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e Prasidėjo
Rnsii Šnipu Teismas

SENSACINGA GANDĄ TYRINĖS
SUSIJAUDINĖS KONGRESAS

SARAJEVO, «<uodž. 2. —
Vakar islorin'ame Jugoslavi
jos miaste Sarajevo prasidėjo
"liaudies i^sr-e'' viešas pro- WASHINGTON, gruod. 5. kiek laiko medžiagą patie
casas prieš 12 Rusijos pilie — Pereito penktadienio va kęs FBI, kuri veda tyrinė
čiu, kaltinamų 'vairiais nusi- kare Amerika ir pasaulis įs jimą.
NEW YORK, gruod. 5. —
Šita rusų daina yra seniai
A UN visuotiniame susirinki- žinoma ir nieko apgauti nekaitiniais prieš Jugoslaviją. Į girdo naują sensaciją. Ir šį Jordan reveiiacijos per ra
M me šeštadienį buvo svarsto- į begali, nes visi jau įsitikiPirmą kartą po Rusijos šnipų kartą sensacija yra ne kas- diją sujaudino kongreso na
teismo Kanadoje Rusijos šni dienine. Buvęs Amerikos ka rius. Atominei energijos ir
mas tolimesnis politinių pa no, kad niekas negrįžta į sa
pinėjimo metodai vėl bus iš rininkas G. R. Jordan pa antiamerikinei veiklai tyri
bėgėlių (DP) likimas juos vo krait% todėl, kad bijo
vilkti viešumon šitame teis skelbė, kad
globojančiai IRO organiza persekiojimų ir mirties.
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įsakymu Rusijai buvę per komitetų pradės bylą tyri
jokios tarptautinės proble
sidedant
tebuvo
žinomos
tik
ti iš savo kraštų i Rusi
duota daug atominės ener nėti. Bet kas iš to. Rusija
mos, nes daugumas jų nori
oenkios pavardės. Jų tarpe
jos priverčiamųjų darbi?
gijos paslapčių ir urani- gavo ką jai pasisekė išgau
grįžti į savo kraštus, bet va
buvo vienas serbų ortodoksų
stovyklas.
jaus rudos.
\ ti, o Hopkins, įtakingiau
karų valstybių agentai jų
dvasiškis
ir
sovietų
ambaaaRusų atstovas galėjo į tą
Buv. karininkas Jordan sias, galingiausias ir myli
neleidžią, nes tos valstybės
dos Belgrade kultūrinio s k y - Į ^ ^ ^ m 3 m . J i s b u . miausias ano mato preziden
priekaištą atsakyti tik kal
nori vergų darbui, o paskui
riaus vedėjas.
tinimu, kad britai varo prieš
vo paskirtas į Great Falls to patarėjas, jau yra miręs.
kareivių karo su Rusija pro Rusijos vyriausybę buv. na
Visi kaltinamieji esą buvę aviacijos bazę, i i kurios per
ga. Kita gi DP dalis esanti cių propagandos ministerio
emigrantai arba jų vaikai, pa Aliaską buvo lėkdinami Ru Jei ši sensacija pasirody
karo nusikaltėliai ir negrįž Goebelso tipo propagandą.
bėgę iš Rusijos po revoliuci sijai pagal lend-lease įsta tų tikra, tai nereikėtų ste
bėtis, kad Rusija jau dabar
ta į savo kraštus bijodami
jos ir apsigyvenęs Jugosla
tymą
duodami
lėktuvai.
Vie
Po karštų rašo ir anglo
turi atominę bombą ir ją
savo tautų keršto. Jiems jo
vijoje. Po šio karo jie paklau
ną
kartą
jis
pradėjo
įtarti,
jiems padėjo įsigyti aukš
kia globa nesanti reikalin kalbų UN susirinkimas nu
sė Rusijos kvietimo grįžti į
Rusiją ir buvo padaryti rusų kad rusų lakūnai ir kitas čiausi šio krašto paslapčių
ga, nes jie turį būti išduoti tarė, kad IRO veiklai pasisavo kilmės kraštų vyriau- baigus DP globą perima spepiliečiais, tačiau buvę užver rusiškas personalas į tuos saugotojai. Hopkins kelis
cialus UN komisaras.
buoti šnipinėti ir palikti to lėktuvus krauna labai daug kartus buvo pas Staliną ir
sybėms.
bagažo ir visas tas bagažas tas jį buvo sužavėjęs iki
liau gyventi Jugoslavijoje.
Pirmą teismo dieną orto apsaugotas diplomatine ne kaulų smegenų. Nemažiau
Nežiūrint to žavėjosi Stalinu ir Rusija ir
doksų dvasiškis jau prisipaži liečiamybe.
nęs prie kaltės. Prisipažinęs fakto, kad diplomatinis ba- Hopkins žmona.
Viena firma taip pat paįvykus sprogimuii duju kasykloje Aiie*town, Pa., padaryta $ioo,- į ir k i t o dar kalėjime būda- g g " * * * £ TSJ^J!^
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I a ii M! A I Wu>L UU3 mi i užsieniuose ir užsienių koressu tos apžvalgos sudarytojo naujų išsiveržimų nebebus.
d
tPall CiMĮ I t I M M U J (UI U pondentai turi visas surfisie- planų nuorašų ir fotografi- ' *"** bendrovės Amtorg
šį kartą deganti masė iš
savo tarnautojo Devan ko
ROMA, gruodž. 5.—Vati- kimo galimybes žinioms į už- jų. Daugumas tų dokumentų * * * * • • nupirkęs iš jos 220
KEY WEST, grud. 5. —
mentarais. Straipsny tvir vulkano išsiveržė per 4 nau
buvo su užrašu -slaptai", g * * "rangaus, oksidų ir
tinama, kad naujo karo at jus kraterius ir tekėjo že Prezidento spaudos sekreto kano žinių agentūra įspėja sienį perduoti.
Ta proga jis pamatęs ir Ha- 500 svarų uranijaus nitratų.
— o —
veju komunistų
agentai myn gana lėtai ir ne taip rius prasitarė spaudos ats pasaulį neapsigaudinėti KiVisa tai buvę pasiųsta t
Amerikoje esą mobilizuoti plačia svore. Gyventojai iš tovams, kad atostogaujan nijos komunistais, nes kas] + JAV teikiama Graikijai rry Hopkins laišką, kuria Great Falls, Mr. vieno rume
ir paruošti įvairiems sabo artimų kalno apylinkių pa tis prezidentas su artimiau mano, jog galima rasti kokį pagalba
yra
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Tą pat buvę padarę ir riausiu turtu. Artimiausi du
8
būklei pagerinti
^
MannatUn
d i s t r i k t o ] nas, firma atsiklaususi kanaciai prieš karą, bet jųi miesteliai, Bronte ir Malet- šimams, kuriuos jis turi ar ankščiau įsitikins, kad statomos ligoninės, sanatoriro departamento ir daugiau
kongresui sausio skaudžiai suklydo.
jos, tiesiami keliai, išvalyti vadas, kur buvo vedami ato- tam agentui uranijaus ne
veiklą buvę galima greit su- to, rengėsi taip pat kraus įteikti
paraližuoti, kadangi nacių tytis, bet atrodo, kad lavos men.
Vatikano misijų informa uostai, ūkininkai mokomi ge minės bombos tyrinėjimai
pardavusi. Karo departa
Jordan taip pat tvirtina, mento laiško turinį atsisakė
agentų buvę nedaug ir juos srovė jų nepasieks, jei ne Nors kategoriškai dar netei- cijų centras taip pat prane- riau įdirbti žemę, grąžinami
susekti nebuvę sunku. Ki bebus naujų išsiveržimų, j
neoficialiai ša, kad yra baimės, jog į vietas partizanų išvaikyti kad jo žiniomis į Rusiją tuo paskelbti, nes jis esąs kon
tačiau
keliu buvo išsiųsta 2,850 fidencialus.
taip būsią su komunistų Pirmiau išsiveržusi lava jau i tvirtinama, kad prezidentas Mandžiūrijoje reikia laukti j pabėgėliai.
agentais, kurių esą labai yra sukietėjusi ir toliau ne- § r a p * * ^ nuomones, jog naujo katalikų persekiojimo.
• Jugoslavijoje išleistas svarų uranijaus rūdos, nau
Tas firmos pareiškimas
dojamos atominei
bombai
daug, daugumas jų esą Ame beteka.
biudžeto cteficitui sumažin- Iki šiol katalikui veikla dar įstatymas, pagal kurį kiek gaminti.
H. Hopkins jam as rodo, kad Jordano tvirtini
rikos piliečiai ir labai gerai
žmonių aukų nėra bet t i r e i k & J ^ ^ m o k e s c i u s > naudojosi laisve didžiuosiuo vienam gimusiam vaikui rū meniškai įsakęs visus tuos mas apie uranijaus siuntimą
disciplinuoti.
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su Rusija tie agentai tik
Harbine, Sinkinge Kirine ir',da 2000 dinarų ($40). Dar- siuntinius praleisti ir savo per Great Falls bazę yra teiDabar visuomenei
riausiai pradės krašte vys sunaikinti kalno apylinkėse s u m a ž i n t i be pavojaus kraš>- Mukdene, nors ' kaimuose bininkės ir bedarbių darbinii vyresniesiems nieko nepra-1 ringas.
tyti didelę sabotažo akciją, buvę sodai ir vyiraogynai. t o g e r o v e i i r s a u g u m u i n e s ą bažnyčia'jau yra labai nu- *ų žmonos gauna dar spe- nešinėti apie pastebėtus da- tik įdomu žinoti, kokį vaidEtna yra vienintelis gy- ffalfma
kuri sudarys didelį pavojų
kentijusi — ten persekioja- cialų 600 dinarų priedą kasjlykus.
meių tame visame reikale
va* ugnikalnis Europoje ir
saugumui.
Iš nesenų prezidento pa mas vykstąs visiškai nesle- mėnesį per 6 mėnesius mo- j Jordan gi ne tik rinkęs suvaidino Hopkins ir ar jis
iš jo jau yra buvę virš 80 sisakyme esą aišku, kad jis piamai.
j tinos ir vaiko maistui sus- reikalingus dokumentus, bet t a i d a r § vien tik savo riziišsiveržimų.
vėl prašys kongresą išleisti
Londone skelbiamos ži- tiprinti.
vedęs įvykių dienyną. Prieš ta
reikalingus įstatymus
tei nios, būk tai gautas iš pran- —-—-—-——---—--——--—-———-—-———--------——•
——;—
singiau paskirstyti krašto
pajamas, atšaukti Taft —
PIKEVTLLE, gruod. 5. —
vakariečių zonas iš rytų at
Kentucky anglių kasyklų
LONDON, gruod. 5. — Hartley aktą, priimti svei su komunistine kinų vyriau
— Visi katalikų Bažnyčios kardinolai gavo formalų bėga kasdien apie 400 žmo
savininkai sutikę su J. Le- Anglų lordo Beaverbroak katos draudimo įsatymą, ci sybe misijonierių veikimo
pakvietimą atvykti [ konsistoriją gruodžio 12 d. Konsi nių.
wis reikalavimais ir greit laikraštis Si^iday E&oress vilinių teisių sulyginimo įs laisvei apsaugoti.
storijos metu popiežius paskirs tris kardinolus legatus
numatomas sutarties pasi labai nepatenkintas UN no tatymą ir teikti didesnę feKALENDORIUS
deralinę
paramą
elektros
šventųjų Metų durims atidaryti trijose didžiose Romos
rašymas. Derybose su ta sa rais kontroliuoti
kolonijų
Gruodžio 5 d^: ftv. Sabas,
stotims
statyti
ir
potvy
bazilikose.
vininkų grupe angliakasių valdymą ir pataria Anglijai
NEW DE\HĮ. gruod. 5.—
Senovės: Kvielis ir Daita.
;
niams
kontroliuoti.
—Darbo statistikos biuras skelbia, kad bedarbių skai
unija pirmą kartą aiškiai išstoti iš tokios organ zaciIndijos premjeras, parvykęs
Gruodžio 6 d.: fcv. Mika
—c*—
čius
mažėja
ir
biznio
perspektyvos
ateinančiais
metais
patiekusi savo reikalavimus. ios. kuri dabartiniu metu
š kelionės po Ameriką, per
lojus. Senovės: Tolutis ir
Jie esą šie: 95 cnt. atlygini vra nasirodžiusi kvaila ir
radiją užtikrino savo tau- esančios gana šviesios.
Visgirė.
— Kinijos nacionalistų vyriausybė apleidžia Chengtu
mo pakėlimas valandai, 15 pavoiinga institucija. Daly
tiečius, kad savo kelionės
ORAS
cnt. nuo tonos daugiau mo vaujant jos darbuose, Ang
metu jis nepasirašęs jokių pakeliui į Formozą. Chang Kai-Shekas vėl perėmė pre
Giedra. Temperatūra be
kėti angliakasių socialiniam lija dirba pati prieš save.
Saulė
teka
sutarčių, nepadaręs
jokių zidento pareigas, kol einąs prezidento pareigas Li lan- pasikeitimų.
fondui ir 8 vai. darbo diena.
Iš tikru iu, esanti apgai TRIESTE, gruod. 5.—Ju įsipareigojimų, bet tos ke kyšis Amerikoje,
i7:01, leidžiasi 4:21.
Unija iš savo pusės garan lėtina padėtis, kada kokie goslavijos valdomos Tries lionės metu buvę padaryta — r. S. ir Filipinų vyriausybių atstovai pradėjo pasi
tuoja netrukdysianti garny- eigiptiečiai. meksikiečiai, ru- to zonos mokytojai savo daug daugiau, negu galėtų tarimus dėl karo medžiagų Filipinams suteikimo. Pasi
bos darbo sustabdymais
sai ir įvairūs kiti aziiatai k o n f e r e ncijoje pasisakė už duoti sutartys ar įsiparei tarimai vyksta Maniloje 4r nustatys, kokią dalį gaus FiŠiandien savininkų atsto- manosi erenau moka tvarkv- „, , - ,
....
gojimai. Bet kas tas daug! lipinai iŠ Kongreso paskirtų 27 mil, dol. Filipsams, KoT, , . ,
KaIedų
nalkinim
Kaled
vai susitinka su J. Lewis ti žmonis likimą, neffu angP«
^U daugiau ir kas tas, kas yra rėjai ir Iranui kariškai pagalbai .suteikti.
— Trys japonų karininkai, grfžę iš Sibiro karo be
Washingtone deryboms ga- lai. šakalai išdriso šokti ant švenčių atostogos mokyklo- esmingesnio ir ilgai tverian
lūtinai užbaigti. Visa dery- liūto todėl.' kad mano ji jau s* sutrumpinamos į tris die- čio Pandit Nehru aiškiai ne laisvių stovyklų, tvirtina, kad rusai ruošia bylas 10,000
japiių, kaltinamų karo nusikaltimais,
bu paliesta kasyklų grupė' <*timoant. Laikas esa paro- nag ir vaikams dovanų da» pasakė.
Jis tik pabrėžė kategoriš
iškasanti per metus apie 2 dvti. kad ansrlu liūtas yra linimas ir tradicinė Kalėdų
— Radio komentatorius Sidney Waltoft skelbia, kad
mil. tonų minkštos anglies. <rwa«. pai&ms ir gali dar eglutė nukeliama į Naujus kai, kad Indija neprisidės nė greit atsistatydins iždo sekretorius Snyder *r valstybės
prie vieno valstybių bloko,
Jei šios žinios yra visai smarkiai staugti.
i , , . . «,
.
,.. ,
sekretorius D. Acheson.
MetUa
nUt imo
tikros, tai angUes streiko ftiU anelu pvkti iššaukė
^°
f
***** nes dabartiniu momentu tas
— Sfeusio 26 d. Indija bus paskelbta respublika, nes tą
frontas yra pralaužtas ir UN koloniiu valdymo prie-j ~ panaikinti Kalėdas ir jų tik padidintų ir taip jau di
angliakasių) vadovybė išplės žiūros komitetas, smarkiai atsiminimą ištrinti iš vaikų deliame laipsny esančią bai dieną įsigalioja naujoji konstitucija. Iškilmės busiančios
mę.
labai kuklios.
iš savininkų geresnę sutartį, kritikavęs anglų'kolonijas. I atminties.
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KOKIA BUVO JOSU LAIMINGIAUSIA DIENA
Ona Ribiniene: — Kada būti laimingas, jei dar kartjaunesne buvau, buvau ir lai- j kartėmis įkvėpimo maldoje
mingesne.

Dabar

pavargsti įmoki rasti,

t e g u a š V i e n a ir i g i a u laimesi DUVO, s e i m a V i s a |

pasveikinimais.

C.-aiiai ifcdckoruotoa.

greit, nebesinori nei eit kur, j Stasys Pankauskas: — Nej žinau... Gal neturėjau... O gal,
n e į ką.
Uršule Urboniene: — Lap- i kai prieš pusmetį
likau
kričio 16 diena, mano vestu- |"grandpa": mano duktė susivių diena.
lauke dukters.
Gilbertas Milašius:—KasOna Bendikiene: — Lai
mėt turiu laimingą dieną, tai mingiausios dienos būtų damano gimtadienis, liepos 28;bar prasidėjusios: vaikus
d. Blogiausia diena buvo 1944 'išauginom, bet — vyras mirė,
m. lapkričio 27 d.: tada su-:ir dabar — gedulas akyse,
sirgau, turėjau beveik 104 Antanas Rucas: — Linkslaipsnius karščio, žinai; Pran miausia diena buvo, kai "žecūzijoje vokiečiai mus dujo- nijausi". Prelatas Krušas
mis pašėrė. Kol jaunas buvau, "suženijo" mus, vestuvės bu
tai dar nieko, o dabar — ne- vo gražios,
bėra sveikatos.
Juozas Leščiauskas: —
Anieke Petkienė: — Aš ne- Man viskas gerai einasi. Kai
J
i - ^ ; « « ^ , dienos.
,i;««^o Ką
lTo jauni
l a i m i buvome,
h i i v n m p rodosi,
rnHnai dauHnnSesuo Clarclla liudija
Arnold Larscn teisme, La Crosse, Wis., tei
turėjau laimingos
gėjui R o l a n d s t c n l c k Iausantis L n r s o n n u ž u d § D r J a m e s McLo0 ne
išvargau,

lietuviškais

iie3uo

viena.
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Emerg.: Tel. KEdzie 8-2868

Dr. Emily Y. Krukas

Akių Specialistas
Laikomas Pasitarimui

GYDYTOJA IB CHIEURG1

4146 Archer A ve.

CAnal 6-0523, Platt Bldg.

CHICAGO, ILLINOIS
TeL LAfayette S-Stlf
VaL: pirm., antrad^ ketr.. U — S i *
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*AJu.: 10-13 rvt«; 2 ^ . 7-9 P. M.
težinosiu, kam tą kitiems pa- gyveno, išeidavom visi. Jau-i Lioone grasinanti laišką, kaltindamas jį del savo vaiko mirties,
3147 8. Haltffed St., Chicago
šakoti.
čiausi laimingas, kai duktė-į
(Acme)
m
Trečia*. Ir šeštadieniais
Alfonsas Budri kas: — Lai- riai vaistinę atidarėme.
!
'
TfR. VAITUSH, Opt Flrmad.,Valandas:
8—8 popiet
mingiausia diena buvo, kai Pranė Baiandienė: - Dar
PADIRBĖKIME GARANTIJOMS' « M ) B !
L I E T U V I S
« *ženijausi".
i
Smagios vestu- aš neturėjau laimingiausios
vės buvo Šv. Jurgio bažnyčio- 'dienos. Kai turėsime savo
4,
je. Dabar auginu du gražiu namą, savo automobilį, pini- i Nuo 1948 m. birželio men. ti lietuvis garantijų gaut£.
GYDYTOJAS IB CHTRURGAS
sūnų, va ir laime.
,gų, tada turėsime laimingiau- BALF-o įstaiga Amerikoje! Radę Naujajam Pasauly
J420 H. Marquette Rd
Emilija Smolinskiene: — sią dieną. Buvo linksma, kai intensyviai dirba tremtinių sau namus ir buvę tremtiniai
Per paskutinius 22 metus nuo | sūnus, kai duktė baigė mo- emigracijos reikalais. Pagal lietuviai dabar turės paskuOfiso TeL: PRospect 6-6446
Mano 30 metų praktikavimas
Re*. TeL: HEmlock 4-3150
mūsų vedybų turėjau daugjkyklą, kai vyras gavo laips- .vadinamąjį Public Law 774, j tinę progą likusiems Euroyra j u m s garantija
VALANDOS i
laimingų dienų. Sunku būtų Į nį. Linksma ir kai čekį gauni, iš Europos j Ameriką jau iš- poje pagelbėti, drauge su aI'ahng-vtna aktų įtempimų, kuris
išrinkti, kurios laimingesnes 1 po darbo savaitės.
vyko apie 15,000 lietuvių, merikiečiais padėti likusiems esti, priežastimi tcaivos skaudėji *••<. a lkl 4 popiet; • tkt* S rak 1
Trečiadieniais pajral sutarti
—
P.
Runskis:
šiandien IRO jau verčia kiek- gauti kvietimus.
Jei tik žmogus sveikas, gali
mo, svaigimo, akiu aptemimo, nervieną tremtinį tuoj ir galuti-! Kiekvienas Europoj tebe vuotumo, skaudamą akių karšt), Oftoo TeL: GRovehttl S-I321
nai apsispręsti: kur važiuoja sąs tremtinys yra prašomas, atitaiso trumparegyste ir lolireir per kokią oreanizaciją va- savo iniciatyva, kuo greičiau- ! C?8^ Pri ™jr a **»"**» *K»™-

AMERIKOS PASIUNTINYS DR. 0. M M
•i Įfci r*« *\*ą v a ^ M «.»v j«r
• . .
. MIELAI GRIZINI LAISVA UGHJVį žiuoja. Ir nepasiruošusiems šiai

retefooa*

U osKtMliepi* saukit*
«•». T«L; MIdwav

VALANDOM:
i'iinmd., Antrad., Ketvirtad.
Penktad. t : S 0 iki 12—1:30
iki 8:00
Trečiadieniais uždaryta
Aos'adlenials 9:30 Iki 11 — 1:30
iki 4:00 P. M.

Antrad.,

(jlarella dirbo ligoninėje, kuomet Larson atsiuntė Dr. Mc-

Ollso

Avenue

ni!TikonJkos atvirutės Gražios,
n.aiSytos, 50 atviručių už $1.90.

Kiautuve Įvairių Kalėdų dovanų
š jewelry, rakandų, lempų, raJ jo ir televizijos aparatų, (setų).

Antras aukšta*

1831 So. Ashland

dolerį.

K»s p.isiųs $1.00 paštu,
tam prisiųtime.

4740 So. Ashland Avenot

OPTOMETRISTAS

Kaina 10c.

12 u ž \ ieną

GYDYTOJAS IR CHIRITKOA*

Dr. J. J. Smetona, Jr.

• ~ —
Su

DR. CHARLES SEGAi

Akiniu*
Pritaiko

Ak*
1 Keram inao ta

• a i . : pirm., antrad. Ir ketv.
treciad.. p e n k t Ir i e i t a d .

8-1
8-8

r.v
v.e

DR. A. JENKIN*
PHYSICIAH
(LJETUVI8

ft SCRGBOM
GYDYTOJAS)

2500 W. 63rd Street
O F I 8 0 VALANDOS:
*e»dlfn nuo 8-4 p.p. Ir T:8«-t eaA
ieitadienlaUi nuo 8-4 popiet
Trečlad. Ir Sekmad. atdaryta
Ofiso TeL — PRapeot 3-SS33
Ke%. TeL: VLrctala 1-3431

Tai. GRo. 6-1800 (Ofiso Ir

Dr. Walter J. Kirsluk
PHYSIC1AN 4utd SCRGBON
(Lietuva Gydytoja*)

• Visuose
atsitikimuose
nias daromas
su elektraegzaminaviparodan
8925 We«t 59tk Street
čia
mažiausias
klaidas.
Speeialė
aty- GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
rašyti
savo pažjeta• AJLAND08: S—4 popiet. • : • •
6452 So. Kedzie A ve,
šiandien tenka susidurti sukamiems, giminėms ar drau- da kreipiama į mokyklos vaikus.
•
:
!
• vakarais Trcčlad. laa-al satart
kad gauti
jie me-ir KREIVOS AKYS ATITAISOMOS U O O N I U S P R I I M A :
Po oficialiosios progra- jgana
6,000 žiauria
lietuvių padėtim.
dar neturiApie
dar- gams
gintų Amerikoje,
tokių garantijų
Kasdien nuo 1:00 Iki 4:00 Ir
Daugery atsitikimų akys atitai
mos dalies svečiai buvo pa- bui ir butui iš J. A V garan- per BALF ą ir kitas orgam- somos
nuo 7:C0 iki 9:00 vai. vak
be akinių.
Kainos piges $e£tad.. nuo 2:00 iki 4:00 vai
vaišinti kava ir užkandžiais, i tijų. Tikėjomės kad kiekvie- zacijas kuo greičiausiai jas
nes kaip pirma.
Trečiadieniais — pac&l •utarlma.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kuria proga pasidalinta įs- nas išvykęs j JAV lietuvis atsiųsti. Visiems gaunan- 4712 South Ashland A ve, Rerideo. Tel.: HEmlock 4-5532

LOS ANGELES, Cal. —
Tėvynės Mylėtoju Draugija
L o 7 Algeles Patriotic Hali
lapkričio 19 d. surengė Dr.
Y Arda 7-1378
V. Kudirkos mirties sukak- pūdžiais ir užmegsta naujų pats atsiųs arba suras gera- tiems garantijas BALF-o* fširdžių
amerikiečių
tarpe
tostaiga
Europoje
pasistengs
V A L A N D 0 8 : nuo 10:80 ryto iki 7:80
tuvių minėjimą, kuris praė- pažinčių senųjų vietos gys e k m a d i e n i a i s pa^al satartį.
per visas organizacijas emir vakar*
Trr^ia dieniais ofisas uždarytas.
jo iškilmingoje nuotaikoje, ventojų ir tremtinių, tarpe, kių, kurie jiems garantijų pa- jgracijai
pagelbėti. Nedėkit
rūpins. Bet tai dar nevisi at
dalyvaujant gausiam vietos
Nuoširdi padėka priklauper didelių vilčių DP įstatymo
liko.
lietuvių būriui. Minėjimą so už minėjimo surengimą
Šiuo metu,talkininkaujant | pakeitimui. Naudokitės šiuo tU-ritl. Tel. COmmotioTC 4-1187
atidarė draugijos pirminin- rengimo komisijai ir ypačiai visoms tremty esančioms or-i įstatymu — DP Act of 1948.] Ofiso Tel.: K iMlzir- 3-90(M>
kas Dr. Dagys, po to sekė į moterims, prie to prisideju- ganizacijoms, registruojame!Pagal jį mes, lietuviai, esam; Dr. Z. Danilevičius
gen. Raštikio ir mok. Barau- j šioms.
-V. Bakūrias neturinčiuosius garantijų lie-1 gana, palyginus, laimingi e-;
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sko paskaitos apie Dr. V.
tuvius. Sąrašus išsiuntinėsim i migracijos problemoms sprę- Valandos: Tik pagral susitarimą.
Norėdami Ka nors pirkti, par
Kudirką. Meninę programos duoti.
besidominčioms Isti, nežiūrint pasitaikančių t •Ijfci 10838 S. Wal>asli Ave.
ISnomuoti. Išmainyti, suras visoms tuo
ti
arba
pranešti,
pasinaudokite įstaigoms. Lieka labai inten-1 užkliuvimų ir kitokių sunku- OtlMM: Suite 304. 9 S. Kedzie Ave.
dalį atliko solistė Helen DRAUGO
Classified skyriumi. Tūks ,
Bartush - Swaggart ir nese tarpiai asmenų yra gavę irerus re- | S V V i a i p a d i r b ė t i , k a d l k l 1 9 5 0 1 m ų
l e k >*rd_N 1-5R57
— Jonas Valaitis Ofiso
m. kiekvienas galįs emigruo- Į
niai iš tremties atvykęs mu M i l t a t i m — .«jmrH*> i r in«
RėsM. tel
^ p u b u c T-49M
zikas A. Kučiūnas (forteDr. Frank C Kwinn
pionu). Jis taip pat akom
panavo solistei. Dr. V. Ku
(KVECIKSKAS)
dirkos raštų paskaitė artis
GYDYTOJAS IB d O K U B O A S
tė A. DeRosse, eilėraščių
1151 W. 47th S t
padeklamavo I. PamaitaityUOONIIJ8 PRIIMA:
te. Po to sekė įvairių vietos
Kasdien nuo 2 vai Vx\ 4 vai. popiet
Kuo 7 vai. lkl 8:to vai. vak. Itskylietuviškųjų organizacijų at
tr-MMad ir AaMftd. vakarais.
stovų pareiškimai.
Gilaus
įspūdžio paliko SLA' atsto
vės Onos Lužienės, 84 metų
senutės, pareiškimas, pada
OPTOMETRISTfi
rytas gražia lietuviška kal
5842 South Kedzie Avenue
ba. (Ji 83 metus išgyvenu
Tel.: PRospert 6-2685
si Amerikoje ir kalba lietu
PRIftMIMO
VALANDOS:
viškai, lyg būtų prieš ko
Antrad.. Penktad.. fteštad. - - nuo
10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
kius metus atvykusi iš Lie
Pirmad. Ir Ketvirtad.—nuo 10 vai.
ryto Iki 8 vai. vak.
tuvos). Ji kreipėsi dau
Jūsų vyra* paskambino jums, kad jis šį vakar.}
giausiai į tremtinius, vadin
veiiioKR Paskambinima* seserei apie jos mažą
dama juos dukterimis ir sū
kūdikį. Kitas dantistui dėl susitarimo. Teta Ma
numis, kviesdama stoti į lie
rija paskambino pakviesdama jus sekmadieni'»
AKIŲ SPECIALISTAS
tuviškąsias senųjų ateivių
pietum*. Paskambinimas departamento krautu
(Kalba lietuviškai)
įkurtas organizacijas ir sėk
vei užsakymui stiklų papiginta kaina. Kitty ir
756 West S5th Street
mingai tęsti jų pradėtą dar
gi paakambino. Taipgi Mamyte ir Eleonora.
(Virs Union D r u f )
bą.
Tel. YArds 7-73&S (neatsiliepus)
J n kių skubėjimų. Jokių nesusipratimų. O vis

Kiek Jums tai buvo
verta •• šiandien?

Minėjiman atsilankė su
šeima buvęs Amerikos pa
siuntinys Lietuvai Dr. O.
N o r e m. Jis savo trum
poje kalboje šiltais sodžiais
prisiminė Lietuvą
(dalinai
kalbėdamas lietuviškai), lie
tuvius tremtinius Vokietijo
je, susitikimą
Vokietijoje,
prancūzų zonoje su Mykolu
Krupavičium, ^. Sidzikau
sku ir Avietėnaite. Baigda
mas savo kalbą Dr. O. Norem pareiškė, kad jei pre
zidentas Trumanas jį pa
klaustų, ar jis norėtų grįžti
į laisvą Lietuva ten ats
tovauti Amerikos interesus
— jis nedvejodamas atsa
kytų, kad "mielu noru ry
toj pat vykstu į Trakų g.
16 Nr.". Jo kalba minėjime
dalyvių buvo sutikta labai
šiltai.

dėlto (kiekvienas paskambini mus bu\6 tiek jums,
liek kitam asmeniui svarbus. Jūsų telefonų
kompanija daug jums paaukoja kasdien.

ILLINOIS BELL TELEPH0NE C0MPANY

Dr. Selina E. Sodeika

laukite

VIrginia

7-72PS)

Akly
egsaminavt
mo specialistas, i*
rašo tinkamus a
kiniams sti k i u *
Pritaiko prie veido
tratiu*. patrauklius akiniu rėmu*
Priėmimo
valandos: ,
Pirmad.,
Antrad. Ir Ketvirtad., nuo 10 v. ry
to tkl S v. p. p. ir 4 v. iki t v.
vakaro. Trečiad. h- P e n k t a d . 1 v. Iki
t v. vak. ir šešta d. nuo 14 v. ryto
iki 5 vai. p. p.
4Mtas ofisas PėS W. Slst St.
Priėmimo valandos: Trečiad.. Pen
ktad. Ir iefltad. nuo 4al. vak. Iki
» vnl
vakaro

DR. PETER T. BRAZIS
6757 So. Western Ave.

Ofiso tel.: YArds 7-1166
RezJd. tel.: DAnube 6-1126

Te'efonal:

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

756 W. 35th Street
(Kampas Halsted Ir &5-tos g.)
Valandos: 1—4 ir 6:30—8:30 p. p.
kasdien.
Atidaryta trečiadieniais ir
Šeštadieniais;
Ketvirtadieniais
ir
priešpiet, tik iš anksto susitarus.
Rez.

3 2 4 7 S. E m e r a l d

Ofiso U L

Ave.

V l r g t n l a 7-1881*

DR. AL. RACKUS
OYDYTOJAS IR CfflRUBGAi
UGONIUS PRIIMA:
KsLsdlcs nue 1:40 lkl
Treefad. Ir Sskm. tik

« : • • vai
susitsrus

Ofiso — H E m l o c *
Hea. — HEmlocfc

4-M4P
4UM

VALANDOS: Trefiiadiaa» Ir i e t t s
dlsai P*4faJ susitarimą; kitomis di«
«omis nuo 2 iki 4 poptet
7 — • vakare.

Ofiso tol. GRoveldll
Re*. toL HlUtop 6-IM0

Dr. Alexander J. Javoi

\

(J0VAIAA5)
GYDYTOJAS UK CfORUROAžf

2423 W. Marqoette Rd.
OFISO VALANDOS
• n o t lkl 4 valandos popiet
tr nuo 7 lkl t vai. vakare.
Trečiadieniais tr Seatadlenlale
pasai sutarties.

Platinkite dien. "Draugą"

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Dr. Strikol
«v»TTOJA8

IB

1 VTrginia

OHlstUlbataa

DR. BIE21S

*. AitHifl Ave^ Otakmft*
4.

OS*l»t) «AJuAJiDO«
«-4 i r
• - • : trec.. lestad.

sutarti
rfekm. tik
7-47 s i
i M»*O l^eiefouas
< i m « Telefonas: PRoepeot §-«»»
- a a t s a k y s vtrimlnetl talefos*

-.

OAAAI

6-0257

GYDYTOJA* UL GlIIRUBGAf
t201 W. Cermali JB4.
••landas,

l - l popiet Ir 7-t •, v a k
Ir ftestadleaftas*
rra uidarvtas.
t!k nuo 1—S vml

REZIDENCIJA

1?41 West 66tb Plmer
7-7868

m. P. i IALAIOM
^^TIYTOJAS IR CHTRURGAi

•airnted ftt
• > AHD08? U v. tyt» ik) f r>4)
^ Ut5 0 Tel

Dr. L E. Makcn
v DYTOJAS LR CHIRURGAS

11750 So. PantiU
T*L:: FUUraui §-8277

6858 So. Talnse* Ave
TeL: GRovehiU 4 4 6 1 7
Offlos Tol.: HRmloeJl

DR. J. i . STHGNAIitt
GYDYTOJ \ S

1411 West
I lkl 4 Ir nuo 7 td • vasrnr^.
Trečiad. Ir fte4tad. susitarus

Užsisakykite "Draugę"
= ^ i

Planingas Taupymas Visuomet Moka Gerus Dividendus !
PRADfaaTE TAUPYTI ŠIANDIEN !
«asa^ss^a«a^B^a^aw>saMa^sBSBHa^a«aeaanaiBBBSa«BMa«Meassa)BBSHa«sn«tfi^^

KIEKVIENAS
".HELLO"
YRA GERAS
PIRKINYS

Mutual Fedirai Savings
Chartered and Supervised by the United State. Government

*

^

2202 West Cennak Road

>

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.
•
•

_ Chicago 8, Ilunois
TEL. — Vlrginia 7-7747

tf

LT^OTS
«

g»-j^:

D R A U GUS

TįRE UTHAUNIAN DAILI
Y FBTEND
U S. Oakley Ave., Chioago 8, m. Tel.. Vftglnia 7-0640; 7-6641
tered as Second-Clasa Matter Maro h SI,
Vnder th*> Art of Mar*»h

1S16 at ^hieag-o, Illinois
3. i*79
-

j
Sub<*Tiptlon Rnt<»s:
)0 per year outslde of Chicago;
)0 per year in Chicago & Cicero;
)0 per year in Canada,
eign $10.00 per year.
numcrata:
cagoj ir Ciceroj
ur JAV ir Kanadoje
i 8 I e n y j o

Metam*
$8.00
$7.0<»
$10.00

Publinh"
by the
Lithuani:lan Catholic Press Soeit'ty.
Memb^r iof thp Catholic Press Ass'n
\k met
$4..*«i
$4.00
$5.50

Skelbirrui kainos prisiunčiamos g;ravus

3 mėn.

i m?n

*:.r»o
$2.2.-,

$o.so
$o.8x»

$2.an
praftymą

$1.00

mkiausia Pozicija
šiuo metu valstybes sekretoriiaus pozicija JungtiL Valstybių vyriausybėje yra piati sunkiausia. Veik
uose pasaulio kraštuose šiandiien yra politinių ir
mominių komplikacijų, su kurioimis Amerikos užsiepolitikos vairuotojas vienu ar kitu būdu turi susiIi.
Lengva yra opozicijai kritikuo>ti p. Dean Acheson,
ar kitas žmogus, jo kėdėn atsusėdęs, geriau padaų, sunku pasakyti. Mes abejojaam. Juk tame poste
'o tokie stiprūs politikai ir difplomatai, kaip Hull,
mes ir gen. Marshall, bet ar jie nepadarė klaidų?
Kai 1950 metų pradžioje susirir
Achesonui teks atsakinėti į dautiks U. S. Kongresas,
politikos reikalais. Reikia laulig paklausimų užsieių vieni turės pagrindo, kiti —kti ir priekaištų, iš
i j klausimą, kodėl tiek mažai ak• ne. Jam teks atsaeraiinio konsulo Mugdene, Angųjcijos padaryta U. S.
>pozicijos puses buvo statomi Piiš VVard, byloje. Juk
imai, kad p. Achesonas su visirezidentui net reika
savo asistentais
ų pašalintas iš užimamo posto. lais
]
tikuojamas ir dėl U. S. politiko
Be abejonės, jis bus
įerikoj ir kitur. Jis bus užklai
>s Vokietijoj, lotynų
rgijos tarptautinę kontrolę, apie
ustas apie atominės
rija ir net Izraeliu.
j santykius su JugoKad kritika, kokioje formoje ji
i nebūtų, duotų bent
i. apčiuopiamos naudos, kritiki
uojantieji dabartinę
S. užsienių politiką turėtų iš t
savo pusės padaryti
iūlymų, kaip sėkmingiau ir geri
iau tie reikalai būtų
ima atlikti.

k

Idžios Aparato ReorganizaIVIIMS
Prieš kiek laiko buvo sudarytta komisija paruošti
ną perorganizuoti federalinės vaildžios aparatą taip,
l jis būtų lankstesnis ir kad jcj išlaikymas mažiau
nuotų. Tos komisijos pirmininkių pakviestas buvukrašto prezidentas Herbert Hoo)ver.
Komisija planą paruošė, bet j;jam įgyvendinti val>s sferos nedaug entuziazmo teiparodė. Užtat ir šį,
p ir kiekvieną dalyką ar naują, idėją demokratinėj
tvarkoj tenka išpopuliarizuoti, prie jo palenkti vimenės viešąją opiniją. Tam tikislui, aišku, yra reiinga pravesti speciali kompanijaa. Tas dabar, kaip
tebime, ir pradedama daryti.
Eks-prezidentas Hoover t kalbėėdamas New Yorke
valdžios aparato perorganizaviimo klausimu, teisinpastebėjo, kad perdidelis valeižios išlaidumas ir
aukšti mokesčiai (taksai) valąstybės demokratinei
tvarkai sudaro rimtų pavojų> 1rodei esą reikalinga •
vien tik budėti, bet ir veikti. Iir jis esąs įsitikinęs,
tie pavojai vis dėlto bus pašalirnti, nes įvedimo val•n taupumo šalininkai, ar vėliau ar anksčiau, laimės.
Į p. Hooverio vadovaujamos 1komisijos planą vias reiktų atkreipti rimto dėmessio.

r

Iscvisiinio Siautėjimo Paseekmės
Š. m. gruodžio mėn. žurnalo "1Life" laida net vieliką puslapių turi iliustravusi vaizdais iš žmonių
enimo už geležinės uždangos. I[š Lenkijos, Vengriir Rumunijos gyvenimo fotogrsafijas atmušęs šveiis fotografas Bischof. Aiškinantt tų vaizdų reikšmę
loję vietoje "Life" rašo: "Ironiiška satelitų nelaimė
0 ta, kad tuomet, kuomet karas3 baigėsi, jie vis tik
ijo daugiau gyvenimo patogumųi ir laisvės negu Rubet kada turėjo. Kad išvengti savojo proletariato
>liucijo8, Kremlius pastatė sienlą apsaugoti savo
nes nuo geresnio gyvenimo valizdo pas satelitus.
1 satelitų išnaudojimas juos nepiirivestų prie revoliuB, Kremlius juos turėjo apsaugo>ti dar nuo geresnių
;dų. Kelias iš Vengrijos į Rusi,iją tiek pat žolėmis
ngęs, kaip ir iš Vengrijos j Vaikarus. Kai fotograBischof bandė tuo keliu eiti, iiš tolimo sargybos
3to kulka prazvimbė pro jo ausį,
šios žurnale "Life" paduodame
i pasako apie baisiai skurdų žios fotografijos daužinės uždangas, negu daugybė nmonių gyvenimą už
kūrusius, išbadėjusius vyrus ir iaportažų. Ten matai
iš vaikus, apgriuvusius trobesiu:moteris, sunykusius,
is, purvinus miestus,
istas įstaigas.
Pažiūrėjus tuos vaizdus apie bolševikų sukurtąjį
jų" satelitiniuose kraštuose, mejučiomis sušunki:
bolševi8tinio siautėjimo, apsaųjgok mus, Viešpatie!
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Plaiias Satelitus Rusijon)jiurigti
Vakarų demokratijų diplomąitinėae sferose gana
•ai kalbama, kad maždaug pK) metų, o gal jau ir
a t vi i
kitų metų birželio mėn. penkdos satelitinės valstyapie — Čekoslovakija, Lenkija, V/engrija, Rumunija ir
bės
Bute arija "prašys" būti įjungtos, į Sovietų, • Sąjungos
a i s l e ; mą.
Sis pranešimas yra remiamais vėliausiomis Mask'
VOS ]pastangomis konsoliduoti visių satelitinių valstybhj
m i l i tarines ir policines jėgas pasitikėtinon rusų karinin.
,
k ų k ontroiėn.
.
Tačiau prancūzų politikai tuiri atskirą nuomonę.
•
«
•
v
Tokii im žygiui Kremlius dar nesiąs visai pasiruošęs.
Ypač būtų pavojinga daryti žygiius Lenkijai įjungti.
Net Politbiuras manąs, kad toksa
ii žaidimas šiuo metu
dar 1būtų rizikingas. Aišku, Masl
kva palauks, kol mažiau bus rizikos. Bet kad ji planįuoja visus savo satelitus jungti į Sovietų Rusiją, api<e tai. abejoti netenka.
To reikalauja, kaip gen. Smith sjako, Rusijos didžiojo
riallzmo siekimai ir komunizi;mc Tusiai.

•
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ydiiN Jau Čiump<«

Vtrodo, kad komunistiniai re:žimai už geležinės užos visai rimtai čiumpa žydu:18. Prie to, kas mūsų
aštyje pirmiau buvo praneštta, tenka pridėti, kad
dienr
s iš Rumunijos ministerių ižydų paprašė, kad jį
yiena
jtų iš užimamos pozicijos, nies: uždėtos restrikci, .
iydų emigracijai į Izraelį, draudžiama žydam3
!
nistų, komunistų, konduot' darbus, jei jie nėra anti-zioi
troliuLojamos, lygos nariai. Pirmejsnes žinias dar galima p apildyti ir vėliausiais įvykiaiis Lenkijoje, kur vaidžia perėmė į savo rankas visų ziydų mokyklų, laikrašr įstaigų kontrolę ir, taip pjat, uždaro visas žydų
cių u ros organizacijas, net ir tasa, kurios turėjo ryšių
J a b d a rdų organizacijomis užsienyjeie.
g u ž Taigi, komunistiniai režimai, 1kaip matyt, ir žydams
nįebedaro išimčių.
J
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APZVA:LGA
Treiuliniu įkurdinimo Eiga
~
T1.
][zraelin vis tik daugiausiai triemtmių suvazia\fo.
Iki
1949 m., kaip praneša IRO stati istikos skyrius, Izraelį
p a s i e kė 123,255 tremtiniai. Tas žmlonių; skaičius ten per.
* dviejų metų bėgyje,
:
® ^
1rur būt visiems žinoma, ko<dėl taip įvyko, i žydų
tauta . vedė kovą ir iškovojo Izrai,eliui laisvą ir nepriklaus omą gyvenimą. Tai buvo didesliu akstinu visų krašdams vykti į Palestiną — į s
\ų ž y organizacijos Amerikoje tusavo tėvynę. Pagaliau,
zvd
irėjo pakankamai kaų
) savo tautiečiams gabenti ir• įkurdinti Izraelyje,
P^alc
Jlungtinės Valstybės tremtindų įkurdinime užima
a n t r į vietą. Iki 1949 m. liepos me§n.
čia atvyko 82,661;
^
ojon Britanijon -— 82,475; KCanadon 69,881; AustDidzi
ralįjo n — 63,414. Viso IRO yra įįkurdinusi įvairiuose
krašt uose 635,905 tremtinius. Iši jų 403,255 gaudavo
išlaik ymą iš IRO. Jų 108,581 atbėjg ę iš Lenkijos, 88,540
iš iJsiltijos valstybių, 57,199 iš UIkrainos, 48,083 žydai
'airių kraštų), 48,083 iš Jugo:>slavijos. Kiti iš Ispa.. ^
, Čekoslovakijos, Rumunijos, Vengrijos ir kitų
f1"*0,?,'
krašt ų.
I)abar, suprantama, įkurdintalijų tremtinių skaičiai
yra
* au žymiai pasikeitę. Sakysimie, lietuvių į Jungtines
V a l s t ybes ligšiol
jau yra atvyki]įsių virš penkiolikos
tūkst ančių. Per katalikų organizacnją (NCWC) iki š. m.
spalii l 15 d. lietuvių buvo atvykuįsių 12,049.
>ios žinios yra paimtos iš NCWC Resettlement
Coumcil News Bulletin.
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ie Draugai Ar Vergai?

•ungtinių Tautų suvažiavime A. Višinskis, sovietų
''•ižfiieitiių reikalų komisaras, su >/patingu pasididžiavim u
P areiškė, kad, girdi, Sovietų SSąjunga jau turi 800,000,0(D0 " draugui. Tas skaičius nįetrukus išaugsiąs iki
bilijono. Jis taip sakydamas, aiški]n, turi galvoj Rusijos,
J 0 8 s atelitų, Kinijos gyventojus i;ir komunistus kituose
kraštuose.
IJet ar Višinskis neperdrąsiai kalba apie bolševikų
draujjus? Tiesa, kad Stalinas turii pavergęs šimtus milijoni;l žmonių, bet nuo kada vergi;ad savo pavergėjus ir
kankiintojus pradėjo vadinti draujgaiš?
*

Slapti Sąjudžii Rusijoje
(Dievo poqgrindis)
[JI Pasakojant
TftVUI JURGm

1$ VISUR PO TRUPUTI

^AJLMER
GRETTA P^
.ISvert*

Lenkiją'Norėjo
Įjungti
1
Į Sovietu į k l i j ą

USKAJTE
O. LABANAl

Per paskutini lenkų komuP
(Tęsinyys)
n jtų partijos centro komite•
nę formą. Jis sake, kad kai
kuriame dalyvavo
Vasilijus buvo .už kooperatin«
t o posėdį,
]
tė; bet ūkininkas negalės ge
į r rmaršalas Rokosovskis, la-| m iečiams turi būti grąžinta žemė
i ilgai buvo diskutuojama
i ūkininkauti be traktoriaus, o is kelių hektarų pelno nepabail Lenkijos inkorporavimo,
£s traktoriaus įsigyti. Kaa jaiun turėtų ateiti į pagalbą?
dėlsovietų Rusiją, kaip 17-ta
Vasilijus atsakys:
i S<
jpublika.
__ Kooperatyvas. Ūkininkų kooperatyvas bus ūkio mare
®ĮNutarta kol kas dar paių stoties savininkas. Gi fabrrikų darbininkai bus fabrikų
ikti ir susilaikyti nuo in- )r ašinų savininkai. Valstybe neturiri jokios nuosavybės. Ji bus
lau]
Kremlius pats ti t tarpininkas ginčams spręsti, Šitos valstybės pareigos nuj c oporavimo.
p
mo. kad šiuo metu šis žingoais įstatymais.
atomos labai sunkiai pakeieiam
mai
is tik pakenktų ir sukeltų
— Bet įsivaizduok, — tariauu jam, — kad koks nors assnisnkijoje nepasitenkinimą.
>rs jūsų kooperatyvui. Ar viLen
r uo pradės kliudyti, kokiam noi
kaip tai daro koiomenės gerovės vardan jūs jį 1likviduosite,
;
,as Gaminama Varšuvoje, si
Ks
n unistai?
Tas Rusiška
— Niekada, -- atsakė Vassilijus. — Teisė pasipriešinti
I[ vieną alkoholinių gėrimų ti ri būti apsaugota. Asmuo ynra šventas dalykas. Niekada,
kraautuve Paryžiuje užėjo pa d tugiau niekada nebus Sibiro stovyklų!
s
vėnes vyras, būtinai užsi
Vasilijus suvedė mane ir su kitais intelektualinio pasi,
m ames
nusipirkti rusiškos
vod
dkos. Pardavėjas jam pa- P iešinimo sąjūdžio nariais. Paskkutinemis karo dienomis aa
r tai praleisdavau neskaitęs jųl biuletenių, kuriuose naujodavvė litrinę bonką.
DS Rusijos teoretikai spausdino savo samprotavimus.
—Ar šita vodka tikrai rusi
siškiVcL •
•uvo majoras Grigorijus, kuVienas to sąjūdžio narių bu
— Nejaugi jūs nematote,
aš sutikau Miskolc mieste.
kg^
d
ant
etiketės,
užrašyta:
<(
r
Qlaminta
Vieną naktį mes sėdėjome imažoje, prirūkytoje kavinėje,
S
Varšuvoje"?
•ašiau jo papasakoti man apie
J s gukšnojo degtinę, o aš papra
jus apsižalgė aplinkui ir pat- i sąjūdžio atsiradimą. Grieoriji
Nauji Religinės Istorijos
K
šaukęs balalaikininką pasakė:
Vadovėliai
— Skambink ką nors triukšr,mingo.
Sovietų valdomoje rytų
S
Ir balalaikai virpant visų savvo stygų pajėgumu, GrigoriVol>kietijoje jvesti nauji religinilės istorijos vadovėliai, ku- is prodėjo man pasakoti:
riul autoriumi yra kažkoks
— Revoliucijos metu daug nemarksistų profesorių atsiMiššulin.
evoliucija; tie žmones žinojo,
S' tko prieš carą ir nuėjo su re
JJuose rašoma, kad Kristus id Rusiia reikalinera reformųu, ir jie tikėiosi. kad Lek
niel?kad negyveno ir kad krikšno -grUpė laikui bėgant passidarys nuosaikesnė. Sie žmo
v•
mišką religija teesanti tik n
ls buvo palikti savo vietose, nes tada nedaug tebuvo tikClOI
saka, sukurta iš įsivaizda- n
žpildyti.
pasno.
r \ komunistų visoms vietoms už]
vimDėl to evangelikų bažnyčia
iros baisumai vis stiprėjo, o
— Bet laikui bėgant diktatui
E
tuoojau užprotestavo, nes tai n s siloneįo daugumas tų profesšorių pasidarė komunistų vy^ ^lidina
Į
mokinius. Bet moki- r ausvbes nriešai. Kai kurie jų pradėjo kalbėti prieš ir buvo
n i ų4 tėvams, protestavusiems, 1! tremti. Kiti tylėjo ir pradėjo corganizuoti slaptą intelektualų
vo paskelbta, kad jų akci- Uūdį.
buv
.ia bus laikoma ėiimu nrieš
10 sociologijos profesorius,
— Vienas tokiu buvo maru
p rogresistus"...
r
Gi
tie
tėvai,
ilo ir pradėjo niūniuoti daine.
§>oie vietoje Grigorijus nutil
kurrie savo vaikams neleido \ pritardamas balalaikai.
.
)kytis iš šiu vadovėlių, busmą kompaniją, kad kas nepav 0 } uždaryti į kalėjimus.
— Mes turime nuduoti linksi
s :ebetų mus rimtai besikalbant.
Po valandėlės jis vėl tęsė:
'askolins" Maršalą Koniev
"Pa
Bulgarijai?
— Tie profesoriai turėjo dėėstyti marksizmą. Kito kelio
GGerai informuotuose sluok- n ibuvo. Bet jie surinkdavo pati]ikimesnius studentus mažomis
sniiiuose kalbama, kad po Kos- j g ^upėmis ir jiems dėstydavo užždraustas teorijas. Pirmaisiais
t o v vo
<
proceso, per kurį. bus Dmunizmo metais dar buvo galiĮima gauti ir senų knygų. Jos
daryti "tradiciniai" prisi- u dabar dar slaptai vaikščioja išš rankų į rankas. Naujausios
g j
žinimai, Bulgarija bus vi- j s >cialinio pobūdžio knygos vėliauu buvo slaptai įnešamos į Ru
^ i šikai
l
priskirta prie Rusijos, s ją dažniausiai iš Suomijos. Jijų viršeliai būdavo nuplėš'**mi
Ta, proga maršalas Koniev > h uždedami kiti, mažiau pavojinj
ngi. Geriausia tų knygų slėpibūs
siąs "paskolintas" Bulga- Į no vieta būdavo alyvos statinės, Kartais iš tų knygų būdavo
rijaa t
H plėšiami svarbesnieji puslapiai ir sudedami į tokius viršekurių užrašai nesukeldavo komunistų muitininkams joIi iš,
Prancūzų Mokyklofee
buvo parenkami met
k ų įtarimu. Dažniausiai tiems tikslams
K
Kai kuriose prancūzų ber- d cinos ir fizikos knygų viršeliai.
(Bus daug
niu įkų ir mergaičių mokyklose
^
sstos
pamokos seksualinio
J
^ vehimo
supažindin i m u i.
g iiį to labai griežtai pasikė Notre-Dame pamoksliS ak
ikas kun. Riąuet:
ninl
— Mokyklose panaikinaDS katekizmo pamokos ir
moi
vieietoj jų pradedama dėstyti
gyvenimą,
apiie seksualinį
Kittaip sakant, nenorima, kad
v a ikai
žinotų, kaip buvo su
*]
pirmasis žmogus.
k u irtas
r

Iirs NOT
1
T00 LATEIHELP FIGHT

1TB
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' «- *•• „ Dėme sio Vertas Klausimas

komunistams užgrobiant jau \reik visą Kiniją, "The
K World", katalikų savaitraštus, stato klausimą, kuNew ui nepaprastai daug reikšmė
ris tikomunistai, Rusijos imperiailizmo remiama miliI- jėga, grobia kraštą, o vakkarų demokratijos nė
tarini
vieno rimtesnio žygio nepadarė, kad gelbėti Kinijos
žmones nuo baisaus likimo. Nej a>ugi norima išauginti
naują, pabaisą — Frankensteiną uįž Kinijos jūrų?

Paraše

/IANSVVER Y0UR
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DITCNKASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

4

Pirmad., gruo<L 5 d., 1949

HE

j tokias operas Čikagon nuva[žiavę, mes metame du dole
rius, o čia — tiek gražiai pri
H E L P WANTED — MOTERY8
siklausėm už pusę dolerio..." • "D R A U G O" •
Lietuvos Menininkų Koncertas
Prie bufeto "bosas" iš to fa
SKYRIUS
briko, kur kasdien išsipaiši D A R B Ų
IND. HARBOR, IND. — Antroji programos dalis, nęs atvirame ore nelengvai "DRAUGAS" HELP WANTED
POSITION
ADVERTISINO
DEPARTMENT
Daugiau kaip 50 vietos ge- kur vyravo Puccini ir Gau- remontuoja senus, dabar snie
P e r ma n e nt
"Draugas" Agency
radarių, padėjusių savo ga- noud operų arijos, klausyto- guotus vagonus St. Baranaus23 E. Jacksoo Blvd.
Ideal Working Conditions
rantijomis per 200 lietuvių jus nukele j aukštenio nwa*Kįį~ p t i i & Vameiti i OM
and
Salary in 2 giri office
WEb*ter 9S196
tremtinių atvykti j Laisves sritį, pvz., Iz. MotekaitienesIrą 0 n e jįį t i dailide" ir labai
General office
»«IMs«C!)ss9s>
U
g
h
t
Dictatlon-some
Bookeeping
šalį, lapkričio 26 d., buvo pa- su dideliu įsijautimu, subtilaiL r ' 0 jgj ogi iį e t U vių koncertu,
uday week-Paid vacatkm and
Closer t o H o m e
gerbti šv. Pranciškaus para- sudainuota arija iš "Madam
BUSINESS SERVICES
pijos salėje vietines tremti- Butterfly", St. Baranauskas Gruodžio 11 d. 7:30 vai. va
H. Stein and Co.
nių draugijos surengtu gražiu'— galingai nuskambėjusi ari- kare op. sol. Iz. Motekaitienė
BIG SAVINGS
1250 So. Union
koncertu, kur dainos menu ja iš "Toskos", P. Bičkienės Šv. Pranciškaus bažnyčioje
T \ y 9-1080
tiesiog žavete žavėjo gausiai — Margaritos arija iš "Faus- rengia religini koncertą, aBIG
DISCOUNT
susirinkusius klausytojus —|to" arba iš tos pat operos S. kompanuojant L. šimučiui.
on radios, Televiaions,
lietuvius ir svetimtaučius —Į Adomaitienės padainuotojo
— (mk)
Refrigerators, Waahing Machines • B U S I N E S S S E R V I C E S
žymūs mūsų tremtiniai solis- Gelių arija "Pasakykite jai"
and furniture.
tai: Iz. Motekaitienė, P. Bič- ir kt. Ne vienas pasijuto lyg
CLEANING S T O R E
See us before you buy.
kiene, S. Adomaitiene, St. Ba- į Kauno operą patekęs, kada SKAITYKITE 'DRAUGĄ"
2 nioe Living roon.s incjudlng fur
ranauskas, akompanuojant koncerto pabaigoje Iz. MoteWe also nave a few uaed refri- niture.
Rent $66. Good Lease. Bacgerators, washers and vacuum rifice for qulck sales due to other
kompozitoriui prof. V. Jaku- kaitiene ir St. Baranauskas
cleaners priced as low as $15.— interesL
bėnui.
su giliu pergyvenimo padai- Platinkite m™ "DRAUGĄ Come
in to the top house for
1008 W. 99th Street
— Mes neturime ko jums navo sceną iš "Madam Butter
values and see for yourself.
Aberdeen 4-S4S4 or
padovanoti, bet mes atsivežė- fly". Be abejo, solistams bus
Wentwortfa S-0139
Mes paimsime sena ln»n
me lietuviškąją dainą ir ją labai talkon ėjęs žymus akom
prekę Iškeitimui
jiems skiriame, — jautriai, paniatorius — prof. V. JakuNU RSING TEHCNICIANS — Our
kalbejo tremtinių draugijos benas, kurio dainą "Oi merand institutional training
A. C. Novok K Sons eollege
school is planned especlally for
pirm. L. Moliejus Amerikos gyte" papildomai sudaina->
YOU. While you learn you re8428 West 63rd S t
c e i v e full maintainance, a m o n t h lietuviams įžanginiame žody- vo St. Baranauskas. Nors
ly allowance, books and uniforma
Tai. REpubllc 7-2650
je, po kurio visi geradariai programa buvo turtinga, klau
Tralnee a g e limit 17 to S 5 years
Write for complete information.
buvo iššaukti pavardėmis ir!Sytojai audringais plojimais
CHICAGO 29. DLL.
K E N N E K HOSPITAIi
MES PATAISOME
3150 Lako Shore-«lr^ Chicago.
jiems prisegtas kuklus tau solistur, išsikvietė ne kartą
tinių spalvų ženkliukas.
THRONTOtf STUDIO
dainuo i papildomai.
— Broliai ir seses, mes tu
170S W. Madison St.
rime sudaryti vieną nuošir Po koncerto girdėjai visur
DĖMESIO. Š K I M I M N K f M
Child Portrait
STIKLINIAI VTRŠAI IR
Family Groups
džią seimą, kad visi, išvien reiškiant tik pasitenkinimą,
Taken in your home
VEIDRODŽIAI
AS
veikdami, sulauktume Lietu pagyrimus. Vienas senas AThia Christmas give a Photograph
Fabriko kaino* už stiklinius vir
vos laisves ryto, — pabrėžė merikos lietuvis kalbėjo: BuyO*is™ SeALs:
Phono for Appolntment
šus ir veidrodžius* baldama Pa
"Very nice, ką ir šnekėt! Į
pirmininkas.
darome pagal užsakymus. Veid
SEetey S-79S5
rodžiai apipurškiami ir pertaiso
— Bendras ženklelis ir
mi. Tuojau pristatome.
trumpas žodelis daugiau reiš
ALVERA NOVELIY OO.
WHEN IN N E E D OF VACll"M
kia, negu tūkstančiai, — pa
SS28 W. North Ava,
Cleanor or oil burner repair
Service get only the best
reiškė savo kalboje parapijos
OApMoi 7-7090
Moderate rates.
klebonas kun. K. Bičkauskas,
VAN'S
didžiausias tremtinių gerada T.T. Marijonai išleido stambią, naudingą ir gerą kny
ŠEIMININKES,
D R e x e l 3-4622
ris, pažymėdamas, jog esą gą "šventųjų (Gyvenimai", kurią parašė kun. K. A.
3512 So. Partiell Ave.
KODĖL KEPTI?
malonu, kad reiškiama pa Matulaitis, M.I.C. Knyga turi 714 pusi., apie 50 šventųjAteikite pas m u s
garba tiems, kurie padare ge jų atvaizdų; ji yra įrišta kietais audeklo viršeliais ir
pietums. Paruo
šti
pietūs...
ra: padėjo tremtiniams iš kaštuoja $5.00 su persiuntimu.
A H E R N OYCLE S H O P
• Vištiena,
• Kiaulienos
trūkti iš vargingų stovyklų,
4500 vVes* 63rd Street
Knyga
turi
365
šventųjų
gyvenimo
santraukas,
su
kepsnys,
Auth Dealer — Schwinn-Whizzer
esančių arti priešo. Jis padė
•
Antiena,
Motor Parts, Repairs, Accessoriea
• Dumplings ir
kos žodį tarė ir amerikie rašyti kiekvienas dienos šventieji, kurių viso suminėta
VVhee.l Goods Repai red—Tricycles
rūgštūs kopū
J r. Bikes — Lionei Tralna—Toys
čiams, kurie, nebūdami lietu apie 6,000 vardų.
stai,
Do your X-raas shopping here.
Didelis
pasirin
Tie gi šventieji, kurie veikė Lietuvoje, ar turėjo ku
viai, padėjo ir padeda rasti
POrtsmoutli 7-8154
kimas
maisto
atvykstantiems tremtiniams rių artimesnių santykių su lietuviais, yra plačiau nu
pasiimti J namus
šviečiami.
Knyga
parašyta
lengva
kalba,
visiems
su*
duonos kąsnį. Iš Inland Steel,
mL.
ANTILLIES KITCHENETTE
General American Transpor prantamai ir gali būti gražiausia Kalėdų dovana Jūsų
4287 W. 26th S i
Pietvakarinėje miesto dalyje
LAvvndale
2-9834.
tation ir kitų fabrikų bei į- giminėms.
Mes taisome visokios rūšies siu
v a m a s mašinas, taipgi pertaiso
monių pakviesti, klebonijoje
m e J elektrines mašinas. Kai j ū 
Su užsakymais siųskite $5.00 laiške šiuo adresu:
užkandę, teikėsi į koncertą
sų siuvamai mašinai yra reika
K A L E STLTMO
lingas pataisymas, (šaukite: —
5150 So. Dttmen Ave.
atsilankyti keletas žymių pa
A D O L P H J. P I X T E R
This
Christmas
give a photograph
reigūnų — superintendentų
;iH28 W. «4tl, PI.
. P o r t r a i t s of adults, groups
Tel. GRovehill 6-7316
bei "bosų", kurie rodo geros
and weddings.
Chlld sitting: at h o m e or studio
2334
So.
Oakley
A
ve..
Chicago
8,
111.
širdies tremtiniams, ieškan
Pitone ORovehiU 6-aOlO
tiems darbo. Nors ne visi jie
F o r appointment
Skelbkites "Drauge"
galėjo atvykti, bet kvietimas ~~Z
= ^1
jiems didelį- įspūdį padaręs:
jie negalėję įsivaizduoti, kad
Alice Stephens Dainininkės
t?
MIELAS KAIP TĖVIŠKE
"dypukai", turėdami nemaža
METINIAME RUDENINIAME
kasdieninių rūpesčių, atsi
LIETUVIŲ KANADOS LAIKRAŠTIS
mintų juos pagerbti .
—Dabar lietuvių vardas
skambė.i ir tų žmonių tarpe:
Pristatome
jie žincs, ką reiškia lietu
JU8EPHINE MILLKR
ĮRENK MIKŠYS
viai tremtiniai, — pažymėjo
Mezzo Soprano
Soprano
TĖVIŠKES 2IBURIAI leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kulklebonas, paskui su gražiu
tūro© Draugija, vyr. redaktorius Dr. A.
sąmoju angliškai prabilda Sekmadienį, Gruodžio 11 diena, 1949 m .
Šapoka.
mas j tuos kviestinius siveSOKOL SALĖJE
2337 S. Kedzie Ave.
čius, kai kurių ir pavardes
TĖVIŠKES ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris
nagrinės visas aktualiąsias lietuvių tau
PROGRAMOJE:
Mergaičių Choras — Mišrus Choras —
pamineda m a s , p u b l i k a i

WANTED

LETIM$K£JA DAINA PAGERBĖ GERADARIUS

ADVERHSEMENTSCLASSIFIED&HELP

Naudinga, Knyga Visiem Metam

"DRAUGAS"

KONCERTE

d ž i a u g s i ' n g c i plojant.

Apie patį koncertą, kuris
buvo po iškilmingo pagerbi
mo akto, svaresnį žodį tarti,
žinoma, galėtų tik muzikos
žinovas. Aplamai, visi keturi
solistai, tiek dainuodami po
pora lietuviškų dainų, tiek
operų arijų, parodė tokį indi
vidualų balsinį subrendimą,
kuris j utresniam klausyto
jui ir ašarą išspaudė akyse,
kaip, sr^ysim, St. Baranaus
kui da. mojant St. Šimkaus
"Oi gre čiau", Iz. Motekaitienei — J. Mikulskio "Už upe
lių, už girelių" arba S. Ado
maitienei ir P. Bičkienei — J.
Naujalio duetą "Tėvynės mei
lė nemari" ir kt.
1 8

SHOP»»%#S LfFT

Pradžia:

4 vai.

Kvartetai — Trio — Duetai.
popiet
įėjima*: $1.35
PO PROGRAMOS — ŠOKI M

(su

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Kalėdų Dovana Motinai, Žmonai Seserei

OIL PERMANENT, *3«» J ^
(Pusmetinis sušukavimas)
BE MASINOS

f LORETTA'S BEAUTY SHOP
LARKTTA SALUS, Sav.

I1M SOUTH |HALSTED STREET
Atdara

Ketvirt"d

.ir Penktad.

tos ir lietuvių išeivių problemas, skir
damas ypatingo dėmesio lietuviškos kul
tūros puoselėjimui, lietuviškų papročių
išlaikymui ir lietuviškojo gyvenimo in
formacijai.

taksais)

CALUMET 5-5067
vakarais.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos

±f

STASYS LITWINAS SAKO:

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba?
Instai prašalina iš organizmo rugStls Ir nereikalin
gą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga matarija.
lieka kftne ir jūsų. kraujine. Jei turite sunkumo
nusiHlapinti. jei nakčia dažnai tuHt keltis, jei galva
svaigsta^ nugarą, skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų
paakiai patinę, vartokit

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytu-Išvaizdos Sidings
— Langų — Dnru — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Varnišo — Enamelio — Geleiinii| Namams ReikmenvHanhvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kon*binacijos Durų — VVallboard -— Plaster Board -— Vanisdžių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!

IIKRBS

1125 Mihvaukee Ave.

Cicero, E i
Stores, Offieeo, flate
INCOME $500 per month
PRICE $44,000
lst mortgage available,

3947 houtti l*mrk Aveniu*
>Laipto produkte krautuvė Ir
pardavimui
Saldytas maistas.
Vieno aukšto mūrinis namas, 6 kam
barių butas, 2 automobiliu garažas.
Karšto vandens Šiluma,
Moderniš
kas įrengimas.
Įkainuota
greitam
pardavimui.
5601 S. W o k x * t Ave.

FBANK i. CHRISTEN80N
5859 W. 35th Street
Tel Otympic 2802 or 244
S4th AND LOWE
Labai geras dviejų butų namas,
geroje vietoje Bridgeporte. Šitas modorniškas dviejų aukštu
m a r o na
mas turi du butus po C kamb., karš
to vandens ftirama, tlle nsaudynea.
uždarytos gonkos, I pėdų apšvies
tas skiepas, automobiliu
garaias.
Saulėtas iš visų pusių. Pilna kaina
$lf.0Ov.
Vk*or Strmir. M l West
Slat St.. teL CAkisaet a . $114.

Confectlonarr krautuve pardavimui
Mokyklos reikmenys, žaislai, Smul
kmenos, Magazinai Pienas. Svies
tas. Kiaušiniai. 4 gražūs gyvenamie
ji kamb. $30. nuoma. Ilga sutartis.
Geras biznis ir gera vieta. į k a i n u o 
ta greitam pardavimui.
Pajaukite: —
FRouUer 6-2T69

4S40 W. MAYPOLE
2 flat brick, Stone front
one 5-Rm. apt
one 6-Rm. «pt
Sttam Heat.
Forced to sell to eloac Estate
Phone ANdover S-619S

Maisto produktu krautuvė Ir mėsine
Per savaitę biznio daro apie $1,60*.$1,700. Labai gera vieta
Nuoma
—$95. Dvi krautuves. Puiki proga
dviem pusininkams. Pardavimo prie
žastis — išvažiuoja J Florida. Pil
na kaina $11.750 tSS >ortli Karlov
Ave. B f l m o n t 5-S14S arba VAnBuren 6-2234.

-

5t37

Gerai einantis biznu, naujos malino*.
6 metų sutartis. Nebrangi nuoma. Puiki
proga siuvžjui. Įkainuota greitam par
davimui. 4755 W. Befanoat Ave.
Tel. AYenue 5-4707
AND

\VOODLAWN

II

Gsll Msjwood CS28
Evea*ug».

Pardavimui namas su biznus. Krautuv*
ir 5 kamb. butas apačioje. 5 kamb. ant
rame aukite. Pirmam aukitas yra kari1800 W. CERMAK R D .
tu vandenin apšildomas. Kaina $ 14^000.
Taverna ir bendrabutis. 23 kambariai, 2451 W. 45ta St. Savitstiikas gyvesa 5955
3 butai -— centrahnis apšildymas. Par S. Rockwell St. TeL Y A r * 7-6954.
duos nebrangiai. J mokėti tereikia 1/3.
ROUND LAKE, ILLINOFS
C. Mallon. KEdzie 5-2800
5250 Square fret on Kili. 2 blks. frotn
school. Depot % ItHe. Lake
I hsA«. m 273 1-Vjot Dt^rp Sliaft
According to Engineering
Report 1^* blks. Electrieity, water and sewtra«r
yellow
Gold
Stock F r o m 282 1/2 Valuc |850. to Si 100. Mušt sacrifice for
Foot. Need a parlner or partners quick sale. by owner. Pricc $500.
to help m e Financiatly To Com
plete Mining. Any a m o u n t will be
Pbone FOrest 6-2510.
considered. F o r roore Information
rali HCmboidt 6-5S28. J o h n M t | .
3 BUTV MCRIN1S NAMAS
t-zynski, 1107 N. baeramento Avestuc. Pardavimui — po 4 kamb. kteks

vioname name. Beiamontaa. Ceotralinis ap&ildj-mas. Tuojao. gali
ma užimti pirmąjį butą,
KOLA1BK,
24S4 So. Hardinj; Av».

APPLIANCE STORE
ELETKICAL
Best of Franchtses
Including 4S Ford
Statton W a g o n
Priced for <tuick sale.
Due to other Interests.
» 3 5 : W . I r t i n g Park
sUkiaro .Vftt&o

PARDAVIMUI

VALYKLA I R SITVYKIiA
Gerai einantis bisnis. Pilnai jreng- Į
ta, įskaitant ir Proaperity Prtisa ir i
Singer siuvamąją masiną. Gera s u 
tartis. N u o m a $45.
Parduoda ne
brangiai $780. Pardavimo prieiastis
— kiti interesai.
1807 W . La^Tpence Ave.
Tel. LOngbeacli 1 - 5 6 8 , • i ,

•

•

11 m

GRAB-BAG CALL1
Rrro are f*» niiyasKi %snrga«ii.s \«>u
are.
looklng
for.
Tilt* a«lv«s>4lMnr« Ustiml ta t!..
Grab
liaį* ••ohimn
a r e your k«> u>

• •

sa> litu

MAISTO PKOI>ckT%* I R
V A I S U ' PARDLOTrV*ft

TLARINETS. K l t K N f R
MAf/kl
New $90. Buflet cląrin**ts n e *
|1»9.
Also B^lmer *1T6. **>*•»
3-6809

SEWING

i

i

Ii'

K raust o mes j Waabington. © C
Gruodžio l t d.
• ^ B M I E K O S
>ispigintomb> Kainomis
Valandas: t 9 v. ryto tkl » * . v.
Vakarais u£d«r\-ta7 didetfts gryno Mahogany med
žio spintos su stiklinėmis duri
mis ( Moderniško**,
7442 b. Eaahavgr
REcent 4-9990
• "

'

'

^

'

r ; ugAviyvi

2122 W. 63rd Street
PRospect 6-0562 or 6-0448

16-677S.

MACIONE

5205 Frssserton.
ALhnrn g.9440.

Wel! ZMulpped
Kr;usonable Rent Good L**ase
Ideal For Couple
Mus gaerifice For quick Sale
Duo to Illnoss

Tel. WEmvorth

-

r^v. .-,

HAMBURGKR ORILL

1 s nu numojama* kambar>> vietiam
\-yrui — Nekalto Prasidžjfeuo parap. (Brighton Park). KreipKit*s
tel. Vlrginia 7-2745

*i

TO T R A D E - Uiflf «.»•*
n. u
cond. for t w o whe»*l t ra ii-r
HVd« l»ark t - 3 t * l

Saldytas maistas. Grosą $15,904. per
įlietus. Įsteigta j a u 2S metai. Geros
prekes. Moderniški fikčieriai. N u o 
ma $KS. Gera sutartis. Apkainuota
pardavimui. Pasaukite tarp 7: S© ir
10:90 vai. v a * .
MUlberry 5-9782

s*, 4 registrų.
i'i

I3EMETERY

Birchwood Section
4 grave lot
Reaaonably priced for
ąuick sale by O^-ner

Good Going Busi .css. In Heart of Steel
Mill District. M o j r n Fix'tures Including.
Large Walk-In and Reach In Refrigeration Box. Priced to selirT>ue to Other
Interests.
Bayport 1-6000.

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite Ji Kitiems! i S S 1 = ^ Z S Z
H

s-toeo

RA

BAR

Pigiai parduodu naąją AKORDE-

i" I " i

ATE.

14 kamb. medinis namas. Geros pau
jamos i i 6 kamb. Imto su baldais
Tuojau Kalima užimti Jmokftti te
reikia $4.000. Savininko įkainuota
greitam pardavimui. Nebrangiai.

SIUVYKLA
IR VALGYKLA
PARDAVIMUI

STORr

!C. HAFEX8WOO!D

LARSEN — B0TCE
A l U S t t ) C ARS:
• '49 Ford Tudor
Riuiio and Heater
• '48 M e r c u o
Club
Coupe R. and H.
• '4S Ford Tudor
Radto and Heatee
•

'42

Dodge,

« 'tfl Ford

^

-

— 6Srd Anamut
— s a f u 1411$

TeL

M rmyside 4-3700 after S P.M.
S P r m g 7-6434, 3—6 P.M.

Chicago U, 1».

m

—

and CBA^T-X)RD

P A R D A V I M U I

9

—

Tuojau galima užimti. Savininko
įkainuota greitam pardavimui.

Oonnected with cocktall Lounge.
Modern Eąulpment.
Good l^ease. Rent $7$.
Sacrifice $4,000. Due to Illneas

LIQUOR

—

S kamb. medinis bungalow, utd*
rytos gonkos, centrahnis apšil4ymaa. 2 automobilių garažas.

RĘSTAURANT * P1ZZERIA

ELSTON

•

CICERO

IŠNUOMOJAMA

Ka4aa $1.10 su persiuntimu. M ūsu Žolių arbata yru
ekspertu sudaryta remiantis ilgy metu patyrimu.
l)čl n e m o k a m o aplinkraščio kreipkitės i

STASYS LITWINAS, Pw».
3039 S. HALSTED ST
TEL, VICTORY 1272

GOOD INCOME
PBOPEETY
4845-4847 W. 14th Sta-eet

Doing* Excellent B u c i n e *
Excellent Location a n d L*ase
3 6 « o d Oonc«wrtons P a y Rent.
Best ftxturea Caterins-. to Ctass
Trade. Ejccellent Bar Prlr<-a Have
Band For E n teitai n m en t. Priced to
Sell or will conskier working- Partner

2 0 U V ARBATĄ SAMIAS NO. M l

SANITAS

REAL. ESTATE

LOUNGE

MAISTO P R O P C K T V BR
DARAOVTv
KRAlTrVfi

APR0KAV1MAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

fįuyOws™ SeALS.'

OOKTATL

TĖVIŠKES ŽIBURIŲ prenumerata: Kanadoje $3, USA — $3
amerikoniški, Australijoje, Pietų Ame
rikoje ir kitur $4 amer.

CARR MOODY LUMBER CO.

AS

OPPORTTMTIES

TĖVIŠKES ŽIBURIAI nuo Naujų Metų eis kas savaitė, bus di
delio laikraštinio formato 8 psl. Pir
mieji num. pasirodys gruodžio pradžioje.

Toronto, Ontario, Canada.

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.
Šeštad. — 8 vai. iki 3 vai. popiet

—

Geros prakėe. Gera sutartis. Krau
tuve yra labai geroj*' vietoje. N e 
brangi nuoma. l*arduos nebrangiai.
Pardavimo prieįasts*—Mtt mtereaai
Telefonas: —
HVinboidt 9.1939

adresas: 941 I>undas Street, West,

r^T^II'Dlip
TAI GERIAUSIAS LAIKAS
UI\U£\M\
— PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES
NAMAMS REIKMENIS.*' GERAS PASIRINKIMAS

PROGOS

t

doer

Modai

A

$1340
$1265
$1015
..

# « ' •

.-

' " "

LRRSEK — B0TCE, WC.
5600 N. 954* S*re**
OAJkXAW> L » i 7 » - 9

DIENRAŠTIS DRAUGAS, GHICAGO, ILONOIS

Pirmad., gruod. 5 d., 1949

ar
triklenei u i paramą tremtyje, už
sudarymą sąlygų atvykti į J.A.V.
ir už nuoširdų rūpestingumą. Be
Prie CHICAGO, UI. — Nuoširdžiai to, dėkoju Veronikai £emptienei,
TORONTO, Ont.
T o r o n t o l i e t u v i ų p a r a p i j o s ; dėkojame Bronei ir Juozui Petriv e i k i a j a u a n t r u s m e t u s lietu- kams, gyv. 4358 W. L*xington m . 1801 So. 5l8t Ave Cicero:
v i š k a ! p a r a p i j o s b i b l i o t e k a S. C h i c ^ o j . už malonų suUki- uz pasirašymą darbo s u t a r t i e

Pavyzdinga Biblioteka

PADĖKOS ŽODIS

„M mą ir pagalbą pirmomis gyveni
Petrą** ir Petronėle
Šiuo metu skaioma
virs
700
m o d i e n o m i 8 Chicagoje. Ypatinc
Dovydaičiai.
šimtų knygų. J<laryti kny- gai dėkojame mielai Bronei Pegų katalogai, pavyzdingai už• •
vesta bibliotekos kartoteka ir
"IRKITE TIESIOG VT«>
tiksliai pravedamas kas sek
ME. NELSOT^
madienį po pamaldų knygų
pakeitimas. Bibliotekai kny
— Savininko —
gas daugumoje
suaukojo
torontiečiai lietuviai, o taip
pat gauta nemaža dovanų iš
Vokietijos, Jungt. Valstybių
TORONTO, Ont. — Ofi- to profesorius, žinomasis is- ir Pietų Amerikos.
c i alios žinios apie naujo laik- torikas Dr. Adolfas Šapoka,
lllth Si
raščio išleidimą Toronte pla-i kuris yra išleidęs veikalą
čiosios Kanados lietuvių tar- Į "Lietuvos Istorija" ir yra su
Viena* Blokas ouo Kapiniu
pę ir net Jungtinėse Valsty- maniai redagavęs jau anks- TORONTO. Ont. — Stasio
Didžiausia*
bese susilaukė nepaprastai čiau porą kultūros žurnalų, Dargio asmenyje Toronto lie
planų p a s i r i n k i m a s m i e s t e
didelio susidomėjimo. Kaip'Ir pats laikraščiui parinktas tuviai turi puikų visuomeninteko patirti, į naujojo laikraš-.vardas "Tėviškes 2iburiai" ką. Torontiečiai lietuviai ga
Telefonas CEdarcrest 3-6335
eio administraciją ateina la- lietuvių tarpe sulaukia daug li pasidžiaugti įvairiausiomis
bai daug laiškų su užsaky-1 simpatijų. "Tėviškes Žibu- lietuviškomis knygomis, kumais. Taip pat gaunama daug riai" pasirodys gruodžio raė- , r ^ ~ j į š užsako iš visų lietu
sveikinimų ir piniginių aukų, nesyje, ir tenka laukti, kad y i š k ų leidyklų. Šiuo metu S.
ypač iš brolių amerikiečių, plačioje Kanados lietuvių vi- rj>argis atstovauja kaip plaYpač laikraštis susilaukia suomeneje liks tikrąja žodžio t i n t o j a s n e t kelis laikraščius
daug susidomėjimo del jo re prasme tuo dvasiniu, kultū (Draugą, Darbininką, Aidus,
daktoriaus didelio intelektua- riniu žiburiu, apšviečiančiu Eglutę ir kt.) Paskutiniuoju
linio pajėgumo ir gražaus pa- Į mūsų išeivijoje lietuviškąjį laiku jis taip pat yra parūpi
rinkto laikraščiui vardo.
'kelią; žiburiu, kurs spindės nęs gražių lietuviškų kry
Vyr. redaktoriumi yra pa- kelyje į tolimąją mieląją te žių, kurie susilaukė didelio
kviestas Lietuvos universite-1 viškę.
—B. V. susidomėjimo
lietuviuose.
ONA
ŠLAKĮS
Gražu, kad mūsų jaunimas
(po tėvais Balevičiūtė)
palaiko iš tėvynes atsineštąjį
Gyveno 6714 So Chappell Ave.
idealizmą ir juo stengiasi taip
Mirė gruodiio 3 d., 1949 m., 2:20 vai. ryte, sulaukusi se
pat ir kitus uždegti.
natvės. Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskrities,
TORONTO. Ont. — Prieš nes Kanadoje. Sąjungos veikPrienų parapijos.
metus prasidėjęs Kanadoje la yra plati ir ypač naudinNUO UfcSlSENfcJUSIŲ
Paliko dideliame nuliūdime keturis sūnus: Advokatą An
katalikių moterų organizavi-, ga kiekvienai lietuvei katalitaną A. Slakis, marčią Oną, Juozapą J. Šlakis, Dr. Lawrence
P. Slakis, marčią Josephine ir Joną G. Šlakis, taipgi anūkus,
mosi sąjūdis sėkmingai išsi- kei moteriai. Sąjunga rengia Skaudančių Žaizdų
IR
ATVIRV
ODOS
IJGŲ
proanūkus ir kitas gimines, draugus ir pažįstamus.
plečia per visą plačiąją Ka-' kultūrines paskaitas, vaka- Tie. kurte kenčia nuo SENŲ, ATv
Priklausė prie L.R.K. Susivienijimo Amerikoje.
nadą. šiuo metu yra Kana- rus, bendras agapes ir, pagal I iRV ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ jie
, .
.
. i . .
. v ,
j j
IM •
negali
ramiai sėdėti ir naktimis
Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje, 6845 So.
v
v
doje jau sėsi
skyriai su cen- savo išgales, padeda likimo miegoti, nes jų užsiBensjuatos žai«do*
VVestern Avenue.
ir skauda. Kad pašalinti tą
tru Toronte. Ypač daug gy- nuskriaustiesiems, kaip antai niežti
Laidotuvės įvyks Antradienį, gruodžio 6 dieną. Iš koply
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvirų ir skaudžių
žaizdų,
uždekite
čios 8 vai. ryto bus atlydėta j Gimimo Panelės švenč. pa
vumo parodo Toronto, Ha- lankant ligonius, globojant ir LEOULO
Ointment. Jų g y d o m o *
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
miltono, Montrealio ir St. i darant geros jtakos lietuviš- ypatybės palengrins jūsų skaudėjl
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.
roą, Ir galftslte ramiai miegoti nak
Catharines skyriai. Yra nu- kajam jaunimui tremtyje,
tį- Vartokite Jas taipgi nuo skau
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
džių nudegimų.
Jos taipgi pašalina
matoma, kad Katalikių Mote-, s j u n
centro pirminin.
niežėjimą IUJOS vadinamos PSORIAmus
dalyvauti šiose laidotuvbėse.
Tų Sąjunga turės savo aky- k į ^ i r l a b a į s £ m a n i yi_ SIS. Taipgi pasalina peršėjimą Ilgo*
ATHLETE'S FOOT, su
Nuliūdę: Sunas, Maftio*. Anūkai, Proanūkai ir Kiti Gi
rius prie kiekvienos U e t u v t t - \ m J m Ė B h M D l , A l d o n a U ž u . vadinamos
stabdo džiovinimą odos ir perplyslmą

Didelis Susidomėjimas Nauju Laikraščiu

LJGDĖSIO VALANDOJ
Šamkitt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

6 8 4 5 So, W « * « m A v *

3319

PRospect 6-0099

YArds

ANTHONY

lietuvių Denaruomenes m » l d i d e l i g nuopelnas dėl tokio' odos. joe yra **roa ^duoie* nu.
tik yra lietuvių katalikų ir _«_.;_,_- JL*,^,.--- uT„ „„„ TUU uviritnių odos
lietuvis kunigas Kanados s e k m m š 0 ' sakytume, lyg gry- , ^ LEGULO omtlietuvis KunigM. *anaaos b
i ie taus, steigimosi
nau- ment suteik, jums
b
Lietuvių Katalikių Moterų .
, . ..
pagalbą, nuo nuvarc* .

-i

]U
J

Skyrių

ir

JU g r a z a U S

Sąjunga yra narys ir besiku- v;*a _.._/.
vimo.

gybJ

riančios Lietuvių Bendruome-

Įdomios Dr. A. Šidlauskaitės Paskaitos

yusiy.
perStamy
ir
niežlniių kojų, Legu
lo Ointment
par
įkau *oi yra
. L**Uduodamas po 75c..
$1.25 ir $1.60. Plrklt* valuti"**** C!hic» «•"*•*
Ir apylinkėse
arba
atsIųsKite money ui
derį J —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1ŪSĘJ PATOGUMUI:

1410 S o . 50th Ave., Cicero, 111.
Telefonas T O H N H A L L

Telefonas ORovehiU 6-0142
MŪsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
' M W i V •*,<».*.*.,.**%'.*.**,,.*.*.*.*.,."»V.,.'.*.*.'.*.V

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
• laidotuvių

teris vedybiniame gyvenime.i**

-

** -

į ČIKAGA - TORONTO $59.50 į
j CIKAGA-MONTREALIS $96.50 j
i Informuokites iar registruokitės |
nedelsdami, ne vėliau
GRUODŽIO 15, 1949

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENA 1B NAKTĮ

4605-07 South Hermitage Avenue

minės.
^Laidotuvių direkt. Mažeika ir Evans. Tel. PRospect 6-0099.

t

Tel. YArds 7-1741 - 7-1742
4330-34 South California Avenue

Dviejų Metų Mirties Sukaktuves

TeL LAfayefre 3-0727

^fc.

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIOSED
KOPLYČIOS
RADIO PROGRAMAI 16 STOTIES W G E S
( 1390 kilocycles )
K M a i H i M e l Nuo 9:16 Ik i:99 VaL ByU.

.

BARBORA

gvTOgg^?wyowc«'«:'VvssĮ^ay'.^

BIMBA

(po tėvais Stukas)

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LEETUVIC
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motinėlę.
Netekome savo mylimos gruodžio 6 d., 1947 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami jos liūdną praaišalinimą iš mūsų tarpo,
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) gruodžio
6 d., Sv. Petro ir Povijo (123rd ir So. Emerald Ave.) para
pijos bažnyčioje,
8:30 vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus kaimynus ir pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už
a. a. Barboros sielą.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Dukterys, Žentai Anūkai, Seserys,
Brolis, Švogeriai, Pusbrolis, Pusseseres ir kitos Gimines.

1ACHAWICZ ir SŪNAI

Tei. wEntworth 6-4.107 Į Į Biznieriams Apsimoka Skelbtis Dienr. 'Drauge'!

BRONISLAVA RASALETVICIENĖ fBUSSELL)

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG
JUMS IS DIRBTUVES 1
Užsakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo—tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuvės. •
Paminkius pristatome į visas kapines arti ar toli.

ffl

Aplankykite mus ir pamatykite mūšy darbo navyzdžtus. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir visomis valandomis.

BITTIN AND KAMENSKY
MONUMENT WORKS
•

II

i

—

^

—

•

PETRAS P. GURSKIS
BS8 WEST 18th STREET

Phone SEotey 8-5711

ALFREDAS VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Tel. Olympis 1003

POVILAS J. RIDIKAS
8354 & HALSTEP ST.
710 W. 18th STREET
Telphone: YArds 7-1911
••

• •

.

•

* • •

••

•

-

• •

-

'

•

•

LEONARDAS L BUKAUSKAS
10821 & MūCmOAN AVE. Pfaone: PUUmsn 5-9661

ANTANAS M. PHILLIPS
•807 8. LITU AN1CA A V I .

Phoae TArd» 7-4908

JULIUS UULEVICIUS
4848 So. California Ave. Phone LAfayette S-S5T8

i,

8938 W . l l l t h S T R E E T — TeL B E v e r l y 8-0005
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kap. vartų

3E

Phone: Vlrg'-nia 7-6672
PUllman 5-1270

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

••

Nuo akmens alifikavimo iki raidžių iškalimo ir pa
veikslų Įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekspervyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

Mes tarime koplyčias
visame CMeagos Ir
KoM»tando dalyse ir
tuojau patamaujam.

Ambulansu patamaviinau yra tdllriamaa
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus.

456 WEST 63rd STREET)
I

Gyveno 3322 West Marąuette Road, tel. HEmlock 4-3822.
Mirė gruod. 3d., 1949m., 4:15 vai. ryto, sulaukusi pusamziaus. Gimė Lietuvoj — Varnių miestely, Telšių apskrity.
Paliko didžiai liūdinčius: vyrą Joną; dukterį Violet Cross
ir žentą Paul; sūnų daktarą Joną Russell ir jo žmonai Anta
niną; 4 anūkus — Judith Ann Cross, Marie, Alice Jeanne
ir Joną Russell; 3 brolius — Juozą, Konstantiną ir Boles
lovą Kadžius ir jų šeimas; 3 seseris — Antaniną Kaupienę
ir jos šeimą, Valeria Frenz ir jos šeimą, ir Eleną; sesers
sūnus — Antaną Petkų ir jo šeimą ir Kostantą Petkų ir jo
šeimą; s « e r s dukterį Julianną Miniat ir jos šeimą; švogerį
Antaną Petkų; 3 pusseseres — Stefaniją Stasiukaitienę ir
jos šeimą, Eleną Dikšienę (gyv. VVisconsin valstijoj) ir Benigną Zalatorienę; dėdę Ignacą ir dėdienę Radavičius; švogerio vaikus — Antaną, Joną, Oną, Elizabeth ir Catherine
Russell; ir kitas gimines, draugus ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas ANTANO PETKAUS koplyčioje, 6812
S. YVestern Ave. Laidotuvės jvyks antrad., gruod. 6d., 9:30
vai. ryto iš Petkaus koplyčios bus atlydėta į Gimimo Pane
lės Šv. parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.
Giminės, draugai ir pažįstami esate nuoširdžiai prašomi
atsilankyti į šermenis ir dalyvauti laidotuvėse, suteikiant
paskutinį patarnavimą velionei Bronislavai Rasalevičienei
(Russell).
Laidotuves tvarko direkt. J. F. Radžius, tel. CAnal 6-6174.

Įstaigos

JOHN Fi

3

h o l o g i n i U Z V l l g s n i U n U S V i e t e , | Gausite nauju knytro už 7.50.
Ra
k o i Š v y r o p a g e i d a u t ų m o - Šykite: Rev. 0 . A. Matulaitis, 2834
0akWy Ave ohic
0 8 nL

2109

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.

LEGULO, Department D

TORONTO, Ont. — Pa- Sale buvo pilnutėle susirin- 4847 W. 14th S t
Cicero 60, Iii
keliui iš Ottawos, vykdama kusių lietuvių vyrų. Jų didej Ameriką, Toronte kurį lai- lis susitelkimas ir salėje
ką apsistojo žymi visuome- viešpatavusi tyla aiškiai liu-. I V
ja
T\ r\
ninke Dr. Agota Šidlauskaite, dijo apie parinktos temos į
K. A I i A L/ U
Lapkričio 27 d. Toronto lietu- aktualumą ir kalbėtojos nuos- j
£ K T U V U i
vių parapijos salėje ji laike tabiai tinkamą prisitaikini-; į ^j. a - Toronto - Montrealis
dvi paskaitas: vieną vyrams ( mą prie publikos. Sekantį1
Švenčių Metu
ir kitą vėliau tik vien mer- sekmadienį maloni viešnia sugaitems. Ypač buvo didelis tiko aktualią • T askaitą skai- Naudok i tos pi-otra ir nuolaida.
A P I J A N R Y K J T simines
paskaita susidomėjimas iš tyti Toronto ateitininkų benIr draugus
vyrų puses. Gal būt, del to, drame susirinkime,
! Du skridimai kasdieną pasirink- j
kad vieniems vyramu maža
r"
. . . - . , I tinai. Rekomenduojama išvvka j
KALftDOMS cruodžto 24 —
j
tenka progų išgirsti paskai-; Platinkite rti*n T.llAUGA
gruodžio 26.
i N. MB7TAM8 ffruodžio 31 — s a u - I
tų iš moterų prelegenčių.j „.Mi_r.m.„rgTi „..„..,
sio 2 d.
S
(iftnaudojant
Šventines
darbo
Prelegente savo virš valandos
petrankas)
R u s i o j e paskaitoje
flį-LSjJSL'
*££?%£?%
Ten ir atgal pilna kaina
J

B.

KUS

PLEČIASI KATALIKIŲ MOTERŲ S4JUN6A

var-

7-1138—7-11S9

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE

Žymus Vlsnomeninkas

tinkamos

Av«.

Tunu kam gr*cn* kkatt mittf itifm pmtmat koptffif mOm įtaų MMf

St. Casimir Monument
Company

Jos yra

Mt«onko

LEONARDAS A. EZERSKIS
1646 West 46th St.

YArds 7-0781

>
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r,

. •

1 1 ••

IŠ ARTI IR TOLI

*,..,

.

I

t>kATT&AS; ČttfcAGO, TLLINOIS
ssaaaaesci
'i
•! '
SKRIDO GREIČIAU Už GARSĄ

T*irmad. gruod. 5 d., 1949

Išvarė unijistu s . BorgWarner korporacijos vienam
! fabrikų atsisakius pripažin,
ti uniją, kurią pastarasis
M —
Nenorėjo pyrago, valgys | C I 0 B u va iiavimas išmetė
duoną. O. Shirman, vidaus
-^
k c m U . . j a n. C,.
mokesčių
rinkimo
agentas,
*"*°
,
™
^
.
?
:
.
i
°
kurio
kur™ metinė
mofins alga
Q1«O siekė
oi^i^s $5,en_ unijistų
umustu paskelbė
Daskelbe sėdėjimo
000, federalio teismo nubaus streiką. Pašaukta policija
^ S n L k a 1 ^ ? UŽ 8 U k t ^ kyU
visus išvarė iš fabriko,
$5,000, kuriuo gavo iš vie
nos automobilio firmos. Neteisingai apskudęs firmą,
kad firma nėra mokėjus
taksų nuo pajamų už du me
tus, jis sutiko už $5,000 vis ką pataisyti. Firma pranešė
mokesčių rinkimo viršinin
kui ir sukčiui užstatyti
slastai.

CHICAGOJE

1

Nelaukiamas
"kalėdinis
pasveikinimas". Vidaus m o
kesčių rinkimo viršininkas
* * * * ka,d. 8U « į d U ? a
virft t r y s n u h o n a i
J
gyventojų pradės gauti laiškus su
i blankais
taksy
^„ m g ^
^ nuo
^_ ^•pajamų
* . ^**
ri būti užmokėti prieš ba-

— K. Jurys rašo iš Aus
tralijos, kad tenai lietuviai
gerai įsikuria, gerai uždir
ba ir daugelis net savo na
mus įsigyja.
X Mrs. Couble, gyvenanti
— Manchesterio, Anglijoj,
andžio 1 d.
Ciceroj, yra retas ir skaistus lietuviai
savo
pamaldas
turi
lietuvybės išsilaikymo pavyz seserų Notre Dame balny*
dys Amerikoj. Prieš kelias cioj, Bignor Street, Cheedešimtis metų atvykusi čio thamhill.
nai ji nemokėjo lietuviškai.
— Pet r as Al«kna, žinomo
Šiandie ji puikiai lietuviškai
kalba ir yra amžinoji nare jo istoriko Lietuvoje prof.
Šv. Kazimiero Akademijos kan. Aleknos brolis, Toron
Rėmėjų Draugijos. Dvi jos to lietuvių bažnyčiai paau
dukros, baigusios vidurinį kojo gražų kieliką.
— A. Deveuiene, spaudos
mokslą toje akademijoj, išėjo
— O —
aukštus mokslus: viena tapo I pranešimu, nominuojama į
Kalbėjo •America" redak
gydytoja, o kita — aukšto SLA (Susivienijimo Lietutorius, žurnalo "America"
rango ekonomiste. Sūnus yra yių Amerikoj) iždo globė*
Blogiems laikams užėjus plvyriausias redaktorius kun.
karys US kariuomenėj ir už jusR. C. Hartnett, S. J. praė
>nigai apdraustoje Finansinėje
pasižymėjimus yra gausiai
— Katalikiškoji lietuvių
jusį
sekmadienį
Charles
įstaigoje bus didele pagalba* *
apdekoruotas.
visUomenS su dideliu entuCarrol
Forum'e
davė
paskai
Douglas Skyrocket lėktuvas, valdomas piloto Gene May, prie MuX Chicago vyčiai, juniorai į g j M f*gj*
, Kanadoje roc karo aviacijos bazes, Calif., 10 sekundžių skrido tokiu greičiu, tą apie santykius Bažnyčios
rSJ^T
Dividendus
ir seniorai nutarė organi- ****£*»& kulturiiu katah- kokį tik jis gali pasiekti. Lėktuvo pasiektas tikslus greitis neskel : ir valstybės A. J. ValstybėF £ B METUS.
zuotai dalyvauti baniiete l e.v i S ^K e s i f g ^ ^ ^ biamas, bet pilotas išsitarė, kad skrendama dauf greičiau už garsą. se. BUVO įdomios diskusijos.
Duodame paskalas ant nam*~Mi •
(Acme) J
kun. B. Urbai pagerbti jo
duriai .
mėnesiniais išmokėjimais.
pakėlimo į prelatus proga.
— Petras Vaivada, MilByla dėl vieno nago. H.
Bankietas įvyks gruodžio 18 waukee, Wis., prieš kiek laiLevison teisme iškėlė bylą
d., Šv. Kazimiero Akademijos ko labai sunkiai buvo. suA N D LOAN ASSOCIATION*
Sherman viešbučio barzdaAuditorijoj. Pirkusieji tikie- žeistas automobilio. Dabar
skutyklai, kurioj po išgra1739 So. Halstcd Street
tus, arba užsirezervavę vie- sveiksta. Jis yra savininkas
žinimo jo nagų ,į vieną pirš
Cliicago 8, I1L
tą įsimetė infekcija ir už
tas, prašomi pranešti Jack ******. J * * * * Milwaukee
nuodijo visą kūną. Gydymui
Juozaičiui, 6822 S. Rockvvell 'southsideje .
Šveicarų įtakingas ir pla
St. tel. Grovehill 6-8105, ku
— Jona.s Valangevičius iš
reikalauja $10,000.
čiai visur skaitomas laikrašris rezervuos vietą prie ben
mus vandens sportininkas. |t*8 *'Die Tat" paskelbė ilgą
Vokietijoje tebėra Lietu
dro vyčių stalo.
Per dešimt pastarųjų metų i straipsnį apie IRO emigra vių Tremtinių Bendruome nos į Vakarų Vokietiją kas
X Nauji LRKSA nariai. j i s d g s t o plaukimą pirmo- I C^C stovyklą Italijoje, Bag nės kartoteka, kurioje yra dien pabėga po 400 žmonių.
Į šią lietuvių katalikų gyvy- s į o s greitosios pagalbos da noli vietovėje, kur jau visą suregistruoti beveik visi Jei Stalinas pakeltų geleži- J
mėnesį sėdi į Australiją emi tremtiniu adresai. Paskuti- R J j S S B U & J ^ 1 ^
bes, nelaimės bei ligos ap- lykus.
D O V A N O S ! :-: D O V A N O S !
jai galvatrūkčiais iš jo ''ro
gruojantieji
DP.
Laikraščio
niame
LTB
posėdyje
nutar
draudos organizaciją pasta-1
.. —
M
jaus" bėgtų į kapitalistų
PIRKITE KALftDŲ DOVANAS PAS
J
moju laiku įsirašė šie as- "T *1 įT*!T*
° r g a m " korespondentas patiekia to ta šią kartoteką perkelti į "pragarą"
»
kį stovyklos barako vaizdą: JAV, kur bus sudaryta pa
PETER N O V E R
menys: Gabija Bonaityte iš1 z uuo nJ a <£
S. J. S.) naują są—
D
-r"Barakas
N
r....
drėg
saulio
lietuvių
centrinė
kar
Marauette
Park
Kazvs
ViJ
^
Britanijoje.
Jis
tiDidelis pasirinkimas žemiausiomis kainomis
Marąuette ParK i^ązys vi k i g .
visus
guorganizuotį
na,
tamsi
patalpa,
mažai
toteka.
DEIMANTŲ, LAIKRODĖLIŲ, ŽIEDŲ .
hunas ir Nijole Vihunaite is t U Q S k u r i e n į e k u r n e p r i k l a u
vėliausios mados Novelty Jewelry
šviesos, oro; jame šalia su
Brighton Park, Pranas Ja- SQ ž i n o m a d a l į tų> k u r i e augusiųjų) dar gyvena ir 17
l>ll»IJls PAMIUNKIMAS Bl'liOYA IR EIXJIN LADIROI>«\*.
FVHcr >'WPT k^ie«Ma visus atsilankyti, o busite užganėdinti.
kubaitis ir Elena Jakubai- d i r b a k i t o g e o r g K a ž i n a r vaikų. Nei kėdės, nei stalo,
Taipgi taisome visokius laikroUiius ir nustatom laiką, pagal nau
tienė is No. Side ir Alf. Ba-įke^^a n e g i r t į e k j ų d a u g nei spintos, vandens, elek
jausią elektrinę mašiną ir PETER NOVER užtikrina jums. kad
jūsų laikrodis eis teisingai.
leisis iš Town of Lake.
yra
tros jungtuko, nieko, tik
X Kudulienė, motina Pra
— V. Vaiantiejjenė, Mas- dviaukštės geležinės lovos.
ll-kos Metų Pagimdė
TELEFONAS
3249 SOUTH
Biauriai
nešvarūs,
suplėšyti
nės Milkevičienės ir močiutė peth, N. Y., iš profesijos
Dvynukus
•
Nėra pagalvių,
Jozefinos činikienės, vėl sun yra mirusiųjų laidojimo di- čiužiniai.
HAISTED ST.
CH. 5-0534
Mrs. Pauline Kurlin, Jackkiai serga. Kudulienė yra bu- rektorė. Visi gyvieji, ku rankšluosčių, muilo, Krosnis
yra, bet jos negalima kū sonville, Fal., 14 metų am
vus ilgametė Dievo Apveizdos riems ji turėjo į>rogos pa renti... Vaikai atsisako vai- žiaus pagimdė dvynukus, ku
parapijos narė, o paskuti tarnauti palaidojant mirusį
1
ie
^
rių vienas svėrė puspenkto
narį,
yra
patenkinti
jos
rūfY*
3
,ms
teikiamą
neaišniuoju laiku gyvena pas duksvaro, o kitas — penkis sva
kios sudėties košę".
terj ir žentą J. Milkevičių, pestingumu
Toliau "Die Tat" .bendra rus.
savininką DuPage Inn, prie
Klausykite ką sako VUMNMLI LIETUVIŲ
— Kun. J. Gutauskas, Ško darbi s klausia: .
— oą-rOgden ave., Downers Grove, tijoje šventė 15 metų! atvy
^
RADIO PROGRAMA
Kur gi dingsta pini- Sunku Būti MHijonieUum
kimo ir darbo sukaktį. Ško gai, kuriuos IRO kasdien mo ! Trys New York mihjonie111.
| l l / \ | < O I i i I f Transliuojama KASDIEN 18m.
tijos lietuviai ir kiti gyve- k> u» kiekvieną > asmesfa? I riai, nenorėdami mirti, at» X Mutual Federal Savlngs,
1
Įsteigė komp. Antanas
Už
tuos
Tdolerio
netgi j sikvietė iš Anglijos gydytolietuviškoji pinigų
t S o ^ ^ ^ S 3 į
Vanagaitis. Jo darbą tę
brangioje Šveicarijoje- gali- j ^ . ^ r i s esąs pagarsėjęs
ir paskolos jstaiga, baigda- k / n ^ m ą u ž vis u 0 meninj, Ii- ma gauti pakenčiamą pen- prailginimu
žmonių amsia L. Vanagaitiene
ma 45-sius gyvavimo metus teratūrinį ir religinių pasi sįoną.
' žiaus. Milijonierių vardai
savo klijentams išsiuntinė darbavimą.
Neleiskite
Aš
galiu
patvirtinu,
kad
neskelbiami.
jo laiškus-pranesimus apie
PEčIŲGfiLAI
— o —
— Kun. E. Vasiliauskas, BagnoU ir Capua stovyklose
puikų įstaigos stovį ir kokį
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kad
vaikai,
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MacArthur
Pasiilgęs
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už taupo- • klebonas šv. Petro ir PoviKiekvieną vakarą
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patys
mažieji,
masiš
•
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meniu
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gėlu
palen^vis«km»dieuuua
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vai. ąv.|>
"Hot Dogs" Ir- Pop
mus pinigus. Prezidentu tos į
P^apijos, Homestead,
niniui,
uždekite
Johiison'o
PE
kai
miršta
plaučių
uždegimu
F
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Ket\-irtadieniaia
Nebraska valst. kongres- ČIŲ PLESTERf—beveik tas pats,
-, u
,. <.„ Pa.
vadovavo
vaiui
prapla
ir
vidurių
sutrikimu.
Skuntinimui angliško žurnalo
Extra Programa
7 iki 8 v.v.
monas Miller. kuriam teko ką dėvėtum šildančią paduškaite
įstaigos yra Chicago lietu- H The
. antyli51rKun.
J
££*£
f t | w i f l Marian".
Pr. Bu- dai Italijos IRO vyr. busti- matytis su dabartiniu Japo prie darbo. Jis veikia trejopai:
Kasdien pasaulinės ir vietinės žinios.—Jvairūs įvykiai lietuviškame
viams žinomas veikėjas Jo lovas, MIC, misionierius nei neturėjo sėkmes".
<1) Atgabena šildanti, gydanti
nijos
"iniperatoriUm"
gene
yyrvenime.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika.—dainos.—
nasX J.Lietuvos
Kazanauskas.
Paskaitos. Visais reikalais kreipkitės:
Vyčių seniori] TT. Marijonų, sakė pamoks
rolu MacArthur, sale0, kad į kraują į skaudamą vietą. (2) SuNuo š. m. lapkričio men. MacArthur labai yra pasiil- j sumažina
kuopos steigiamu knygynu- lus spaudos reikalu. Gauta
vario raumenų
—
6755 SO. YVESTERN AVE., CHICAGO. LLJL
skausmotrūkčiojimus
smūgius. (3)
gęs
namų
(Amerikos)
ir
75
nauji
skaitytojai.
13
d.
Vatikano
radijas
duo
skaitykla susidomėjimas na
Paduškaite neprileidžia šalčio.
Telefonas — GRovehiU 6-2242
• Gaukite Johiison'o PEČIŲ
rių ir bičiulių tarpe yra di
— Vytauto Bacevičiaus da lietuviškas transliacijas "hot dogs" su "papsu".
PLESTERf, pagamintą Johnson
delis. Tai paliudija gauna Muzikos Klubas veikia New 4 kartus per savaitę: pirma
& Johnson—žinomi per 62 metus
Kasdien Po 400 Pabėga
mos aukos. Organizacijos York'e. Nario mokestis $10 dienį, trečiadienį, šeštadie
išdirbėjai
puikių chirugiškų pro
Iš Komunistų "Rojaus"
veteranai: V. Jodelis paau metams. Sykį į mėnesį klu nį — 20 vai. ir sekmadienį
duktu. Gaunamas visose vaistinė ^
—
15
vai.
vidurio
Europos
Iš
Berlin'o
pranešama,
bas
suruošia
muzikos
vaka
se.
kojo $5, o E. Motekaitienė
laiku.
kad
iš
sovietų
okupuotos
zotaip pat žadėjo brangią do rą, kurio programoj dalyvau
vaną. Pastaroji savo na ja pianistai, smuikininkai,
^
GERIAUSIA PIRKTI
muose Ciceroj yra suruošus čelistai, dainininkai ir an ^
sambliai.
Kiekvienas
narys
ne vieną pramogą jaunimo
KIEKVIENAS LIETUVIS SKAITO
NAMAMS 1ALDUS
gauna
tikietą
visiems
vaka
ir Tėvų Marijonų veikimui
rams.
— IS VIENINWH4 PASAUUO LIETUVIŲ
paremti.
KULTŪROS ŽURNALĄ
— Kun. S. Bartkus, klepats me^as imasi reikalo. b o n a s šv. Antano parapijos,
-v
Sign and Bulletin Board Kewannee, 111., vadovavo
•
Hangers unijai atsisakius iš praplatinimui angliško žur
kabinti ant stulpų 25,000 nalo "The Marian". Kun.
•ALTYTCVAI. TELEVIZIJOS A
•ARATAI.
SKALBIAMOS MA
naujų gatvių ženklų (signs) Antanas Mažukna, MIC, TT
RINOS,
BALDAI,
MATRACAI
Marijonų
misijonierius,
per
AIDAI
yra
vienintelis
mėnesinis
mokslo,
literatūros
bei
meno
del to, kad tie ženklai buvo
KILIMAI.
RADIO
APARATAI
ir visuomeninio gyvenimo žurnalas
PEČIAI,
LOVOS
It
Vaiky
pagaminti ne unijinėj dirb visas šv. Mišias sakė pamok
RALDAI.
sius
apie
spaudą
ir
ypatin
AIDAI žadins tautines kultūros kūrybą ir skelbs jos laimėjimus
tuvėj (Bettinger Enamel
Dt.liiauslA* Pastmifclr «*
gai
apie
naudą
naujo
angliš
Corp., Waltham, Mass.y, me
AIDAI
burs
aplink
save
visas
mūsų
tautos
iutelektulines,
me
AND LOAN ASSOCIATION
MAŽIAUSIOS KAINOS
ras pasakė pats pažiūrėsiąs, ko mėnesinio žurnalo, ku
nines ir religines pajėgas
"whats going on behind the ris redaguojamas lietuviško- ' AIDAI iki Naujų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sausio 1,
Baldai Padaromi
je dvasioje. Gauta 75 nauji
scenes".
1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
Pagal Užsakymą
skaitytojai.
—o—
14Mi(rviauai Išmokėjimai
AIDUS redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lie
Advokatai laimėjo. Fede
—Kun. Jonui Misiui, Dan
TAUPYK SAUGIAI.. .mes per 10 metu visiems UmokftjMne
tuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vy
ralio distrikto teisėjas Mi- gun Įžengimo parapijos kle
ant pareikalavimo
riausias redaktorius — rašytojas Antanas Vaičiulaitis
chael L. Igoe nustatė atlygi bonui, pravedus Pittsburgh,
Tortas virs 22 milijono dolerio. Atsargos fondas viri 2 mflijano.
AIDU prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Valstybėse,
U. S. Government Securities Ir cash viri 12 milijoną.
nimą dviems advokatams Pa., vajų gavimui naujų
Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje — $6.00; Ka
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO JSTAIGA
buvusios Chicago Surface skaitytojų TT. Marijonų
nadoje — $550; kituose kraštuose — $6.00. Atskiras
Narys Federal Savings and Loau Ins. Corp.
Lines už patarnavimus tak žurnalui "The Marian", gau
numeris JAV — 50c., kituose kraštuose 55c.
3224 S. HALSTED ST.
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT IR MClh,
sų reikaluose. Adv. Thomas ta virš 100 naujų prenume
AIDŲ
redakcija*:
Ant.
Vaičiulaitis,
2087
N.
Maln
TeL VIctory 2-4226
4192 Archer Aveno*
Chicago 32, Dlinoi*
D. Healy gaus $125.000, o ratų. Kun. Pr. Bulovas,
Ave.
Scranton
8.
Pa,
TELEFONAS: VTRGINIA 7-114L
adv. J. I. GrOBsman — $60,- Į MIC, sake pamokslus apie
4183 ARCHER AVE,
OFISO VALANDOS: Kasdien noo 9 iki 4.
AIDŲ administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Main,
000. Jiedu įrodė, kad taksais I katalikišką spaudą bendrai
CHICAGO, ILL.
Trečiadieniais
nuo 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki 8 vak.
Telefonas 5
f
CSL sutaupė 1 mil. ir 1401 ir ypatingai apie "The MaTel. LAfayette S-S171
tūkst. dolerių.
i rian".
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