai kalba. 

— Stalo teniso meisteris. 
"A. A. S-ta Helena" klubo 
S. Paulyje narių tarpe»ge-

M. Zuravkov "Tiesos" Nr. tinę organizacija, nei su prof l a b a i ftartmos 
211 įrodinėdamas, kad kriti- sąjunginiu komitetu, sušau 
ka ir savikritika yra galin
giausias bolševizmo ginklas, 
rašo: 

"Kritika ir savikritika pas! tatė darbininkams, esąs "y- j Jei»" norit* skubiai parduoti saro 
, . . „ . . . . , . . i namą. sklypą b»i farraą ar išnuorao-

mus nukreiptos prieš nesą- i patingai svarbus ministen-1 u butą, kreipkite t mano kontorą. 
žanfngą, chalturinę įvairių j jos atstovas. Tuoj pat šis 1 SSSJ,"1 JS^^i^SiySS^&i. 
darbuotoiu pažiūru į savo "ypatingai svarbus" atsto- "y^m*. cia pat atliekama* *yvy-

. J ^ * ^ , A * * . ' v , , ,x- *• J i_. • bės Ir gveikatos draudimas. JONAS 
pareigas. Cnaltura visose, vas šoko kaltinti darbimn-
formose ir pasireiškimuose kus, kam jie, girdi, rašė.mi-
daro rimtą žalą valstybės in nisterijai skundą... Tačiau 
teresams... Jeigu mūsų šalis, j vien minėtųjų susirinkimu 
— nurodo draugas Stalinas, I. Budionovo "gastrolės" Va* 
— yra proletariato diktatu- rėnos pramonės kombinate 
ros šalis, o diktatūrai va- nesibaigė. I. Budionovas kar 
dovauja viena partija, komu tu su pramonės kombinato 

Rakandų, Televizijų ii Jewelry 
sandelis. Namams reikalingų 
reikmenų: šaldytuvų, skalbiamų 
mašinų, pečių gasnių, anglinių, 

Apskr i t ies prisaikdint iej i aliejinių ir elektrinių. Geriausias 
teisėjai ( jury) šiandien p r a pasirinkimas Chicagoje. Parduo-
. . 'ii.^i dama lengvais, dalinais išmokė-
de svarstyti teismuose iškel- - J į " f j ^ p ^ ^ o k 
tas asmenines bylas miestui,; Ketvirtadienio vakarais, 
daugiausiai už susižeidimą 
gatvėse, j kurias įvelta mi-
licnai doleriu. 

Valstybės gynėjas Boyle j v 
sako, kad daug tų bylų yra 

KtTRA. Real Estete, 1757 W. 5 1 * . 
St.. tthlcago S, UL TeL: PRoapect S-
7238 arba FRonUer S-S7S4 (vak.). 

3241 So. Halsted St. 
TeL CAlumet 5-7237 

Lietuviška dainų ir muzikos ra-
dio programa leidžiama i i WCFL, 
1,000 kil. stoties kas SEKMA
DIENĮ 5.30 po pietų Chicagos 
laiku. 

Ar JŪSŲ Inkstai Gerai Dirba? 

yra V. Gudliauskas, kuris 
tarpe S, Paulo čempionų 
1949 m. laimėjo 2-ros kate
gorijos čempionatą. Šiemet 
tikimasi jis lietuvių koloni
jai atneš dar geresnių re
zultatų. Jis jau yra laimėjęs 
taurių, sidabro ir aukso me
dalių. 

Sv. Panelės, Rožanč aus šv. įvendamas daug veikė para-1 nausiu stalo teniso žaidėju 
Karalienės, globai. Jei kas pijos ir bendrai lietuvių la-
norėtų paremti marijonų dar bui. 
bus Rosarioj, prašomi rašy- j mT t .. 
ti šiuo adresu: Buen Pastor, ! ~ V a b a r a s ^^^^ ***' 
Laprida 2785, Rosario, Sante d a L Cambndge, Mass., Lie-
Fe, Argentina, S. A. Pinigus I t u v h * H u b o svetamej suruoš 
visuomet reikia siųsti regis- t a s v a k a r a s seneUų prieglau 
truotam laiške. ! d o s namams. Vakare gera-

_ 'širdžiai lietuviai dar suau-
X Pakv'etė i talką. Sv. k o j o jgg 

Antano parapijos bažnyčio] 
Ciceroje rytoj vakare bus iš- ! — Pasveikino. Lietuvos 
kilmingai baigtos 40 vai. at- Vyčių kuopa Philadelphijoj, 
laidų iškilmės. Vargoninin- Pa., pastarame susirinkime 
kas A. Mondeika mišparams nutarė pasveikinti organi-
ir per procesiją giedoti pa- zacijos steigėją M. Norkfiną 
rapijos chorui į talką pa- ! io 81 metų amžiaus sukak-
kvietė Chicagos lietuvius vai ties proga. 
gonininkus. Per mišparus1 _ R o f c u ^ u s Draugija 
vargonais gros komp. A. Po- B r o o k l y n e s u r e n g § ^deU v a . 

nistų partija, kuri nesidali 
na ir negali dalintis valdžios 
su kitomis partijomis. (Dėl
to, kad kitų partijų nėra!) 
— tai argi nėra aišku, kad 
mes patys turime kelti aikš
tėn ir taisyti klaidas...1' 

Iš kur šioji chaltura yra 
atkeliavusi ir kaip tos klai
dos yra taisomos randame 
tam pat "Tiesos" Nr. 3 psl. 

buhalteriu Prikotiku skundą 
tikrino ir linksminosi... prie 
stikliuko. I. Budionovas, jau 
neblaivus, susikvietę prie 
kombinato apie 12 darbinin
kų ir jiems pradėjęs kalbėti 
nusišnekėjo iki visiškų ne
sąmonių. Tuo skundo patik
rinimas ir pasibaigė. Minis
terijos atstovas I. Budiono
vas išvažiavo. O trukumai. 

Inkstai prašalina i* orpranizmo rug-fttis ir nereikalin
gą, šlapumą. Jei Jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka k fino ir jūau kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis. Jei galva 
svaigsta, nugara skauda, jaučiate nuovargi, jei jūsų 
paakiai patinę, vartoklt 

MED1KAUAKŲ ŽOUŲ ARBATĄ SANITAS NO 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Mūsų žolių arbata yra 
ekgpertu sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu. 

KuAykite ir pinigus prisiųsklte. 

SAN1TAS HERBS 
1125 Milwaukee Ave. Chicago 22, UL 

Tamulevičius ir Gražulienė 
Lietuvoj tikrai nebeliks... 

apie kuriuos darbininkai ra-įdetame skunde. Varėnos ra • T . , 
• — - i rt™w;„„*„; »e s a v o skunde ministeniai, 
jono pramone kombinatui ... „ _ 4 . v 
neišmokant laika darbinin- **». l r , l k o ; ? e t ^™? ! £ 
kams aUyginimo. darbiniu- ^ * į P ^ e i ^ n a "Tmn" v. u , ^5 xr;^;«x» skunda, pasirašė lietuviai P. kai paraše skundą Vietines , ' .^. * ' *' 
Pramonės Ministrui drg. Ka-
luginui. Vietinės Pramonės 
Ministerija darbininkų skun
dui patikrinti atsiuntė mini
sterijos darbo ir uždarbio 
skyriaus inžinierių I. Budio 
novą. Kadangi Budionovas 
į savikritiką žiūrėjo taip. 
kaip ji pasireiškia sovietų 
praktikoje, ''Tiesoje" paskel 

^ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS ir PELAMS ALIEJŲ 

PATARNAUJAME GERAI IR PIGIAI 

STASYS FABIJONAS 
2146 S0. H0YNE fiVL. TEL. VIRGINIA 7-7097 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

^ i 

*V ^ 

Jr 

— Naujos lietuviui krau-' btas P. Tamulevičiaus, I. Ce 
tuvės, Džiugu, kad lietuviai rednicenko (Statistikos vai 

cius. karą, kuris davė gražaus pel 
no, nes vakarui dovanas su-X Lie t Vyčių seniory šių 

metų paskatinis susirinki- aukojo pačios narės, 
mas baigtas šauniomis vai
šėmis kurias paaukojo žino
ma ne tik vyčių, bet ir kitų 
erganizacijų veikėja-rėmėja 
Elena Motekaitienė iš Cice-
ros. Išsiskirstydami nariai 
palinkėjo vieni kitiem8 lai
mingai sulaukti Kalėdų ir 
pasimatyti Naujų Metų lau 
kimo vakare Lietuvos Vyčiu 
salėj. BALF-o "Tag Day" Ko 

v wvi,i«i*ia. vi*.i~. - ^ mitetas lapkričio 28 d. ture-

jos, šiemet baigs Wilson Ju- ' 
nior College, kur studijuoja — Ignas Žalys, Montrea-

— Kun. Jonas Kinta, Pa-
tersono lietuvių klebonas, iš
rinktas Kunigų Vienybės ry
tų provincijos pirmininku. 

— Violeta Yčaitė išvyko 
j Vokietiją Amerikos kariuo 
menės knygininkės parei
goms. 

žengia pirmyn mesdamiesi 
prekybon. Paskutiniuoju lai 
ku du lietuviai vėl atidarė 
maisto krautuves: Vila Be
loję — Strelčiūnas, o Vila 
Zelinoje — A. Meldus. 

Aldermonas Graso 
Baltakalnieriams 

14-tx)8 apylinkės (vardo) 
aldermonas C. P. Wagner, 
kurs miesto taryboje yra pir 
mininkas finansų komiteto, 
paskelbė grasinimus visiems 

architektūrą. Vitkus yra 
veiklus Chicagos ateitininkų 
tarpe ir jų valdyboje eina 
stud jų bei spaudos reikalų 
vadovo pareigas. 

X Elena Vambutienė, Lie-

lo meisteris, kaip praneša 
New Yorko Chess Review, 
laimėjo — antrą vietą 1949 
m. Postai Prize turnyre. 

— Lietuvos kariuomenes 
diena. Lietuvos kariuomenės 

tuvoje ir Vokietijoje turėju* diena Angelų Karalienės pa
si madų salionu3, dabar jį 
atidarė Chieagoj. 

rapijos salėj buvo paminėta 
gruodžio 3 d. 

VFMUELOJ 
— Kun. prof, Spanich, žy 

mus Caracas vargonų meis- j 
teris, kuris paprastai duo
da koncertus ir diriguoja 
chorpJns, per vienas lietuvių^ 
pamaldas akomponavo lietu
viškoms giesmėms. Kitą sek 
madienį per lietuvių pamal
das grojo negras muzikas. 

— Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės centro valdy
ba visiems šiame krašte sky 
riams išsiuntinėjo raštą-pa-
raginimą sukelti savo tau
tiečių^ tarpe vajų — rūbais 
ir pinigais Europoje likusių
jų ir emigruoti negalinčių-
jų lietuvių ir ligonių naudai. 

— Nori išauginti. Barąui-
simento apylinkėje turinti 
nuosavą vištų ir kiaulių ūkį 
Elena Dervojėdaitienė pa
skelbė laikraštyje norinti 
priimti pas save ir auginti 
dvi mažas mergaites lietu-
vaites 

atstovas I. Budianovas, ne
pasitaręs nei su pirmine par 

Atvyksta Nauju 

dybos inspektorius) ir M. 
Gražulienės parašais sekan
čio turinio skundas: "Vie- baltakalnieriams darbinin-
tinės Pramcnės ministerijos j kams miesto rotušėje ir ki

tose įstaigose, kurie Šiomis 
dienomis paprašė pakelti al
gas ligi $35 į mėnesį. Ki
taip sako, streikuosią. • 

Į tų darbininkų prašymą 
Wagneris pagarsino sekan
čiai: sustreikavus ir neatė-

Gruodžio mėnesį iš Vokie-1 jus į darbą per 48 valandas, 
tijos į užjūrius išplaukė ir 
išplauks sekantieji laivai: 

Gruodžio 1 d.— "General 
Muir" į N. Y. su 1280 kel. 

Gruodž. 6 d. — "General 
Langf i t r į N. Y. su 1^00 kl. 

Gruodžio. 9 d. — "leneral 
Ballou" į N. Y. su \272 kel. 

Gruodž. 10 d. - - General 
Sturgis" į N. Y. au 1310 kel. 

Gruodž. 12 d — "General 
Blatchford" į N. Y. su 1222 
kel. 

Gruodi. 18 d. — "General 
TVylor" į Halifax su 1267 kl. 

Gruod* 21 d.—"FaJr Sęa" 
į Australiją su 1858 kel. 

Gruodž. 26 d. — "General 
Stewart" į N. Y. su 1300 kel. 

Gruodž. 31 d. — "General 
Langfitt" į N. Y. su 1300 kl. 

Išplaukimo datos nėra vi
siškai tikros. Skirtumas gali 
būti kelių dienų. 

Geriausia Pinigams Taupyti Vieta — 
MIDLAND SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4038 Archer A venų e (California ir Archer kamp.) 

Telefonas — LAfayette 3-6719 
Mes mokame aukštus dividendus. 
Visi indėliai iki 10,000 dolerių 
Federalinės Valdžios apdrausti. 
Mandagus ir sąžiningas patarnavimas. 

Sekretorius AUGUSTAS SALDUKAS 
J steigt a 1914 metais 

y/ 

jų vietas užims kiti darbi
ninkai. 

Visose įstaigose — miesto 
ar privačiose — baltakalnie-
riai darbininkai yra pras
čiausiai apmokami. 

4 
UŽSISAKYKITE SAVO PATOGUMUI 

COMBINATION SCREEN ir STORM LANGUS 
Padaryti iš Metalo — Vartojami Vasarą lr Žiemą. 

Galima vartoti senuose arba naujuose namuose. 
MES TAIPPAT TURIME "COMBINATION" DURIS 

HEALTH MOR, INC. 
208 NORTH WABASH AVE. ANDOVER 8-6600 

^ 

tir-
DIDŽIAUSIAS VARTOTU AUTOMOBIUU PASIRINKIMAS 

LENGVOMIS ISSIMOKfiJIMO SĄLYGOMIS 

1 
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MILDA BUICK SALES 
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Vincas ParMms lr Anfa»i^ Ba^kys 

907 West 35th Str. LAfayette 3-2022 
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