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Jugoslavu skundo turinys 
Mūsų spec. stebėtojo Jungt. Tautose 

Dvejuose pranešimuose esu rašęs kaip Jugoslavijos skun
das prieš Rusiją ir jos globotinius pasiekė Jungt. Tautas ir 
kaip sumaniai savo rezoliuciją pravedė jugoslave atstovas per 
politinę komisiją. Ši kartą susipažinkim su kaltinamąja me
džiaga. 

Būtų visai klaidinga manyti, ! — • • , ,„, — — 
kad santykių tarp Jugoslavijos - reikalus dėsnio, jugoslavų val-
ir Sovietų Sąjungos Įtempimas į dantie ji ėmė rodyti vis didė-
prasidėjo tiktai nuo pagarsė
jusios 1948 m. birželio mėn. 28 
d. Kominformo rezoliucijos. 
Ne. Sovietai savo "ragučius ir 
nagučius" jugoslavams parode 
nuo to momento, kai jų "gar-|bo klases išdavikais, išgaruo

jančio atsparumo. Tada Mask
va jau ėmė svaidytis perkūnais 
ir tada atsirado garsioji Kom
informo rezoliucija, kuria Tito 
ir jo "klika" apšaukiami dar

bingoji kariuomenė" įžengė į 
jugoslavų teritoriją. 

Įkėlę k yią į Jugoslaviją, so
vietiški "išvaduotojai" tuojau 
pasijuto kaip namie ir ėmė šei
mininkauti. Visos sąlygos jiems 
atrodė* palankios ir tikros. Ti
to, jų pačių auklėtinis, stovėjo 
ir jugoslavų komunistų parti
jos ir atsistatancios valstybės 
vadovybėje. Reikalas atrodė 
tiek tikras, kad ir varžytis ne
buvo pagrindo. Todėl ir prasi
dėjo beatodairinis šeimininka
vimas visose gyvenimo srityse, 
o pirmoje eilėje ūkio srityje. 

Kaip grybai po lietaus ėmė 
dygti vadinamos mišrios pre 

mis ir t.t. 
Nuo to momento jau prasi

dėjo neslepiamas ir į ž ū l u s 
puolimas bei agresingas spau
dimas i mažą kraštą, įkinkius 
J tą darbą ir visus satelitus, 
neišskyrus nė mažosios Albani
jos. 

Jugoslavijos vyriausybės skun 
das įvairius to spaudimo fak
tus grupuoja į šiuos skyrius: 
politinis spaudimas, ekonomi
nis spaudimas ir ekonominė blo 
kada, diversiniai ir teroristi
niai aktai, žmogaus teisių min
džiojimas (jugoslavų piliečių 
persekiojimas ir jų žudymas, 
jugoslavų vaikų nutautinimas 

kybos bendrovės, prekybiniai i ^ nusikaltusiai prieš jugoslavų 
susitarimai, užsakymai ir t. t. Į tautines mažumas kaimyniniuo-
Viskas taip buvo tvarkoma ir;** kraštuose), pasienio inciden-
tokia linkme kreipiama, kad 
"didžiajai tėvynei" tektų liūto 
dalis, o mažajam sąjungininkui 
tik trupiniai nuo viešpačių sta
lo. Jugoslavija buvo priversta 
Sovietams atiduoti savo bran
giausias žaliavas pigiausiomis 
kainomis, gaudama "mainais" 
kituose kraštuose pasigrobtus 
senus gelžkelių vagonus ir ki
tokią riedamąją medžiagą nau
jo kainomis. Tokia "prekyba" 
ėjo kelerius metus, kol ju
goslavų vadovaujantieji sluog-
sniai susigriebė ir pamatė kur 
visa tai veda. Pradžioje buvo 
bandyta draugišku būdu atk
reipti didžiojo sąjungininko dė
mesį į įvairius tokio santykia
vimo nenormalumus ir net pa
vojus. Veltui. Vėliau imta at
sargiai spirtis Sovietų užma
čioms. Negelbėjo. Susilaukta 
labai atvirų ir nedviprasmiškų 
reakcijų. 

Kai viename pasikalbėjime 
su Molotovu dabartinis Jugo
slavijos užsienių reikalų mini-
sterie Kardelij pastebėjo, kad 

fSovietų peršamo Triesto klau
simo sprendimo jugoslavų liau
dis nesuprasianti, Molotovas 
atkirto: "Liaudis? Ką reiškia 
liaudis? Duokite jai bulvių ir 
viskas bus tvarkoje"... 

Kitą kartą Sovietų atstovas 
prie jugoslavų armijos štabo 
gen. Soldatov 1947 m. vasarą 
pareiškė: "Jugoslavija yra ma
žas kraštas, kuris tegali gy
venti Sovietų Sąjungos globoje. 
Niekas kitas, tik mes rusai iš
vadavome Jugoslaviją ir kadan 
gi mes vieni tatai padarėme, 
tai mes turime teisės reikalau
ti iš jūsų veikti pagal mūsų in
teresus ir pagal mūsų įsaky
mus". 

Nustoję vilties įsprausti savo 
santykius su Sovietų S-ga j 

tu provokavimas, kariškas 
spaudimas ir taikos sutarčių 
laužymas. 

Kalbant apie politinį spaudi
mą, svarbu pastebėti, kad dar 
1948 m. kovo 27 d. ir gegužės 
23 d. Stalino ir Molotovo pa
rašais atėjo jugoslavų kompar
tijai laiškai, kuriuose Sovietų 
pasiuntinybei, visiems jos tar-

Urugvajus naikina 
prezidento postą 

MONTEVIDEO, gruodž. 17. j 
— Urugvajus planuoja panaikin; 
ti prezidento instituciją ir vie- Į 
toj jos įsteigti administracinę 
tarybą, kurios 6 narius duotų i 
parlamento daugumos partija ir 
3 didžiausia mažumos partija. 
Vakar tuo reikalu vyko tautos 
balsavimas, bet daviniai dar ne
žinomi. Jei projektas būtų pa
tvirtintas, Urugvajaus centrinė 
administracija būtų panaši į tą, 
kuri yra Šveicarijoje. 

Tito vaidini Markso 
"šventfjį" į 

BELGRADAS, gruode 17. 
— Tito tvirtina užsienio kores
pondentams, kad tik jis vienas 
pasauly tebandąs vykdyti Mark
so „evangeliją" — Maskva jau 
seniai ją pamiršusi ir vykdanti 
nuogą valstybinį biurokratinį ka 
pitalizmą. 

Jis atiduosiąs fabrikus valdy
ti patiems darbininkams ir da
lintis gautu pelnu. Žemės ūkis 
būsiąs sukolchozintas. bet ikšio
linė praktika rodo, kad čia ma
ži rezultatai. Valstybei dabar j 
priklauso tik 5 proc. ūkių, 23 
proc. jau sukolektyvinta, o 721 
proc. tebėra privačių ūkininkų 
rankose. Į kolchozus sujungta 
tik ta žemė, kuri priklausė iš Ju 
goslavijos išmestiems vokie
čiams. 

Nerusiškos tautos 
kratosi rusu globos 

(Mūsų bendr. Europoje) 
MIUNCHENAS, gruodž. 17. 

— Neseniai čia įvyko konferen
cija Rytų Europos, Kaukazo ir 

. 
PR^StfS IR SUMANUS PILOTAS 

Jei naujų nuolaidų nebūsią, 
* 

jie nebeturį apie ką kalbėti 
MUNSAN, gruodž. 17. — Komunistams atmetus visus pasiū

lymus ir nedarant jokių nuolaidų nė paliaubų priežiūros nė be
laisvių pasikeitimo reikalu, sąjungininkų derybininkai išsėmė vi
sas nuolaidų galimybes ir net viltį susitarti. 

Komunistai yra atmetę visus , , , 
paskutinius sąjungininkų pasiū- Įsitikinimu, kad jie esą stipres-
lymus paliaubų priežiūros ir be 
laisvių pasikeitimo reikalu ir 
grįžo prie savo pasiūlymų, ku
riuos įteikė gruodžio 3 d. 

Jieškodami komunistų nuolai
dų, sąjungininkai pasiūlė pasi
traukti iš š. Korėjos salų, bet 
komunistai už tą nuolaidą nepa 

ni ir galį diktuoti savo sąlygas. 
Tokios padėties akivaizdoje 

gen. Turner paklausė kinų gen. 
Hsieh Fang ar jis nori toliau de 
rėtis ir ar turi atitinkamus įga
liojimus. Atsakymo negavo. 

Belaisvių pasikeitimą svars
tanti komisija jokios pažangos 

nors norėjo atsilyginti. Jiems taipgi nePadarė, nors sąjungininkai 
buvo pažadėta leisti remontuo- atsisakė savo pirmykščio reika-
ti sugriautus aerodromus, bet l a v i m o ' k a d TaT^- R a u d - K r v 

Šios trys nuotraukos rodo kaip sprausminio lėktuvo pilotas 
Įeit. Robert Lawrence nusileidžia su lėktuvu ant U.S. lėktuvnešio 
Korėjoje, kai jo lėktuvo vienas nusileidimo ratas buvo komunistų 
šarapnėlio išmuštas iš apyvartos. Lawrence yra iš Coronado, Cal: 

(INS) 
_ . . . . 

Iš Jungt Tautu darbų 
. 

Rusai atmetė ir pataisytą planą 
Nori slaptų derybų laikui laimėti 

PARY2IUS, gruodžio 17. — Sovietų bloko kalbėtojai atmetė 
ir naujai perredaguotą Vakarų nusiginklavimo rezoliuciją, bet 
davė suprasti, kad pageidaujami tuo reikalu slapti didžiųjų vals
tybių pasitarimai. 

Pats Višinskis pakartojo **"- • -

nautojams ir visiems kitokiems Turkestano tautų, kurias šian-
sovietų specialistams, esan
tiems Jugoslavijos teritorijoje, 
reikalaujama privilegijuotos pa 
dėties, nes "nereikia sutapatin
ti Sovietų pasiuntinio su papra
stu buržuaziniu pasiuntiniu" ir 
kad "Sovietų pasiuntinys turi 
ne tik teise, bet ir pareigą kal
bėtis su Jugoslavijos komunis
tais visais klausimais^ kurie 
pastaruosius tegalį įdomauti". 
Kai minėtieji laiškai nepajėgė 
palaužti jugoslavų komunistų 
vadovybės ryžtumo priešintis 
Sovietų spaudimui, tada buvo 
paskelbta Kominformo rezoliu
cija, kurioje jau sakoma: "Svei 
kųjų jugoslavų komunistų par
tijos narių pareiga yra priver
sti dabartinius savo vadovus 
atvirai ir padoriai pripažinti 
bei atitaisyti jų klaidas... arba, 
jei tie vadovai pasireikštų ne
galį to padarytf iuos nuversti 
ir jų vieton pastatyti naują in-
ternacionalistinę vadovybę". 

Praktiškai neįmanoma pa
teikti skaitytojams iš plataus 
Jugoslavijos dokumento dau
giau faktų, nes tatai pareika
lautų ištisos serijos straipsnių. 
I r iš to kas pasakyta jau aišku 
kaip elgiasi ar bent bando elg
tis Sovietai su kraštais, ku
riuos jie dedasi "išvadavę" ir 
kuriuos laiko paprasčiausiais 
savo vergais 

Mes lietuviai pirmieji Euro
poje apie tai patyrėme. Dejp 

sijos nusiginklavimo planą: tuo 
jau uždraudžiama be jokių sąly
gų vartoti atominę bombą ir su
daroma sutartis, kuria Rusijos, 
Kinijos, Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos karinės jėgos suma
žinamos trečdaliu. Apie kontrolę 
nė žodžio ar tik migloti pareiški
mai. 

Lenkijos atstovui buvo paves
ta pasakyti, kad pageidaujami 
nusiginklavimo klausimu ir to
liau slapti didžiųjų valstybių pa
sitarimai. Jei taip kalbėjo Len
kijos atstovas, tai neabejotinai 
toks yra ir Maskvos noras. Ji, 
matyti, nori sabotuoti sudarysi
mos nusiginklavimo komisijos 
darbą, nes kol tarsis didieji, tol 
nieko nedirbs komisija. Tokiu 
keliu nuėjus, Rusija vėl laimės 

Vokietijos rinkimai 
Vokietijos rinkimų galimybes 

svarstanti komisija gavo Nor
vegijos, Kanados, Danijos, Olan 
dijos ir Islandijos pasiūlymą, 
kad sudarysima tarptautinė ko-

dien yra pavergusi Sovietų Są
junga. Pagrindinį politinį pra
nešimą padarė ukrainietis D. 
Andriejewskyj tema „Sovietinė 
valstybe, pavergtosios tautos ir 
tarptautinė politika". Šitoj pas
kaitoj buvo iškeltas sovietinis 
imperializmas, kuris tęsia caris-
tinio imperializmo grobuoniškas 
tradicijas. Paskaitoj taip pat bu 
vo pabrėžta, kad norint sugriau
ti žmonijos kalėjimą — sovieti
nę Rusiją — jau dabar reikia pa 
vergtoms tautoms pažadėti ir 
pripažinti laisvę, kad jos pačios 
galėtų atstatyti ir tvarkyti jų 
sugriautą gyvenimą. Paskaitoj 
ir po jos priimtoj rezoliucijoj 
taip pat pasisakyta prieš „Rusi
jos tautoms išlaisvinti tarybą", 
kurią šią vasarą sukūrė Stutt-
garte rusai emigrantai. Buvo 
aiškiai pabrėžta, kad toji Tary
ba gali kalbėti tik rusų vardu, o į į į į į į i į j ^ j į į į ^ ] vo čekų slaptoji policija, 
kitos dabar Sovietų S-gos pa 
vergtos tautos savo kovą su pa 

jie reikalauja teisės statyti nau
jus. Komunistai jokiu būdu ne
sutinka, kad paliaubų metu neu
tralių valstybių stebėtojai galė
tų skraidyti viršum Š. Korėjos. 
Žodžiu, jie atmetė visus pasiū
lymus, kurie siekia kontroliuoti 
ką jie veiks už demarkacijos li
nijos paliaubų metu. 

Paskutiniame posėdy komu
nistų atstovas net pareiškė, kad 
nebėra ko kalbėtis, jei sąjungi
ninkai nieko daugiau nebegali 
pasiūlyti. Jis net nebeatsakinėjo 
į klausimus, nes, anot jo, jau vis 

i kas esą pasakyta ir nebeverta 
i kalbėti. Jis nebedavė jokios vil-
j ties, kad galima laukti naujų ko 
; munistų pasiūlymų. Peipingo ra
dijas vakar visus sąjungininkų 
pasiūlymus pavadino nepriimti
nais, nes jie esą „neprotingi" ir 
paremti sąjungininkų klaidingu 

Rengia P. Korėjos 
armija 

SEOULAS, gruodž. 17. — 8-ji 
armija pasiliks Korėjoje tol, kol 
P. Korėjos armija bus pajėgi pa
tikrinti respublikos saugumą 

misija ištirtų ne tik rinkimų ga pareiškė gen. Van Fleet. Jis ne-
limybes, bet ir pasiūlytų kaip galįs pasakyti kiek tos armijos 
rinkimus pravesti. j ruošiama, bet ji yra ruošiama 

Amerikos karo misijos vadovy
bėje. Dalis karininkų dabar lan
ko dvi karo mokyklas Ameriko
je, kita dalis bus apmokoma ką 
tik Taegu mieste įsteigtoje pa
čios Korėjos karo • mokykloje. 
Planai, žinoma, galį pasikeisti, 
bet dabar jis turįs įsakymą pa
statyti ant kojų stiprią P. Korė
jos armiją. 

ziaus atstovai galėtų aplankyti 
! belaisvius komunistų stovyklo
se. Ir ta sąlyga komunistai ne
sutiko duoti sąjungininkų be
laisvių sąrašų ir pasakyti kur 
jie yra laikomi. 

Komunistų korespondentai ne 
dviprasmiškai išsitarę, kad gy
vų amerikiečių belaisvių gali 
būti tik apie 4,000 vyrų. 

Korėjcn pasiusti 
greitesni lėktuvai 

TOKIO, gruodž. 17. — Dviem 
lėktuvnešiais į Korėją jau pa
siųsti greitesni Sabre sprausmi-
niai naikintuvai padėti suvaldy
ti vis didėjančią komunistų avia 
cijos grėsmę. Naujieji lėktuvai 
pakeis F-80, kurie yra silpnesni 
už sovietiškus Migus. Naujieji 
lėktuvai jau veikia Korėjoje ir 
numušė 2 Migu bei 6 sužalojo. 

Dingo kareivis 
HEIDELBERGAS, g r uodž. 

17. — Vokietijos - Čekijos pasie
ny dingo Amerikos kareivis. Ma 
noma, kad jį pagrobė čekų pa
sienio sargybiniai. Būta gandų, 
kad jis planavęs pasidaryti de
zertyru. Diplomatiniu keliu jo 
jieškomi Čekoslovakijoje. 

Kalendorius 
Gruodžio 17 d.: šv. Lozorius. 

Senovės: Mantigaila. 
Gruodžio 18 d.: šv. Rufas. Se

novės: Gotvila ir Androna. 
Oras Chicagoj 

Debesuotumas didės, kiek šil
čiau. Temperatūra pakils iki 15 
laipsnių. 

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:22. 

vergėją ir savo likimą ateity no
ri ir turi spręsti pačios. Už šitą 
rezoliuciją pasisakė Azerbeidža-
no, Gudijos, Gruzijos, Idel-Ura-
lo, Kazakijos, Krimo totorių, 
Šiaurės Kaukazo, Turkestano ir 
Ukrainos atstovai. 

normalias vėže% ir pagristi juoa niekas mūsų nenorėjo klausyu 
lygybes, abipusiško interesų ir iš mūsų skaudaus patyrimo 
gerbimo ir nesikišimo į vidaus mokytis. 

• Stassenas pasakysiąs apie 
Naujus Metus kokį vaidmenį 
vaidinsiąs 1952 m. prezidento 
rinkimuose. Dabar jis yra Pa
ryžiuje pas gen. Eisenhowerį. Po 
vizito Vokietijai grįžta namo. 

• Japonijos keleiviniai laivai 
pavasarį pradės važinėti į Euro
pos uostus. Tvarkomi formalu
mai, gavus leidimus. 

Italijos potvynis 
JT nariai paraginti teikti pa

galbą Italijos potvynio aukoms. 
Įsipareigota parūpinti pieno 
70,000 motinų ir vaikų. 

Čeku policija sužeidė 
britu diplomatą 

HEIDELBERGAS, gruodžio 
bent pusmetį laiko, kuris jai daj 1 7 _ T Vokietiją automobiliu 
bar yra labai reikalingas belau-1 a t v y k o i š Čekoslovakijos išvy-j 
kiant Amerikos ūkinės krizės. ' *.„« hritn nmhji<snrincj a n t r a i 

I tas oritų amoasaaos antrasis kanų KovQS vyko HanQį srityj^ kur komunistai bandė persikelti 
Vakarų vardu atsakė Ameri-, sekretorius Gardner, kuri su am-> per Juodąją upę įr įaiveriti į Raudonosios upės delt 

kos atstovas P. Jessup, kad ge- basados stenografiste pereitą. _ šiandien plieno bendrovių atstovai pakviesti i Washing-
riausiai tuo klausimu yra kalbė-1 ketvirtadieni apšaudė ir aresta- toną tartis Mek bus uista pakeUį ^ . ^ Tą kUlusįnuį išaiškinus 

^ čekų slaptoji Po»cija. bus gaUmi spręsti kiek pakelti darbininkų atlyginimus. Pramonės 
kurioje ir Rusija yra sutikusi j Čekai tvirtina, kad britai at- įr dar-bininką unijos pasitarimai dėl naujos darbo sutarties nu-
dalyvauti. Rezoliucija bus bal-| vykę uždrauston karinėn zonon trūko Unija paairmffU8i sausio ± d pradėti streiką 
suojama prieš Kalėdų švenčių j pasiimti zemeje užkasto šnipo _ Gen Eisenhoweris pareiškė Atlanto pakto nariams, kad 
Pertrauką, pranešimo ir toje pat skylėje tu- metų Ugy Vakarai gali „^^k^a jėga Rusijos jėgai atsverti, 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
Indokinijos komunistai savaitės bėgy prarado apie 7,000 

.IVEEKLi ^ 

rėję palikti šnipui 800 dol. Pa 
matę policiją norėję pabėgti au
tomobiliu, bet policija atidariusi 
ugnį ir sužeidusi abudu britus. 
Abiem tuojau įsakyta išvykti iš 
Čekoslovakijos, bet vakariečiai 
netiki, kad ten buvo taip, kaip 
tvirtina čekų policija. 

• Iš Persijos ištremtas anglų 
žinių agentūros Reuter atstovas. 
Neseniai buvo ištremtas New 
York Times korespondentas. 

Indonezijos delegacija atvy 

tik reikia atsikratyti pasenusios teorijos, kad Rusijos gaujos gali 
nekliudomai riedėti per Europą, kad Rusijos tankai šarvuoti 4 
pėdų storumo šarvais ir kad Rusijos lėktuvai du kartu greitesni 
už vakariečių. Tai yra pasakos, kurioms ir vaikai nebetiki. 

— Filipinuose pastatytas naujas „Voice o f America" radio 
siųstuvas, kuris aptarnaus Kinijos klausytojus. 

— Apie kovo 15 d. pasitrauksiąs Amerikos aukštasis komisa
ras Vokietijoje J. McCloy, nes iki to laiko jau būsią galima jo 
pareigas perduoti normaliam ambasadoriui. Prancūzų aukštasis 
komisaras Fr. Poncet gausiąs ambasadoriaus vietą Washingtone. 

• — Pavasariop Persijoje susirinksianti muzulmoniškų valsty
bių konferencija, kurioje Persijos ir Egipto vyriausybės bandys 
sudaryti bloką prieš Maskvą ir prieš Washingtoną. Arabų Lygos 

ko į Japoniją tartis dėl repara-j sekretorius Azam Pasha dabar Paryžiuje tokią konferenciją lipdo. 
OUUCkfltitmdS Sfdlff c i j ų ' žvejybos, susisiekimo ir ki-| Ją labai remianti Persijos vyriausybė, kuri pikta ant Washingto-

y jnjuap Ą/gcty | ^ rejkaių. Į no už paskolos nedavimą. 
1 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, gruodžio 17, 1951 

dejeju Jokūbas Trečiokas; iž- ĮSPĖJIMAS ! 
do globėjais išrinkti tremtiniai'' U ž s a k y m t d Anglų • KaiDos vado-
Bt'ohiiis TOda ir Vladas Jacku-~Vui dabartine kaina ir šu dabietr 

S' '] padare pramogų komisijos pir- n a s ; kontrolieriais: Vincas Ur- nustatyta nuolaida bus pnimanūf 
S mininkas Bruno Klemka, klubo bonas. Antanas Dz'midas ir 

A. Valonis ir sekretorė Albinas Kušlys; tvarkdary — 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
i 

Seselių remejy 
susirinkimas 

- •£•— = ^ 3 = 

pirm. 
Lucille Shotas. 

CHICAGO, 111. Gruodži visa senoji valdyba vienbal-
9 d. įvyko Šv. Kazimiero sese- \siai perrinkta 1952 m. Tik at

sisakius p. Lucille Shotas iš 
sekretorės pareigu, išrinktas 
naujas sekretorius. 

maršalka. Jonas Jakštai. Kr 

lių rėmėjų draugijos Centro su
sirinkimas vienuolyno patalpo 
se. Delegačių buvo veik iš vi
sų kolonijų. Susirinkimas buvo 
gausus dė to, kad tai buvo 

Pr. Penkalčio mirties 

Kęstučio klubo valdybą .1952 
m. sudaro: pirm. A. Valelis. 

sukaktis 
Trys I m a : raštų 

tikos, draminių .ei 
boletris-

kelio 

uk iki s. m. gruodžio rnėn. 31 die-
n^s. Kas siųs užsakymus vėliau. 
už „au išėjusius iš spaudos sąsiu 
vinius Lurea mokėti pilną kainą 
po GI) c ) . Be-to, kainoms kylant, 
ur būt teks ir šio leidinio kainą 

kiek pal.eiū Tačiau galimas kai
ne i pakėlimas nelies tų, kurie už
sakymus tįsius dar šiais metais, 
ir r.eaisižuigiant i tai, kiek bus 
Įmokėję, jie užsakytą deidmj; gaus 
sena kaina pagal, numatytą!' nuo
laidų įfcttclc (5 rąs/ $$.75. 10 

LIETUVIŠKI, . . . . „ 
Kalėdų sveikinimai, pašto 

ženklai, rankdarbiai 
KALĖDŲ DO^A^*6Š* ; 

Elektriniai traukiniai, ju
dantieji žpislai. bęngąline 
ugnis. Lietuviška prekyba' 

RIČARDAS ES^!K^ 
168:; W. 63rd St. 

Atdapa ir -sekmadieniais 
= * 

priešmetinis ir buvo valdybos i vicepirm. P anas Jakavičius 
rinkimai. Susirinkime dalyv; 
vo seselių kapelionas kun. S. 
Valuckas ir Motina Juozapa. 
Abu kalbėjo ir įvertino rėmė
jų nuolatinę talką vienuolynui. 

Susirinkimą vedė centro pir
mininkė p. A. Nausėdienė, raš-

nių aprašymų pa^jco sukurta $5.00 15 H $6.7£ ir 20 — .SįBiOO). 
WOM> & PHfcASE 

v : « * į •* % •; 

Prano F.nkaičio, nuo kurio mir 
nr^tnkolu seki*. Mečys Krasaus-
pr^ioKoių s»c«v.. -̂jo ti^.g s , a T n e t s u e i n a 2X0 metu.. Ki-
kas, iždininkas Pranas Micka?, , „ _ „ ^ 
fiannsų sekrv" Bruno Shotas, 
kontrolės sekr. J Gruzdąs, iždo 
globėjas J. Simanavičius, ko-
resp. Ona ?vh\mickienė. Kont
roles komisija palikta senoji. 

le; nuo Kybartų, mirė 1931 m, : 

gruodžio 19 • d., turėdamas 34 t 
metu- amžiaus. 

J . Ko' idraška 

H'atirburio Alto 
mrtinis susirinkimas 
VVaterburio Alto metinis šil

tininką vo p-lė V. Galnaitė. Se- Uįk vieton J. Grūzdo išr inktas 
selė Lukreci ja buvo pasveikin- j j s tr imebelis . 
t a jos vardadienio proga. 

N u t a r t a pakeisti draugijos 
vardą. Iki šiol vadinosi Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų D-, 
ja, o dabar vadinsis Šv. Kazi
miero Seselių Rėmėjų D-ja. 

Centro vakarienę nu t a r t a tu-1 
rėti 1952 m. vasario 24 d., o i s i r i n k i m a s b u v o s u š a u k t a ? gruo 
seimą nu ta r t a šaukt i 1952 m. d ž i o 4 d J a m e d a l y v a v o d a u g 

gegužės mėn. 4 d. , a ^ s t O V ų n e s susir inkimas be 
Centro valdyba su mažais pa Į ^ ^ r e į k a l y r i n k o s a v o v a d o . 

keitimais likc senoji. Pirm. Ii- , 
ko p. A. Nausėdiene, ras t . p-lė p r a n e S t a a p i e Alto plenumo 
V. Galnaitė, viceepirm. p-iė s u v a ž i a v i m ą N e w Y o r k e ir apie 
Stankai tė ir p. Kazimieraitiene, ^ L B i k u r i m o i š k i l m i n g ą a ktą . 
fin. ras t . p. K. Pocienė, ižd. vie- K a l f c ė j ' 0 ^sų g r u p i ų a ts tovai , 
na iš seselių. Maršalka p. Šatu V a l d y b o s r į n k imuose pirmiau 
nienė, korespondentė p. Andre-
liūninenė. 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Be to, seselės visas rėmėjas, su 
sirinkiman atsilankiusaa, apdo
vanojo kalėdinėmis dovanėlė-

PLATINKJTi dMK 

IR PRECIZIJOS TELEVIZIJOS 
R A D I O 

A P A K A T V T A I S Y S I Ą S 
->ą/iuiii^ :i> ir ' l i m i t u o t a i darbeus. 
Ap.unl'ii noniOKamai paimami ir 

|)«-įvtatonii j namus 
l>i,rbo valam' y: 'i v.v. — lo v «• 
seAt&ilieiiiais: S v. ryt-,— 1 •' » 

M. K I M K I S . 11.19 S<»- F r u n i - ^ 
^el YA. -7 - .099 

sia buvo renkamas pirmininka#. 
Visų srovių buvo pas isakyta už 
nepamainomą ligšiolinį pirmi
ninką Aleksandrą J. Aleksi, ku
ris ir buvo išr inktas septintą 
kar tą pirmininkauti . Septintą 

mis. Vaišėse dalyvavo ant ras i s k a r t ą b u y o į š r i n k t a į r m i n m k ė 

kapelionas kun. Malin. įsai sa- s t e f a n i j a S o p r a n į e n ė « ^ « w „ -kapel 
vo kalbelėje nupiešė remejų :enuosius srovių 

Išrinkus 
vicepir.minin-

nuopelnus šv. Kazimiero seseUų k u s . T o m ą M a t ą ^ M o t i e j ų 

vienuolyno naudai ir dėkojo uz C o l n e y ^ ^ D e v f i n i e n ę ? t a u t i . 
jų uolumą. IT. G. 

Kęstučio klubo žinios 
tininkų CK pirmininkas iškėlė 
bendradarbiavimo sumetimais 
mintį, kad būtų išr inkta vienas j 
vicepirmininkas ir iš naujųjų į 

CHICAGO, 111. — L i e t u t y ^ateivių. Pasiūlymas visų buvo ! 
Kęstučio Paša lpoj Klubo prieš- Diriimtafc ir ke tvi r tas vicepir-
metinis susir inkimas Įvyko gruo mininkas buvo išr inktas Anta-
džio pradžioje. Šie metai klu- nas Pe t rauskas . 
bui buvo darbingi metai. Klu- Sekretore išrinkta Marcelė 
bas minėdamas 40 metų savo Indrikytė , iždo sekre torum Pet-
gyvavimo sukaktį morališkai r as J akubauskas ; iždininko pa-
ir material iškai sustiprėjo. 

Už šių metų klubo sėkmingą 
darbą nariai turėtų būti dėkin
gi klubo valdybai ir pramogų 
komisijai bei visiems, kurie ko
kiu nors būdu talkininkavo klu
bo veikime. 

Praneš imus apie parengimus 

P R O G A E S S 
l IKTI > <l BRNDBOVBg 

K R A 0 T n V ! 3 
PKCLAI, I A ^ / > Y T W A I , TELK 
VIZIJOS APARATAI , SRAUBIA-
MOS MA&INOS, BALDAI. MAT-
ICAOAI, KILIMAI, I/OVO« IR 

VAIRC BALDAI 

Didžiausias Pasirinkimo* 

MA2LAUSIOS KAINOS 
i en#rlauai IftmokSjlm** 

<>aldai padaromi 

F R 0 i« H Hjs 
Furnitnrr V m m 

6660 W. 147** s t 
Tmtey t»a?k, 111. 

• ' • ' . • > i i • . 

KALĖDOMS j 
PUIKIOS DOVANOS 

Vaikams — Vienintelis lietuvių 
kalba, leidžiamas iliustruotas žur
nalas K G L U T f i . Kaina me
tams $3.00. 

"DAKTARAS AISKAUDA IR 
•K) ŽVĖRYS". Labai - jdomi' apy
saka su (53 iliustracijomis. 92 
pusi. Kaina tik $1.00. Vaikai ją 
skaito su dideliu susidomėjimu. 

LIETUVIŠKOS PASAKOS Su
darė Ur. Jonas Balys, 230 pusi. 
Pasakos gražiai iliustruotos. Kai
na $2.50. 

Motinoms*— "TAUPIOJI VI-
RftJA". • kurią paruošė H. Mačiu
lytė-Daugirdiene Ji patiekia 300 
įvair".; valgių gaminiix.o receptų. 
Kaina $2.00. 

Tėvams — Kun. Dr. J. Vaitke
vičiaus labai įdomi dvasinio turi
nio knyga GYVOJI DVASIA, 
464 pusi. Kaina $5.00. Kalėdų 
proga — už $3.00. Užsakymus 
siųskite: su pinigais: 

E G L U T E 
P. O. Box 22, Brookton 68, Mass. 

Z-G KERBS, MED. 
M * : « t ' 

Platinkite "Draugo M 

VISUR ŽINOMI VAISTAI, rfl-
pe*tmgai nankom sutaisyti pagal 
orig-inalius receptus iš Europos. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 17. 
tonikas viduriam** reguliuoti. Pa
gyvina sustingusią, sistema. Grei
tas, bet švelnus saugus ir gelbsti. 
Kaina #1.1-2 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 2 — 
palengvina arthritį ir Reumatą. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Kaina $1.37. 

Arbata Nr. 3» ramina nar
vus. Miegosi be pilsu. Kaina $1.37 

Arbata Nr. 78 — gelbsti aukš 
tų kraują, Hiimdama nereikalingą 
skystį iš kraujo ir raumenų. Kai
na $1.37. 

STAN1S ANALGtfSIC S A L V E — 
Greita Snujna palengvina . skau»-
nius i umenyse. Kaina $1.26. 

Z-G STANIS COMPflNY 
2822 A R C H E R \VS^ 

Phicago 8. 111. Dept. D. 

SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

l&HS&Z 

B.R.PIETKIEWICZ KE1 

STASYS FABIJONAS 
PERKKAUSTOME BALOUS 
PARDUODAME VNGLIS IR 

MEČIAMS ALIEJŲ 
FatamauJBie gerai ir pigiai 

2146 S07HOYNE AVE. 
TeL VIrginia 7-7097 

Tel.: OHso HK.4*6«9»/ rez. C7IJ.4-0rfr> 

DR. A, ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 

-̂— — «*» 

Skaiukite "Draugę". 

-uiUiiiiiiiiniHUiiiiHiininiiiitiiiiiiiiiiut: 

i comparison praves i 

. 

S224 8G. HVLSTED ST 
TeL Vlctory 2-4290 

1183 ARCHER AV£ 
TeL LAfayeUe S-S171 

CHICAGO. »1 1, 

PRAKKATMAK: 

Nori partnerio, vyro ar moters ži
nančio prekių išvežiojimo trokais 
bizni, $5.000 $6.000 investmentaa 
(apsaugotas ) . Puik i proga gerom \ 
įe igom be darbo. 

Mr. R OoJeman 
4519 W. Jackson Blvd-

KStebrook 9-1868 

s^".;<ia^K^^ '"=5a 

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

INSUtltU] 

TAUPYKTT REGULIARIAI, 
KAD TURBTUMĖT PELNO-

TAUPYKTT PAS 

AUTHORIZED 

Chrysler - Plymouth 
Dealer 

DfflKRSAL SAYINGS 
A LOAN ASSOCIATION 

1800 S a HaLsted S t Chicago 8, Dlinois 
Telefonai: HAymarket 1-2028. 

. . . . . ,. I^madicniais, antradieniais ir penktadieniais nuo § ryla 
Iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto ik 8 vaL vakaro* 

Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 0 vaL ryto iki 12 vidudienio. 

VAL*.: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuc J iki 4 vai p.p. 

išskyrus ketvirtad. ir s ekmad . 

Tel.: Ofiso VI.T-6583. rcz.RF..7-78<*« 

DR. BIEZIS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. tik nuo 1—S vai. popiet. 
Ke/id. .it41 \V. 6STH J'I.At I 

• • • ' • , - 1 Į - ! . • • ••IMI • — — m ^ — . ^ — ^ — || , , „ 

Tel.: Ofiso ITK.4-5849, rez.HF^4-2324 

DU. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Uestern Ave. 
VAJL.: trečiad. ir šešlad., pagal su -

, susi tarimą, kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 

i _ i ' 
VArds 7-3526 rez. FRont ier 6-1874 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, nervu, vaikų gydytojas 

DR. JOHAS VALAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4038 So. Aroher Ave. 
< prie California Ave.. Aiaurvt.kamp.) 

Rezid.: 4437 So. Rockwell S t 
Vai.: pirmad.. ketvirtad. ir penktad 
6 - H; antrad. 2 - 4 ir 6 - 8; trečiad. 
3:30 — 5 pagal susitarimą; šeštad. 
1-6. 

Tel.: Ofiso WA. 8-3060, rez. 0 0 . 4 - 1 1 8 7 

r i DR. Z. DANILEVIČIUS 
w ! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
£ 10748 So. Miohigan Ave. 
«_ VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad. ) 
»— Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 

šeštad. priima tik pasral susitarimą 
Kezid.: 10838 So. U a n a s h Ave. 

Tel. Ofiso GIt.-6-53p9 rez.CL.-4-7082 

DR. A. MACIŪNAS 
ClIlUlKtiAS — GYDYTOJAS 

2423 We*t 83rd Htreet 
(kampas 63 ir Artes ian) 

VAL.: 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vale 
TreČ. ir šešt. 2-4 p. p. Sekm. uždar. 

DR. I. L MAKAR 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 
, , 11750 So. Parnell 

l"l. 1141 man 5^8277 
VALANDOS: pagal susitarimą 

Dr. Edward B. MURASKAS 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2750 West 71st St. 
(prie Calit'ornia Ave. J 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo 
J iki 4' v. tre#-—pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. t i l to . 6-1321 
jei neatsi l iepia Vincennes 6-3900. 

Ofiso 'teleffonas VIrginia 7-1886 

DR. AL. RAMUS 
GYDįYTOJAS LR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:oo iki 8:00 v. 
, t,rečiad.. ir sekmad. tik susitarus. 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OPTOMETRISTAS 

4701 S. Damen Ave. Chicago 9,111. 
VAL.: nuo 6 v.v. iki 9 v, vak., šešL 
nuo 10 v. ryt. iki 6 v.v. išskyrus treč. 

šauki te—VArus 7-7381 " 

' 
73.03 

NCTURES 
GIARE-GUARO SCREEN eliininates up to 98% of re-
fl»ot«i Rlai* by dirc-ctinĮ? light r«ltaltįons <iownwnrd 
froro its optically-curved surfacc 

EIECTRO-LOCK FOCUS keepspicture riuor sharp edg( 
tO-̂ U"? o^'* entire sereen. 

fllTERED-ClEAR pietures without dtsturbing tpoU. 
fleeks or flashes. 

"OOIDEN VOICE" TONE tailhfully repro'luces voctl 
•nd mvica) notes full-rarigf m perffet p+teh. 

INSTANT 'TAROEJ" TUNING— iust turn set on. sfclect 
your station—that's all! 

OEPENDABUITY assured I pcrfonnanr-* testing to give 
you longer, better, niore contifiųous l'V •njojment. 

S Kiti modeliai po 

^ s e - A « • - . l l ' e l , ofiso VI. 7-0600, rex. V^. 7-

I ^ 1 1 ' = DR. BR. GAIŽIŪNAS 
5T| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Ave 

VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p., 
Išskyrus sekmadienius. 

TeL: Ofiso VA.7-1166, re/»DA.6-112« 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest S5th Street 
( kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:20 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1-—4 vai. 
Rez. 3247 S. KMI-:KAI.I> AVK. 

Of. GKovehill 6-4020, r. Hilltop 5-156'» 
Dr. Alexander 1, Javois 

{JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marquette Bd. 
VAL.: Nuo 2—4 v.p.p. ir 7 — 9 vak 
trečiad. ir šeštad. pagal sutarti. 

Tel.: Ofiso PK.6-3838, rez. KK.7-0109 
DR. A. JENKINS 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
.(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2500 West 63rd Street 
VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iai . 9 vak. fceštad- nuo 2—4 »popiet 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Ofiso ir buto tel. Oli. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct,. Cicero 
VAL.: 10—12 kasdien, ,6:30—9 v .v . 

antrad. ir ketvirtad. 10—2, 4—6 šeš
tadieniais kitu laiku susitarus. . 

Butas 1635 S. 48th Ct. 

TeL: Ofiso VA.7-0554, rez.Mi.3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas ) 

OFISO VAL.; Nuo lu iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v.v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. diena. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tad. ir sekinau, tik pagal sutartį 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, re*. P l t .0 -1930 
Jei neatsi l ieps viršminėti telefonai 

šauki te : Mlt iua* 3-0001 

Tel.: Ofiso HK.4-2123, rez .Pl i .6-8484 
DR. V. P. TUMAS0NIS 

GYD,YTOJAS IR CHIRURGAS 
6255 South H'estern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
.šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 'A-r-* 

0**ki«atlieniais uždaryta. 

Tel.: Ofiso P1L6-6446 rez.HK.4-3150 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Bd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel.: Ofiso CA.6-0257, rez. PK.6-66§1 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Kezid. 6600 S. Artesian Ave, 

VALI.: 11 v. r. iki 3 p. p.; €—9 v.V. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

25 metų patyr imas 

MODEL 17K8 
Mahotjany or Limsd Ocrfc 

» 

frąąvncy »»cfpf''o» 
.1 lilrf Co* 

'SaT 
A . > ; 

. $199.95 K 
ir aukščiau į 

SS 
f A S ^ ^ m S Manuokit... Taupykit.:: Turėkite 

Vtid»rykt(«> {:iiif»vnui sąsl .ai t?- š i and i en . 
M o k a m u s Hhpral i i* d H f d p n d » s 

VISOS SĄSKAl'I^S APDRAUSTOS IKI $10,000 

PATAISOMS 

Z Nepadarysite klaidos pirkdami Televizijos A- £ 

'Z paratą iš Budriko. Patelefonuokite CAlumet 5- w~ 

21 7237, o jums Budrikas pr is ta tys Televiziją į na- •-. 

2 m u s išbandymui DYKAI. Lengvi išmokėjimai, tik ^ 
: 25c į dieną, įmokant 15 nuošimtį rankpinigių. Krau g 

2 tuvė at idarą pirmadfenio ir ketvirtadienio vak« į 

Č2*ib***&/ S*Q**?*~ "™t<&**, 
JOS. F. 

s\-

4559 SO PAULLNA ST. UUCAGO 9. ILL. 
V P. PIERZYNSKI. Sec'y Phone YArd« 7-0145 

= I N C O R P O B i T E D 
i 3241 So. Halsted Street Tel. CMumet 5-7237 
—« Lietuviška Budriko raid-ijo prog-Fitia transliuojama Usu* • sei<ma-
—* dienj 7:30 P. M. vakare (jChicagos laiku) iš 50 tūkstančių watta 
**• jėgos WCFL stoties, 1.000 kilocyclos 

^Tffffffffffffffffffffffffffffffffftffffff f ffff f f ff tr: 

Telefonas: RKliance 8-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS OYDYTOJAS) 
3925 YVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Tr.ečiad. pagal sutartį. 

Emerg . Tel. KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CĮIIRURGfi 

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

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

Tel. KlimnilI liHO 
VAL.: penktad. 3:30 iki .8 vai. vali. 

šeštad. 3:30 iki 6 vai. vak. 

Tel.: of isą YA:7-5557, rez.RE-7496« 

DR. FRANK C. KWINH 
( K V I E « N S K A S ) 

G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 + 

Tšskvrus trečiad. ir šeštad. vak. ' 

TeL VArcL- 7 - l « a t 
l'ritaiko Akiniu* 

Kreivas Akla 
Ištaiso 

Ofisas is akiniu dirbtuve 
756 We«t 35th Street 

VAL.: nuo 1 u iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—3 p.p. 

Pri ta iko 
Akinius 

I i i / a m i n t u >į,t 
Akis 

OR. J. J. SMITAM, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad., antrad. ketvirtad. 
penktad, S:3.0—12; 1:30—8 v. v. 
Trečiad. uždaryta, šešt. 9:30 Iki 

12; 1:30. iki 5 vai. vak. 
CAnal (i-0523 Platt Bldg. 

Telefonas Ol . jn iu ic 2-4274 
DR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 4dth Court, Cicero 

VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pp. 
penkt. 3—6, 7—9 p.p. 

3147 S. Halsted S t , Chicag* 
VAL.: pirm. treč., šešt. 3—8 p.p. 

p e n k t 10—12 ryte " 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputį j rytus nuo California 

TeL YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 Wėst 71st S t 
Priėmimo laikas pagal sus i tar ime 

Telefonas GRovehll l 6-6785 

v. v. 

DR. AMTH0NY WILUAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
632? South Western Avenue 
Prtemfmf' taikąs papui sutarim* 

telefonu. 
Tel*»fona« Orovehill 6-3643 

t •> 
. - » - . 
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Sovietu Rusijos pažanga ir pajėgumas 
BRITŲ BANKININKO {SPŪDŽIAI 

Sen. Taftas apie 
Europą 

J. VIZBARAS - SCDAVAS 

Žymus politikas, kandidatas 
i Valstybė? prezidentus, sen. 
Taft savo straipsni "What 
About En rope in Ca?e Wap 
Comes", išspausdintame "Wor-
cester Daily Telesram" lankr. 
24, 1951 m. pat»ek:a vertingų 
minčių apie šiandienines Euro
pos politine T>letot<\ iš kurių 
būdingesne? čia paduosime: 

Lcnodon bankininkas John Lindsay Eric Smith neseniai « Mūsų amerikine r*šo 
lankėsi Sovietų Rusijoj ir savo fspūdžius parašė mėnesiniame jjg — kultūra yra kilusi iš Eu-
anglų laikraštyje "The National and English Review'\ 

Jis lankęsis Rusijoj privatiškais reikalais, neturėdamas jo-
kios oficialios misijos. Nors jis buvęs akylai saugomas ir kiek
viename žingsnyje sekamas, tačiau galėjęs naudoti savo akis 
ir daug ką pamatęs ir patyręs. 

Pirmiausiai jam rūpėję patirti, ar Rusija, iš tikro, yra ne
nugalima. Tiesa, ji galinti būti stipri militariškai ir galėtų pra
dėti "blitzkriegą" vokiečių pavyzdžiu, bet jis abejoja, ar be 
"lease -lend" pagalbos bolševikai galėtų bent kiek ilgiau vesti 
ofenzyvą karo frontuose. 

"Pirmiausias ir stipriausias įspūdis man susidarė, kad Ru
sija yra fantastiškai nusilpusi, veik viskas — keliai ir geležin
keliai, namai nauji ir seni — yra beveik visiško iširimo padėty
je" — rašo Smith. Net keliai prie Maskvos yra ir siauri, ir 
prasti, ir suirę. Jisai nemano, kad Rusijoj yra bent vienas 
traukinys, kuriuo būtų galimi važiuoti greičiau kaip 30 mailių 
į valandą. Sunkvežimius naudoja senus. Didelio transporto 
keliaudamas nepastebėjęs. O gal tai dėl to, kad keliai yra la
bai blogi, žodžiu, ir taikos metu turima susisiekimo sunkumų, 
o kas bebūtų karo atveju. 

DIDELIS SKURDAS 

GATVĖ, KUR AUTOBUSAS UŽMUŠĖ 23 KADETUS 

ropos. Patys pagrindai mūsų 
teisės ir laisvės yra kilę Euro
pos tautose. Amerikoniškos 
kalbos idėja, amerikinės insti
tucijos, mūsų galvojimo meto
dai yra seniai išbandyti Euro
poje. Tačiau mūsų valdžios 
formos, tiesą pasakius, euro
piečių yra labiau mėgstamos, 
negu visur kitur pasaulyje. 

Mes pertvarkėme mūsų bend
ruomeninius interesus ir pada
rėme juos skatinančiu ir sek
tinu pavyzdžiu visam pasauliui. 

Apie keliones tarp planetų 
DR. VLADAS LITERSKIS, Vokietija 

mėgsti tiesioginj ryšj su kito
mis planetomis, atsiplėšti nuo 
žemės ir padaryti iškylą visa
tos erdvėje, kurią dabar taip, 
rūpestingai tiria astronautikai, 
arba geriau sakant, kosmokau-
tikai, galimas daiktas, yra ar-

Dominuojanti dauguma Ameri-1 timos ateities realybė, šitų pa-
kos gyventojų jaučia draugiš
kus ir nuoširdžius jausmus Va
karų Europai, nes iš tikrųjų 
šie mūsų simpatijos jausmai re 
miasi didžiausia giminystės ir 
draugiškumo kilme. 

Tiesa, "kad salia Jungt. Vals
tybių didžiausia produkcijos pa 
lmsrumą pasaulvie vra išvysčiu
si Europa. Ir. jei ši V. Europos 
gamybos calincumą prijungtu-

Tą pati kalba p. Smith ir apie Rusijos namus. Jis niekur 
nematęs taip blogai gyvenančiu žmonių, kaip Rusijoj. Turimuo
se pastatuose žmonių susigrūdimas esąs neįtikėtinas. Vienoje 
senoje mažeje bažnyčioje jisai suradęs gyvenant net vienuolika 
seimų. Iš caro laiku užsilikusieji mediniai namai nematė jokių igov. Rusijos misės susidarytu 
pataisymų nuo revoliucijos laikų. Jie labiau \ griuvėsius pana- nepalyginamai pavoiingesnis 
šūs, tačiau žmonės juose gyvena. Moderniškieji namai esą kiek spaudimas, negu mes jį turime 

i 

geresni, tačiau ir tie įspūdžio nedaro ir, be to. jų dauguma nėra (šiandien. 

stangų didumą rodo Antrasis 
Tarptautinis Astronautikos Kon 
gresas, kuris, (vyko ši rudeni 

Londone. Kongrese cjalyvavo 
beveik visu didžiųjų Europos 
i 

valstybių mokslininkai, ku
riems šitas klausimas rūpi, ir 
American Rocket Society atsto 
vai. Tarplanetinis susisiekimas 
dabar yra tarptautinis reikalas, 
todėl 1951 metų rugsėjo 4 die 

me prie šiandieninės Sov. Ru- ^ L o n d o n e įkurta Tarptautinė 
sijos, tai Jungt. Valstybėms iš l Astronautikos Federacija, ku

rios pirmininku išrinktas vo-

visai užbaigti. 

Nepaisant didelio policinės valstybės spaudimo ir aziatiško 
nepaisymo i neturtą, sunku yra įsivaizduoti, kad Sovietų Ru
sija, nepaisant kaip paiėgūs būtu jos railitariniai pabūklai karo 
fronte, galėtų išsilaikyti ofenzyvoj, turėdama tokius prastus 
pabūklus savo viduje ar karo fronto užnugaryje. 

Šitie trūkumai dar nereiškia, kad Rusija negal pradėti ka
rą, bet dabartinė jos vidaus padė"tis nuo tokio žygio ir nenorint 
turi ją sulaikyti. Smitho pirmas įspūdis Rusijoj buvęs, kad ji 
yva. fantastiškai nusilpusi, antra — ji yra "fantastiškai aktyvi" 
šitoje padėtyje išsilaikyti. 

KAS SPRĘS? 

Kitaip vertus, Rusijos ponai laiko, kad kare nėra nieko 
imorališko, nežmoniško ar nepageidaujamo. Tai yra savo rūšies 
politika, kurią gailma naudoti, jei tik ji betkokiu požvilgiu apsi
moka. Rusija eisianti į karą, jei tuzinas Politbiuro vyrų nu
spręs, kad tam laikas jau yra pribrendęs. Todėl, p. Smith pa
taria, vakarų demokratijoms jokiu būdu nelėtinti savo apsigink
lavimo eigos. Bet, jei jos keliai, geležinkeliai ir namai, ir ką 
ji su jais daro, yra betkokia rodyklė, tada Rusija turi rimtą 
pagrindą pasilikti taikoje. 

Londono bankininkas daug teisybės pasako Rusijos adresu. 
Rusija šindien yra susmukusi visais atžvilgiais. Savo gyventojų tos» k a d 3* nereikalautų apgy-
betkokia gerove bolševikai nesirūpina ir nesirūpins. Tai nėra , n i m o i š šalief» ° Pa t i £ a l § t u Ja" 

Europa yra nevienalyte" 
valstybe 

Mes amerikiečiai kalbame 
apie V. Europą, lyg ji būtų 
viena valstybe. Kąs. taip gal
voja ~-. turi mažą supratimą 
apie Europą ir šio laiko dvasią. 
Aš "tikiu, kad sąjumja su Angli
ja ir gynimas Britų salų yra 
daug svarbiau, kaip sąjunga su 
bent kuria .kontinento tauta. 

Tačiau sąjungoje su D. Bri
tanija čia truputį abejojama 
dėl mūsų pilnos pasaulinės kon 
trolės jūrose ir ore. Šioje sri
ty maži skirtumai gali pasireikš 
ti. tačiau šie skirtumai gali bū
ti išlyginami. 

kietis dr 
bąs Prancūzijoje. Tarptautinės 

žmogus nejaučia tik krisdamas 
žemyn, maždaug 20 sekundžių. 
Jausmas nesimpatiškas, šitas 
klausimas teoretiškai išspręs
tas: erdvės stotis turi suktis 
aplink ašį ir tuo būdu susida
rys išcentrinė jėga, kuri atstos 
gravitaciją. 

Bet kaip su nusileidimu ant 
žemės? Pakilimas nuo erdvės 
stoties ir patekimas į žemės 
gravitacijos lauka, nėra taip 
sunkus, kaip pats nusileidimas 
ant žemės. Nepaprastas grei
tis, kuriuo pakilęs erdvės lai
vas pateks atmosferon, pakels 
temperatūrą kaip meteorituose. 
Šitos temperatūros jokia me
džiaga negalės ištverti, todėl 
labai svarbus laivo konstrukci
jos klausimas. Stačias kritimas 
žemės atmosferon turės būti iš 
vengtas. Erdvės laivas žemės 
atmosferon iš satelitinės erd
vės stoties turės patekti tan-
gencialiai, vadinasi, labai ma
žu kampu. Erdvės laivas iš pra 
džių sutiks labai skystą žemės 
atmosferą ir artėdamas labai 
mažu kampu prie žemės suma-

lionė dar yra tolimos ateitiesi dvi valandos), pnsUaikydama ^ ^ k^ k a d 
reikalas - žmogus atsiplėšė, dangaus mechanikos desmų. 2. ^ ^ 
nuo žemės dar negreitai. Mūsų n ° ™ . t o k i a s t o t l s didžiausią ^ ^ m a ž i n d a m a 3 
šimtmety šitie planai, galimas reikšmę turėtų aatrofizikams, • £ ^ Q m a ž § j j m u m a . 
daiktas, pasiliks tik svajonės.,*"™ galėtų daryti tyrimus a t - ^ £ ^ ^ ^ 
Teoretiniai šitų problemų spren 1 ™*t*™ ™" " ^ ^ J J ' t i f c priartės prie žemės pavir-
dimai mūsų šimtmety padarys «1 P'™* »«til| galima tirt. kos- ^ H 
milžinišką pažangą, bet šitų pa minius sp.nduhus Galimas da!k » 
stangų vaisiai nunoks tik atei- tas, išsispręstų tie Mausima., • * ~ 
nanti šimtmeti. Dr. Werner von k »™ ant žemSs vuada stovi 

atviri. 

Jūrininkai ir policija saugoja gatvę Chatham'e, Anglijoje, kur autobuso nelaimėje 23 kadetai žuvo 
ir 23 liko sužeisti. (INS) 

mę. Erdvės stotis 800—1600 
km augštyje aplink žemę skris 
tų 7 km greičiu per sekundę 

Drąsi žmonijos svajonė už- žmogaus. Bet šita "kukli" ke- (apkeliavimo laikas maždaug 

Skridimui per intersteliarinę 
erdvę bus galima naudoti tik 
tokie varikliai, kurie nepriklau
so nuo aplinkinio mediumo, pa-

Braun, V-2 ginklo išradėjas, po , 
karo dirbąs Huntsville (Ala-; Bet t a i p p a t svarbus klausi 
bama, Jungtinėse Amerikos m a s k a i p naguotų žmogaus vyzdžiui, vežimo ratas tik tada 
Valstybėse), Astronautikos kon organizmas erdvėje, kurioje nė stumia vežimą, kada jis siekia 
grese tvirtino, kad pagal dabar r a svorio jėgos. Svorio jėgos i r N l l k A l t f l ; * mud . 
tinę techniką 70 asmenų kelio- j (Nukelta į o pusi.j 
nė į Marsą esą galima. Prie 
patogios konsteliacijos atstu
mas tarp žemės ir Marso yra 
60 milionų kilometrų. Visa ke
lionė — ten ir atgal — truk
tų dvejus metus ir 239 dienas. 
Tam tikslui reiktų 1 metų ir 

Saenger. dabar dij- g g ^ ^ ^ ^ s a t e l i t o k e l i u 

Astronautikos Centras dabar 
! apskristi, kol Marsas pasiektų 
patogią konsteliaciją. Šitai ke
lionei esą galima panaudoti yra Vokietijos Stuttgarte, ku 

riam pavesta kitais metais su x i J mk *.- • A «.i skysti degalai. Atomines ener-šaukti Tarptautini Astronauti- . . . . , , , -, , _, • * gijos klausimas kol kas dar ne-
kos Kongresą. išspręstas 

Tarpplarietinis susisiekimas y , , , _ 
Astronautikai dabar duoda 

Fortepijono (pianino) ir smuiko pamokos 
Pianisto A. NAKO ir gmniktnhiko P. MATIUKO 

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

Matiukas ouvo ivauno ir Kiaip^uos Konservatorijos smuiko klases 
vedėjas. A. N a k a s yra baigęs Kauno Konservatorijos fortepijono 
klasę su pedagoginiu skyrium. Taip pat DERINAMI IR TAISOMI 

PIANINAI 
Kreiptis pas A . N A K Ą 

4719 So. Maplewood Avenue Telefonas YArds 7-2490 
Kasdien nuo 5 vai. iki 9 vai. vakaro 

reikalauja milžiniškų jėgų kon 
centracijdB. Artimiausias kelio
nės tikslas, žinoma, yra mėnu
lis, kurio; atstumas nuo žemės 
tik 380,000 km. šitas atstumas 
yra beveik dešimt! kartų ilges-
-nis ui žemės meridianą. Žino
ma, raketos pirmiausia lėks be 

bolševizmo tikslas. Pirmoj eilėj rūpinamasi stipria armija ir 
policija, kas būtina Stalino diktatūrai apsaugoti. Pagaliau stip

ine dalyvauti. 
Vokietija yra skirtingoje si

tuacijoje. Rusijos zona, dalinan 
ri kariuomenė reikalinga ir tam, kad ir užgrobtuosius karštus Į^ V o k i e t i i ą y ^ t i k 8 0 m y l i ų 

išlaikytų. Bet kariauti jie, aišku, nenori. Be to, vakarų demo- a t g t u n u o R h e i n o . ž y m iausi ka 
kratijų jie nebijo, nes žino, kad jos karo nepradės. Bet nerei- | r i n i a i autoritetai sutinka, kad 
kia užmiršti, kad bolševikai ir toliau sieks naujas teritorijas i Vokietijos gynimas prieš Rhei-
užkariauti, jei jiems tai seksis be karo, t. y. taip, kaip jie už- mą yra šiandien negalimas. Na-
grobė Baltijos valstybes, Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengriją, Ki- tūralu ir suprantama, kodėl 
niją etc. Ką darys Maskva tada, jei jai visi keliai jau bus už- Vokietija yra dabar nesuintere-
kirsti tolimesniems agresijos žygiams daryti? Ar ji tuo atveju .suota atkurti savo armijos, jei-
puls vakarų demokratijas ? Vargu. £u karo atveju ji bus vadovau

jama svetimųjų ir naudojama 
tik pasisekimui laiduoti galin
gųjų tautų kare. 
Dar ir šiandien nėra vienybes 

Prancūzija yra kitas didelis 
kraštas ir jo problemos yra 
grynai individualinės, mūsų at
žvilgiu. Tikrai Prancūzija ne
gali būti mūsų apginta, kol ji 
rodo vien didžiausią interesą 
grynai savos didelės armijos kū 

Su kuo kariaujama? 
Jungtinių Tautų karo aviacijos viršininkai Korėjoje jau įsi

tikino, kad kinų komunistų karo aviacijai fronte vadovauja ru
sai. Daug ir lakūnų yra rusai. Priešlėktuvinė apsauga ir radaro 
įtaisai yra išimtinai rusiškos gamybos. Juos patys rusai ir ope
ruoja. 

Taigi, su kuo dabar kariaujama? Atsakymas jau seniai yra 
žinomas. Korėjos karo užnugaryje stovi Sovietų Rusija. Ji ka
rą sukurstė, ji Kiniją į jį įtraukė, jos militarinės jėgos ir fronte ^ u j 
dalyvauja. Ir vis dar yra žioplių, kurie nemano, kad Kremlius 
betką bendro turi su Korėjos krize. 

karų Europą ekonomiškai ir po
litiškai, bet iš tikro šiuo metu 
tai vyksta labai sunkiai. Aš 
bijau pareikšti, bet tai yra iš
vada europiečių prigimties ir 

Italijos problema yra visiš- j geografinių sąlygų, 
kai skirtinga iš likusios Euro- Benelukso valstybės, apie ku 
pos. Italija negali būti ginama, | rias galvojama, kaip apie vie-
kaip atskiras kraštas ir dėl tf'netą, niekur efektyviai nepasi-
kaikurios pataisos jos taiko©»reiškė, kadangi ekonominės są 
sutartyje privalo būti padary- lygos Olandijos ir Belgijos ne 

gali būti suderinamos. 
Schumano planas yra paska

tinimas į ekonominę vienybę 
tačiau D. Britanija, didžiausi? 
industrialinė tauta V. Europo
je, atsisakė prisijungti. 

Svarbiausi klausimai, ku
riuos mes taikome V. Europai, 
galėtų būti suskirstyti, kaip 
seka: 

1. Ar mes duosime V. Euro
pos kraštams didelę ekonominę 
ir finansinę paramą sąskaiton 
Amerikos mokesčių mokėtojų. 

2. Ar mes siusime armijas, 
karines medžiagas ir kitokį ap
rūpinimą iš tų^ pačių šaltinių 
ir skatinsime juos pačius kurti 
savo armijas ir patiems gink
luotis. 

3. Ar mes sutiksime eiti 
jiems į pagalbą, jei jie bus už
pulti Rusijos ar ko nors pana
šaus. 

4. Ar mes pavėsime Ameri
kos kariuomenės dalinius taikos 
metu tarptautinės armijos ži
niai, kuri stovėtų Europoje." 

kitam projektui pirmenybę -
artimiausiam dešimtmety tik^ 
khnasi sukurti vadinamąją "sa
telitinę" arba "erdvės stotį", 
kuri turėtų būti išeities taškas 
tolimesnėm ekskursijom. Šita 
stotis turėtų idealines pakilimo 
sąlygas. 

Dabar klausimas, kas yra ta 
"satelitinė erdvės stotis". Šitą 
stotį sudarytų milžiniškas pas
tatas, kurio vidus būtų tinka
mas žmogaus gyvenimui, ir ši
tas pastatas viršum atmosferos 
kaip satelitas skristų aplink že-

DĖMESIO! 

Budriko lietuviška radijo programa iš 
WCFL stoties, 1.000 kilocycles, sekma
dienį vakare transliuojama kitu laiku. 
Iki šiol būdavo 5:30 vakare, dabar bus 
7:30 vakare, tuoj po airių programos. 

4-

Šiandieninė, didžiausia Ameri
kos politika yra sujungti Va-

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET MOKA 
GERUS DIVIDENDUS! 

Nelaukite — Pradekite Taupyti Šiandien! 

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

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

( 

• - 1 

Nuo 1905 metu kiekvienam taupytojui Mutual 
F^deral Savings moka gerus dividendus du kartu 
i metus. 

Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
.savo banko knygutę. 

AND I O A N ASSOCIATIOH 
2202 W. Cermok I i • Chlcogo 8, m. 
JOHN J. KAZAHAUSKASkrrti.'Ul VI rgin* 7 77A7 
Valandos: Pirmad., antrad. ir penktad. nuo 
» v. ryto iki 8 v. vakaro, iečtad. nuo 9 vai. 

ryto iki 1 vai. p. p. 
Trečiadieniais — neatidaroma. 

= = = 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfllCAGO, ILLINOIS 
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KNYGA - PUIKI KALĖDINE DOVANA 
Nesukime galvos, ką nupirkti šventėms savo geram 

prieteliui. Rinkis knygą iš žemiau paduoto mūsų katalo
go. Tai didžiausias Amerikoje senos ir naujos knygos 
lobynas. Cia surasite tinkamą kalėdinę dovaną. 

Prisiminkime vaikučius, jaunimą, ligonius, Ūkusius 
Vokietijoje — visi jie džiaugsis gavę dovanų lietuvišką 
knygą. 

R I N K I S K N Y G A I 
Paduokite savo ar savo draugo adresą — mes sku

biai išpildysime Jūsų pageidavimus. 
Užsakymą su pinigais siųskite adresu: 

„Draugas" , 2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8,111. 

P. S. Šį katalogą pasilaikyk — nesigailėsi. O gal 
kada Tau būtinai reikės vienos iš šių knygų? 

TIKYBINIAI RAŠTAI 

ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicago, 111 

Į SKAIDYK, RASI PASLĖPTA TURTĄ, kun. V. Ku- , KRIKŠČIONIŠKIEJI VALSTYBINIO GYVENIMO 
likauskas, MIC, 1936, "Darbininkas", 48 p $0.20 DĖSNIAI, kard. Aug. Hlond, 1948, Schweinfurt, 

SVEIKA MARIJA, kun. A. Petrauskas, MIC, "Drau- pusi. 45 $0-40 

go" sp. 1933 m., 200 p $0 50 ' KONKORDATAS TARP ŠV. SOSTO IR LIETUVOS 
ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO, J. Gerutis, 1908, VALDŽIOS, "Draugas", 1928, 16 p. $0.10 

Shenandoah, Pa., p. 120 $o 73 KRISTUS AR YRA DIEVAS, Dr. A. Maliauskis, 
STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI . .-. $0*20 1928, Kaunas, p. 64 , $0.10 
ŠVENTOJI DVASIA, vysk. Pr. Būčys, MIC, 1932, 

Marijampole, 289 p $2 00 
ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA, kun. dr. J. 

Vaitkevičius, MIC, 1929, "Draugas", 92 p. . . $0 40 
ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA, kun. S 

Draugelis, 1917 "Garsas", 132 p $1 00 
ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJOS APEI

GOS, 1929. "Draugo" sp., 16 p $0 05 
ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES TROŠKIMAI, kun. Pr. J. Vai

tukaitis, 1933, "Draugo" sp., 32 p $0 10 
ŠVC. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI, kun. 

P. Saurusaitis, "Draugo", 1924, 120 p $0 50 
ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIA, I dalis, Paparonis, 

1909. Seinai, 178 p $0 50 
ŠVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE, vysk. 

P Būčys, MIC 1943, Bosone, 510 p $3 50 
ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIA, II dalis, Paparonis, 

1910, Seinai, 152 p $0.50 
ŠVC. SAKRAMENTO VIEŠOSIOS ADORACIJOS VA

DOVĖLIS, 1918, "Žinyno" leid., 176 p $0 50 
56 nušlamu $0.50 j TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS 
^ r ^ v O A T £ A ' n D A ' i ' r p T m c TCTATAT " D r a n - S Y D N E Y . A U S T R A L I J O J E . VVSk P . RflčVR ANGELO SARiiO DRAUGIJOS ĮSTATAI, "Drau SYDNĘY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, 

: $0.05 j MIC, 1929, 244 p $1.25 
APEIGOS RYMO KATALIKŲ BAŽNYČIOS, J. Geru- i TIK PINIGŲ IR PINIGŲ, kun. V. Kulikauskas, MIC, 

tis 1908, "žvaigždės" sp., 192 p $0.75, Marijonų leidinys, 15 p. $0.05 
APIE ATEISTINĮ KDx\iUNIZMA, Pijus XI, 1937, TRETYSIS ŠV. PRANCIŠKAUS ĮSTATYMAS, kun. 

"Draugo" sp 63 p $ 0- 2 0 A Tamoliūnas, 1922, Chicago, 20 p $0.10 
ATGAILOS SAKRAMENTAS, kun. Pr. J. Vaitukaitis, TRUŲ DIENŲ REKOLEKCIJOS, kun. dr. A. Civins-

"Draugas" 1935, 24 p $0.10 kas, 1907, Seinai, 120 p . $0.85 
AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chicago, TRUMPA APPOLOGETIKA, kun. Pr. Būčys, MIC, 

H! 4o p $° 3 0 1 9 2 2 ' "Draugas" 220 p $1.00 
BE TIKĖJIMO N£RA IŠGANYMO. III laida, kun. A. , TRUMPA PASAULIEČIŲ DOGMATIKA, P. L. von 

Petrauskas, MIC. Chicago, Ih., 1J p $0.10 Rugloff, verte kun. dr. M. Ražaitis, "Lux", 160 p. $0.50 
BROLIUKAS VIENUOLYNE, kun Pi. J. Vaitukaitis, 2MOGAUS TIKSLAS, konferencijos, kun. Pranas Jak-

1933 "Draugo" sp.., 15 p $0.10 štys, 1924, VVuersburge, 76 p ,. . $0.50 
DANGIŠKASIS DVARAS, Liutgardos Malda, 46 p. $0.15 i ŽMOGUS IR JO MIRTIS, kun. A. Petrauskas, MIC, 
DIEVAS SUTVĖRĖJAS, kun. M. Durickas, 1919, 1931, Marijonų leidinys, 16 p $0.10 

Chicago, III., 149 p $0.75 ! 
DIEVIŠKOJI AMNESTIJA, kun. N. Skurkis, MIC, | MALDAKNYGES 

1936, Marijampole, 16 p $0.05 Į 
DIEVO AKYVAIZDOJE, kun. Hock, vertė Byrąs, j APSAUGOK, AUKŠČIAUSIAS!, kun. Dr. P. Aleksa, 

Kaunas 1922, 184 p $1.00 1945, Regensburgas, p. 255 $0.60 ! 
DIEVO IR ARTIMO MEILE, kun. J. Jusevičius, 1930, ^ ^ n V ^ ^ * ****"-* ^ 1 9 5 9 ' ^ ^ MANDAGUMAS, kun. A. Staniukynas, 1919, 38 p. 

Chicago. p. 78 $0.25 i D I D ^ ^ ^ LIETUVOJE, 1929. Ma-
DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS, kun. Boston, Mass., 788 p $4 00 njampole, 32 p »U.lU 

A. Staniukynas, "Draugas", 1017, 190 p $1.00 , JAUNUOLIŲ MALJX)S, kun. P. K. Kirvelaitis, 1951, MA2AS GYVENAMAS NAMAS, inž. V. Peldavičius, 
DORYBES, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 1932, Chicago, p. 159 < ai:,..i uigal įrišimą: $1.00; 1.30; 1.50) 1948, VYeilheim Teck. p. 31 $0.50 

"Draugo" sp., 192 p $1.00 GYVASIS ROŽANČIUS (15 paslapčių), 60 p $0.151 METRAŠTIS 1950, išleido T. Pranciškonai, 222 p . . . $2.50 
SIU PAS TĖVĄ, kun. J. Burkus, 1946, Dilhngen, I MIŠIŲ MALDOS, lotynų ir rytų apeigomis, kun. dr. 

KULTŪROS VIEŠPATIJA, A. Jakštas, 1919, Kau
nas, 24 p " $0.20 

KUNIGAS DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VISUOMENE; 
JE, M. Krupavičius, 1920, Kaunas, 52 p $0.25 

LIETUVOS ATGIMIMAS, dr. Jonas Totoraitis, MIC, 
"Draugo" sp., 128 p. $1.00 

LIETUVA BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJ, 1948, Buenos 
Aires, Išleido Liet. Inform. Centras P. Ameriko
je, 136 p $0.50 

1 fETUVA, jcs gyventojai ir sienos, P. Klimas, 1917, 
Vbaiua. p. 02 $0.50 

LIETUVOS GIRIŲ MILŽINAI, 1950, Liet. Mišk. Są
junga JAV, 117 p $1.00 

LIETUVOS ISTORIJA, Pranas, 1927, 95 p $1.00 
LIETUVIŲ DAINŲ LITERATŪROS ISTORIJA, M. 

Biržiška, 1919, Vilnius, p. 118 $1.00 
LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSIDARYMAS IR RAI

DA, dr. Pranas Skardžiusi, "Patria" $0.25 
LIETUVIŲ LITERATŪRA, Pr. Naujokaitis, 

" P a r i a " $2.00 
LIETUVOS ŪKIS PRIEŠ DIDĮJĮ KARĄ, Albinas 

Rimka, 1918, Vilnius, "Žaibo" s p , 116 p $1.00 
LIETUVIŲ TAUTOS MEMORIALAS, J. Gabrys, 1911 

'•Draugas", 12 p $0.25 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiš

koje eilėje nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo 
prieš istorinių laikų iki nepriklausomybės atgavi
mo, paaiškinimai angių ir prancūzų kalbomis, iš
leido Lilhuanian National Cr.uncil, USA $1.00 

LIETUVOS ŽEMES VALDYMO ISTORIJA (iki lenk
mečiu1), P. Klimas: Vilnius 1919, 63 p $0.50 

LIETUVYBĖS SILPNĖJIMO PRIEŽASTYS, prel. J. 
Balkūnas, 1950, "Amerika", 24 p $0.30 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, sudarė prof. dr. 
Skardžius, St. Barzdukas, J. M. Laurinaitis, iš
leido Lietuvių Tremtinių Bendruomenė, 1950 m., 
606 p $4.50 

LITHUANIA'S CASE FOR INDEPENDENCE, T. 
Norus and J. Žilius, 1918, VVashington, 98 p. . . $1.00 

LITHUANIA AND VVORLD VVAR II, prof. K. Pakš
tas $1.00 

$0.20 

EISIU 
p. 111 $0.50 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, 
I tomas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC, TT. Ma
rijonai, 464 p $5.00 

GYVYBES Š A L T I ^ S , kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC, 
1932, 48 p $0.20 

IMK IR SKAITYK, F.V., P.G.. ir F.K., "Darbinin
kas", 1915, 48 p $0.20 

IŠVAKARES GRET LEMANO EŽERO, kun. M. Mo-

K. Matulaitis, MIC, 1931, "Draugo" sp., 63 p., 
įrišta $0.50 

PAMALDŲ VADOVĖLIS, kan. J. Koncevičius, 1929, 
Mt. Carmel. Pa., p. °>- $0.25 

RAMYBES ŠALTINIS, kun. Pr. M. Juras, 1948, Bos
ton, Mass., 544 p. $3.00 

NOVKNOS 
ravs.'d, varle Gerutis, 1906, Shenandoah, P a MELSKIMĖS Ui MIRUSIUS, kun. J. Linkus, 3950, 
i?2 P $100 j (Jhicago, p. 32 $0.15 

JĖZUS KRISTUS, vysk. Pr. Būčys, MIC, 1930, 514 NOVENA PRIE DIEVO MOTINOS NUOLATINES 
p., pop. virš $2.2o PAGALBOS, 32 p $0.10 
audeklo virš $3.00 N O VENA PRIE MOTINOS GEROSIOS PATARTIES, 

JĖZUS KRISTUS KARALIUS, kun. Pr. J. Vaitu- T^rį?3 Š£&V&^^^^ i±^^w* ii' $°15 

kaita. 1932. Chicago, p. 16 $0.10 NOVENA PRAŠANT DIEVO GEILESTINGUMO, kun 
KATALIKŲ TIKYBA, vysk. Pr. Būčys, MIC, 1921, ^ J S S į ' * ^ A,V ^ S ^ i *' IS t ! ' £ ? e n t , n a . ; ? A

 P> ' 
"Draugo" sp., 216 p , įrišta . . . . $1.25 ^ E N A SV ANTANĄ 193̂ 4 "Draugas", 30 p . 

KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZMAS, S. M. K. 1935, NOVENA Už SIELAS SKAISTYKLOJE, kun. J. Juo-
šv. Kazimiero Seserys, 80 p $0.35 . „ ^ J f A 2£ J t , : ™ ' ; ^ , ; ^ ™ : « . V * . *° 

KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZMAS. 1946 m., VQ- ' s V - J U D 0 TADEJAUS GYVENIMAS, maldos ir no-
kietijoje. 156 p $0.50 , v e n a - 4 3 P $ 0 - 2 0 

KONSTITUCIJA NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVC. P. j V JUOZAPO NOVENA, 32 p. . . $0.10 
MARIJOS, "Draugo", 12 p $.05 

MŪSŲ KELIAI, M. Krupavičius, 1921, Kaunas, 38 p. $0.20 
MOŠŲ PROTĖVIŲ PRIEŽIŪROS Į MIRTĮ IR SIELĄ, 

dr. M. Gimbutienė, "Patria" $0.25 
NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, 111., su že

mėlapiais, 237 p $2.50 
OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE 

by A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 $0.50 
PARTIZANAI UŽ GELEŽINES UŽDANGOS, partiza

no atsiminimai iš kovų su okupantais, J. Dau
mantas, 1950, Liet. Katalikų Spaudos Draugija, 
398 p '. $2.50 

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 
192 p $0.50 

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS IR KALBOS Gyvenimo 
klausymais. "Lux". 632 p $3.50 

KOVOJE UŽ KRISTŲ, Rymantas, 1927, "Draugas", 
58 p 

KRIKŠČIONIŠKOS DOROVES MOKSLAS, dr. St. 
Gruodis, S. J.. 1947, "Lux". 160 p $0.50 

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, kun. dr. K. A. Ma
tulaitis, MIC, 1929, "Draugo" sp., 223 p $1.00 

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempetis, 1945, Bos
tone, 424 p $2.00 

KRYŽIAUS KELIAI arba STACIJOS, Šv. Pranciškaus 
Dvasia, 1929. "Draugo" sp. 32 p $0.15 

KŪDIKĖLIŲ KRIKŠTAS, M. M. T., 1918, 'Tikyba 
ir Dora", 7 p $0.02 

LAIDOTI, NE DEGINTI, kun. St. Mažeika. MIC, 
1936, Marijampolė, 16 p $0.05 

LIETUVOS KARALIENE, 1937 Marijampole, 16 p. $0.05 
MALDOS APAŠTALAVIMAS, 1943, TT. Jėzuitai, 176 

puslapiai $0.70 

* 0 i = s * PORTRAT DES HEIMATLOSEN, C K'. Cirtautas, 
•0 10 1 9 5 0 ' Coburg, p. 134 $1.50 

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PADRINDAI, Uosis, 
1923, Boston, Mass., 146 p $0.75 

RUSSIA'S ATTITUDE TOVVARDS UNION W1TH 
ROME, (9-16 centuries), kun. J. B. Koncevičius, 
1927, VVashington. 197 p $2.00 

A V. ONOS NOVENA, kun. A. Petrauskas, MIC. 1940, ^ A S T f f i S fį^JSįf^ * £ 'V ̂  * ~ £ P ' g £ 
..p .. 1fi xn m GILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI, Pr. Mašiotas, 68 p. $0.50 

$025 ,V. ROŽANČIAUS KARALIENES NOVENA, kun. 'A ! " ^ ' " > - - ™ - - ' '- - • 
Andriušis, MIC. 1944 . $0.15 

ŠV. TERESĖS VAIKELIO JĖZAUS NOVENA, kun. 
K. A. Matulaitis, MIC, 1927, "Draugo" sp. 30 p. $0.10 

ŠV. KAŠTAS 
PSALMIŲ KNYGA LOTYNIŠKAI IR LIETUVIŠKAI, 

1949, "Lux", 522 p $2.20 
PSALMIŲ KN,YGA VIEN LIETUVIŠKAI, 1949, 

"Lux", 224 p $1.00 
NAUJASIS JĖZAUS KRISTAUS MŪSŲ VIEŠPATIES • 

TESTAMENTAS, II laida, arki v. Juozas Skvi
reckas, išleido kun. Pr. M. Juras, Boston, Mass. $3.00 

NAUJASIS TESTAMENTAS IV laida, arkiv. J. Svi-
reckas, 1949, "Lux", kalenkoro viršel $1.50 

*n *ft i ALKOHOLIZMAS PAVOJINGAS, kun. P. P. Sauru-
DU ™ - " ~ •• +* - $0.05 

MALDOS UŽ JAUNIMĄ, kun. dr. J. Vaitkevičius... 
MIC, "Draugas" 12 p $0.05 ISTORIJA, FILOSOFIJA IR MOKSLAI 

MANĖTE IN DILECTIO:;E MEA (Jėzaus Širdis ir 
Kunigas) 1928, Kaunas, 59 p , . 

1 saius, 1926, "Draugas , 16 p. 
MARIJA KALBA PASAULIUI, Prof. Dr. L. Gonzaga j APIE APŠVIETĄ, kun. Pr. Būčys, MIC, 1918, 60 p. $0 50 

Da Fonceka. Fatimo.« paslaptis it jos reikšmė i API7NK BALTIJĄ. Vaižgantas, 1919, Vilnius, 96 p. $0.50 
pasauliui, p. 264 $2.00 ! L.Ol^VIŲ INKVIZICIJA, Dr. A. Maliauskis, 1924, 

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų Tilže. p. 91 $0.30 
1917 m. Fatiinoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, (JOMPARATFVE LAW ECCLESIASTICAL AND 
1951, Liet. Kat. Spaudos Draugija, 128 p *1.00i CTVIL IN LITHUANIAN CONCORDAT, by 

MĄSTYMAI arba MEDITACIJA, arkiv. J. Matulevi- J. iV.mskis, J. C L. (dtaertatflja), 
čius, MIC, 1928, TT. Marijonai, Marijampolėje, \\ 'asnitiglon, 1945, p. 161 , • $100 

^ * J l ^ p £ s i ^ i , ; ~ . ; \ ; ....$0.10 BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE, K. Baras, 
MAŽAS KATEKIZMAS, kun. V. K., 1932, "Draugas" $0.10 i 9 4 1 "Du-ugo" sp 64 p $0.50 
MAŽASIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS, URL £E»MS KLAUSIMO LIETUVOJE, I dalis, Al-

kun. J. Linden, S. J., 1917, Chicago, p. 48 $0.20 i binJS Rimka, 1918, Voronežas, 55 p $0.50 
MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI, kun. R. W. Alexander, DEMOKRATIJA, kun. dr. Ant. Maiiauakas, 1921, Kau-

1921, 190 p $1.50 nas, 198 p $100 
MŪSŲ TIKĖJIMAS, kun. J. Bertier, M.S., vertė kun. j DE NOVITIATU (disertacija lotyniškai), kun. R. Ba-

J. Navickas, MIC, 1931. Kaunas, 111 p $0.50 kalarczyk, I.U.L., 1927 m., 208 p $2.00 
MŪSŲ VAIKŲ LAIME, kun. Juozas Jusevičius, 1929, DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. Maceina, 1950, Chicago, p. 95 $0.25 ; "Vente", p. 221 $2.00 
NUOLANKUMAS. A. Rodriguez, verte kun. A. Pet- GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE IR 

rauskas, 1928. Marijampolė, p. 263 $1.50 j RAUDOSE, B-ka. M., vertė iš von der Meulen, 
PAGUODOS ŽODIS LIGOJE, kun. J. Jusevičius, 1932, 1919, Vilniuje, 106 p $0.75 

Chicago. p. 55 $0.25 i GUTHONES, AL M. Račkus, M.D., 1929, 432 p $2.50 
PAKLYDĖLIAI, kun. J. Gerutis, Brooklyn, N.Y., 34 p. $0 20 i IŠBLOKŠTASIS 2MOOUS. Dr. P. Gaidamavičius, 
PAMOKSLAI BE KUNIGO, J. Gerutis, 1906, 1951, "Veniu", p. 278 *2.00 

Shenandoah, Pa., p. 214 $2.00 KĄ MOKSLAS GALI PASAKYT* APIE PASAULIO 
PAŠAUKIMAS 1 DVASINI LUOMĄ kun Pr Vaitu- PABAIGĄ. A Jakštas, 1920. Kaunas, 32 p $0.15 

kaitis, "Draugas' 1934 94 p $0 50 K ^ I P ŽMOGUS žKMliMK ĮSIGALĖJO, Pr. Mašiotas, 
5,000 ALKANŲ VYRŲ. P.' H. Fischer, " 1930,' Mari^ 1919, Vilnius. *1 p : • • • ; • • • ; , • • * ° ' 2 5 

jampolė, BĮ p . $0 15 K A S KIEKVIENAM 21NOT1NA (Amerikos pajamų 
PILNOSIOS BLAIVYBES KATEKIZMAS, kun. P. 

Saurusaitis, 1914. "Draugas". 159 p $0.50 
PIRMEIVIŲ LAIKRAŠTIJA, TIKĖJIMAS IR DORA, 

1917, 'Tikyba ir Dora", Chicago, 16 p $0.05 
PORCIJUNKULE, jcs istorija ir atlaidai, kun. J. V., * 

1929, "Draugas", 8 p $0.05 
PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ, kun. 

P. M. Juras. 1947. "Darbininkas". Boston. Manu., 
112 puslapių $100 

LiiELOS TAKAI TOBULYBEN, kun dr K. A. Matu
laitis. LIIC 1531, • l i r au^o ' sc , 263 p $1.05 

mokesčiai, nedarbo kompensacijos, e t a ) , 1950, 
Chicago, p. U $0.30 

K A IR KAIP RAŠYTI J LAIKRAŠTĮ, Dr. J. 
Prunskis, 1050. "Dra-gas", p. 46 $0.20 

KATALIKIŠKOJI LIETUVA, kun. Dr. K. Gečys, 1946, 
"Draucrs", p. 575 $4.00 

KOMUNISTAI IR JŲ UODEGA SOCIALISTAI, Le
onas Krange, "Darbininkų Tribūnos" leidinys, 
Chiraeo. 48 p $0.10 

KELIONE PO EUROPĄ, ktfo. Pr. Vaitu±art£, -192S, 
188 puslapiu. * $1.00 

SFINKSŲ' IR PIRAMIDŽIŲ ŠALIS, Ąžuolas, 84 p. . . $0.35 
SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBE, prof. V. Jurgu

tis, 1919 Kaunas, 24 p $0.20 
STATISTINES ŽINIOS apie Lietuvą ligi karui 1914, 

1920, Kaunas, p. 200 $2.00 
SVEIKATOS ŠALTINIS su 40 paveikslų, 1916, Chi

cago, Iii., 112 p $1.00 
ŠVĖKŠNOS PRAEITIS, dipl. inž. chem. J. Rugis, 

1950, 64 p $1.00 
TAUPIOJI VIRĖJA, valgių gaminimo knyga, H. Ma-

čmlytė-Daugirdiene, 1951, 158 p $2.00 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, kun. Pr. 

Būčys, MIC, 1925, Marijampole, 246 p $1.50 
THE LITHUANIAN LANGUAGE (A Characterization) 

by A. Scnn. 1942, Chicago. p. 49 $0.50 
THE RED STAR (Raudonoji Žvaigždė), A. Vytenis, 

bolševizmo nusikaltimų prieš žmogiškumą įrodo
moji medžiaga, 52 nuotraukos, paaiškinimai ang
lu ir lietuviu kalbomis, 1950 $0.75 

THE ' STORY OF LITHUANIA, Thomas G. Chase, 
1946, New York. N. Y., 392 p $3.50 

TIESIANT KELIĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BEI, 1916-17, Vaižgantas, 1921. Vilnius, 40 p. . . $0.30 

TREMTINIO PERGYVENIMAI. K. Baras, 1942, 
"Draugas", 80 p $0.75 

VEIKIANTIEJI LIETUVOJE [STATYMAI DARBO 
SRITYJE ir 2EMRS REFORMOS ĮSTATYMAS 
(vienoie knv??ojc) Į922, Kaunas, p. 137 $0.30 

WHO IS WORSE STALIN OR HITLER?, T. Ange-
la i tk 1950, 48 p $0.75 

VVHO'S WHO AND VVHAT AMONG OUR GREAT 
MEN, Francis A. Gelumbis, A.B., M.A., 1926, 
79 p v $0.50 

TIEMA IR VASARA, Pr. Mašiotas, 1920, Tilžėje, 32 p. $0.25 
ŽINYNAS, A. L. R. K. KUNIGŲ SĄJUNGOS, 1918, 

Boston, Mass. 230 p. . . : $1.15 
ŽMOGUS IR GYVULYS, kun. Pr. Būčys, MIC, 

1920, "Draugas", 63 p $0.30 
ŽMONIJOS PRADŽIA IR PABAIGA, J. Mačernis, 

1931, MarijamDolė, 158 p : $1.00 

VADOVĖLIAI 
A.B.C. RAŠYMO IR SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS 

J. Pinrjonaitis I dalis. 1923, 40 p $0.30 
AUŠRELE, I dalis .Stepas Zobarska*. "Patria" $1.50 
BOTANIKA su 49 piešiniais, A. Žygas, 1920, Mari

jampole, 43 p $0.50 
BOTANIKOS VADOVĖLIS su 136 piešiniais, V. Vil

kaitis, 1921. Berlynas. 64 p $0.50 
CHRESTOMATIJA. Sofija Čiurlionienė, 1918 m., Vo

ronežas, 88 p $0.50 
FIZIKOS VADOVĖLIS, Mašiote, Pr., 1922, Kaunas, 

pusi. 104 $1.00 
GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS I dalis, J. Baronas, 

1921, "Švyturio", 112 p $1.0« 
GEOLOGIJOS IM MINEROLOGIJOS VADOVĖLIS, J. 

Kriščiūnas, 1921, Kaunas, 148 p $1.50 
GEOGRAFIJOS,PRADŽIA V laida, B. Masiulis, 1922, 

"švyturio". 122 % $1.0(1 
t ISFANU--KALEOS VADOVĖLI Vihl Kąfc-aflta^Vas, Patrik $0 58 
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LIETUVIŠKAJ-ANGLIŠKAS IR ANGLI8KAI-LIETU-
VIŠKAS ŽODYNAS, Antanas Lalis, dvi knygos, 
kietais audeklo viršelis, I 439 p., n 817 p. 1915, 
Chicagoje $14.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, J. Damijonaitis, 
Kaunas, 1920, 128, p $0.50 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, P. KriauSaičio ir 
ir Rygiškio Jono, 1919. Vilniuje, 237 p $1.00 

MARLBOROUGjH'S LITHUANIAN SELF TAUGHT, 
M. Variakojytė—Inkerienė, 1936, London, 146 p. $2.25 

MAŽOJI ABĖCĖLE, Vyte Nemunėlis, "Patria" $1.00 
PIRMIEJI GAMTOS PASAKOJIMAI (vertimas) B. 

Masiulis,, 1922, "Švyturio", 138 p $0.75 
PRADINĖ GEOGRAFIJA, A. Adata, 1905, Ryga, p. 63 $0.50 
PRANCŪZŲ KALBOS VODOVfiLIS, Vikt. Kaman

tauską, "Patria" $0.50 
SENOVĖS ISTORIJOS APSAKjYMELIAI, I dalis, J. 

Jablonskytė, 1920, "Švyturio", 200 p $1,50 
SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS H dalis, J. Damijo-

laitis, 1950, Chicago, 111., 48 p $0.75 
TRUMPA BAŽNYČIOS ISTORIJA IR LITURGIKA, 

IV laida, 1929, "Draugas", p. 128 $0.75 
TRUMPA ŠVENTOJI ISTORIJA, Adolfas Vegele, 

1907, 88 p $0.50 
TRUMPAS ŽEMES APRAŠYMAS, S. Mečius, 1919, 

Vilnius, 160 p. $1.00 
VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE I dalis, P, Bendorius, 80 p. . . $0.50 
VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE II dalis, P. Bendorius, 144 p. $1.00 
VARGO MOKYKLA U laida, 1919, Vilnius, 174 p. . . $1.50 
VOKIŠKAI-LIETUVIŠKAI ŽODYNAS, Viktoras Gai

lius, "Patria" $3.00 

BIOGRAFIJOS 
BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai, 

1951 m., išleido J. J. Bachunas, 128 pusi $1.50 
ŠV. ANTANAS PADUVIETIS, Nello Vian, Kokia ga

linga šviesa žėrėjo Šv. Antano mokslas ir Dievo 
žodis pamoksluose, rasite šioj knygoj, p. 144 . . $1.00 

ANTANINA DAMBRAUSKAITE, Mykolas R. Kovas, 
Vokietijoje, 74 p $2.50 

ŠV. JONAS BERGMANAS ir ŠV. IGNACAS LOYO-
LA, kun. B. Andriuška, S. J., 1924, Kaunas, 50 p. $0.20 

V. K. JONYNO MONOGRAFIJA, 1947, Baden-Baden, 
93 puslapių $2.00 

PETRAS KIAULENAS, Maurice Scherer, "Patria" . . $2.00 
Naujasis Žemaičių Vyskupas PRANCIŠKUS KARE

VIČIUS, kun. A. Dambrauskas, 1914, Kaunas, 84 p. $0.50 
KUN. NAVICKAS* kun. dr. Kazimieras Urbanavičius, 

1943, Marijonų leidinys, 129 p $1.00 
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, Jorgensen, J., vertė 

kun. J. Bikinas, 1926, Kaunas, p. 266 $2.00 
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K A. Matulaitis, 

MIC, 1949, Marijonų leid., 714 p $5.00 
ŠV. TERESĖ VAIKELIO JĖZAUS, Padolskio, Dr. V., 

1927, "Draugas", p. 112 $1.00 
TOMAS AKVINIETIS, Reinys, Dr. M., 1916, Kaunas, 

pusi. 26 $1.00 

GROŽINIAI RAŠTAI 
ANHELLI'S, J. Slovackis, verte M. Gustatis, 1923, 

"Dirvos" 52 p $0.35 
APVERSTA VALTIS, N. Mazalaitė, 1948, Sudava, 

200 puslapių $0.80 
ATSTOVAS RALYS, romanas, Nemunas, 1922, "Drau- . 

gas", 144 p $0.75 
AUŠTANT (eilėraščiai), Mikuckis, J., 1919, Vilnius. 

pusi. 65 $0.30 
AVE AMERICA, eilėraščiai, Jurgis Kastytis Gliaudą, 

1950, 32 p $0.50 
ĄŽUOLAS (apysaka), Vienuolis, A., Vilnius, 1919, 

pusi. 41 $0.10 
BARONO MUNCHAUSENO NUOTYKIAI. A. G. Buer-

gert, 1950, "Gabija", Amerikoje, 115 p $1 .25 
BLAŠKOMI LAPAI, eilėraščiai, At. Kairys, 1946, Al-

guvos Baras, 91 p $0.25 
BRAIŽINELIAI, Skruzdė, 1915, "Draugo" 89 p $0.50 
BRANGMENS (lyrika), Vincas Jonikas, 1951, 

Brooklvn, p. 60 $1.25 
BRĖKŠTA, poema, M. Vaitkus, Tilžėje, 38 p $0.30 
CIA MŪSŲ ŽEME, II sąsiuvinys, A. Vilainis, 1950, 

Cicero, UI., 53-96 p $0.50 
C1RIKSAS SIAUBE, M. Vaitkus, novelės, 1951, Vaga, 

88 pusi '.. . $1.25 
DAINOb, G. Krivickienės ir V. Petravičiaus susinktų 

90 dainų, V. Petravičiaus ilustracijos, Vokietijo
je, 160 p $3.00 

DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE, pasakos su
rašytos slaptose Kauno kronikose, J. Kaupas, 
1948, P. Abelskis, 192 p $1.50 

DAS LIED DER SENSEN, St. Zobarskas, 'Patria" . . $1.50 
DEIVE Iš EŽERO, legenda, B. Sruoga, 1919, Vilnius 

32 p $0.25 
DIENA NAKTIN, eilėraščiai, Juozas Kėkštas, 1947, 

Buenos Aires, 62 p $0.50 
DULKES RAUDONAM SAULĖLEIDY, V. Ramonas, 

ro/nanas. 1951, Liet. Knygos Klubo leid., 396 p. $3.00 
ELEGIJOS, eilėraščiai, A. Pagėgis, 1950, Sūduva, 

48 puslapių $0.50 
ERŠKĖČIŲ KELIAI (apysaka), Vydaitė, R., 1933, 

Kaunas, p. 128 $0.50 
r.AMTOS PASAKOS. M. Šalčius, 1922, Šiauliai, 42 p. $0.30 
GANDRAS IR GANDRYTES, St. Zobarskas, graži do

vana mažiems vaikams, 1946, "Atžalynas" . . . . $0.50 
GANYKLŲ VAIKAI, St. Zobarskas, "Patria" $0.80 
GYVENIMO AKORDAI, Vaidiliutė, 1921, Kaunas, 

163 puslapių $1.00 
GYVENO KAKTĄ KARALIUS, L. Dovydėnas, 1947, 

"Sudavija", pusi. 107 $1.50 
HUCKLEBERRY FINNAS, Mark Twain, vertė Jo

nas Kmitas, 1914, "Draugas", 284 p $1.50 
ISTORINIAI PADAVIMAI, dr. Jonas Balys, 1949, 

"Draugo" sp., 104 p $1.25 
IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ, Biržiška, M., 

1919, Vilnius, p. 246 $2.00 
IŠ GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ, dr. J. Basa

navičius pasakos apie gerąsias dvasias-vėles ir 
apie juodąsias—velnius, 1903, "Lietuva" Chica
go, 388 p i $3.00 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, Spillman, S., 1920, Vil
nius, p. 230 $1.00 

IŠSIPILDĖ (apysakymėlis), vertė Giedrutis, J. 1916, 
Chicago, p. 61 $0.50 

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949, "Lux", 
94 puslapių $0.70 

JAUNOJI LIETUVA, Maironis, J., Kaunas, p. 131 . . $1.00 
KARALIENES PRIŽADAS (apysaka) Waggaman, 

Mary T , "Draugas", p. 129 $1.00 
KARO METU. Biržys P., 1923. Kaunas, p. 48 $0.25 
KAZIMIERAS SAPIEGA, Balys Sruoga, "Terra", 

Chicago, p. 258 $2.50 
KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, 

Chicago, p. 128 $j.2o 
KELIONES ĮSPŪDŽIAI, kun. J. A. Pauliukas, 1926, 

Brooklyn, N.Y., 335 p $4.00 
KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis, Dalyvavu

sio Didž. Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p. $0.35 
KIŠKIO LŪPA. Bale Voveraitė, "Patria" $0 30 
KNYGA APIE KARALIUS ir 2MONES. J. ir A. Me

kai. "Patria" [ $Q.40 

(Tęsiny 7 ptudEivrii) 
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APIE KEUONES... 
(Atkelta iš 3 psl.) 

žemę, laivo sraigtai efektingi 
tik vandenyje, lėktuvo propele
riui reikalingas oras, tuo bud i 
tam t ikras mediumas judėsi J 
varikliui būtinai reikalingas. 
Tik" raketa sudaro išimt}. Rs 
ketą stumia sprogstamoji de
galų jėga. Sunkiausia erdv 
laivo konstruktoriams prob. 
ma surasti pastovų santy 
tarp bendro svorio ir degalų. F.a 
ketos masės ir degalų santyk.s 
apskaičiuojamas prieš skrk'.i-

mą, bet skrendant raketai deg . 
lai naudojasi ir tuo būdu pi 
siausvyra ta rp raketos mast:; 
ir degalų suyra. Šitie techniš
ki sunkumai apeinami tuo bū
du, kad iš kar to ant viena ki
tos sumontuojama kelios rake
tos, kurios pradeda veikti vie
na po kitos. Pasibaigus pirmo^ 
raketos degalams, šita raketa 
krinta žemyn, o darbą prade
da antros raketos degalai ir t.t. 
Šitaip sumontuojama 3-4 ra
ketos. 

Dar vienas didelis klausimas, 
kokiu būdu erdvių keleiviai ap
sisaugos nuo erdves šalčio, o 
tiksliau kalbant, nuo saules 
karščio. Mums žinoma, kad di
delę dali saulės spindulių že
mės atmosfera atmuša arba su
geria, bet viršum atmosferos 
žmogus susidurs su pilna saulės 
spindulių energija. Sunku pa
sakyti, ar saulės spinduliai ne-
suspirgintų satelitinės stoties 
gyventojus. Bet reikia manyti, 
kad šitie sunkumai šaldytuvų 
ir c^itralinio šildymo gadynė
je bus nugalimi. Profesorius Pi 
kardas, skrisdamas stratosfe-
ron, taip pat susidūrė su šituo j 
klausimu. Pusę gondolos jis nu- j 
dažė sidabrine spalva, o kitai 
pusę juodai. Pikardas galėjo 
vieną arba kitą pusę gondolos 
atsukti prieš saulę. Juodoji gon 
dolos pusė saulės spindulių e-
nergija. sugerdavo ir tuo būdu i 
gondolos Įkaisdavo, bet šviesic-
ji gondolos pusė saulės spindu-
liūs atmušdavo. Temperatūros ] 
reguliavimas Pikardui sekėsi 
tol, kol gondolos mechanizmas 
veikė tvarkingai. Bet sugedus 
mechanizmui, Pikardas kentėjo 
dideli karšti . 

SVEIKSTA Laimėjo lietuviu 
patriotas 

VVATERBURY, Conn. — Ta
rną?. MATAS laimėjo L. S. P. 
klubo rinkimuose pirmininko 
postą. Tuo būdu 26 metus tę-
sęsis raudonasis klubo vado
vavimas pateko \ patriote ran
kas. Rinkimai 4vyko gruodžio 
mėn. 7 d. 8 vai. vak. Šis fak
tas rodo, kad lietuvių susiprati
mas vis auga ir žmonės nustgrę 
žia nuo "Laisvės" propaguoja
mo "rojaus" raugo. 

<? 

Thomas Tataren, 18 mėn., 
sveiksta Šv. Margaretos li
goninėje, Hamond, Ind. Jis 
buvo sužeistas susišaudyme. 
Jo motina ir sesute žuvo. Jis 
verkia netekęs mamytes ir 

sesutės. (INS) 

SKAITYKITE "DRAUGĄ". 

TURIME D1DEI4 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTV' 
uArKROi>«rr 

8rDABRTNTT' 
I N D U 

ULTKRODZrr 
TELEVIZIJA* 

APARATU 
Ir k l t Prekių 

J o h n A. Kam 
(Kazakauakaa) 

Laikrodžiai 
Patalaomi 
speda l la to 

Duodama 1 m e t a 
Garant i ja 

JOHN A. KASS 
4102 Archer ftvenue 

(prie Mozart Street) 
Tel LAlayettc 3-8617 

seniausia l i e t u v i ų Jewelr j 
Krautuve Brigbton Parke 

f *t*iwt*. I » I S 
•_. 

mata i * 

Pomėgių tenkinimas, tai kaip 
narkotikų vartojimas — kad 
gautumei tą patį pasismagini
mą (ne laimę!) vis reikia di
dinti dozę, o gale vistiek ateina 
mirtis arba sugyvulėjimas. 

- H. dė Balzac 

C0HR4D. PHOl'fl STUOIO 
(Ltetmrta Fotonrafa*) 

BPECJAL*BF 
VESTI v#^ 

* &.4H» vertas 
dorana 

114 WEST 63BD STREET 
Tel. KN*. 4-5888 — ENg. 4-6844 

<>miimiiiidi i<MMiiiuiiiiiiniiniiiiiiiiii 
Rirthday, i'arty & U e d d l n g Cakes 

• 

GARLAND 

ends yonr ąuest 

for the best 

Always something new and 
tantalizing. Try us once. 

GARLAHD'S CAKE SHOPPE 
3852 W. 55th S t PRospect « - 4 4 f 4 
iiitiimiiiujuuiitiiiiiiuiiiiuiiuiiiiiiiiiiii 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
Pirkite geriausių firmų 

TELEVIZIJOS IR RADIJO APARATUS 
TIK PAS •DflffliaoisioocofiPfloy 

(gua l l f l ed englneers' serv ice ) 
3120 S. Halsted Street - DAnube 6-6887 

Kiekviena graži idėja reika
lauja aukų. Reikia manyti, ka J 
ir pasaulinio skridimo pionie
riai, kol jie pasieks Marsą ar 
mėnulį, ne vienas paaukos savo 
gyvybę. Dar daug praeis laiko, 
kol tarpplanetinio skridimo idė 
ja taps kūnu. Galimas daiktas, ! 

kad Visatos Kūrėjas iš viso ne j 
bus numatęs leisti šitam žemei! 
vabalui pasiekti kitą planetą 
Mūsų šimtmetis, turbūt, nesu
lauks tarpplanetinio laivo ka-j 
pitono balso: "Marsas. — Pra-j 
šom persėsti". 

NUO aSISKNEJUSrV 

Skaudančių Žaizdų 
IK v i \TR i! ODOS JJGJJ 

Tie, k m . e kenčia nuo ST2NV, AT-
VIRCJ ir SKAUDŽIU feAJZDT'. jte 
negali m m i a i į M e t i f aaktimi* 
miepoti nob jų u f narį - . .«io» Saia-
doa niežti ir s k a u - ^ a d pašalinti 
tą nie&ijimą Ir ak*.uoėjtorvį tmnų at
viru ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGI r lX) Oiofcaent. Jų g y d o m o s 
ypatyb*e palengvina jūsų o-audejl-
mą ir galėsHe ramiai miegot i nak
tį. Vartoki te ja s taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
nležįMIma l igos vad inamos PSORIA 
S i a Taipgi pasal ina peršėjimą ligos 
vadinam na A T H L E T E ' S FOOT. su
stabdo diMovlniiną odoa Ir pe^piySims 
*arpi>irš£lu. Jos yra t inkamos var
to*! nuo dalaatančios Ir* suakUusios 
odos Jns vra geros gyduoles nuo 

visų Išviršinių odo* 
ilgų. LEOULO Oint-
ment su te lks jums 
oagalhą nuo nuvar
gusia, parštamų 1* 

i e i i ač ių kojų. Legu-
io Ointmant yra par-
tiuodamaa po 7 5 c 
l l . » ir $1.60. Pirki-
te vslstinfiae Chloago; 
- aoyilnHšaa ir UM-

• viVar, a r b a at» 
s,.jsk!t# money ©r-
u*rį i — 

LKGUL0, Departnuat O 

PRADEK TAUPYTI PAS. . . 

MIDLAND SAVINGS 
ANlt 10AN ASS0OAT10N 

4033 AV/cher Aveitue Chicago, 
Telefonas : L A f a y e t t e 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAMEi* DIVIDENTU 
A U G U S T S A L D U K A S , Sek re to r i u s 

III. 

Pradedant 1897 metate, iki šiai die
nai taupytojai Dtstrtct Savaags b-vfij 
pelnS ir pelno didesni uždarbi ant su
taupo . . . nežiūrint sąskaitos bąlamo.. . 

D A B A R . - . nuo Liepos 1 d. . . . mfl 
tų dividendas tapo pakel tas net 25% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu bile kada pir
miau . . . apart pelno, District Savtngs 
teikia jums pilniausiai aiidrausta ap-
aaiiga . . . b? draugiškiausią pataruavl-

District Savings 
cuna dCoaat cn*44/>ocQZiuon 

Our 
Futura 
Home 

^ y 
3236 South Halsted St. 

v , M MMfU. Uc'tmrt 

Proga Prieš Kalėdų Šventes! 
Vienintelė proga, kuri niekuomet daugiau nepasikartos! 

DIDŽIULIS IŠPARDAVIMAS I0S F. BUDRIKS, Incorporated 
3241 S0. HALSTED ST. JEVVELRY PREKYBOJE 

ĮMOKĖTI TEREIKIA TIKTAI DEŠIMTA DALIS, jokiy taksų neskaitoma. Kada Budrikas 
uždaro antrą krautuvę, 3409 South Halsted St., jūs sutaupysite pusę, trečdalį normalios kainos, 
o mažiausiai 86 centų nuo kiekvieno doderio. Budrikas jewelry parodoje užpirko $73,000.00 
vertės įvairių brangenybių: briliantų, deimantų, žiedų spalvotais akmenimis perlų, aukso ir 
sidabro papuošalų. Vėliausios mados šveicariškų bei vokiškų, geltono ir balto aukso moteriškų 
bei vyriškų laikrodžių: Benrus, Elgin. Bulovą, Longines, Wittnauer, Omega, Moline laikrodžiai 
žinomi visame pasaulyje. Visos brangenybės parduodamos grynais ar lengvais išmokėjimais, 
įmokant tik dešimtą dalį vertės be jokių taksų. Laike šio išpardavimo visus taksus apmoka 
pats Budrikas. 

PIRKITE BUDRIK0 KREDITU . . 

IR LENGVAIS IsSIMOKĖJIMAIS ! 

RAKANDŲ VERTYBĖS 

Moterti3u» rauklnLs, balto 14 kt. aukso, 17 akmeuų, su « 
rubinais papuoštas, vertas $168.00 *84.UO 

Moteriškas rankinis laikr<Hlt~liK gel tono aukso, 14 kt. 
17 akmenų, %ertes $160.00 $7».00 

i;aukiui> moteriškas laikrodėlis, ge l tono 14 kt. aukso, 17 
ukmenų, papuoštas su 1 deimanUds ir 8 rubinais, 
tertes $225.00 $109.00 

Kankiniui laikrodėliai balto ir ge l tono aukso B I L O V A 
nuo $24.50 

ltankituai la iknale lbd balto Ir gelK.no aukso i;ii<;iN nuo $21.50 
Ranklnla \ yriškas 14 kt. aukso, 17 akmenų, su puikia 

aukso apyranke, vertes $120.00 $5».50 
Itankinis vyriškas, raudono 14 kt. aukso, 17 akmenų 

Vertes $100.00 $49.50 
l a n g i n e s tankinis , 17 akm. balto aukso, vertes $75.00 3S.50 
Poekets kišeniniai laikrodėliai, vertės $4.00 $2.50 
Vyriškas baltas laikrodis, apskritas, su puikia grandinėle, 

buvo &39.M $1».00 
Vyriškas geltono 14 kt. aukso, 15 akmenų, su grandinėle, 

buvo $S5.00 $18.00 
Vyriškas raukinis, vandens nebijantis (vvaterproot') laik

rodėli.-., bavo $29.00 $12.00 
Vyriškas rankinis, vandens nebijantis (v\aterpi<H»f) laikrt»-

dėlis, buvo $49.00 $29.00 
Vyriškas \ \ ittimuer, gražus rauk. su apyranke $27.50 
l/onginė> rankinis. 17 akm. laikrodis su puikia apyrankia $32.50 
Cigaretėms žiebtuvėliai ( i ighters) , vertes $3.50 $1.25 
I l«ktj ikinis <irnndfathers laikrodėlis su švytuokle. Vertės 

t'IO.m, dabar už 
Itt^A-Vletor l lkonograras, vertes $ 1 5 . o | 

P A P U O Š A L A I : 
Moteriškas puikus de imantas aukso žiede, vertės $20.00 $11.95 
Moteriškas 14 k t. auk. žiedas su deimantu, vert. $$5.00 $19.95 
Moteriškas 1 I kt. žiedas su de imantu, vert. $70.00 $89.95 
vr-ltau.sio šlifo deimontas , 10 kt. ak. žiede, vert. $80.00 $39.95 
(•ražus, di«ieli> moteriškas deimontas , 11 kt. aukso žiede, 

vertės $90.00 $45.00 
Vyrams 11 kt. aukso žiedai su puikiais žiedo deimantais , 

vertės $125.00 $02.50 
( . įmladieii io žiedui su gražiais akmenimis , vert. $9.00 . . . . $4.95 
10 kt. vyrų žiedai su akmenimis , reguliariai $22.00, 

dabar už $9.00 
i O K. moteriški žiedai su akmenimis , reguliariai $10.(M), 

dttbar už $5.00 
l4tbai nacionalini išgarsinti deimantai — Blue- l tay — 

Keepsake 
Laikrodėliai — Bulovu, rJgin, Itenrus, l/ottgine.s, VVilluauer, 

VVattbam ir kiti. 
Parker itfunksnos, Kversliarp, Sheaii'er Ir YVatermaii. 
Sidahriniai šaukštai — Community ir Kogers. 
Vyrų ir moterų rankiniai laikrodėliai, g<»kl i'dled. 

reguliariai $24.95 vertės. Specialtai už $10.95 
lAersharp bąli point pen specialiai nž 09c 
Parker rašomos plunksnos taip žemai kaip . $2.95 
Community sidabriniai šaukšiai , reguliariai $74.50, už . . $37.50 
52 šmotai, reguliariai S aptarnauti. 21 šmotų sidabriniai 

. šauktai, reguliariai $2.95, dabar už $5.95 

$26.95 MATRASAI - puikios rūšies, pil
nai garantuoti. Dideles mieros. Budriko 
žema kaina $12.97 
$49.50 INNERSPRING MATRASAI — 
nauji, tikri Princess brand. Budriko že
ma kaina tiktai $37.00 
$110 ELEKTRINES SKALBIAMOS MA
ŠINOS. Naujutėlės. Kaina tiktai $89.00 
$59.50 GARSIEJI MAKE STUDIO 
COUCHfiS. Nupiginta' iki puses $29.97 
$49.50 CEDAR CHESTS. Nacionaliai iš
garsintas. Nupiginta iki $24.97 

$9.10 
$8.95 

TELEVIZIJOS VERTYBES 
Admiral, Motorola, Emerald, Philco, Ma-
jestic, Dumont, RCA-Victor, Westing-
house, Hallicrafter ir kiti. Visi nauji mo
deliai. 
16-INCŲ TELEVIZIJOS SETAI $129.50 
17-INCŲ TELEVIZIJOS SETAI $142.50 
20-INCŲ TELEVIZIJOS SETAI $199.50 
$395.50 TELEVISION, RADIO IR 3-way 
PHONOGRAFAS kombinacija — nacio
naliai garsūs $265.00 
$425.00 ADMIRAL TELEVIZIJOS SE
TAS AM ir FM RADIJO, 3-way PHONO
GRAFAS, tiktai $275.00 
$335.00 TRAVEL 16-IN. TELEVIZIJA, 
RADIO, 3-way FONOGRAFAS, dabar 
tiktai $199.00 

I I I K I K i M A I ALVVA KŪRENAMI, 
UKSINIAI ir A X ( i l i . M A I PE&IAI 

I U !.ii iKiin.ii pečiai, reįrulinres vertes 
$199.00, tiktai už $129.00 

tiesiniai ingiui, regulki.rės vertes 
$145.00, dabar už $98.50 

Alyva kūrenami pečiai, reguliariai 
$98.00, dabar už $08.00 

Angliniai "burners" 5 kamb. regul. 
$125.00, dabar už $59.00 

Angliniai 'Tiurners" :{ ar 4 kamb. 
reguliariai $90.00, dabar už $88.50 

Moore'ti angliniai ir gasiniai kom
binacijos |>cėiai, vert<\s $275.00, 
už $125.00 

• ' • • 

Parker plunksnos nuo $2.70 ir aukš. 
U a t e r m a i i rąžomos plunksnos, 

vertes $8.50, dabar $3.9"» 
sA!<i>Vl , VAI, vertas iki $225.00, s b a i t e r auksinės rašomos plunks-

Dabar už $112.00, mis, vertos $9.00, dabar $4.95 

$195 KROEHLER LIVIN 
ROOM SUITES — Pilno di
dumo davenport ir lounge 
kedo pritaikoma. Abu 
už $99.97 
$99.50 SOFA-LOVA — Pil
no didumo sofa, atsidaro dvi
gubos mieros lova. Budriko 
žema kaina $49 97 

:t šmotu miegamojo kambario setai, vertėt* $200.00, už . . . . $98.00 

8 šmotu valgomojo kambario setai, vertes $200.00, už $98.00 

5 .šmotu chromo ir plastikos dinette setai, regul. $90.00, spee. $49.50 

$198.50 iki $1 *9..~o miegamojo kambario setai nupiginti. Pasrruiki-

mas iš t .rami l lapids, l&ockford, Uioehler ir Bassett išdu*bėjg. Kai

na nuo $79.00 iki $299.00 

VIRŠ $200,000.00 VERTĖS PREKIŲ 
• 
wL ln H 

kv* r 
J$Q 
Ai 1 j i 1 
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mi^ 
J I S o&S M wm 

v 
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I I Ii,, deimantiniai žiedai, reg. 
i I Iv. deimantiniai žiedai, reg. 
II Iv. deimantiniai žiedai, reg. 
I 1 Iv. deimantiniai žiedai, reg. 
14 K. deimantiniai žiedai, reg. 
II K. deimantiniai žiodai, reg. 
1 1 U. deimantiniai žiedui, reg. 
I l K. deimantiniai žiedai, leg. 

$19.50 už $19.50 
$100.00 už $$9.50 
$150.00 už $75.00 
$200.00 už $99.50 
$o00.00 u ž * i 4 5 . 0 0 
$500.00 už $255.00 
$700.00 už $359.00 

$1,000.00 už $550.00 

STAI.O l j ; > i r o s , reguliariai $12.00, už $5.95 
< ; : : i \ m . 14 MPOS, regidiariai $24.00, už $14.50 
9x12 Vilnoniai KAI KAI reg. $79.00, nž $49.00 
9x12 Vilnoniai l a e e tar|»ets, reg. $39.50. už $27.50 
9x12 Vilnone apačia U N O I J K U H $4.95 
0 IK'dy platumo LINOLKt M 19e yardas 
Maži KAIUOS. reguliariai $24.00, už . . . . $13.95 
Maži elektriniai fonografai, vertes $25, už $10.95 
Dideles (kmsole radi.ios ir fonografo komb. 3 grei-
elij t eko idu grojimas, ••eg. $195.00, už . . $98.00 

J O S F JSUDRIRS INC BaWq, Tel©\izi)os, Jewel ry prek,yba į s t e ig ta jyrieš 38 me tus . Visos p rekes g a r a n -
feotos, n e p a t i k u s la ike k e l e t e d ienu g rąž inama pinigai , g ^ f * ^ ^ ^ ^ S S ^ *U ^ ^ ^ " L 

i r B U D R i K F U R N I T U R E MART, 3409-11 SO. H A L S T E D S T R E E T . 

UDRIK'S FURNiTURE MART 
340941 SOUTH HALSTED STREET _ - 3241 SOUTH HALSTED STREET 

AlDAKAi PIRMADIENĮ IR KETVIRTADIENI VAKARAIS. 8EI«tADIENI NUO 10.00 F|YTO IKI 4 POPIET. 
XŽ5 

http://gelK.no


B DIENRAŠTIS t>ftAU<3AS, CfllCAGO, ILUNOtŠ 
aao: mmdm*m 

Pirmadienis, gruodžio 17, 1951 

Zuikis pašovė medžiotoją uždegti nereikia degtuko, ne 
Baltimores, Md., gyvento- žiebtuvėlio. Jo s pačios užsi-

jas J. Monroe namuose lai- <iega vieną galą patrinus \ ™ — r ~ ^ 
i T • * i • w«-:„ , ^ ' n i p « 5nnfl HELP WANTED VYRAI 
ke prijaukintą ZUIKĮ, kuns ut^uies s>cną. , . .__ 
vieną naktj užšoko ant kė- Ernest Heimo yra išradę- P O R T E R S 
dės ir kažkaip palietė gu- j a g n a u j ų cigarečių. r~v/xv i^xw 
įėjusio šautuvo gaiduką su . N j . W a t c h m a n 
vis patalke i miegančio Mon ^ , ^ m B ^ B M ^ 
roe ranką. • ^ ^ Come to 

Naujos cigaretės > ^fjLS^ ZWEIFEL M O T O R S 
Šveicarijoj pradėta gamin B ^ 3 1 ^ B ^ ^ w I N C . 

U naujos cigaretės, kurioms 
We have immediate openings 

• Steady VVork 
• Good Salary 
• Pleasant Working 

Conditions 
1131 Chicago Ave. 
EVANSTON. OI 

ARE YOU INTERESTED 
MAKING ADDITIONAL 

MONEY? 
t KVENINGS & SATURDAY 

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

BRiargate 4-7252 
A. M. only 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
UMUGAS" AGENCY 

i» t- JUOIIMOU Blv(L 
I ei - W * h « t e r &-31&6 

2 8 3 4 S . O a k l e y A v e . 
Tel. Vl ig inia "-(KUO—7-««41 

-A. 

KAZIMIERAS SCHULTZ 
3139 So. Emerald 

I)A G-13KS. 
16 d.. 1'.'."> I m.. 

Gyveno 
Ave.. tol. 

Mirė gruod. 
.". vai. ryto. 

Gimė l i e tuvoje . Kilo iš 
Suvalkų apskričio. Amerikoje 
išgyveno 60 metų. 

Pasiliko d-deliame nuliūdi
me: duktč Mary Jordan. žen
tas James, anūke Mary I^ouise; 
duktė Ann Alexander ir žentas 
John: brolis Stanislovas ir ki
ti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. :!::"'? l,itu-
aniea Ave. l a ido tuvės j vyks 
treėiad., gruodžio 1» d. Iš ko
plyčios X vai. ryto bus atlydė
tas j šv. Jurgio pa ra p. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
ly, l'o pamaldų bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti laidotuvg.se. 

Nuliūdę: Dukterys, ž rn t t i , 
.Anūke. Brol is Ir giminė-*. 

Laid. dlrekt. Antanas 51. 
Phillips, tel. YArds 7-1401. 

JENNIE BUTKIENE 
Gyveno 3830 YW>t 1 10 l»|a« e 

i . i . niiit(.f) ")-:<8b.i 
(litrus melu-; gyvrno VVcst Sitle l 

Mirė gruodžio 15 d., 1951 m., 
9:11) vai. vakare, sulaukusi pusės 
amiiaus. Girne Lenkijoje. Ameri
koje išgyveno 47 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime vy
ri? Kenny, sVogeri* Aleksandra. 
Butkus, pusseserė Marijona Zelvis, 
pusseserė Elena Brazis, jos vyrai 
Pranciškus, jos sūnus Leonard, jo 
žmona Milred Brazis, ciocė Kazi
miera Zelvis ir daug kiti* giminiu, 
draugu bei pažįstamu. 

Priklausė prie Chieagos Lietu
vių D-jos. 

Kūnas pašarvotas Lachavvicz 
koplyčioje SM\ W. 23rd Place. 
Laidotuvės Įvyks trečiadienį, gruo
džio 19 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingo-; pamaldos už velionės ste
lą. Po pamaldų bu- nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras. Svogeris, Pus
seserės ir kiti giminės. 

HELF VVA^TED — MOTERYS 

Laidotuvių direktorius 
wicz. Tel. VI. 7-6672. 

Lacha-

— 

HELP WANTED — FEMAI.E 

T Y P I S T S 
Nuo 18 iki 25 metų 

ĮDOMUS ĮVAIRUS DARBAS 
Patyrimas nereikalingas. Pakankama pradžios alga, 
protarpiniai pakėlimai. Ar mokamos atostogos, ligos 

apdrauda, gyvybes apdrauda 
KREIPKITĖS: PERSONNEL DEPT. 

Room 1212 
lst National Bank Bldg. 38 So. Dearborn 

V Y R A I 
Tuojau yra vietų sekančiose 

Klasifikacijose: 
Maohinists 
Lathe operatore 
Milling machine operatore 
Drill press 
Mechanical inspectors 

Reikia patyrusių vyrų arba iš
mokinsime budrius vyrus norin
čius dirbti. 
J . & J. TOOL <f M A C f f l N E 

CO. 
9505 S. Prairie Ave. 

VVAterfall 8-1000 

HI - SCHOOL GRADJ5 
Unusually excellent jobs for you. 

Near West Side machinery manufacturer needs 

2 TYPISTS 
40 HOUR WEEK — 5 DAYS 

Permanent position, near all tranaportation. 
You'll enjoy working here. 

Call CAnal 6-1880 
MR. BAGOTT 

HELP VVANTED — VKltAI 

MAIL ROOM CLERKS 
17 or over. Experieneed or \vill tra.n. Varied duties, 5 day \veek. 
.-ttartlng pay 4«» dol la is a \vcek. Time and a half for overtime. 

Apply: 

CENTRAL STATES 
MOTOR FREIGHT BUREAU 

MR. HARDESTY 
316 East Ohio Street 

M E C H A N I C 
Motor repair work 

5 DAY WEEK 
Steady year around work. Top 
pay for top man. Excellent work-
ing conditions. 

Paid vacation. 
Apply at Dept. L. 

CLARK SANDING 
Machine Co. 

1857 W. CHICAGO AVE. 

Tuojau pat gali pradėti darbą pri
tyręs sugebąs auto meehanikas . Tu
ri turėti savo jranklus arba juos 
nusipirkti. Puikios darbo sąlygos — 
pastovus darbas. Tikra proga tin
kamam asmeniui. Tesikreipia tik 
gabūs asmenys. 

C. VA N H ATT E \ MOTORS 
33ft0 W. l l l t h Str. 

Jei esate ant pensijos arba apie ją 
galvojate, tai mes turime jums dar
bą. Keikia patyrusio WELDHR-l ie -
dintojo, pageidautu vyrą, kuris yra 
susipažinęs su braižiniais ir formų 
paruosimais. Proga dirbti naudojant 
savo Iniciatyvą. Suteiksime jums 
lengvatų. Daug tarnautoju priedų 
Apdrauda ir a p m o k a m o s atostogos. 
Kreipkitės Šiandien. . 

P R K S S E D S T E E L CAR CO. 
Erie Division. 

235 E. 33rd Str. 

Immediate Employment 
Experienced capable vvorm-n as 

stimograpners. 2 swell opportunities 
for gals wh/> know shorthand, type 
average fijįoefl, and learn fast. You 
vvill wor*. fci P E R S O N N E L sales, 
englneering. We will really keep 
you busy. Don't caro i f you are 
married, single, blonde, or brunette 
— but gosh, you mušt be a steno., 
not. a typlst; f> day week 

Call Mr, Ruir for friendly inter-
view. 

G0SS PRINTING PRESS 
C0MPANY 

1535 South Paulina Street 
Tel. CAnal 6-4140 

Tuojau yra vieta 
patyrusiai jaunai gabiai moteriai 

S I N S T R A . M ) BOOKEEPING 
MACHINE OPKRATOR 

Puikios darbo sąlygos, 4o vtil. sav. 
Augs tas atlyginimas. Turi būti ge
resnė už vidutinę mašininkę ( typis t ) , 
be klaidi; rašymas svarbesnis už 
grtity. rašymą. ( H o m a n Ave. auto
busas sustoja prieš mūsų duris) . 
Atvykite Šiądien. 

C I N C H MFG. CO. 
1 (i21> S. Homan Ave. 

-
Tuojau yra vieta patyrusiai jaunai 

S T E N O G R A F E I 
Puikios darbo sulygos. {vairios pa
reigos. 23 iki 3u m. ahjž. Pageidau
jama su "insurance" patyrimu. At
vykite arba telefonuoklte draugiš
kam pasikalbėjimui 

DARLING A CO. 
4201 S. Ashland 

YArds 7-3000 

MATD6 - LINEN ROOM GIRLS 
( Kambarinės - Baltinių tvarkytojos) 

Turi būti bent kiek patyrusios. 
Malonios darbo sąlygos. 
Malonus bendradarbiai. 

6 dienų savaitė 
Pri imsime tremtines — turi kal

bėti ir skaityti angliškai. 
F N I V E R S I T V CLUB 

76 K. Monroe 
Pasimatykite su Mrs. Kennedy, 

Seimininkė 

TOOL & DIE INSPECTOR 
M i n i m u m of 5 y e a r s e x p e r i e c e 

C h e c k i n g t o o l s 
J i g s 

Fixtures 
and all types of dies, including 
progressive and compound die 
permanent position day shift. 

INTERNATIONAL REGISTEK CO. 
2620 WEST VVASHINGTON BLVD. 

^ 

V Y R AI - nuo 18 iki 35 metų amžiaus 
Public Service Company of Northern Illinois 

VIDAUS IR LAUKO DARBAMS 
Geras pradinis atlyginimas. Periodinei pakėlimai, 
• ro^os paaukštinimams ir daug darbininkams pato-
< nu. Įskaitant apmokamas atostogas. 

MATVKTTF MR ONDERDONK 
ūHiversity 4-3900 arba TMcott 3-1121 

Šiokiadieniais iki 5 vai., šeštadieniai* iki pietų. 
S ^ 

IMMEDIATE OPENINGS 
Men wanted, 

FREIGHT HOUSE MEN 
YARD CLERKS 

Excellent working 
conditions 

Good Starting Salary 

SOO L I N E R. R. 

9600 W. Irving 
Schiller Park, Illinois 

R K! AI K S T A T * 

2 BUTŲ NAMAS 

Du butai po 5 kamb.. a l iejum šildo
mi. Tool & Die dirbtuvė užpakaly. 
Taip pat namas fabrikui. Pajamų 
metams $1,300. Apyl inkėje 1600 j 
fi'aurę. 500 j vakarus. Išeina ant 
pensijos, parduoda nebrangiai. Skam 
hinkite savininkui MIchigan 2-8162 

arba B E l m o n t 5-5442 

GENERAL OFFICE GIRL 
OR WOMAN NEEDED 

€n produttion control office 
and light clerical work 

Experience not necessary 
Apply in person 

Minneapolis Honeywell 
Regulator Co. 

2301 No. Knox 

GERI DARBAI 

MOTERIMS 
Išmokite visą 

RAŠTINES TVARKĄ 

STENOGRAFINIS 

patyrimas pagelbės 

Kreipkitės: 

MR. HAWKINS 
18 No. Ada 

TUOJ GAUNAMAS DARBAS 
Reikal inga prityrusi, gabi, jauna 
moteris sekretorės darbui skelbimų 
raštinėje. Puikios darbo sąlygos. J-
vairūs darbeliai. 5 dienos, 35 vai. 
Skambinkite šiandien prietel iškam 
pasimatymui. 

P O P i L A R SCIENCE P F B . CO. 
CKntral 6-5915 

HELP WANTED VYRAI 

TIKRAS B A R G E N A S — 4 butų me 
dinis namas su cemento pamatais . 
Ištisas rūsys. 50 pėdų sklypas. Arti 
69th ir May St. Dvi krosnys (fur-
naces) . 2 butai po 5 kamb. ir l 
butai po fi kamb. įskaitant ir sa
vininko butą. Išklota kil imais Ir turi 
veneciškas užuolaidas. Real ios pa
jamos. Įkainuotas skubiam parda
vimui už $13,000. HUdson 3-4333. 

SELL MUNTZ T—V 
Turn your spare time into 
cash by working evenings 
and weekends! High com-
missions make it worth-

;while. See manager. 

MUNTZ T V 
Aurora, 111. 

43 Fox St. 
SIDING CONVASSERS 

Make real money in a fast growing 
aroa with established concern. our 
men are paid on a proved draw 
fo*- nualified men. Knowledge of 
š l a m ė t District helpful. 

Mr. Kaplan, Dėpt. L. 
C A C CONSTRUCTION CO. 

1132 W. 5th Ave. , 
Gary 5-2671 

PROGOS — OPPORTUNITIEA 

LITNCH ROOM 
(UžkandinC) 

Gerai einąs biznis, puikiai jrengta 
Prie inama nuoma, gera sutartis. N t 
paprasta proga porai. Pamatę Jvei 
tinsite. Parduoda už $1,15o arba u 
teisinga pasiūlymą. Pardavimo prie 
isastis liga. b v. r. iki 6 v.v., sekmau 

8 iki 12. 1548 E. 64th St. 
P l ^ z a 2-9775 arba ARdmore 1-408 

Delikatesų, groserių ir šaldyto mais 
to krautuvė. Gražus 5 kamb. butą 
užpakaly, 2 auto. garažas. Prieina 
ma nuoma, f. m. sutartis, garu šil^ 
doma. Geroj vietoj šiaurvakarinė 
daly, rezidencijų apylinkėje. Vu 
modernūs j rengimai, jokios konku 
rencijos. Puiki proga mėsininku. 
Dėl ligos tyri skubiai parduoti, ne 
brangiai. Skambinkite savininkui. 

HUmbOldt C-9775 

K I R P Y K L A 
2 kėdės, geriausia pietinė apylinkf 
Gerai einąs biznis, įsteigta 15 m 
puikūs įrengimai. 3 kamb. ir mau 
dynė užpakalyj, gazo pečius, saldy 
tuvas ir 1.1. Automatiškas aliejum 
Aildymas. Nuoma $30. Priverstas ap 
leisti miestą. Paaukos už $650 grei
tam pardavimui. 
1947 E. 75th St. BUtterfleld 8-813', 

V A L G Y K L A 

Varo platų biznj, labai judrioj vietoj 15 
žmonių. Nuoma $45.00. Gera sutartis, 
puiki proga vedusių porelei. Apleidžia 
miestą, turi paaukoti greitam pardavi

mui. Reikia pimatyti kad įvertinus. 

PROGOS — OPPORTUNITIE8 

6251 S. St. Louis REpublic 7-9310 

BEAUTY SHOP 
Established elientle, all modern fix-
tures. (3) operatois , good lease rent 
$30. Mušt be seen to appreciate. 
Very good reason for selling, vvill 
saerifice for immediate sale. 

4405 So. Fairfield Ave. 
LAfayette 8-C400 OP 

8Tewart 3-9885 

K I R P Y K L A 
3 kėdes, visi moderniniai įrengimai, 
senai einąs biznis. Prieinama nuo
ma, garo ( s team) Šildymas. Gyve
namas butas užpakalyj. Dėl savi
ninko mirties priverstas paaukoti 
greitam pardavimui. 

424 N. Parkside Ave. 
Pas imatymui skam b. AUstin 7-6890 

TAVERNA IR KOKTAILIO BARAS 
Išparduoda didelį kiekį, judrioje vie 
toje. Visi modernūs įtaisymai. Pri
e inama nuoma, gera sutartis. Ideali 
vieta porai. Reikal inga pamatyti , 
kad įvertintumėt. Parduoda todėl, 
kad vienas negali apsidirbti. 

3456 IRVINO P A R K 
Telef. 8-9698 

GROSERNfi IR MĖSOS KRAUTUVfi 
ir 2 augštų namas. 2 kamb. butas 
ir uždaras poreius užpakaly. Gražus 
6 kamb. butas ir uždaras poreius vir 
šuj. Prie inama nuoma, i lgalaikė su
tartis. Gerai einąs biznis. Dėl l igos 
turi skubiai parduoti, nebrangiai. 

5359 S. Aberdeen 
BOulevard 8-8138 

RESTORANAS 
Bujojantis biznis judrioj apylinkėje. 
Ideali vieta porai. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Pamatę įvertin
site. Nori skubiai parduoti, nebran
giai, dėl kitų interesų. 

673 W. 63rd St. 
ENglevvood 4-9330 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAFfi 
Nepaprastai gera karierinė tarny

ba atdara žvaliai jaunai moteriai. 
Gali būti aukštesnę mokyklą baigu-

! si, bet su patyrimu. Taip pat rei
kia jaunos moters lavintis kaip 

! NCR operatorė. Kiek kartokeko ir 
. skirstymo darbo. Gyvybės apdrauda 
i ir senatvės apdrauda, apmokamos 
' atostogos. 

37 \k vai. savaitėje. 

THE PURE OIL CO. 
i 

Room 841 

MERCHANDISE MART 

MIDDLE AGE WOMAN 
Mother's helper for Catholic family. 
Mušt be kind and understanding. 
Stay, own robm. References re-
quired. 

S E E L E Y 8-2500 
Ext. 412 

TUOJ GAUNAMAS DARBAS 
Reikalinga lietuve moteris. Puiki pro

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

sąlygos, maža bendrove. 
WILDER INDEX CO. 

732 W. Van Buren FRanklin 2-1075 

TUOJ GALIMA PRADfiTI DIRBTI 
Reikal inga gabi, jauna moteris se
kretorės darbui, laikraščio skelbimų 
skyriaus vedėjo ofise. Puikios dar
bo sąlygos, įvairūs darbeliai. Pri im
s im ir be praktikos. 

Skambinti š iandien Mr. Horn, 

Prairie - Farmer WLS, 
MO. 6-9700 

skelbti* "Drauge" apsimoka 
itet* jitt yra plačiausiai skaitomai 
f'*-tuvių dienrastin. o skelbimo 
kaina yra prieinama visiems. 

TAVERNA 
erai einąs biznis įsteigtas prie.š 18 
i. apyl inkėje Eullerton & Central 
ark. Prie inama nuoma, 5 ^ sutar-

is. Pamatę įvertinsite. Viskas taip 
aip stovi, kaina $4.000. Pardavimo 
,-iežastis, mirtis. ALbany 2-9552 

BEAUTY SHOP 
usy loop location, established clien-
ole reasonable rent, good lease, 
aust be seen to app"reciate. Eorced 
o saerifice for immediate sale due 
t illness. 

28 East Jae.Kson Blvd. 
Room 309 

/Ebs ter 9-9454 or VVHitehall 4-3363 

Drabužių va lymo krautuv* Ir s lu-
/ykla. Gerai e inąs bisnls. Seniai Js-
icigtas. Elektro prosas, ir s iuvimo 
mašina. Visi modernūs įrengimai. 
Jalimas butas. Pr ie inama nuoma. 

Pulki proga siuvėjui. Paaukoja dėl 
Ilgos. 

1728 W. Division St. 
HUmboldt 6-7731 

Daugiau kaip $2,000 apyvartos kas 
savaitę. Grosernė ir mėsinė, su gra
žiu 6 kamb. butu antrame augfite. 
Greta 2 mašinų garažas. Prie inama 
nuoma 5 m e t ų sutartis, modernūs 
įrengimai. Daug prekių. Dėl kitų 
Užmiesčio užs iėmimų parduoda už 
19,500. 

YArds 7-4474 
4024 So. Albany. 

VALGYKLA (Restaurant ) , sunkve
žimiu ( truck) sustoj imo vieta. Pui
k i proga porai padaryti iki $1,000 
{ mėnesį. Pr ie inama nuoma {skai
tant gazą ir elektrą. Gera sutartis. 
Dėlei kitų reikalų priverstas skubini 
parduoti už $ S, 5 00.00. 
Pašauki te savininką dėl susitarimo. 

Tel. MIdway 3-6667 

Pardavimui 
M f t S I N f i 

į s te igta prieš 20 metų, darbo tr ims 
vyrams, einantis biznis. Nepapras
tai gera vieta, savininkas negali 
laikyti dėl priežasties kitų Interesų. 
$6,500 nupirks mėsinę. 

1049 Belmont Ave. 

GROSERNft IR MESIN15 
Kainp. vieta, veikia jau 42 m. Ge
rai e inąs biznis, visi moderniniai į-
rengimai. puiki proga vedusių pore
lei. Gražus 6 kamb. butas 2-e augfi
te. Didelis kamb. užpakalyj. Išeina 
iš tarnybos. Paaukos, su ar be nuo
savybės. 

3800 N. Paul ina Str. 
Diversey 8-0733 

VALGYKLA 
Plačiau varomas biznis, visi moder
niniai įrengimai, prieinama nuoma, 
ilga sutartis, ideali vieta ben ku
riai vedusių porelei. įka inuota grei
tam pardavimui. Kiti interesai. Rei
kia pamatyti kad įvertinus. 

2757 W. Division Str, 
HUmboldt 6-9173 

Rūbų valykla su gražiu 4 kamb. 
apstatytu butu užpakaly. Gerai ei
nąs biznis, įsteigtas prieš 8 metus. 
Prie inama nuoma, gera sutartis. 
Puiki proga siuvėjui. Pamatę įver
tinsite, tikrai geras pirkinys. Ap
žiūrėt gal ima tik susitarus, skam
binkite savininkui po 7 v. v. 

EVergiade 4-2491 

GAZO STOTIS IR PATAISYMAMS 
DIRBTUVE 

Daug galonų. Įdubai gera vieta, pui
kiai įrengta, nepaprasta proga me
chanikui. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Dėl kitų interesų nori sku
biai parduoti, labai nebrangiai. 
$1,250. 

8434 Stony Island Ave. 
REgent 4-9204 

DELIKATESŲ-GROSERIŲ krautu
vė ir 2 augštų namas. 3 kamb. už
pakaly krautuvės, 6 kamb. butas 
2-me augšte ir 3 miegamieji pasto
gėje. 2 auto. garažas. Gerai einąs 
įs igyvenęs biznis. Dėl kitų intere
sų turi būtinai skubiai parduoti, ne
brangiai. 5042 S. May St. 

ATlantic 5-8990 

Vaikų, kūdikių rūbai. Kortelės, do
vanos, žaislai, ir t.t. Gerai einąs biz
nis, įsigyvenusioje apylinkėje. Pri
e inama nuoma, gera sutartis, apšil
dymas. ' Ideali vieta porai. Pasipel
nykite Kalėdų švenčių proga. Dėl 
ligos nori skubiai parduoti, nebran
giai, $3,500. Pamatę įvertinsite. 
8307 S. Racine Ave. HUdson 3-1310 
arba ABerdeen 4-3892. 

Drabužių taisymo krautuvė su gra
žiu gyvenamuoju butu užpakalyje. 
Naujai išremontuota. Nuoma $45 su 
apšildymu, nauju l inolejumu ir nau
ju gaziniu pečium. Gera sutartis. 
Puiki proga suknelių siuvimui arba 
siuvėjui. Paaukoja už $500. Aplei
džia miestą. Apylinkėje Ho\vards 
ave. ir Rogers. 

Skamb. sav. AMbassador 2-7205 

REIKALINGAS BUTAS 

ATSAKOMINGA 5 žmonių šeima (ve
teranas ir kiti dirbanti) naujo savininko 
varomi lauk sausio 1 d. 8 metai dabar
tinėj vietoj. Reikalingas 5—6 kamb. su 
ar be šildymo butas šiaur.-vakarinej da-
lyj arti katalikų mokyklos. Meldžiam 
<kambinit Klldare 5-9202 po 5 vai. vak. 

SAVININKAI, jei norite gerų nuomi
ninkų, pasaukite šiuo telef. Nr. Katali
kas, karo veteranas ir žmona skubiai no
ri gauti 3-4-5 kamb. neapstatyta, apšil
domą butą, pietinėje ar pietvakarinėje 
dalyje. Mokės iki 65.00. Geros reko
mendacijos. Tel. YVAIbrook 5-5568 

Sunbeam įstaigos tarnautojas ir 
high school amžiaus sūnus, skubiai 
nori gauti neapstatyta, neapši ldomą 
butą. Pageidautų į vakarus nuo K e -
dzle Ave., už prieinamą nuomą. Ge
riausios rekomendacijos. Bendradar
biaus. Pašaukite darbo dienomis 
TUxedo 9-2429; vakarais, šeštad. ir 
sekmad. pašaukite A R m i t a g e 6-8702 

Atsakingas Armour darbininkas su 
žmona, neseniai atkelt i į C h ^ a g o , 
skubiai j ieško 3 kamb. neapstatyto 
buto su apšild. Neturi vaikų. Iki $70. 
Bet kur geroj apyl inkėj , ypač piet
vakarinėj daly. Skambinkite ESsex 
5-6135. 

^rmkifi* ''(ĮVuiča 

CIGAR STAND 
Very prosperous, in well known 

North Side hotel; real saerifice for 
immediate sale due to illness. 

Call 4 to 7 P. M. 
LONGBEACH 1-1900 

Clgar Stand 

SALDAINIŲ, GfiRIMŲ, užkandžių 
parduotuvė. Visi nauji, modernūs 
įrengimai įskaitant ir saldainių ma- j 
šlną. Apyvarta virš $2,400 mėnesy- j 
je. Prie inama nuoma, 4 metų sutar- j 
tis. Reikia matyti įvertinimui. Jkai-
nuota greitam pardavimui. 411G W. 
North Ave. ALbany 2-9719. 

OROSERNB-MESINfi . Self service, 
įsteigta virš 60 metų. Nėra jokių 
urminių firmų krautuvių konkuren
cijos. $8,000 apyvartos mėnesyje. 
Gera 2 bendrininkam arba mėsinin
kas pasiliks. Dėl kitų interesų grei
tam pardavimui už $6.500 plius pre
kės. Pamatę įvertinsite. 

6516 Blackstone Ave. 

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

Atsakingam biznieriui su še ima rei
kia 6-6 kamb.. neapstatyto buto a? 
namo (pageidauja namo) vakarų 
priemiestyje, Cicero, Berwyn ar Oak 
Park'e. Su apšild. ar be, iki $125 
mėn. Geros rekomend. Gali tuojau 
užimtiu Skambinkite Gl 'nderson 

4-2806 

Savininkai, štai t inkami jums nuo
mininkai. Jauna katalikų vedusių 
porelė, veteranas, dirbanti, gyvenan
ti su giminėmis, desperatiškai ieš
ko 3-4 kamb. baldų, su ar be ap
ši ldymo buto, bet kurioj gražioj 
apylinkėj , pageidautina piet.-vaka
rinėj daly. Geri paliudymai. Skam
binkite LAfayette 3-5132 po 5 vai. 
Šiokiom dienom arba visą dieną sek
madienį. 

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

HUdson 3-4S38 

Keturių asmenų šeimai (2 dirban
tieji vienas valdžios tarnautojas) ir 
M m. sūnus, skubiai reikalingi 4 
ar 5 kamb. neapstatyto buto, su 
apšild. ar be. apyl inkėje 35th iki 
55th S t , Halsted iki Damen. Nau
jas savininkas užima namą sau. 
$40—$50. Geros rekomend. Skam
binkite WAgner 4-0867. 

BUSDTBSS SERVICES 
TU-TK POINTTNG B I Z N Y J E 

JONAS CONRAD 
Atnaujiname nusidėvėjus) namą, pri-
pi ldome l ietaus Išplautus plytų tar
pus. Taip p»< pataisome kaminus ir 
apie lanp-u- Per daug metų gerai 
patyręs d s ' t - lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės: J. CONRAD, 5242 
So. Ar*e<4lnn \ve. GRovehil l 6-4177. 

T*!M> BAJLCIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd S t Tel. YAr. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Pr ie inamos kai 
nos, 1 metų garantija. Darbo vai.. 
6—8 v . v . Setad. 10—8 v.v. 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

Iš \VGi:S stoties — Banga 1590 
PIRMA D. iki P E N K T A D. 

8*45 iki 9:30 vai. ryte 
SKfiTAl). 8:30 iki 9:30 vai. vrte 

LIETUVIŠKOS VAKARUSB 9 8 
iš tos pat stoties PIMADIFNIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai 
CHICAGO 29, ILIi. 

Tel tfEmlock 4-?>US 
7121 SO. R O C K W E I t. 8T. 

STATYBAI IR N A H \ 
PATAISYMAMS 
P R I S T A T O M E 
VISOKĮ^ B Ū 0 Ų 

M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
3089 So. HALSTED ST. 

TeL VIctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IR P R E K I Ų P R I 

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

Raštinė atidaryta kasdien nuo 8 vaL 
ryto Iki 6 vt»1 vak. Ir šeštadieniais 

iki S vai. vak 

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMAS didelis miegama
sis kambarys Ir virtuvė Apstatyti . 

6824 S. Capbell Ave. 
REpublic 7-7309 

Tremtinių še imoj i šnuomojamas mie 
gamasis kamb. Galima naudotis vir
tuve. 

3120 S. Emerald Ave. 
(2-as butas) 

Butas su baldais — 4 kambarių. 
Patys apsišildyt. 

Šaukite CRavvford 7-8487 

http://laidotuvg.se
file:///vill
file:///veek
file:///vcek
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KNYGA 
$0.10 

$0.20 

$0.25 
$0.15 

$0.30 

$0.10 

$0.25 

$2.00 

$2.50 

$0.15 

$0.80 

- PUIKI KALĖDINE DOVANA 
l v-»«»> - iš 4 puslapio) 

KORĖJOS BROLIAI, apysaka, J. Spillmanas, S. J., 
verte E. G., Marijampolė, 1930, 117 p $0.25 

KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, red. J. Šla
pelis, 1914, Vilnius, p. 88 $0.75 

KRYŽIAI, V. Ramonas, "Patr ia" $2.00 
KUR BAKUŽfi SAMANOTA, A. Vaičiulaitis, 1947, 

New York, 288 p $2.00 
LAIVAI PALAUŽTOM BŪREM, SL Santvaras, "Pat

ria" $1.25 
LAKŠTINGALA IR PAS KRISTAUS EGLELĘ (apys. 

vaikams), M. šalčius, 1922, Šiauliai, p. 27 $0.30 
LAPES PASAKOS, V. Pietaris, 1951, "Gabija", 96 p. $1.10 
LAPKRIČIO NAKTIS, Henrikas Nagys, 1947, Freibur-

ge, 112 p 
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H laida, sudarė dr. J, Ba

lys, Liet. Knygos Klubo leid., 230 p 
LIETUVOS V|YCIŲ DOVANELE, kun. dr. M. Gustai

tis, 1915, "Draugas", 28 p 
ŪKIMO KELIU, A. Rūta-Nakaitė, novelė, 1947, "At

žalynas' , 140 p 
LIKTCNAS, romanas, K. Pažėraite, 1948 Sūduva, 

198 puslapių $1.00 
L1TAU1SCHER UEDERSCHREIN, prof. V. Jungfer, 

•Patr ia" $0J0 
L1THUANIAN ART IN EXILE, išleido T. J. Vizgir

da, Vokietijoje, 78 p $1.50 
LITHUANIAN FOLK ART, J. Baltrušaitis, Ph. D. 

s»u vaizdais, Vokietijoje 208 p $2.50 
MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 

1919, kun. J. F . Jonaitis, 1920, "Darbininkas" 
64 puslapių $0.40 

MARTI I s MIESTO, Petre Orintaitė, "Patria" $0.75 
MAŽŲJŲ DIENELES, Jonas Burkus, 1948, Dillinge-

nas, 61 puslapių $0.50 
MEILE, M. Gustaitis (poema) Kataliko, 25 p. $0.25 
MINLIANAS, L. Z. Leaenas, poema, p. 64 $1.00 
MOKSLO PASAKOS, Pr. Mašiotas, 1920, Tilžėj, 56 p. $0.50 
MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU, J. Jazminas, 

1951, Chicago, p. 94. $L00 
MOTULE PAVii^OJO, Lazdynų Pelėda, 1951, "Gabi

ja", p. 43 $0.60 
NAKTIS ANT MORŲ, Jurgis Jankus, "Patria" $2.50 
NUODĖGULIAI IR KIBIRKŠTYS, Antanas Škėma, 

"Patria" $150 
PADANGĖSE, J. Sakalas ir Dasaitis, (eilėraščiai), 

1921, Siejikas", 125 p $1.00 
PASAKĖČIOS, Švietimo Ministerija, Kaunas, 1920, 

32 puslapių $0.10 
PASLAPTIS, Kotryna Grigaitytė, eilėraščiai, 1950, 

Venta, 77 p $1.00 
PATRLV1PO LAIŠKAI, K.A.K, 1907, "Žvaigždė", 162 p. $0.75 
PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bern Brazdžio

niu 1949, "Lux", 448 p $2.00 
PER ŠALTĮ IR VEJĄ, St. Zobarskas, "Patr i" $0.40 
PIETŲ KRYŽIUS sonetai, Venancijus Alisas, 1948, 

Sao Paulo, 98 p $1.00 
PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. 

Knygų Klubo leid., 214 p. $2.00 
POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis, 1948, kun. P. M. Juro, 

leidinys, 270 p $2.00 
PO SVETIMU DANGUM, G. Tulauskaitė, eilėraščiai $1.00 
PO PILKAIS DEBESĖLIAIS, Stasys Laucius, "Patria" $0.50 
PO RŪSČIUOJU DANGUMI, noveles, Laima Šeštokie

nė, "Atžalynas" $0.40 
PROZA, Lands oergis, Mekai, Lėtas, 1951, New |York, 

pusi. 128 $1.50 
PRAGIEDRULIAI UI, Vaižgantas, 1920, Vilnius, 292 

puslapių $1.50 
PRAŽUDYTAS GYVENIMAS, apysaka, kun. M. Mar

ma, 1918, "Draugas", 59 p $0.50 
PRIE VILTIES KRYŽIAUS, kuo. JĮ. Prunskis, 1948, 

140 puslapių • $1.00 
RAUDONI BArUKAI, J. Savickis, novelės, 1951, „Ga

bija", 134 p $1.50 
I I A M I B E MAN, J. Kėkštas, eilėraščiai, 1951, "Gabija" $0.80 
REVOLIUCUONIERIŲ TARPE, 1916 "Draugas", . . $0.05 
R1ESTAUSIO SŪNUS, Stepas Zobarskas, "Patria" . . $0.70 
RUDENS AIDAI, eilės, II laida, Adoma, Jakštas, 

1920, Kaunas, 102 p $0.50 
SENAME DVARE, Šatrijos Ragana, 1951, Toronto, 
pusi. 176 $2.00 
SIELA LAGAMINE, novelės, J. Švaistas, 1948, "At

žalynas", 144 p $0.8CK] SUDIEV, Dr. V. Kudirka (mazurka pianui), 1905, 
SPARN US MAN META PAUKŠTE, B. Rutkūna®, (Po- Leipzig 

ezijos rinkinys) "Atžalyno" lwd_ $0.50 į SIAURĖS PAŠVAISTE, Stp. Sodedka. Mišr. chorui 
STRĖLE DANGUJE, H. Radauskas, eilėraščiai, 'p. 110 $2.00 į ŠV. MIŠIOS VAIKAMS, Seirėjų Juozas, muz. A. 
SUGRĮŽIMAS, V. Tamulaitis, "Patria", $1.10 j Kačanausko, 1937, Kaunas, p. 32 
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS, A Rucevičius, 1920, TU- j TE DEUM LAUDAMUS, T. Brazys (4 mišr 

žėje, 116 p $0.50 ! ir varg.), 1922, Kaunas, p. 13 
TĖVŲ NAMELIAI, Vyte Nemunėlis, "Patria" $0.50 TUŠTI PALIKTIEJI NAMAI, J. Starką. Balsui ir 
THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legends, fortepionui $1.00 

and short stories translated from the Lithuanian | VAI IR PRIJOJO, J. Strolia. Duetas su mišr. choru $1.00 
language) 1951, Chicago, p. 96 $1.00 VYTAUTO KONCERTINIS MARŠAS (pianui), P. 

TILTO SARGAS, P. Tulpė, 1949, P. Abelskis, 150 p. $1.50 
TOLUMOS, Faustas Kirsa, 1947, Mūsų Kelio leid., 

189 puslapių $1.50 
TRYS MARGI LAIŠKELIAI, I eilėraščių knyga, Vin

cą^ JoniKas, 1947, Freiburge, 80 p $0.50 
Už SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Drau

go" sp. 219 p $2.25 

KATRA NEIŠMANĖ, K. P. B., vaizdelis teatrui, 1918, 
/ T i k y b a ir Dora';, 16 P l . , , . . . . . 

į KRUVINAIS KELIAIS, drama, Manigirdas Dangūnas, 
1929, Marijampolė, 49 p * 

LIETUVOS LIKIMAS, Seirijų Juozas, 1930, "Drau
go" sp., 48 p. 

MAŽOJI ŠVENTOJI TERESĖLE, J. Matutis, 23 p. . . 
MILDA, MEILES DEIVE, Petras Vaičiūnas, 1920, 

Kaunas, 67 p 
NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE, Žibuoklė ir LIETU

VOS ATGIMIMAS, misterija, P. Miknevičius, 
"Draugo" sp., 48 p 

NEPAISYTOJA, drama, kun. Pr. M. Juras, 1929, Ma
rijampole, 48 p. 

rAKuiu&LJ.O KELIAS, scenos vaizdelis, vystanti 
šakelė, "Draugas", 1920, 20 p. . . $0.15 

PAbllLGE AUŠROS VARTŲ, (drama), Kazys Inčiū-
ra, iy27, Kaunas, 71 p $0.25 

PIRMOSIOS KALBUOS (4 p. drama), Ambroziejus, V. 
i.y&d, Manampolė, p. A) $0.20 

PRANAŠYSTE, A. T. Coughland, C. SS. R,, verte 
kun. dr. J. Navickas, M I C , 1937, Vilkaviškis, 
80 puslapių $0.25 

ŠEIMYNIŠKIEMS VAKARAMS PRAMOGĖLE, Svirno 
Žvyne, 1920, "Švyturys", 16 p $0.15 i 

SMILCiŲ LAltOiODlS. vaizdelis scenai, M. M., "Drau
gas , 32 p $0.10 | 

TARP DILGELIŲ ROŽES, J. J-is, 1907, 54 p $0.25 
TEISINGASIS JUOZAPAS, kun. J. Židinavičius, 1919, 

118 puslapių $0.40 
UŽ TĖVYNĘ MALONU KENTĖTI, drama, V. K-as, 

1921, "Draugas", 30 p $0.30 
VAIKŲ TEATRAS, "Draugas", 31 p $0.10 
VEN1TE ADOREMUS, Kalėdų vaizdelis, Fr. įHamm, 

vertė A. .Masionis, 1928, "Draugas", 32 p. $0.15 
VYŠNIŲ SODAS, A. Čechovas, vertė J. Talmontas, 

1923, Kaunas, 6 7 p . $0.30 j 
ŽYDŲ KARAllUSTo^ama, kun. dr. J. Navickas, MIC, 

1938, 64 puslapių $0.30 
ŽVAIGŽDŽIŲ TAKAI (3 v. drama), Vidūnas, 1920, 

Tilžė, p. 56 $0.40 

MUZIKA ! 
ALBUM OF LITHUANIAN DANCES, Seirijų Juozas, 

"Draugas", p. 17. Pianui, klarnetui ir kornetui, 
kiekvienas po . $1.50 

i5EN EDICTION SERUES; O Salutaris, Ave Verum, 
Avę Maria, Tantum Ergo, G. W. Massey, Chi
cago, 12 p $0.25 

GIEDOJIMŲ MOKYKLA, kun. T. Brazys, 1920, Tilžė, 
122 puslapių $1.25 

GIESMYNAS, prof. A. Pocius, 1938, L.R.K. Vargoni
ninkų Provincija, 206 p $1.50 

JĖZAU, PRIE MANĘS ATEIKI,. Teodaras Brazys, 
Šv. Mišios 2-ms balsams, 1922, Kaunas, p. 19 $0.50 

KAS BERNELIO SUMISLYTA ir OI, KAS SODAI, 
gaidos, Bronius Budriūnas, 1950, Pašvaistė, Brook-
lyn, N. Y $1-00 

LIAUDIES DAINOS, K. V. Banaitis, H Mišr. chorui $1.00 
LIAUDIES DAINOS, J. Starką. Mišr. chorui $1.50 
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS jauniems pianistams, 

Vytautas Kerbelis, 1950, Buenos Aires $2.00 
MALDA, Br. Budriūno. Mišriam chorui $0.50 
NAUJAS GIESMINELIS, žodžiai Seirijų Juozo, Kaunas. 

I aalis: Adventinės ir Kalėdinės giesmės, 
J. Žilevičius, 1932 $0.50 
n dalis: Gavėnios ir Velykų giesmės, 
A. Kačanauskas, 1935 $0.50 
Il la dalis: Gegužės men. giesmės, 
A. Kačanauskas, 1933 $0.50 
Illb dalis: šv. Sakramento giesmės, y 
A. Kačanauskas, • 1933 . . . . . ; - . $0.50 
Ule dalis: Birželio mSn. giesmės, 
A. Kačanauskas, 1933 $0.50 
IVa. Giesmės į Dievą, A. Kačanauskas, 1936 . . . . $0.50 

OI NĖRA NIEKUR, K. V. Banaitis. Balsui ir 
fortepionui .- $1.00 

PASAKA, VI. Jakubėno (pianui solo), 1947, 
Tuebingen, p. 5 $0.75 

PROCESIJŲ GIESMES: Garbė ir šlove, Linksma Die
na, 4 puslapių $0.05 

PUMPURĖLIS, operete, Serafinas, Pocius, 15 p $0.25 

balsams 

$0.40 
$0.50 

$0.50 

$0.50 

Stankevičius $0.50 

J U O Z O G R U O D Ž I O 

VAIKŲ PASISKAITYMAI, B. R-tė, 1915, Kaunas, 
48 puslapių $0.20 

VAI LĖKITE DAINOS, kun, J. Dabrila, išleido kun. 
P. M. Juras, Boston, Mass., 220 p. $1.00 

VAIZDELIAI, Jonas Kmitas, 1917. Boston, Mass., 64 p. $0.30 
VIDURDIENIO SUTEMOS (Nulis ir Begalybė), 

Arthur Koesler, romanas, 1948, Tuebingen, p. 184. $1.00 
VILIGA1LE, P. Orintaitė, legenda, 1951 m., 46 pusi. $1.20 
VILNIAUS VARPAI, Kazys Bradūnas, "Patr ia" . . $1.00 
VYTIS IR ERELIS, apysaka, Jonas Kmitas, 1946, 

"Darbininkas", Boston, Mass., 576 p : . . $1.00 
LEMAITES RAŠTAI, I t., 1914, Vilnius, p. 391 $1.00 
ŽIEŽIRBOS (eilėraščiai), Liudas Gira, 1921, Kaunas, 

pusi. 109 i $100 
ŽMOGUS, KURIS AMŽINAI KELIAVO, I sąs. A. Vi-

lainis, 1950( Cicero, m., 53 p $0.50' 
ŽVAIGŽDES IR VEJAI, A. Baronas, novelės, p. 238. $2.00 , 
SCENOS VAIZDAI 
AMERIKOS DOVANOS LIETUVOJE, K. V., 27 c $0.15 I 
AUŠRELE, OPERETE, Pranas, "Draugas", 1817 . . $0.10 Į 
BETLIEJAUS STAINELE, kun. J. Snapstis, 1920, 

Kaunas 46 p. $020 
DESENZANO MERGELE, kun. V. Kulikauskas, 1919, 

23 puslapių $0.20 
DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE, Jonas M. Širvintas, 
DU VAINIKU (5 v. tragedija), Dr. J. Navickas, MIC, 

1938, Mariampolė, p. 87 $0.50 
1919, "Draugas". 100 p $0.50 

GIMS TAUTOS GENIJUS, kun* L. Vaicekauskas, 
1919,, Kaunas, 56 p. $0.30 

GYVŲ ROŽIŲ VAINIKĖLIS (4 v. drama), Gėlelė, 
1925, "Draugas" $0.20 

1 TĖVYNĘ, L. Šilelis, 1928, "Draugas" 47 p $0.25 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, drama, A. Matutis, 

"Draugo", 95 p. . . . . , $0.30 
JONUKS, komaida, Vidūnas, 1920, Tilžė, 64 p. $0.50 
JORŲ VARPAI, Vidūnas, 1920, Tilže, 126 p. $1.00 
KARES METU, Pr. A-tis, 1915, "Draugo" sp., 28 p. $0.10 
KAS BAILYS, komedija, Juozas Miliauskas, "Drau

go" 1915 28 p. $0.15 

KO CIA TAIP ILGU (vienam balsui), J. Gruodžio . . $0.50 
Aguonėlės (solo) $0.50 
Ei, jaunieji! (mišriam chorui) ' $0.50 
Mylėk (solo) $0.50 
Op! op! (mišriam chorui) $0.50 
Rugiagėlės (solo) $0.50 

* 
A L E K S A N D R O K A Č A N A U S K O 

Gėriau dieną, gėriau naktį (mezzo sopr. ar barit.) $0.45 ! 

Lakštingalėlė (solo) $0.50 
O, kaip. miela išgirst (arija tenorui) $0.75 i 
Sudiev, Lietuva (mišriam chorui) $0.50 
Tų Mergelių dainavimas (solo tenorui) $0.50 I 
Už klystančius žmones (arija tenorui) $0.75 
Atsisveikinimas su giria (chorui) $0.50 

S T A S I O Š I M K A U S 
MES PADAINUOSIM (chorui), St. Šimkaus $0.5© 
Atsisveikinimas su tėvyne (solo, chorui) $1.00 
Beauštant! aušrelė. Šią nedėlelę (chorui) $0.55 
Dainų dainorėlis (30 liaudies dainų rinkinėlis) $0.35 
Geležinio vilko maršas (duetas) $0.75 
Kareivių daina (duetas) $0.50 
Mergužėlė brangi (augštam balsui) $0.60 
Ne dėl tavęs aš, mergelė (solo) $0.50 
Oželis (chorui su piano) $0.60 
Sunku man gyventi s (solos) $0.50 

Kapinėms iškele bylą 
Mrs. John H. Rice iš Sioux 

City, Ia., apygardos teisme 
iškėlė bylą Memorial Park 
vardo kapinių administraci
jai už tai, kad ji nepriėmė 
palaikų jos vyro seržanto 
JAV kariuomenėj ir žuvusio 
Korėjoj, neg jis yra indėnų 
kilmės. Memorial Park ka 
pinėms nepriėmus, kareivio 
palaikai buvo nuvežti į Wa-
shingtoną ir palaidoti Tauti 
nėse kapinėse. 

R E M K P T E ' D R A U G Ą ' 

/ *t~ra 

• * 

A. A. 

T E K L f i L A T V f t N I E N f t 
(tėvų pavardė -Zagaryte) 
Gyveno S. Indiana Ave. 

Tel. CO. 4-9403 

Mirė gruodžio 15 d. 1951 m., 
3:05 vai. popiet, sulaukusi puses 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Rokiškio apskričio, Suvainiškio pa
rapijos, Janavos kaimo. Amerikoje 
išgyveno 41 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime sū
nus Jonas ir marti Shirley, sūnus 
VValter, duktė Kazimiera, brolis 
VValter Žagaras, brolienė Marijo
na, brolio sūnus Romualdas Žaga
ras (gyvena Kanadoje) ir daug 
kitu piminiu, draugų ir pažfst&mŲ. 
Lietuvoje liko brolis Viktoras ir 
seserys Saliomėja bei Stefanija. 

Kūnas pašarvotas Lachavvicz 
koplyčioje 1 0 7 ^ S. Michigan Ave. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, gruo
džio 19 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Visų Šventu 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, Mart i , Duktė. 
Brolis ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Lacha-
wicz. Telefonas PU. 5-1270. 

RMS9RA 
VIENERIŲ MKTI. MIRTIES 

SUKAKTUVES 

I t 
PAULINA RAŠTUTIS 

(Maziliauskaite J 
Gyveno I n d i a n a H a r b o r , l n d . 

Kilusi iš T a u r a g ė s apskr . , 
Tenen ių p a r a p . , Ausb ikav io 
ka imo. A m e r i k o j e išgyveno 40 
metų. 

J a u s u k a k o viener i me ta i , 
kai a t s i sky rė su šiuo pasau l iu 
mūsų m y l i m a ž m o n a ir mo t i 
nėlė. N e t e k o m e savo m y l i m o s 
gruodž io 17 d., 1950 m. 

P a l i k o l iūdin t ie j i : Vyras 
A l e k s a n d r a s Haš tu t i s , d u k t ė 
Ona. Savage, žcnttus A n t a n a s , 
t a n ū k a i —- J e h e ir Glenn, 
uošviai pp. Savage, sesuo .Ma
r i jona B a r a n a u s k a s , švoger i s 
J o n a s ir j.ų. še ima, sesers vai
kai Mar i j ona Čepulis, Leonas 
ir A n t a n a s B a r a n a u s k a i ir jų 
šeimos, pusbro l i s B e n e d i k t a s 
Poe ius su žmona , g iminės : 
Mykol ina Montvi l ienė su šei
ma, S tan is lovas Kaš tu t i s , jo 
ž m o n a ir še ima . 

Mes, a t m i n d a m i ir apga i l ė 
d a m i jos l iūdną p a s i t r a u k i m ą 
iš m ū s ų t a r p o , u ž p r a š ė m e t r e 
j a s g e d u l i n g a s . šv. Mišias su 
egzekvi jomis šv. P r a n e i š k a u s 
par . bažnyčioje, I n d i a n a H a r 
bor. Ind., g ruodž io 17 d., 1961. 
7:lf> ir 8 vai. ryto ir g ruodž io 
1S d., 7:15 vai. ry to . 

Kvieč iame visus g imines , 
d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s da ly
vaut i p a m a l d o s e ir k a r t u su 
m u m i s pas imels t i už a. a. P a u 
linos sielą. 

I lsėkis ša l to j žemelėje , b r a n 
gioji žmonele , l auk mūsų a t e i 
n a n t p a s Tave . 

I.ifuli: V,via.s, D u k t ė , Sesuo, 
Anūka i . Uošviai , Sesers Vai
kai ir kiti g iminės . 

(šj p r a n e š i m ą įdėjo sesuo 
Mar i j ona B a r a n a u s k i e n ė ) 

l:KDI 

PIRKITE TIESIOG NUT 
MA. NELSON 

— savininko — 

St. (asimir Monument 
(onijiain 

3914 Wesi l l i t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

istm. -ttfSfcS 

AHTHONY 6. PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

1*812 SO. Y V E S T E R N A V E . , C H I C A G O , I L L 
Telefonas GROVEHILL 6-0142 

1410 SO. 50TH AVE., CICERO, ILuU 
Telefonas TOWNHAIX 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALASE 
IT»«<WTrlLMHM5. — B — — — g 

f 

«%m mmmmmmmmmammmmmmmtm^mmmmmmmmnf , vm 
SENIAUSIOS IR MODERNIAUSIO* LIEETUVIŲ ISTrAIGO" 

AMBULANCE DIE&Ą IR NAKTĮ 
4605-0*: SOUTH HEEMITAGE AVENUE 

Tel. YArds 7-1741 — Blshop .7-9481 
4330-34 SOUTH CALIFORNIA A V E N U E 

Tel. Blshop 7-97J9 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JOHN F. EUDEIKIS RADIO PROGRAMOS 
iš stoties WGES (1390 k.) 

Leidžiama kas šeštadionj 
nuo »:15 iki 9:30 va), ryto. 

• •»*j*»*-Ą*jmam 

'j ra 
. *Oo4t lO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EV&NS 
tAIOOrifVlg 01*1KTCtIAI 

6845 So. Western Ave. Air Oonditioned koplyčia 
REpobllo 7-8800 — 7-8001 Automobiliams rtettL 
Tiems, kuris gyvena kltsse miesto dalyse; gausime 

koplyčią arčiau jftsu namų. 

\ 

• • * • % • ' 

**in*$ntį 

KUKANTIEJI YRA NARIAI GHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Aiiii>uiun-Ų imiarnavi-
mas y r a teikiamas 
dien.i i r naktį. Rei-
k ai c. auk i te 
rims. 

Mes turime koplyčiai 
visose . ; fCltioago* i *| i • 
Roselando dalyse Ir 
tuojau p a t a r-
naujam. 

L.ACHAWICZ IR ŠONUS 
2314 VV. 25rd PLACE T e r Vlrginia 7-6672 
10766 S. MICHIGAN AVE. PUUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET Tei. SEeley t-571l 

ALFREDAS VASAITIS-VAMCE 
1446 So. 50th AVE., CICERO, DLL. Tel OLympic H 0 0 3 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 VV. I8th STREET 

Telephone: YArds 7-1911 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PUUman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. UTUANICA AVE. T«L YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTUANICA AVE. T«l. YArds 7-1138-1139 

JULIUS LIULEVIcIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAiayette 8-8572 

LEONARDAS A. EŽERSKJS 
\«<to VV. 46th STREET Tai, YArds 7-0181 

• 

\ 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
Lakštutė (Dainų rinkinėlis pradedamąjai mokyklai) $0.50 Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) $0.50 

(apžalotais viršeliais) šėriau žirgelį (viduriniam balsui) $0.50 
Lietuvos himnas (V. Kudirkos žodžiai ir melodija. Vie

nam balsui su fortepianu pritaikė J. Tallat — ! 

J U O Z O T A L L A K E L P Š O S 

Aš pas tėvelį. Močiute mano $0.25 
Aš toli nuleista — tris dzienas (dzūkų) $0.25 
Balnok, tarne, žirgą — Gerkim, broliai $0.25 
Gailesčio giesmė (tribalsiniam chorui) 
Kad aš buvau mergele — Ir atlėkė sakalėlis . 
Kariogo* aidai (dainų rinkinėlis) 
Keturi suktiniai (šokiai pianui) i .-•; -. U *... 

• • • • • * • * • * * $0.35 
$0.25 
$0.20 
$0.65 

Kelpša) $0.40 
Mergvakario daina — Ei, tėveli, tėveli $0.25 
Močiute, miego noriu — Ei, varge, varge $0.25 
Tautiški šokiai (Kepurinė, Klumpakojis) $0.35 
Tautiški šokiai (Suktinis—Našlys—Noriu miego) . . $0.35 

J U O Z O Ž I L E V I Č I A U S 
VEfcsPKRAE IN HONOREM S. SAKRAMENTI, 

J. Žilevičius $0.60 
ŠVIESI NAKTIS MfiNESIENA (mišram chorui) $0.50 
Cia kraštas liūdnas, nejaukus, Gaudžia, gaudžia auk

so varpas $0.50 
Girtuoklio daina (jumorinė—aukštam balsui) $0.50 
Gundė mane bernužėlis (Iš operetes "Raseinių Mag

dė (K. Puidos) — (augštam balsui) $0.50 
Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) $0.50 
Laisvės Daina (Mišriam chorui) $0.50 
Močiute, širdele (Trio: smuikas, balsas ir fortepia-

nas) — augštam balsui) . . . t $0.50 

" M U Z I K O S A I D A S " 
1. Maršas, pašvęst® D-rui J. Basanavičiui 

Valcas Onutės* Z. 
Polka Marytės B. (pianui). Rinkinėlis $0.40 

2. Vytauto Maršas (Kova ties Žalgiriu) $0.25 

ŽURNALAI ~ T ^ 
AIDAI, Kultūros žurnalas, atskiras Nr. .. r $0.50 
GABIJA, literatūros žurnalas, 1951 m. 1 Nr $1.00 
TĖVYNES SARGAS, 1951 m., III tomas 1(8) Nr. . . $2.00 

PAVEIKSLAI • 

KAUNAS (Kauno vaizdų albumas su Vaižganto 
įžanga) p. 62 y $1.00 

LIETUVA VAIZDUOSE, L.T.B. Hesaeno Apygardom 
leid., 116 p $125 

TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA PAVEIKSLUOSE, 
L.V.C.A., 1937, "Draugas", 24 p. $0.25 

VYTIS, Krasausko (baltas vytis raud. fone) $1.00 

•• 
• » 
•• 
II 

ii 
K 

ŽALGIRIO MŪŠIS, J, Mateikio (spalvuotą?) $0.50 |. 

' 
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/mus 
IŠ ARTI IR TOLI 

A. J. Valstybėse 

DAUGIAU KAIP 20 KRAUJO PERLIGJIMV 

Vytautas Beliajus, 
kurs dar serga ir šiuo metu 
yra JERS sanatorijoj, Spi-

X Gerbiamųjų skaitytojui v a k C o l o > įšieido 38 pusi. 
prašome įsidėmėti, kad kaip j knygelę "Let's Be Marry — 
kasmet, taip ir šiemet, šią i Linksmi bįikim". Knygelėj 
savaitę, prieš pačias Kalė- Į sudetos kelios lietuvių Mau
das, pašto įstaigos būna už- j d į e s dainos, tautiniai šokiai 
verstos pirmosios klasės i r p o r a legendų. Visos dai-
siuntiniais — sveikinimais n o s i r šokiai, taip pat pa-
ir dovanomis. Laikraščiai ir aiškinimai išversti ir į ang-
žurnalai padedami i antrą j„ kalbą, 
vietą. Del tos priežasties 
daugelis skaitytojų gali vie- Julija Bičkūnaitė pus-
ną dieną laikraščio negauti, m e t * v i e š § J° J A V> aplanky-
o kitų diena gauti kartu du i d a m a * v a i r i a s v i e t a s> s a v o 

ir tris numerius. Prašome gimines ir pažįstamus. Gruo 
džio 15 d. išskrido namo i 
savo nuolatinę gyvenamąją 
vietą Brazilijoj. Ji Chicagoj 

už tai nekaltinti administra
cijos ir negaišinti laiko laiš
ko rašymui bei telefonui tei-
raujantis dėlko taip yra. 
"Draugas" kasdien tuo pa
čiu laiku yra pristatomas 
pašto įstaigai. 

( I H I C A G O J E 
Reikia ką nors palikti 

namuose 
Jieško savanorių 

Volunter Bureau of Wel-
fare Council Kalėdų dieną 

Taikos simbolis 
Palmolive rūmai, vienas 

augščiausių dangoraižių Chi 
cagoj, papuošti kalėdiniais 
taikos simboliais. Kiekvieną 
dieną pradėjus temti iš pie
tų pusės augštai uždegama švenčių laikotarpis — ki

šenvagių ir plėšikų rugia- Cook apskrities ligoninėj 1192 pėdų didumo žvaigždė, 
pjūte. Laikraščiuose pilna žij ruošia ligoniams kalėdinius 0 iš šiaurės pusės tokio pat 
nių, kad tą ir tą vakarą šei-i pietus. Reikalinga nemaža didumo kryžius, 
ma išėjus į krautuves pasi- i armija patarnautojų ir pa-
dairyti, kalėdinių dovanų j davėjų, tad taryba atsišau-
nusipirkti grįžus namo ra••l ki į gyventojus prašyda-
<Jo butą apvogtą. ma savanoriai tą dieną pa-

Vakarais nereikia visiems sišvęsti ligoniams. Darbo I £nicaga gavo savo dalį, bū-
išeiii iš narni]. Visuomet tu- bus keturioms valandoms, tent $1,089,305.00. 

Chicaga gavo savo dalį 
Iš valstybinių gazolino 

mokesčių lapkričio mėnesį 

ri kas nors pasilikti bute. 
Jei nėra kam iš namiškių, 

pradedant 10 vai. ryto. 
Siavanoriai prašomi i š 

tai reikia paprašyti kaimy- \ a n k s t o pranešti Mrs. Bvron 
no, kad iš jo šeimos kas' 
ners i.amus padabotų. 

telefonu: ANdover 3-0640 

išleido P. Orintaitės legen
dą "Vilagailę". 

X Šiandien lietuvių pro
grama pei televizija. Tu 

— "Detroit Times" gruo
džio 14 d. laidoje įdėjo nuo
trauką dviejų vyskupų: Lie
tuvos V. Brizgio ir Latvijos 

rintieji televiziją prašomi J- Rancano jų dalyvavimo 

Helon Starr, 4 metų mergytė, Pittsburgh'o vaikų ligoninėje. 
Mergytė serga nepaprasta kraujo liga — hemolytic anemia. 
Ji turėjo daugiau kaip 20 kartų kraujo perliejimą. Šalia jos yra 

motina. * (INS) 

LIETUVIO ODISĖJA 

Be to, vakarais išeinant 
iš namų, kad ir trumpam 
laikui, reikia nuleisti visas 
buto antlanges ir viduje pa
likti nors vieną degančią e-

7,140 policininkų 
Chicagos Policijos depar

tamento sekretorius prane
ša, kad per paskutinius 11 

lektros lemputę. Į tokį butą mėnesių policijos tarnybon 
vagis nedrįs laužtis. 

Riaušių atgarsiai 
Vilnius — Klaipėda — Leningradas — Berlynas 

J. KUZMIONIS 
šiandien, gruodžio 17 d. 2 karai. Mindaugo krikšto su. Neseniai Vokietijos vaka- nėti. Paskutinio apklausinė 
vai. popiet, nepamiršti už- kakties minėjimo proga. Mi- ^ Z Q n ą p a s i ek§ lietuvis, ku- jimo metu, kuris truko 10, šių Ciceroj. Akte apkaltinti 
s i s t a t y t i ant W E R N s t o t i e s į n e j i m a s buvo s u r u o š t a s Pa-1 r i o k r y ž i a u s kel iai nepapras va landų, j a m buvo pas iū ly - > ketur i mies t e l i o admin i s tra -
(Channel 7), kuomet bus ; l a i m - Sakramento katedroje t i i r ypatįngi. ta — Sibiras arba artimųjų cijos nariai (prezidentas, po 
pildoma lietuviškoji progra- gruodžio 16 d. Būdamas Žemaitijoje, jis sekimas. Lietuvis sutiko licijos viršininkas, ugniage-

Federalinės grand jury 
šiomis dienomis baigė pa-, 
ruošti aktą bylai buvusių 
praeitą vasarą rasinių riau-

ma. J. Dažvardienė atpasa- — Binghamtone, N. Y., pateko į sovietų rankas ir, "sekti" artimuosius. 
kos lietuviškas kalėdines lapkričio 1S ir grv^diio 2 d. j progai pasitaikius, grįžo į T U A * , ^ . , , tftH nacio* fei. 
f*.o/ii/»iioa ir. nont^^ina v i;^„„;„ &„ T , ™ „ « ~ r„w«r,j. I vju; . , i..,« _*«^^ „«; metuojau, los pačios sei tradicijas ir papročius, F. lietuvių šv. Juozapo parapi- Vilnių, kur studijavo uni 
Manelienė panioš Kūčių sta- jos ribose buvo pravestas rū, versitete. Baigęs studijas, 
lą ir dvyliką valgių, o Šv. j bų rinkimo tremtiniams va buvo paskirtas į Klaipėdą. 
Kazimiero akademijos stu-1 jus. Suaukota daugiau kaip Tačiau neilgai čia dirbo, nes 
denčių choras giedos kalėdi-1 800 svarų, kurie pasiųsti netrukus buvo išsiųstas į Le 
nes giesmes. Programa tęsis Balfui. Rinkliavai vadovavo ningradą studijų pagilinti, 
pusvalandį. i kleb. kun. Kranchvičius. Grįžęs iš marksizmo — le-

X Teisėjas Jonas Zuris,! — V. Rocevičiaus Cleve-' ninizmo studijų, nieko bend-
Al. Kumskis ir Smardakas landė (namų adresas 7117 
dalyvavo vidurvakarių de- Lawnvie\v Ave.) veda spau-
mokratų partijos bankete, dos kioską, kuriame galima 
kurio dalyviai už biletą mo i gauti visi katalikiški laikraš 
kėjo po šimtą dolerių. Ban- čiai. Kioskas atdaras kiek-

71 ro neturinčių su jo profesi-

mos padedamas, jis iškelia
vo ir laimingai pasiekė Ber
lyne vakarus. Lengviau at
sikvėpė. Galvojo apie toli
mesnę kelioinę, Jresitikėda-
mas ką nors iš giminių su
tikti. 

"Draugas" padėjo 

ketas buvo Conrad Hilton 
viešbutyje, Chicagoj. Banke 
te svarbiausią kalbą pasakė [ 
F ra n k McKmney, naujasis 
demokratų partijos centri
nis pirmininkas. Dalyvių a-
pie du tūkstančiai. Jų tar
pe dalyvavo (su specialiais 
kvietimais) ir lietuviai re
daktoriai — L. šimutis, Dr. 
P. Grigaitis ir M. Vaidyla. 

X "Draugo" bendradar
bių klubo vakaras, kaip ži
nome, įvyks 1952 m. sausio 
6 d. Sokolų salėj ir progra
ma prasidės 4 vai. popiet. 
Bus premijos įteikimas ro
mano laimėtojui, o literatū
rinėj daly dalyvaus B. Braz 
džionis, H. Kačinskas ir A. 
Gustaitis. Operos solistė I. 
Motekaitienė patieks naujų 
dainų programą. Grieš Pakš 

vieną sekmadienį šv. Jurpio 
parapijos salėj. 

ja, Vilniuje sužinojo, kad, y i s a i netikėtai Berlyne į 
yra sekamas ir net numaty r a n k a s pateko "Draugo" 

dienraštis. Atsitiktinai vietas ištremti į Sibirą. 
| Vakarus 

pazjstamus įsigijo naujus 
— J. Užtouraitiene, bu v. asmens pažymėjimus ir, v te 

ilgus metus Lietuvoj ir trem n o g lenkų šeimos padeda-
tyje mokytoja, dabar gyve- j m a s , išemigravo į Lenkiją. 

nam^ numeryje buvo pas
kelbtas adresas vieno jo bro 

^ . ! k ! . . . n e I = U ^ m a ! ' . . . ? ! ! : "o, gyvenančio Vokietijoje 
ir norinčio išemigruoti į 
JAV. 

sių viršininkas ir miestelio 
advokatas) ir trys policinin
kai. Visi kaltinami peržen
gimu federalinio įstatymo, 
kuriuo garantuojamos gy
ventojų civilinės teisės* 

Kaip žinome, našės kilo, 
kai viena negn* šeima iš
nuomavus butą apąrtmente 
6139 West 19 St. jau buvo 
pradėjus krausrytis. 

Nauji autobusai 
Chicagos Motor Coach Co. 

įvairiose susisiekimo linijo
se paleido į tarnybą 31 nau
ją autobusą. Visi autobusai 
turi diesel hydraulinius mo-

buvo priimta 420 naujokų, 
o tuo pačiu metu mirė, re
zignavo iš pareigų arba bu
vo atleisti į pensiją 321 po
licininkas. 

Šiuo metu Policijos depar
tamente yra 7,140 policinin 
kų, 353 civilinių tarnautojų 
ir 137 sargų gatvių sankry
žose. Pastarųjų tarpe didžiu 
ma moterys. 

NEMOKAMAS 
ANGLŲ KALBOS VADOVO 

PRIEDAS 
Paaiškėjus, kad I dalyj (Angly kal

bos pagrindai) teikiamoji medžiaga silp
nai mokantiems angly kalbą, ypač nesu-
sigaudantiems gramatikos terminuose, 
reikalinga platesniy paaiškinimy, leidy
kla nutarė leisti atskirą nemokamą pa
aiškinimy priedą, kuriame tilps atsaky
mai j leidinio prenumeratorių klausimus. 
Sj priedą gaus tik asmenys, užsisakiu
sieji nemažiau kaip 15 sąsiuviniy (maž
daug I dalies apimtis), už juos sumokė
ję ir pareiškę pageidavimą kalbamą prie
dą gauti. 

Šia proga pranešame, kad nuo Naujy 
Mėty dėl pabrangusios spaudos atskiras 
veikalo sąsiuvinys kainos 75c vietoje da-
bartiniy 60c. Taip pat būsime priversti 
pakelti atitinkamai ir prenumeratos kai
ną. Tačiau kas užsisakys veikalą dar 
šiais metais betarpiškai leidykloje, gaus 
jį visą sena kaina. 

\VORD a n d P H R A S E 
6660 West 147th Street 

Tinley Park, 111. 

METINIS IŠPARDAVIMAS 

K a l e d i j Š v e n t ė m s 
Didele nuolaida visokiems 

nanti S. Bostone (175 Bo-
wen St.) po operacijos ilges 
nį laiką negalės eiti į darbą. 
Jai reikalinga pagalba. 

— Dr. J. Januškevičiaus 
straipsnį apie ąžuolą "Baub 
lį" Dijonizo Poškos dvare į-
sidejo lenkų laikraštis 
"Gvviazda" (nr. 50, šių me
tų ), išeinantis Philadelphi-
joj. 

Lenkijoje savo profesijoje 
dirbo dvejus metus. 

Tačiau NKVD visą laiką 
jj sekė ir pradėjo apklausi-< 

Afrikoje 
— Cpi. K. Vaičiulaitis, lie 

tuvis, tarnaująs svetimšalių 
legione, po operacijos sveik 

j ALBINAS BtNIULIS 
i ATI*~XA PERKRAUSTYMU8 
i 

Ir ivairiy daiktų pervežimas. 
Taip pat persiunčiame į užsienj 

pakietelius įvairaus maisto. 
Krieptis: 

«W4 SO. HALSTED STB. 
Tel. DAnube 8-3245 

Dar jam begyvenant Vil-

sta, bet dar pasilieka ligo-
Lituanistikai įvesti į j nineje. Paskelbus jo adresą 

parapinę Apreiškimo mokyki "Drauge" jis gavo visą eilę 
lą (Brooklyne) Tėvų Komi-, laiškų ir džiaugiasi, kad tas į niuje, ^atvažiavo į svečius 
tetą sudaro: pirm. Pr. Nau--Į nuskaidrino jo gyvenimą, f motina ir sesuo. Tuo pačiu 

K. Vaši ! 

torus ir automatinius vedin-
Tuojau paraše savo bro- j tuvus. 

liui laišką. Iš jo sužinojo a-
pie kitą brolį, gyvenantį An 
glijoje. Nudžiugo, kad trem 
tyje nebus vienas. 

Iš Berlyno jį pervežė į Vo 
kietijos anglų zoną. Iš čia. 
jei sąlygos leis, mano emi
gruoti i JAV. Yra gabus, 
darbštų P, mokąs įvairių kal
bų ir mano gauti darbo sa
vo profesijoje. 

Šeimos likimas 

g ė r i m a m s 
Apsirūpinkite gėrimais dabar, pasinaudodami nuolaida ir 

galėsite būti ramūs per šventes, kai atvyks jūsų draugai, 
gimines ir pažįstami. 

Turimo* gėrimų vietos gamybos ir įvairių rūšių užsieninių: 
prancūziškų, ispaniškų, portugališkų, daniškų ir kitų Europos 
ir Pietų Amerikos kraštų. 

Galėsite apsirūpinti ir seniausiu Prancūzijos brandy 
"NAPOLEON" BRANDY* 

PIRKITE LIETUVIŲ KRAUTUVĖJE 
BILL K#S LIQUOR AND TAP 

WM. J. KAREIVA — savininkas 
4644 So. Paulina Str., CMcago 9, III. 

jokaitis, vicepirm 
liauskas, sekr. J. Žukas ir 

to ir Akelio kapela. Veiks ir j nariai, 
turtingas bufetas. Maironio vardo /mo-

AUSTRIJOJ 
— Ignas Lapšys, buvęs a-

X Pranas Bujanauskas, tykios Brooklyne tėvai iš- teitininkų rūmų . administra 
Šv. Petro parapijos Keno-
sha, Wis., vargonininkas, y-
ra labai pasišventęs Vargo
nininkų Sąjungos reikalams. 
Jis yra centro sekretorius-
iždininkas ir įsijungęs į Chi 
cagos lietuvių muzikų veik
lą, dalyvauja provincijos su 
sirinkimuose, įnešdamas gra 
žių sumanymų muzikų ir 
chorų veikimui pagyvinti, 
ir kitais būdais talkina cho
rams. 

X Juozas Miknc'-is, rašy
tojas, sveikindamas ''Drau
gą" šv. Kalėdų proga, at
siuntė ir šventėms pritaiky
tą eilėraštį. Kalėdinius ei
lėraščius atsiuntė ir poetai 
M. Vaitkus ir K Bradūnas. 

X Antanas Gustaitis,' hu-
moristas-aktorius ir rašyto
jas, su savo naujausiais kū-j Lituanistikos Instituto 
riniais atvyksta į "Draugo"' vadovybe (Brooklyne) iš^ 
literatūros švejntę sausio, rinkta tokia: pirm. dr. V. 
mėn. 6 dieną Sokolų salė- j Vilimas, L. Dambriūnas ir 
je. I A. Mažiulis. 

rinko naują komitetą, kurį 
sudaro A. Reventas, Z. Ado
maitienė, J. Vilpišauskas, 
A. Milaševičius ir K. Vasi
liauskas. 

— Spaudos Klubas Brook 
lyne nutarė ateinančiais me 
tais suruošti Vasario 16 mi
nėjimą ir ta proga paminė
ti klubo 15 metų veiklos su
kaktį. 

— Dr. J. Petronis, žino
mas Lietuvos žemės ūkio 
darbuotojas ir katalikų vi-

torius, serga džiova ir dėl 
to niekur iš Austrijos nega 
Ii išemigruoti. Jis yra sa
natorijoje, o šeima (žinoma 
ir du maži vaikai) gyvena 
D. P. stovykloje. Reikalingi 
paramos. Jų adresas: Kuf 
stein, DP Camp, Tirol, Aus 
tria. 

r«fMAJUJ 
— Lietuvos Mmi»trc dr. 

K. Graužini sveikino Vene-
zuelos Lieiuvių Bendruome 

metu tėvas ūkininkas su sū
numi ir dukteria buvo iš
tremti į Sibirą. 

Po trijų mėnesių tėvas iš
trėmime mirė. Brolis ir se

suo po dviejų metų grįžo į 
Lietuvą. Motinai buvo parū 
pinti nauji doklimentai. 

Tiek tuo tarpu pirmųjų 
žinių. Vėliau, jei teks su 
juo susitikti, parašysiu dau- i j ^ 
giau 

G f t l I Ų G R A Ž I Ų 
• »KKTTK M OI7tACTSRr 
K901 S. Wentwortb Ave 

Beverly Kilis Florai Co. 
HT'dson 2-2224 

Įsigijimui geresnių baidų ir namų reikmenų, lankykite savo 
kaimynine krautuvę. Jūs visuomet galite pasitikėti, kad busite tel' 
singai aptarnauti ir ui žemesnes kainas. Pas mus yra garsių fir
mų kaip Universal Gas plytos, Englander, Sealy ir Columbia lovų 
spiruokles ir ma trasai ir daugybe kitų žymių firmų gaminių, kurie 
yra perdaug skaitlingi, kad juos galėtume čia išvardyti 

i'KKHKAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR 18 TOUMESNU) 

^ISY-ANCHŲ 
T RIS 1»,GA PATYRIMĄ 

fUOZflS NAUJOKAITIS 
6819 So. RockwelI St. 

CdTOAGO 29, ILL 
Tei. WAlbrook 5-9209 

SOUTHV/EST FURNITURE CO. 
6200 South Western Avenue 

Atidarą pirmadienių ir ketvirtadienių vakarais iki 9:30 ir 
sekmadienį nuo 11 vai. dieną iki 5 vai. vak. 

— ^ i 

suomenės veikėjas, su šsima nes atstovų suvažiavimas 
i š B r c c k t o n o pers ikė le į S 
Bostoną. 

— Juozapas ir Pranciška 
Kratavičiel Detroite Mich., 
atšventė savo vedybinio gy
venimo 51 metų sukaktuves. 

l i n k ė d a m a s r e i š s e m i a m o s 
energijos Lietuvos laisvini
mo darbe. 

— L. Graužmiene, lapkri
čio 9 d. buvo pakviesta da
lyvauti p. Prezidentienės 
Trueba surengtame diplomą 
tiniame poni" nriėrr.ime. 

— Didysis dienraštis "EI 
Dia" tęsia C. Veraxo straip
snių seriją apie padėtį oku
puotoje Lietuvoje. 

Paveskite minus savo rūpesčius, j 
ruošdamiesi keliauti Amerikoje, j 
vykti \ Europa ar kita kurią šalĮ. j 
Parūpiname keliones bilietus: lai- r 
vais. lėktuvais, traukiniais, au- j 
tobusaia. Atsipalaiduojate nuo rū- ' 
pėsčių ir nereikia daugiau mo- | 
keti. Organizuojame ekskursijas • 
su viešbučių aprūpinimu. P e r - j 
siunčiame pinigus į užsieni. j 
SEGHETTT TKAVEL BtTREAU | 

Teief. YArds 7-8278-3279 
24*4 So. Oakley Ave. 

(netoli "Draugo" redakcijos) 
CHICAGO 8. ILL. 

Taupykite saugiai ir užtikrinsite savo ateitį . . . . 

STANDARD DABAR MQKA 
DIDESNĮ DIVIDENDĄ 

TURTAS $81,000,000 
ATSARGOS FONDAS $2,900,000 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation bei Federal Home Loan Bank System narys 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, kampas Sacramento Avenue 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas 

v įstaigos Valandos: 
Kasdien nu 9-tos valandos ryto iki' 4-tos valandos popiet. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 8-tos vai. vak. 
Trečiadieniais visai neatidaroma. 
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