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IR AUSTRALIJOS DARBO PARTIJA PRALAIMĖJO
TITO NUTEISĖ SAVO PRIEŠUS

Kaip Rusai Vykdo Užimtu
Kraštu Žmonių Naikinimą
NEW YORK (LAIC). — Gerai informuotas LAIC
korespondentas, pasinaudodamas jam prieinamais sve
timais šaltiniais, padare bolševikų vykdomo genocido
Pabaltijo valstybėse apžvalgą. Bendrieji daviniai ir iš
vados čia patiekiamos.
Smegenys — Politbiuras,
Rankos — MVD i r MGB
Masiniai suėmimai ir trė
mimai toli gražu nėra repre
sijos priemones ar kova su
"kontrrevoliuciniu elemen
tu": tai yra sovietinės poli
tines sistemos sudėtine da
lis. Nepaisant ar tam tik
ras visuomenės klodas, ar
net visa okupuota tauta,
okupantų atžvilgiu elgiasi
lojaliai ar net draugiškai,—
suėmimai ir trėmimai visvien vyks ir apims ne tik
tai priešingus ar pasyvius
elementus, bet ir atvirus
bolševiku simpatikus.

Pabaltijo Pavyzdys
Šiuo metu Lietuva, Lat
vija ir Estija gyvena tre
čiąjį etapą: MVD ir MGB
"peraukleja" šias tautas.
Kadangi šių kraštų pergy
venimai turėtų pamokyti
būsimąsias aukas, apžvelg
sime "etapo" eigą.
Pirmame etape — tarp
1940 m. birželio 15 d. ir
1941 m. birželio 22 d. Lie
tuvoje buvo išžudyta arba
ištremta apie 50,000 asme
nų. " Laisvam apsigyveni
mui '' (volnoje posielenije)
Sibiro kolchozuose ir sto
vyklose ištremta apie 23,000
Sovietinės valstybės sme- asmenų. Daugiausiai ištremgenys, Politbiuras, išvystė ta į Semipalatinsko i r Barsavotiškai revoliucinę-bolše- naul sritis. Karui prasidėvikinę sistemą, kuri taiko- jus, politiniai kaliniai buvo
ma šabloniškai; jei pasitai- j arba išžudyti arba išgabenko nukrypimų, tai išimtinai | ti į kalėjimus Rusijos gilu-

Pirmoje eilėje matome dalį nuteistųjų Tito priešų. Jų teismas vyko Sarajeve. Visi 10 kaltinamųjų
gavo nuo trijų iki 20 metų sunkiųjų darbų kalė $-»#. Jie buvo Kultina^ii snipinėj.mu Pwusijai: (Acme)
V

Ką Daryti Su
Formozos Sala?

- Dramatini Scena
NEW YORW, gruodž. 11.
- U. N. visuotinis susirin Popiežiaus
l!N Baigė Darba

Nusibodo Socializmas
S1DNEY, grudž. 11.— Per1 vykdė? socialistinę ūkio tvardvi savaites jau antroji bri-|ką ir atidavė valdžią tiems,
tų dominija poialina nuo i kurie pasisako už modervaldžios vairo socialistinio1 uotą ūkio laisvę,
tipo darbo partiją ir kraštą | Pereitą šeštadienį įvykę
perduoda
valdyti laisvojo Australijos parlamento rinūkio šalininkams.
kimai taip pat parodė, kad
Lapkričio 30 d. Naujosios kraštas nenori socialistinio
Zelandijos rinkikai paklau-1 ūkio, bet protingos ūkio laise opozicijos partijos, kad s ves, su rizika ir privačia
ūkiškas gyvenimas yra per-į iniciatyva. Po 8 metų krašdaug suvaržytas visokiomis to valdymo darbo partija
valstybės kontrolėmis, ku- prarado parlamente daugurips varžo ir pačią ūkinę mą ir valdžią turi perleisti
plėtotę ir todėl socialistinė savo priešininkei liberalų
pažiūra apie ūkinio gyveni partijai.
mo dirigavimą yra atmesti
Dabar laukia tautos spren
na — ūkis turi turėti iais- dimo pati Anglijos darbo
vės rizikuoti ir tuo būdu partija, kuri po karo valdo
pats savo gyvybinių; jėgų | kraštą ir pasinešė plačiu kestumiamas progresuoti. Juk liu į svarbiausių ūkio šakų
negali būti lygybes tarp srjvalstybinimą. A n glijoje
darbštaus ir tinginio, tarp rinkimai į parlamentą turi
gabaus ir bukapročio, tarp įvykti sekančių metų piratsargaus ir nerūpestingo, j moję pusėje ir darbiečių
išlaidaus. Žmonėms jau bu- priešai konservatoriai po N.
vo nusibodę visoki ypač per Zelandijos ir Australijos
karą įvesti ir dabar nepa- įvykių tikisi vėl atgauti val
naikinti ūkiniai suvaržymai džią ir sulaikyti krašto ūkį
ir jie balsavimo keliu paša nuo riedėjimo socialistinio
lino iš valdžios tuos, kurie ūkio link.

p
ROMA, gruodž. 11. — Šv.
WASHINGTON, gruodž. 9. kimas pabaigė šios sesijos
— Ką daryti, kad Formozos darbus ir išsiskirstė iki ki Tėvo privačioje koplyčioje
sala nepatektų komunistams, tos sesijos, kuri turbūt vėl įvyko dramatinė scena po
specialių rožančiaus kalbėsvarstė šio krašto aukščiau susirinks kitą pavasarį.
Paskutinę dieną dar pri jimo pamaldų, kuriose dalysias politiniai-kariškas orga
nas — Tautos Saugumo Ta ėmė savo 1950 m. biudžetą, vavo mažas būrelis Vatikaryba, kurią sudaro prez. Tru- kuris siekia $49,641,773. Į no valstybės darbininkų ir
manas, valstybės dep. sekr. tą sumą įeina ir 8 mil. dol. gatvėkario konduktorių.
D. Acheson, gynimo sekr. skirtų Jeruzalės miesto suPamaldoms p a sibaigus,
Johnson, kariuomenės sekr. t a r ptautinimui
suorgani prie Šv. Tėvo prisiartino
Gray, laivyno sekr. Mat- zuoti.
vienas konduktorius ir pa
taktiškais sumetimais.
moje.
thews, aviacijos sekr. SyOlandijos atstovas, aukš davė Jam peilį ir Sv. Raštą
Užgrobtų kraštų sovietiAntrame etape — J944— mington ir Tautinio Saugu tas NN sekretariato parei
ir, laikraščio II Tempo pra
zacija Politbhiro vykdoma 1 9 4 5 m e t a i s __ m a s koUai iš
mo
Išteklių
žinybos
pirmi
BELGRAD, gruodž. 11.gūnas, išrinktas UN komi nešimu, ištaręs šiuos žo
HOG KONG, grudi. 11.trimis etapais.
* ^ suėm§ arba ištrgms j
ninkas.
Pietų Kinijos dalyje, YunarjDalis keleivių rumunų lėkI ETAPAS.—Užėmus tam "Sibirą tarp 120,000—120,000 Jungtinis generalinis šta saru Lybijai padėti susior džius: "Šv. Tėve, štai šv.
toro, iėkusto iš Sibtu miestikrą kraštą, slaptai suima- asmenų. Jų tarpe, "laisvam bas esąs pasisakęs prieš For ganizuoti į nepriklausomą Raštas, kurį aš naudojau no provincijoje, kur dar b * į to
į sostinę Bukareštą, pn»
mi vadovaujami sluoksniai apsigyvenimui "
š t remta mozos okupavimą, nes tos valstybę dviejų metų bėgy. kalbėdamas prieš Bažnyčią vo šiek titk nacionalistų vertė lėktuvą pasukti į Ju
UN parama ši buvusi Itali- ir štai peilis, kuriuo aš no-! drausmingesnės
kariuomeir svarbiausios valstybiniai- apie 55,000 ūkininkų šeimų. salos menka strateginė reikš lijos kolonija turi tapti negoslaviją ir ten nusileisti.
rėjau
Jums
blogą
padaryti.
|
nes,
vyksta
sukilimas—naTrečiame
etape
—
1946—
politinės vietos užimamos
mė okupacijos rizikos nepa- prilausoma valstybe, nes Aš prašau man dovanoti".
cionalistų kareiviai atsuko Penki lėktuvo keleiviai pa
Poiitbiuro agentų, vietinių 1949 liepos mėn.—maskoliai teisinanti. Salos gyventojai
silieka Jugoslavijoje, o ki
"patriotų", k. a. Antanas išžudė, suėimė arba istreme l a b a i ne kenčią Chang Kai- niekas nebenorėjo šią kolo-' Neoficialus Vatikano sal- nugarą Chang Kai-Shekui tiems leista traukiniu grįž
I tinis įvykio buvimą patvir- ir visiems tiems, kurie jį re
Snieškus Lietuvoje. Pirma apie 240,000 asmenų, dau Sheko režimo, todėl jo palai- niją grąžinti Italijai.
Jžbaigiamose kalbose So- tino paaiškindamas, kad tas mia. Tokiu būdu visas pie ti namo. Pasiliktų Jugosla
me etape visos "nefašisti- giausiai priverstiniems dar
n
atstovas MaUk
vijoje ir daugiau keleivių,
žmogus, kuris pasisakė va- tinės Kinijos kraštas yra
nės" politinės grupės ragi bams arba "laisvam apsigy
Cornacchiola, planą- sukilusių prieš Chang ran tačiau visi bijo, kad už jų»
mao1
namos bendradarbiauti, su venimui" Sibiro ir žiemių Tokios pat nuomonės esąs ir _ į ui*? **&° H ^SJf 1 ^" udinasi
^TTT*^
*"*"*" kose ir iš Kinijos sausumos žygį nenukentėtų šeimos.
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daromi
'bendri frontai", Kazachstano srityse (tarp valstybės departamentas
*
*"» V ? ° ^
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^
ūkinių ir visuomeninių įstari- 180,000 ir 200,000 lietuvių Vienaip ar kitaip tas klau siją pavertė sąmokslui prieš metu, kada jis kariavęs Ispa keliu pabėgti jau nebegali
taiką organizuoti, nes visi nijos civiliniams kare.
mai. Kas dar nugriebia kokį
• Olandijos parlamento že
gų pryšaky statomi 4<spe-. ūkininkų).
simas aštriai atsistos tik
cai". Taip dabar daroma sa
Pagal toli gražu nepilnus kongresui susirinkus, kada sovietų pasiūlymai taikai, š v T § v a s m a i o n i a i jam lėktuvą, tas gali mėginti lai mieji rūmai patvirtino naujos
Indonezijos valstybės konsti
nusišypsojęs ir paklausęs, mę oro keliu.
telitų kraštuose, taip buvo davinius, gautus pastarųjų vėl iš naujo iškils visa Tolm. sustiprini buvę atmest]
Chang Kai-Shekas oro ke tuciją, pagal kurią Indonezi
Lietuvoje 1940—1941 mm. dviejų metų eigoje, tarp Rytų politikos problema.
kodėl jis norėjęs tą nedory
—o
lki atbėgo į Formozą, bet ja gaus nepriklausomybę pa
1941 m. birželio ir 1949 m.
bę
padaryti.
Bet
kondukto
II ETAPAS.—Antras eta liepos mėn. kautynėse arba
prieš apleisdamas Kiniją silikdama sąjungoje su Olan
rius
pasitenkinęs
vėl
tik
pa
pas prasideda
"valymu"; skerdynėse žuvo apie 125,būk tai sudaręs planą par dija.
sakydamas:
"As
prašau
dovisi specad, seniau patupdy 000 lietuvių, nuo sunkių
Zelandijos
tizaniniam karui, kuriam • Naujosios
!
vanoti".
Šv.
Tėvas
paglostęs
ti įstaigų viršūnėse, ir kitųi darbui ir ligų tremtyje išmi
vesti paskyręs du generolu naujoji vyriausybė šeštadienį
SOFIA,
gruodž.
11.
Apjo
veidą
ir
ištaręs
'
'Tegul
''demokratinių partijų" va rė apie 190,000 — 210.000
klausus Kostovą ir kitus Dievas tave laimina", pasi ir kurio vadovybė būsianti prisaikdinta ir pradės eiti
dai nušalinami ir viską ima lietuvių. Taigi grynai lietu
LAKE SUCCESS, gruodž. kaitinamuosius, p r asidėjo
traukė iš koplyčios, nešinąs toli šiaurėje, kalnuose esan- favo pareigas Rinkimus pra
kontroliuoti kompartija. Po vių tautybės asmenų žuvo 11. — U. N. visuotinis susi
laimėjusi darbo partija išeina
liudininkų parodymai kalti peilį ir Šv. Rašto knygą.
čiame
Sichang
miestely.
licija pereina į MVD ir MG tarp 315,000 ir 325,000.
rinkimas nepaklausė britu nimams išryškinti. Proku
į opoziciją iš valdžiusi kraš
B rankas. Trėmimai apima,
tą 14 metų.
ir amerikiečių delegacijų Įs roras pristatė 51 liudininką
vidurio luomą: plačius inteGyvenimo amžius sovieti- pėjimų ir pabalsavo už Je• 1926 metų Nobelio che
ir
pakviestos
penkios
eksnese
ligentijos, profesinių karių
stovyklose siekia tarp ruzalei ir jog apylinkėms
mijos premijos laureatas šve* komisiios
2 ir 5
w
#
das
,
J
ir tautiškai susipratusiųjų
•***• Amžiaus ilgu- tarptautinio statuto suteiki-1 ^ *^H Z2
"°*
.'
,
^
^
,.
,.
T
•
•
\—
»*i
-i
«*-ii^
'
Svedberg padovanojo saJ
^
T
*
T
lmas
T*>oV»a*»
Amo I
T
1*»
JVOSLOVUI
ŪCyMj cui IJV i a u o
sluoksnius. Privatinė nuosa. pnidauso nuo grynai m™a n
» w ~~Zu
i^^J
Kostovui
— Nobelio taikos premijos buvo iškilmingai įteiktos y o U u U i n a u j ą c y c i o t roną —
d
i j
d Vnepalankiausią;
^
^ l b u V ; * * * * §iy metui laureatams Švedijos sostinėje Stockholme. Pre- atomo škaldj^ojąVApUnk jį
vybė palaipsniui naikinama, vietinių klimato ir darbo valdo Jordano karllius^ara^ ^
rijos karo tribunolo pirmi- mijas įteikė Švedijos sosto įpėdinis visai Švedijos diduo- Upsalos universitete bus
betgi ūkio ' 'kolektyvinimas" standartų sąlygų.
ninkas
Pagal davinius iš nelietu , t, — JTvJhn v v r i Z v t o
P u l k ' M l a d ^ o v - J i s ^enei dalyvaujant.
įrengtas fizikos institutas.
dar nėra privalomas.
4
viškų šaltinių, ligi šiol apie
. _ nA - inlll _
v^Ji+a+r. paliudijo, kad 1942 m. 30
— Apskaičiuojama, kau Kaieaų eglutėms nusipirkti
KALENDORIUS
m ETAPAS. — Trečias 85% lietuviškos inteligenti- TT1VJ
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egGruodžio 12 d.: Šv. Otili
etapas apima ''vospitanije" jos ir tarp 35 ir 40% aktin- t u
s m a s n u t e i s S Kos
teritoriiai
t o v ą ir ki- lučių-papuošalai?
utinei
ja. Senovės: Kirbaida ir
tus 5 kartu su
U0
— t. y. piliečių "perauklė^ gesnio tautiškai susipratu-1 U o t a r D i t a futa
Ka*
iia
UN
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teisia—
Italai
perduoda
graikams
vSeną
kreiserį
už
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Rūtvailė.
j imą į sovietų žmogų". Tą sio elemento sunaikinta. v a l d v*ė„\^i^
T*JJr>Jl!l
^^s
mirti,
bet
Kostovui
m.
nuskandintą
karo
laivą.
Tada
dar
Mussilini
nebuvo
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Gruodžio 13 d.: šv. Liuci
bus
vykdo MVD. Vietinių komu- §į
elementai
buvo
arba
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bausmę _pakeitė
bet w
ieškojo
progos
iše
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patvirtintas, teritorijos mirties
...
J*'
^T2 .ka- paskelbęs
_ , _ » _ ukaro* nGraikijai,
^iuui
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^ - , ^ tkarui
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ja. Senovės: Kastytis ir Dunistų likučiai pakeičiami žudyti arba ištremti į U*-\?SZ*^^
to saukti.
originaliais b o 1 ševikais", | m į a usias Sibire šiarjrės ry- J ^ a r ^ ™ nepriklLsomū m e t o
Bulgarijos karaliui
— Arktikos tyrinėtojas MacMiUan, atvykęs į Chica- lunė.
ORAS
dažniausiai iš Rusijos im- tų sritis ir "Dalstroj", t. y.
Borisui
reikalaujant,
nors
go
geografijos
draugijos
medalio
priimti,
tvirtina,
kad
portuotais; tik mažas vieti- į sunkiausio klimato sritis, teismu.
Kostovas tada buvo Bulga- geriausia vieta slogai gydyti yra šiaurės polius ir jo Apsiniaukus, šalčiau. Sau
nių pakalikų nuošimtis išsi- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Izraelio vyriausybė jau; r r j o g
komunistų partijos apylinkes. Ten jis ir norėdamas slogos niekada negavęs, le teka 7:08, leidžiasi 4:21.
laiko pareigose. Privatinė
pranešė, kad UN rezoliuci-į vadas. Mladenov liudijo,
- - Belgijos — Rusijos prekybos derybos Maskvoje nuf#OPP//¥fi ja
f#OPP//Vfi
nuosavybė visai išnyksta.
negali pakeisti fakto, jog k a ^ 5 kiti teisiamieji buvo truko ir delegacija grfžo namo. Rusai norėję išgautf BelVisa pramonė suvalstybina
Jeruzalė yra neatskiriama policijai Kostovo išduoti.
gijos Kongo uranijaus rudos už savo kviečius, tačiau su
ma, smulkūs amatininkai
Izraelio valstybės dalis ir Kiti trys valdžios liūdi- tokiu ultimatumu belgai sutikti negalėjo.
suvaromi į arteles, žemės
amžina jos sostinė.
ninkai nupasakojo įvykius
— U.S.A. biudžetas 1950 — 51 metams jau baigiamas
ūkius pakeičia kolchozai,
Ir Transjordanijos kara- ir datas, rišančius Kostovo sudaryti ir bus 45 bil. dol. ribose. Prezidentas jf patieks
"buožės" tremiami, betkoki
liūs pranešė nesutinkąs su susitikimus su britų ir ame- kongresui tuoj po Nauju Metųu
tautiškumo p a s i reiškimai
Jeruzalės sutarptautinimu. ! rikieMų atstovais.
— Prese. Trumanas plakviete atvykti Į Ameriką. Pakisauklėjimo įstaigose, tauti
Dadabtinės Jeruzalės žy-| • Norvegijos komoartiia tano valstyb&s ministerį pirmininką.
nes tradicijos, religija, kul
diškosios dalies burmistras išmetė dar šešius narius iš
— U.S.A. konsulas Mukdene ir jo tarnautojai bei jų
tūriniai skirtumai — palaip
skelbia, kad UN savo nusi- savo politbiuro ,nes jie esą šeimųi nariai atvežti į Tiensiną ir perduoti amerikiečių
alvrt
sniui visiškai n a ik i narni.
paima, įroni^^mi
kapitonui. nBe
kiniečių,
konsula
statymą galės pravesti tik trockistai ir titistai. Išmes- ,laivo,
-kuris
- - • - juos
-i*-* «-vi«*«
- i^
i.«„
n i-*i„
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Trečiame etape visą valdžią
jėga — žydai kovos prie Je tųjų skaičius dabar siekia 10 to personalą lydėjo ir rusų atstovai, muitines agentai.
tori NVD ir MGB.
ruzalės vartų ir nieko neleis. asmenų.
Rusai dėvėję amerikiečių kariuomenės rūbais.

SsT/ SKe taktS^" !***

Yunano Kariai Prieš

Riimufin lėktuvas

Chang kai-Sheką

Pabėgo Pas Tito

*****

liudininkų Parodymai
Jeruzalei Teikiamas
Skandina Rostovą
Tarpt. Statutas

NAUJAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
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Pirmadienis, gruod. 12 1949

DIENRA8TI8 DRA0OAS, CHICAGO, ILEINOIS
——

LAIVAS ĮKLIUVO J LEDUS

FĄS MŪSŲ DARBO ŽMONES

S

Akinius

Akto
Egzaminuota

U DAROTE GAVį 'SALI]"?

Pritaiko

Dr. J. J. Smetana, Jr.

Sofija Poškaite: — Paimu Medaus dar įdeda, išvirina,
aspirino, vitaminų. Sako, ge- j sumaišo. Kai išgeri — "all
rai kurį laiką pagulėti, koliright". Ale dabar — aš niepraeis.
^ u r neinu, tik rytą į bažnyJuozas Galkus: — Kadslčią, tai "nelabai ir šaltį paaš pagaunu šaltį — rodos gaunu
Ona Bielskiene: — Išver
dar geriau: atsikasai, padu arbatos. Kai Lietuvoj,
čiaudi. "ExerciseM. O taip
sukritęs visas kūnas. Kai}tai buvo liepos žiedų, o čia
atsikosti, dulkes gali išva-!— sunku gauti. Kai turiu,
lyt. Nesigydau niekuo nuo tai sudedu liepos žiedų, bez
šalčio. Išgeriu "lemono su do, šantų, krovavninkų. Vis
tai žoleles, ale gelbsti. Išver
karštu vandeniu.
Vito Vešiotas: — Dau du tokią arbatą, dar šaltagiausia tai paima Devine's'. mėčių dadsjus, kad turiu, ir
Pauosčius — nosį atidaro, o tų juodųjų aviečių — "blekgerai ištrynus, rodos, lyg ge berių" įmaišau. Visko po
riau, o labiausiai kai po to; žiupsniuką. Arbata pasida
išgeri aspirino, "lemono" su'ro juodai raudona. Gert ją Prekinis laiv;»3 "George F. Rand" Saginaw įlankoje Huron ežere įkliuvo i ledus ir nebegalėjo pa
karštu vandeniu ir eini gult. reikia vakare, einant gult.
sijudinti iš vietos. Laivas veža anglis.
(Acme)
Kazys Pocius: — Gerai y-; Sušyli, suprakaituoji, galva
ra išgerti šiltos arbatos su nustoja skaudet. Žolės, tai
"blekberi brende". šaltį, ba- jau Lietuvoj buvo visų žmoDR; VAITUSH, Opt.
la, ne daktaras greit nepa- nių didžiausi vaistai. Lietu-!
L I B T U V I S
gydo. Tada geriau jau at-į voje kiek tų daktarų žmo-1, p e
ga
M i l w a u k e € U etuvą. Be jos šiame pasigult šiltai apsiklojus, kad nes purino Gydėsi tik zo- ; t e l e v i z i j o s s t o t i s t u r ė j o , s u . r o d y r n e dalyvavo Milwaukee
prakaitas išmuštų
_
lėlėmis Buvau cia Chicago- ^ n d j į i m o 8 U . < T a u t ų Su- Lietuvių Kultūros Klubo naMarijona Mažeikiene: - je pas tokj daktarą lietuvi, £
of'riai: Helen Novakienė, Ant.
imo,
rHarmony
Kai tik biskį pradeda šaltis kur masažais gydo. Isvaziuo f f a t i o t ^ , ) š v e n t e v a l £ n d ą . Oberįaitis ir Frank Markūimt, tai tuojau iš aptiekos jant, sako - duosiu žolelių, p
m o j e p a s i r o d § keletos
nas.
Mano 30 metų praktikavimas
paimu tokią '* akspeleriją . labai gelbės. Padavė pakietaiutų atstovai su savo tau
Televizijoje
Lietuva
buvo
yra Jums grarantlja
Ne aspiriną, o akspeleriją tėlį, užlipintą konvertely. A tiniais rūbais, vienu kitu šo
priminta neseniai dar ir ki Palengvina akių įtempimą, kuris
parvažiavus
( E x p e l l e r ) . R e i k i a t r i s la tidariau n a m o
kiu bei eksponatu, pažadė ta proga, kai amerikiečių esti priežastimi galvos skaudėji
š i u k u s įlašint į s t i k l ą šilto — nagi, k r a v a v n i n k a i . A š gi
mo, svaigimo, aVin aptemimo, nerdami daugiau parodyti pa
pieno. Ne karšto, tik šilto, juos jau seniai žinojau. Bet čiame festivalyje, kuris įvy Hales Corriers, Wisc, šokėjų vuntumo, skaudamą akių karštį,
ir išgert. Tada būsi sveikas. ir jis, žmogus, vis gero "žy- ko gruodžio 4-5 d.d. Audito- grupe savo pasirodymui pa ntitaiso trumparegyste ir toliresirinko tarp kitų šokių "Kai gystę. Prirengia teisingai akinius.
Vaikai kai eidavo į mokyk čija". Žinai, žolelės tai nors riume.
Visuose atsitikimuose egzaminavi
velį",
paaiškindama,
jog
tai
nekenkia.
Neturi
-poizeno".'
.
mas daromas su elektra parodan
lą — kad tik kosti, ''užtryTelevizijog p r o g r a m o s žiū
lietuvių
šokis
ir
ką
įvairios
čia mažiausias klaidas. Specialė atyVasarą nuvažiuojam žole- rovų n e h,.e t u:v l 1 . f
,.
tinu" — tuoj sveiki. (Gera
da kreipiama i mokyklos vaikus.
šokio
figūros
vaizduoja.
Pa
* nuomone, lie
širdė Marijona ir man atne liu pasirinkt Karta skinam tuviai buvo įdomiausi.
Mar- žymėtina, jog svetimtaučių KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
žiedus, pamat§ itali-.
šusi buteliuką 'akspeierijos' Hepos Tr
,
L
i
A gie Torgamene iš So. Mil- tarpe lietuviško šokio popu Daugely atsitikimų akys atitai
E L ^ KZZZMZ
būtinai norėjo įduoti, bet jonai. Klausia — kam. A r Įwaukee
atsakinėjo įJ t,televi- liarinimo darbe daug nuo somos be akinių. Kainos piges
pasisekė įtikinti, kad aš dar jiem sakysi?! Visas liepų i ziios vedėjo klausimus ir pelnų per eilę metų yra už
nės kaip pirma.
nesirengiu šalčio turėti ir sakas nuplės. Tai vyras ir . i . .
~.,„ ... '-.,«,._,_ sitarnavę Vytautas Bielajus, 4712 South Ashland A ve.
man nereikia).
sako: "Skinam lapus dėl
. | \ z Mickevičių neseniai išleidęs plokštelių
YArda 7-1S78
..v~.
<>QI^ Q ™ i « L , ^si aiškino
Vargo
Mokyklos
r a l zapie
m
MlcK
evlcm
nuo 10:30 ryto iki 7:S0
čap-sui". Ale dabar ir itali-'tės-Bu-kevičienės
*' *
Jonas Vyšniauskas:
atsivežtą! albumą "Dances of Lithua- VALANDOS:
vakare. Sekmadieniais pagal sutart}.
'•Mama" (žmona) išverda jonai sužinojo, kad "liekars- iš Kassel'io, apie tautinius! nia". Jis paruošė ir milwau- Trečiadieniais ofisas uždarytas.
kokių žolių vandenyje, su-j ta", tai jau nugeni visas ne rūbus, pašoktąjį "Noriu mie kiečius šiais metais. (Toliau
maišytame perpus su vynu.lpų šakas... — P. Runskis go", lietuvaičių rūtų* darže- gyvenantiems paduodu jo
Rmitl. Tel.: COtmnodorc 4-1187
liūs, gintarus ir kt., įterp-| adresą: 1028 E. 63 Street, Ofiso Trl.: KUdzie 3 - t 0 0 0
dama ir nemažai žinių apie! Chicago, 111.). — P. Lbn.

"VARGO MOKYKLA"

Renkamos Cigaretes Sergantiems Veteranams

''

j

"

Dr, Z. Danilevičius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4740 So. Ashland Avenue

OPTOMETRISTAS

(.Ajatraa aukštas)
Oflae Telefonas: Y Arda 7-*56*

1831 So. Ashland
Avenue

M neatsiliepia saukite
Rea. Tel.: HJdway S-2884

VALANDOS?
I f r m s d . ; Antrart., R«-t\iri*»d
Penktad. »:SO Iki 1S—l:SO
Iki 8:00
Trečiadieniais uždaryta
6"«-adk>nlals »:S©

Iki

11 —

OflflO VALANDOS
No© i t na i i rmJ ryto, auo I uk) «
«aL aoy«et: ano T Iki t i t ral vok
*»knna

Akių Specialistas
Laikomas Pasitarimui

1446 So. 49th Court, Cicero
Autrsvd., KitrlrtAd.

Ir

Penktsd.

KJOdzV)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

4146 Archer Avenue
CHICAGO, ILLINOIS
TeL LAimyette 3-3X16
*aL:

DANTISTAS

«%.• **»•**

Dr. Emily Y. Krukas

CAnal 6-0523, Platt Bldg.

DR. P. ATKOČIŪNAS

«|

-

rei

1:S0

Iki 4:00 P. M.

na© »fi > •

pirm., a n t r a d , k et v . 1 J — t : l t

r • - § Tak., penkt ir tatt. l t -«:••

R S I A r e h e r Road
ARGO, UJLLNOIS
TeL SUMMIT 1560

pirm., antrad. ir ketv. I I T.V.
y \ U : 10-12 ryte: 2-6. 7-9 P. l t •ai.:
tračUd.. penkt. Ir iefttad. I | - 3147 S. H a l s t e d St., C h i c a g o
Pirmad.. Trečiad. Ir Be«tSvdienlaJs
Valandos: I—8 poplst

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2 4 2 0 W . M a r ą u e t t e Rd.
OfYso Tel.: PRospect 6-6446
Ret TeL: HEmlock 4-3150
VALANDOS i
ciM B iki 4 poptet: % \kl I vak.; lt
~*>*eeiadt«Blala

pajcal

«uta.rti

Ofiso TeL: GRo\ehlU 6-1321

Dr. Edvvard B. Muraskes
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5452 South Kedzie Ave.
U G O N I U 8 PRIIMA:
Kasdien nuo l : 0 i iki 4 : t 0 Ir
nuo 7: tO Iki 9:01 vai. vak
Ssstad.. nuo 2:t0 »kl 4:00 v»L
Trečiadieniais — pa«al iutarim%

Reztden.

Tei.:

HEmlock

4-553V

DR. A. J E N K I N S
PJHTl SICIAK & SURGEON
(LIETTrviB

G^DYTOJaJ*

2500 VVest 63rd Street
OFISO YAJJLNDOS:
Caadlen nuo 1-4 p.p. Ir 7:»»-t
fte*tadienlai»
nuo t - 4 popiet
Trečiad. Ir Bekmad. atdaryta
Ofiso Tei. — PRapect «-SSSS
TeL:
F l r g l n i a 7-1491
TeL G R o . 6-18A4I <Oflf»o Ir

Dr. Walter J. Kirstuk
PHTASICIAN & SURGEON
(LietiiYto GydytojM)

3925 West 59th Street
• ALANDOS:

S—4

popiet,

/

•:!•

• i t vakarais Trečiad "jsr^l «ut«r-

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYD\WOJAS IR CHIRURGAI

756 W. 35th STREET

6757 So. VVestern Ave.
»efonai:
Ofiso — RKmlock 4 - M 4 *
— H E m l o c k 4TAJLANDOB:

TreČiad*ea,

tr ft*-tr»

dieni pasai susitarimą: kitomis dl»«omls nuo X iki 4 popiet
T—t vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

( R a m p a s Halsted ir S5-tos g.)
Dariaus-Girėno postas pra menę padėti nors keliais pa
Valandos: 1—4 ir 4:30—8:34 p. p. • Ofiso tel. GRovebill C-408%1
Valandos:
Tik
pagal
susitarimą.
dėjo cigarečių rinkimo vajų keliais cigarečių tiems netel. H U t o n V1560
i kasdien.
Atidaryta trečiadieniais ir Rez.
Reztd.: 10838 S. \VabanIi Avc.
•
šeštadieniais:
Ketvirtadieniais
ir
gruodžio pirmą dieną. Šis laimingiems karo invaliOfL^as: Sultc 304, 9 S. Ketlzle Avc. '. priešpiet, tik iš anksto susitarus.
vajus tęsiasi per visą gruo- dams. Jie yra mūsų tėvai,
DAYTON, Ohio. — Gruo- ,bėse. Be šių laimėjimų, graRez. 3247 S. Emerald Ave,
džio mėnesi, iki pat Naujų sūnūs, broliai, vaikai, drau džio 2 d. J. A. V. krantus žių pasekmių ji buvo atsįe- Ofiso Tel. i Aras 7-6S57
(JOVAIfiAB)
Ofiso tel.
Vlrglnle 7-1RV
Metų. Surinktos cigaretės y-; gai ir kaimynai. Nepamirš-i pasiekė vienintelio Vokieti-j kusi ir ne vienose vokiečių Resid. tel. «• pu bite 7 - 4 9 M
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
joje išeinančio lietuvių sa-! ruoštose stalo teniso žaidy
ra išdalinamos sergantiems Į kitę jų!
2423 West Marąuette Rd.
Dr, rrank C. Kwinn
karo veteranams įvairiose i Žemiau paduodame sąrašą vaitraščio •'Lietuvis" leidė-nšse — turnyruose.
OFISO TALANX>0«
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(KVKČipSKAS)
• M
t iki 4 valandos popiet
ligoninjėse: Edward Hines, kelių aukotojų, kurie prisi- j a 3 ir įsakantysis redakto-, L i n k g t i n a L a i k ū n a m s g e .
Ir nuo 7 Iki t vai. vakare.
Vaughn General ir Downey. ds'jo prie šio garbingo tiks- nus A. LAIKŪNAS. Atvyko cai Daytone, Ohio, įsikurti GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue
Trečiadieniais ir 6ostamwntal>
pa<al sutartlea
Šiose ligoninėse yra tūks-ilo:
pas savo žmonos gimines j ir įsijungti į J. A. V. lietu
JLGONIUS PRUMA:
1651 W. 47th S t
tančiai karo veteranų, kuDariaus-Girėno Aux. Unit Dayton, Ohio, ir mano čia' vių kultūrinę bei visuome
Kasdlca nuo 1:40 iki 1:04 vai
LIGONIUS P R I I M A :
Platinkite dien. ** Draugą''
rie yra ne tik ligoniai, bet'— 70 kartonų; Mažeika ir įsikurti.
Treftiad ir Sekm. tik susitarus
ninę veiklą.
Kasdien nuo t vai W\ 4 vai. popiet
visiški invalidai, kurie yra I Evans — 30 kart.: (Mr.) ir A. Laikūnas visiems trem
— L. V—kas Nuo 7 vai. iki 8:30 vai. vak. Išsky
AMLR1KOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
fiziškai bejėgiai, ir jiems y-j (Mrs.) Chase — 10; Charles tiniams jei ne asmeniniai,
rus \ref- ia d. Ir *e*tsd v a k a r a n
ra reikalinga ne tik medžią- j Kasiliauskas — 10; Hory tai šiaip yra gerai žinomas
TtL: Vlrjrlnl* 7-6583
ginė, bet ir moralė parama, j Name Society, W. Pullman bei pažįstamas. Jis nuo 1945
Aišku, mes jiems fiziškai ne- — 5; Frank Ambrose — 5; metų rugsėjo mėn. pradžios
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS
Pagal latvių spaudos daOPTOMETRISTĖ
daug galime padėti, bet me-; VValter Misevich — 5; An- iki šių metų liepos mėnesio vinius, iki šiol emigravo toks
4645 So. Ashlatnd Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
džiaginiai galime juo s šiek tanas Phillips — 20; Dro- redagavo vieną iš tremty ė-: latvių skaičius*. 20,000 į An- 5842 South Kedzie Avenue
>rur6 fax^jnx)»
2201 \Vest Cermak Rd.
tiek palinksminti. Todėl mū vers National Bank — 10 jusiųį lietuvių laikraščių 'Mū-igliją", 12,000 į Australiją,
Tel.: PRospect 6-2635
m i-4 ir 4-t: treė.. 4aitad. «
Valandos. 1-4 popiet Ir 7-1 v. vak
Sekm. tik pasai sutarti
rnieMiMO VALANDOSsų postas ir kviečia visuo- \ kartonų. — Jos. M. Judickas sų Kelias', gi vėliau iki pa-19,000 į JAV, 5,000 į Kanadą,
Trečiadieniais Ir Šeštadieniais ofisas
• »rtso Telefonas: TsVrssi 7-4781
Antrtid., Penktad., šiAtad. - - nuo
yra usdarrtaa
Telefonas:
P
R
o
s
p
e
e
t
S
i
t
s
.
10
vai.
ryto
iki
5
vai.
va
k.
judėjimo J. A. V. link buvo 1,000 į Ėelgiją, 1,000 į Pran- Pirmad. ir Ketvirtad.—nuo 10 vai
tik nno 1—• vai aoi
vtramlntti tsiefoaai
ryto iki 8 vai. vak.
"Lietuvio" leidl'jas ir ats. icūziją; j kitus kraštus išvy•«nWti
REZIDENCIJA
redaktorius.
ko mažesnis latvių skaičius.
«••• C Anai 6-0287
3 2 4 1 W e s t 66th P l a e e
Tremties spaudos kelias Ii viso emigravo apie 50,000
REpablic 7-784W
nebuvo taip jau lengvas. Į- latvių. Po lapkričio 1 d. bri
AKIŲ
SPECIALISTAS
tų zonoje gyveno 20,000 ir
(Kalba lietuviškai)
va.rus bereikalingi varžy- g^aeriki^"zonoje
p į r 2 8 ,.
6&68 Sa. Talmaa Ava.
18
puses
756
YVest
S5th
Street
' 000 latvių, t a i g i iš v i s o t a i p
GYD\TOJAS IR CHIRURGAS Rea. Tel.: GRovehUl «-§617
(Virt
Union
D
r
u
r
)
sunkios darbo sąlygos ir pat netoli 50,000. Latviai nu Tel.
Office TeL: HEmlock 4-4*4*
Y A n l s 7-7S&3 (neatsilte
,
1821 So. Halsted St.
įvairūs kiti nepritekliai pa- mato
^ t b7"^'v
"p7rkeio'd"ar"asaukite Vlrjrlnla 7-7292)
j JAV perk
reikalaudavo įs redakcinio pie 15,000 latvių.
Akių
egaamlnavU
mo specialistas, l i 4inX)8: 11 f. ryto Iki Ip.p.
personalo dažno nervų įtem
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
raio tinkamus a• OI I **L vYkmrsV
pimo, įtempto darbo, dide-|
kiniams. sti k 1 u a
Pritaiko prie veido
2423 Hest Marquette IWL
lio pasišventimo savo tau
gražius, patrauklius akiniu renius
tiečių labui. A. Laikūnas ir
Priėmimo
valandos:
Pirmad..
\
n
t
r
a
d
.
ir
Ketvirta*.,
nuo
14
I iki 4 ir ano 7 H • vakar*.
buvo vienas iš tų darbščiųKai kurios latvių tremti- to lkl B v. p. p. Ir 4 v. iki v.i rvv
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Trečiad. tr testad. snaltarus
Trečiad. ir Penktad. 1 • . Iki
jų skruzdžių, į d ė j ę s tiek nių įstaigos kreipėsi į Nor- vakaro.
i v. vak. ir SeStad. nuo 14 r. ryto
daug darbo ir padaręs tokį vegijos valstybes instituci- iki 5 vai. p. p.
11750 South Parnell
Hitas
ofisas
»45
W.
S
l
s
t
St.
didelį pasitarnavimą savie-jjas, prašydamos priimti į Priėmimo valandos: Trečiad., PenTel.:: PUllman S-8277
U
1
tt0
Užsisakykite "Draugę"
P ^ ^ apa*** * 1
a^
* ^ L u****^
šiems, ko tremtiniai niekad i Norvegiją tam tikrą latvių j įtia. ir"fteitad. nuo "iii v a k ik* VAT.ANDOR*
• vs.1. vakaro
nepamirš ir su pagarba jo intelektualų skaičių, kurie
neturi galimybės išemigruo
vardą minės.
^i
ti į užjūrį. Šiomis dienomis J
Kartu atvyko žmona ir iš Norvegijos buvo gautas
Planingas Taupymas Visuomet Moka Gerus Dividendus I
dukrele. Ponia Laikūniene neigiamas atsakymas.
tremtyje buvo žinoma kaip
PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN i
viena iš pirmųjų stalo teni
Norėdami ką nors pirkti,
sininkių, garsinusi savo lai
mėjimais lietuvių vardą vo parduoti, išnuomuoti, pra
kiečių bei kitų tautų tarpe. nešti, surasti, išmainyti, ar
!NSUR[D
ba
išgarąinti
—
pasinaudo
1948 metų pavasarį praves
Chartered and Supervised by the United States Government
tose lietuvių, stalo teniso pir kite "DRAUGO" Classified
2202 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois
menybėse ji laimėjo antrą skyriumi. Tūkstančiai asme
vietą. Taip pat antrą vietą nų yra gavę teigiamus rezuiJOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.
TEU — Vlrginia 7-7747
buvo laimėjusi stalo tenise tatus; gausite ir jūs, Paban-1 ^
I
ir Pabaltijo tautų pirmeny-Į dykite!
t

Atvyko "Lietuvio" Leidėjas Ir Hedaktoriiis

Dr. Alexander J. Javois

DR.ALRACKUS

Išvyko 50;000 Latviu

Dr, Selina E. Sodeika

DR. S T R I K O L

D R. B I E Z I S

Dr. W. Gibaszekasr OD.

DR. P. Z. Z AL AT ORI S

DR. J. J. SIMONAITIS

Nepriima Intelektualų

DR. I. E. M A K A R

;

Mutual Federai Savings
X

L

:

.

:

— ~ \ S T T S DRAUGAS, ČiRCASO, ILLINOIS

P rma,Ien s. srrucd. 12, 1^9
= s

=

D R A U G A S

Siibscriptlon R a t e s :
$7.00 p*»r y e a r out«rtde of C h i c a g o ;
$8.00 per y e a r in L'hlcago & Cicero;
$7.00 per year in C a n a d a .
F o r e i g n $10 00 per year.
Prenumerata:
Ohioagoj ir Cicero}
K i t u r JAV ir K a n a d o j e
U ž s i e n y j e
Skelbimų

Metams
$S.o0
$7.00
$10.00

Phlnago,

Illinois

Puhlish^d

daily, esoepP Sundavs,
by the
I . i t h u a n i a n Catholic P r e s s Soolety.
M^miior of t h p •"'atholic P r p s s Asa'n
Va m< t.
$4.:.«»
$4.00
$5.50

kainos prisiunčiamos gavus

."? m^n.
$2.50
$2.25
$2.90

aoft

!»•

•

"Lietuva Turi Vėl Prisikelti!"

TJRE LITHAUNIAN DAILY FRIEND
2334 S. Oakley Ave., Ctiicago 8, 111. TeL YTrginla 7-6640; 7-6641
Enten»d a s Sprond-Class M a t t ^ r M a n h .11, 1916 a t
rn«1*r t h * Art of M i m b S. 1879

'M.1'1

1 m$n
$0.90
$0.80
$J.OO

praftymą

Jungiiniii Valstybių Politika Ir Kinija
CARŲ PĖDOMIS
Atrodo, kad Jungtinių Valstybių politikai santykiuo
se su Kinija nustatyti savotišku būdu "ateina j pagal
bą" kilę ginčai Jungtinių Tautų asemblejoj. Iš vėliau
sios ambasadoriaus Philip Jessup kalbos Kinijos klau
simu, gana ryšku, kad valstybes departamentas lyg ir
norėtų pravesti liniją tarp Maskvos ir Kinijos komu
nistų. Atsargiai, tačiau gana suprantama p. Jessup
vedė prie to, kad neiškiltų UN sesijoj klausimo bal
suoti už Kinijos komunistinio režimo pripažinimą arba
nepripažinimą. Bet jis aiškiai įrodė Rusijos imperia
listinius tikslus pagrobti Kinijoj kontrolę.
Ambasadoriaus p. Jessup kalba turėjo ir kitą tiksią.
Ja norėta pagązdinti kinų komunistus rusų bolševikų
siekimais paimti visą krašto politinę ir ekonominę kont
rolę, gauti visas koncesijas. Juk taip jau yra Mandžiūrijoj, kur Sovietų Rusija visą gyvenimą yra pasigro
busi į savo rankas. Ten žmones, net ir komunistai, jo
kio balso nebeturi nei prie valdžios, nei prie ekonomi
nių dalykų. Ten įvyko tai, ko nuo senų laikų siekė
rusų carų ambicijos.
PERDAUG NAIVUMO
Valstybes departamento nusistatymas, jei jį teisin
gai išreiškė ambasadorius Jessup, yra naivus.
Kinijos komunistinio režimo nebeilgąsdinsi nei įvy
kiais Mandžiūrijoj, nei kuo kitu. Jį Maskva.turi savo
rankose. Jei Vašingtono ir Londono ponai mano, kad
komunistinė Kinija virs antrąja Jugoslavija, kad ir
ten "titoizmas" paims viršų ir tuo būdu varys kylį
rusiškojo bolševizmo ekspansijai, klysta ir daug ką
rizikuoja. Jei šito besitikint savo laiku buvo sustab
dyta parama komunizmą kovojantiems nacionalistams,
tiesiog tragiškai suklysta.
,
Suprantama, dabar jau Kinijos gelbėjimas yra pavė
luotas. Vakarų demokratijos turi imtis skubių prie
monių, kad likusias Azijos dalis išgelbėti, čia gal reiks
veikti energingiau, negu veikta Europai (vakarų) gel
bėti, panaudojant Marshallo planą ir Šiaurės Atlanto
Saugumo paktą. Likusių Azijos dalių gelbėjimas nuo
komunizmo, yra artimai surištas su Jungtinių Valsty
bių ir viso kontinento saugumu.

Nebebaudžia, Bet Padeda
Naujosios Jungtinių Valstybių direktyvos veik iš pa
čių pagrindų pakeičia politinę liniją vakarų Vokieti
joj: vieton bausti ją, padedama jai ant stiprių pagrin
dų atstatyti savo politinį ir ekonominį gyvenimą. Ir,
reikia pasakyti, kad ta linkme jau daug pažangos yra
padaryta. Visoms vakarų demokratijoms, inimant ir
Jungtines Valstybes, yr a svarbu, kad Vokietija atsista
tytų demokratine valstybe, tvarkinga ir politiniu ir
ekonominiu atžvilgiu.
Beje, neseniai U. S. krašto apsaugos sekretorius
Johnson, besilankydamas Europoje, pareiškė, kad jo
kiu būdu nebus leista atstatyti Vokietijos militarinę
jėgą. Bet gi šiomis dienomis paaiškėjo, kad yra daromi
planai sudaryti savanorių armiją iš apie šimto tūks
tančių vyrų. Geras užsimojimas. Juk net vidaus sau
gumui kad ir nedidelė armija yra reikalinga. Pažymė
tina, kad planuojamai vokiečių savanorių armijai va
dovausią sąjungininkų karininkai.

•

Del Višinskio Nepasitenkinimo
Sovietų Rusijo s užsienių reikalų komisaras A. Višins
kis, grįždamas Maskvon, pareiškė, kad Jungtinių Tau
tų asemblejos sesija jo nepatenkinusi. Daug kuo jis
esąs nusivylęs. Kodėl? Juk ir šį kartą jis turėjo tokią
pat laisvę, kaip ir kitais kartais, koliotis, meluoti ir
šmeižti vakarų demokratijas ir jis tą privilegiją pui
kiai panaudojo. Bet kodėl jis nepatenkintas? Dėl to,
kad šį kartą ir amerikiečių ir anglų atstovai į jo me
lus gerai, drąsiai ir griežtai atsakė1. Šį kartą ir mažųjų
tautų atstovai nesnaudė, bet drožė tiesos žodžius Višinskiui. Be to, jam nepavyko iškovoti pašalinimą iš
Jungtinių Tautų Kinijos nacionalistų valdžios atstovus
ir jų vieton pastatyti kinų komunistinio režimo atsto
vus, kurie jau buvo ir atkeliavę. Jam nepavyko pra
vesti ir kai kurie kiti dalykai. Bet ir Jungtinėse Tau
tose ir Amerikos visuomenėje, Višinskiui išvykus, sa
koma: "Boba iš ratų — ratams lengviau".

skios žodžius pasakė J. Em. Kardinolo Spellman, New
Yorko arkivyskupo, atstovas vyskupas Joseph F. Flanneily per Lietuvių Maldos Valandą Šv. Patriko kated
roj Visuotino Amerikos Lietuvių Kongreso metu (lap
kričio 6 d . ) . Mes čia paduodame to gražaus Jo Eksce
lencijos pamokslo keletą ištraukų:
"Kaipo Junginių Amerikos Valstybių piliečiai#arba
kaip mūsų Krašto lankytojai, jūs laisvai keliavote šios
Metropolijos gatvėmis ir laisvai įžengėte į šį pastatą.
Kita vertus, si Bažnyčia, pastatyta Dievo garbei, mie
lai kasdien atidaro savo duris, kad visi norintieji ga
lėtų jon įeiti. Prie šio altoriaus, Dievo kunigas laisvai
atnašauja Šventąją Mišių Auką, tai yra, šventais litur
giškais simbolais prisimena Dievo Sūnaus gyvenimą.
Iš šios sakyklos pamokslininkas laisvai skelbia mūsų
šventojo tikėjimo dogmas ir dėsto amžinąjį Dievo įsta
tymą.
"Ši kongregacija čia susirinko šį popietį maldauti
Dievo gailestingumo tautai, kuriai, jos pačios tėvynėje,
šios laisvės yra išplėštos, šią kongregaciją didžiumoje
sudaro lietuviai ir lietuvių) palikuonys. Jie čia atėjo
laisvai pasimelsti už savo brolius lietuvius, kurie anapus
Geležinės Uždangos yra bedieviškos ir laisvės nekenčiančios Sovietinės Rusijos tironiškos jėgos pavergti.
STEBĖTINAS IR PAPIKTINANTIS ŽIAURUMAS
"Mums, amerikiečiams, šis Sovietų Rusijos nusikal
timas prieš Lietuvą (ir kitus kraštus anapus Geležinės
Uždangos) yra, švelniausiai sakant, šlykštus. Mums,
amerikiečiams, kaipo tautai, kuri yra prisirišusi prie
idėjos, kad žmogus yra Dievo apdovanotas neatimto
mis žmogiškomis teisėmis kaipo tautai, kuri taip gau
siai aukavosi, kad Jungtinės Tautos taptų tikrove —
šis Sovietinės Rusijos žiaurumas atrodo stebinąs ir pa
piktinąs.
"Yra pagrindo manyti, kad Sovietų Rusijos padary
to prieš Lietuvą nusikaltimo da/ugelis bruožų nėra ži
nomi likusiai pasaulio daliai. Betgi mes žinome, kad
Rusų Armija užėmė kraštą, lėlinė vyriausybė buvo tau
tai primesta, iš jos buvo atimtos visos laisvės, asmenų
ir organizacijų turtai buvo konfiskuoti ir ypat:ngai ūki
ninkai buvo išvyti iš jų, žemių, švietimas ir laisva spau
da buvo prislėgti, ir tie, kas priešinosi savo krašto ir
namų invazijai, buvo arba nužudyti arba ištremti.
"Jūs, mano mieli draugai, galite klausti — kodėl šie
žmonšs susirinko šioje katalikiškoje Katedroje? Todėl,
kad daugiau kai 85 nuoš. visos Lietuvių tautos yra ka
talikai. Ilgiau kaip per penkis šimtus metų lietuviai
gyveno grynai katalikiška dvasia. 1386 metais jie pa
metė pagonybę — iš tiesų, gana vėlai, dėl europėjinės
tautos — ir priėmė katalikybę. Priimdami ją vėlai, jie
juo labiau ją brangino ir jie didvyriškai ją išlaikė, ne
paisydami spaudimo iš veik visų savo kaimynų. Pen
kioliktojo šimtmečio pradžioje lietuviai sustabdė toto
rių puolimą ir neleido jiems sunaikinti krikščioniškąją
civilizaciją. Taip vadinamosios Protestantinės Reforma
cijos metais, lietuvių tauta kietai laikėsi tikrojo tikė
jimo, nors dalis jos valdovų pasidavė naujai doktrinai.
• KAD TOS VELYKOS ATEITŲ GREIT"
"19-jo amžiaus rusiškos okupacijos laikais, caristinė
valdžia ,dėjo visas pastangas, kad privertus lietuvius
priimti rusiškąjį stačiatikių tikėjimą, bet jai nepavy
ko. Jokia kita tauta Europoje pastarųjų penkių šimtų
metų eigoje, nebrangino savo tikėjimo aukščiau kaip
kad lietuviai; jokia kita tautai negyveno katalikiškumu
nuoširdžiau, jokia kita tauta nekovojo didesniu pasi
ryžimu kaip lietuviai. Ir šiandien jie tebekovoja už ją.
"Per pastaruosius aštuonis metus lietuvių ttiuta ken
tėjo šią priespaudą ir, už josios pasipriešinimą, beveik
milijonas kunigų ir pasauliečių; nukentėjo arba ištrė
mimu arba mirtimi.
"Šios dievobaimingos tautos bedieviškiems kankin
tojams mes sakome, "Kaip ilgai, O Sovietų Rusija, tu
piktinsi mūsų laisvę branginančios, krikščioniškos, civi
lizuotos visuomenės kantrumą ?"
"Jums, mūsų lietuviškieji broliai, Jo Eminencijos
Kardinolo Spellman vardu ir visų šios Katedros kunigų
vardu, aš užtikrinu, kad mes sielvartaujame su jumis,
kai jūs dvasiškai kenčiate dėl jūsų tėvynės žmoniųi. Mes
.džiaugiamės šia proga prisidėti prie jūsų šios dienos
maldos, prašant pasigailėjimo jūsų persekiojanrems gi
minėms ir broliams.
"Kaip tasai pasigailėjimas galė s pasireikšti? Mes tą
paliekame gailestingajam Dievui. Su Kristumi Getsemane, mes maldaujame Tėvo, jei galima, atitraukti šią,
taurę nuo jūsų ištikimųjų tautiečių. Bet jeigu Dievo
valia kitokia, mes maldaujame, kad jiems būtų suteikta
stiprybė išgerti taurę ligi dugno.
"Jūsų tautos agonija tėvynėje yra skaudi. Jūsų kry
žius yra labai sunkus. Betgi mūsų Dieviškasis pavyz
dys kentėjo dar skaudesnę agoniją ir nešė dar sunkesnį
kryžių. Bet Velykų džiaugsme ta agonija ir Kryžius
buvo užmiršti. Jūs ir jūsų tautiečiai, dėka jūsų ištiki
mybės jūsų Nukryžiuotajam Išganytojui, tikrai susi
lauksite Veiykųį kada užmiršite šios dienos kentėjimus,
LIETUVA TURI VEL PRISIKELTI! Teleidžia Gailes
tingasis Dievas, kad tos Velykos ateitų greit".

Slapti Sąjūdžiai Rusijoje
(Dievo pogrindis)
TĖVUI JURGIU Pasakojant
Parai*

\\ VISUR PO TRUPUT!

GRETTA PALMER
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Mvert£
Pohtika Ir Biznis
O. LABANAUSKAITE
Vienas apšvietimo firmos
New Yorke atstovas ant sa
(Tęsinys)
vo reprezentacinės kortelės!
Nors aš spėjau, kad taip turėtų būti, tačiau pradžioje ne
antroje pusšje atsispausdino| galėjau suvokti visos to fakto reikšmes. Kai aš pirmą kartą
apibūdinimą įvairių politi 3- Į
kų režimų. Komunizmas: jusi susitikau su sovietų daliniais 1944 m., kai mūsų partizanai su
turite dvi karves ir abi ati-Į jais susijungė, aš elgiausi labai atsargiai. Man nebuvo aišku,
duodate vyriausybei. Gi vy ar daug rusų kareivių yra užsikrėtę antireligine propaganda.
riausybė pieną atiduoda ki Tais metais aš net nedrįsau viešai organizuoti Kalėdų šventi
tiems. Fašizmas: jūs pasi- mo. Bet klausimas savaime issirišo labai įdomiu būdu.
Husų kareivių skaičius didėjo kas savaitę. Su jais kartu
liekate sau karves, bet ati
duodate pieną vyriausybei, atvykdavo ir moterų, kurios atlikdavo įvairius ruošos darbus,
kuri dalį jo jums parduoda. tačiau dažniausiai jos čia tarnaudavo prostitucijos tikslams.
Nacizmas: jūs turite dvi kar Mano nuomone, tos merginos buvo labai panašios toms mote
ves. Vyriausybė jus sušau rims, kurios laikosi griežtos moralės. Jos rodė tą patį drąsų
do ir pasiima sau abi kar pasipriešinimą, jos jautė esančios paženklintos ir triukšmingai
stengėsi nuslėpti nuo kitų akių nepasitenkinimą tokia savo
ves.
padėtimi.
• •
*
Palestina Nusipirko Pirmą
Sonia buvo tokia mergaitė. Ji dirbo virtuvėje, tačiau jos
Sąšlavoms Rinkti Mašiną tikrasis uždavinys buvo linksminti rusų karininkus. Bet ji ne
Izraelio vyriausybė visai nuilstamai stengėsi vylioti ir svetimtaučius. Kiekvieną kartą,
neseniai Prancūzijoje nusi-l kai tik mes ateidavome į virtuvę sriubos pasiimti — o tai at
pirko pirmąjį automobilį są-L sitikdavo tada, kada mes negalėjome ateiti pavalgyti skirtu
šlavoms rinkti. Matyt, jau laiku — Sonia nerdavosi iš kailio savo begėdiškais pasi
siūlymais.
ten jų pradeda atsirasti.
• * *
Vieną gruodžio mėn. dieną aš laukiau virtuvėje karšto
Jei Nervuojates, Miegokite! vandens. Sonia elgėsi kaip visada: vyliojo vyrus dainuodama
Sovietų laikraštis "Večer- iššaukiančias dainas ir prisiglausdama * tai prie vieno, tai prie
niaja Maskva" duoda pata kito. Aš visada elgiausi su ja, kaip su labai garbinga mote
rimą miegoti sergantiems rimi. Tas ją statė į keblią padėtį,. nes iki šiol ji patirdavo vy
rų švelnumo tik meilikavimosi metu. Sonia susimąstė. Ji kar
nervų liga.
Pagal naują gydymą ligo- tą man pasakė: "Jūs turėtumėt su manim kitaip elgtis, bet
nys su specialiais vaistais jūs to nedarote". Daugiau ji manęs nebeužkabinėjo.
užmigdomi penkioms die
Vieną dieną Sonia susirgo. Aš ją gydžiau. Kiekvieno ap
noms ir pabudę jaučiasi vi silankymo proga nunešdavau mažų dovanėlių. Daugiau ji ne
sai gerai, nes užmiršo vis bemėgino su manim flirtuoti. Kartą ji taip prašneko:
ką, kas juos nervino...
— Ar jūs esate iš tokio krašto, kur religija yra laisva?
A- •
*
— Taip, — atsakiau jai.
Ką Kartais Šoferis Gali
— Tai, turbūt, todėl jūs esate kitoks, negu kiti vyrai...
Pridaryti
Ji atsiduso ir nusisuko i sieną. Aš ją palikau su jos min
Vienas automobilistas Vir timis.
Už savaitės ji mane vėl susirado ir tarė:
ginijoj Randfort mieste nu
— Artėja Kalėdos. Cia bus labai liūdna tuose miškuose,
vertė elektros stulpą, ir dėl
to tą dieną mieste nepasiro jeigu mes nešvęsime Kalėdų. Tamsta esi krikščionis. Pasakyk
dė laikraštis, tekstilės fabri man, ką mes turėtume padaryti?
— Hm, — susimąsčiau. — Jūs turite puikų baisą. Ar
kas turėjo uždaryti duris,
atsimenate kokią Kalėdų giesmę?
o vienas bankas turfejo sku
Ji pagalvojo ir tarė:
biai pasiskolinti pinigų ki
— Taip. Vaiku būdama dvi buvau išmokusi ir dabar dar
tame banke, nes geležinė
atsimenu.
spinta, elektrai sugedus, li
— Puiku! — tariau. — Jeigu jūs iki Kalėdų išmokysite jas
ko užblokuota.
giedoti mūsų partizanus, tai mes galėsime jas sugiedoti Kūčių
• •
*
vakarą.
Žydai Nepatenkinti Naujais
Tą patį vakarą Sonia vaikščiojo po stovyklą su popierių
Veršiais
Neseniai į Palestiną atvy rankoje ir surašinėjo vyrus, norinčius mokytis Kalėdų giesmių.
kęs amerikiečių laivas su Vyrai, kurie gal iš tokio dievotumo pasireiškimo kartais būtų
300 karvių, kurias Izraelio pasijuokę, Sonios sumanymą sutiko prielankiai. Ji sudarė labai
vyriausybė nupirko Ameri įdomų sąrašą: rusų komunistai, prancūzų makisarai (partiza
koje, sukėlė uoste didžiausį nai), slovakų partizanai ir politika nesidomi raudonarmiečiai.
.
rūpestį. Kelionės metu atsi Visi domėjosi Sonios choru.
rado 180 veršiukų, tuo tar
Kiekvieną vakarą choras susirinkdavo ir giedodavo. So
pu kada sutarty buvo įra nios choras turėjo didelį pasisekimą, Tą naktį visi ją sveiki
šyta, kad karvės turėjo at no. Per tas savaites Sonia pasikeitė. Ji virtuvėje nebedaina
vesti veršiukus tik Palesti vo šlykščių dainų, nebevyliojo vyrų. Vieną sausio mėn. rytą.
noje, penkiolikai dienų pra Lenkijoje, atsikėlę Sonios neberadome. Ji pasiėmė mažą kupri
slinkus po iškėlimo į kran nę'su rūbais ir išėjo. Aš noriu tikėti, kad kurioje nors Lenki
tą. Bet karvės "karviškai" jos kaimo bažnyčioje Sonia ir šiandien tebegieda.
pasielgė, ir dabar žydai at
(Bus daugiau)
sisako jas priimti.
• •
•
Daugiau Kaip 18,000 Latvių
One-Two Punch Against TB!
Išvežta Į Sibirą

Berlyne išeinąs vokiečių
laikraštis "Kurier" atspaus
dino atbėgančių iš anapus
'* geležinės uždangos" latvių
pasakojimus, kad paskutiniu
laiku iš Rygo s buvo išvežta
į Sibirą virš 18,000 žmonių.
Prie Daugpilio taip buvo iš
vežti trys kaimai, nes toj
vietoj buvo nuverstas trau
kinys ir žuvo 28 sovietų ka
reiviai.
*

*

*

Tai Rusai Atrado Ameriką!
"Leningradskaja Pravda"
iš kažkur ištraukė, kad rusų
jūrininkai pirmieji atrado
Amerikos kontinentą.
Bet kodėl tada Rusija ne
siėmė kolonizuoti Amerikos,
klausia prancūzų humoris
tai; šiandien Stalinui nereik
tų vesti "šaltojo karo", nes
Amerika būtų sovietiškos
imperijos dalimi.

Skelbkitės "Drauge"

DTTTNKASTIS DRAUGAS, CHICAUO, ILLINOIS
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KOKS GYVENIMAS TITO KOlfHOZUOSE

• "D R A U G 0 M •
DARBŲ
SKYRIUS

A. DAUNORA
Tokiame krašte, kaip Ju- kurių 5000 yra paskirti koogoslavija kur du trečdalius peratyvams. Didžioji jų dasyventojų sudaro kaimie- lis gauta iš UNRRA-os kaip
čiai žemės ūkio struktūra , dovana. Viename kolchoze
geriausiai leidžia pamatyti prancūzų žurnalistams teko
tikruosius dirigentų tikslus, matyti, kaip žeme dirbama
Tito, stengdamasis priar- UNRRA-os dovonotais trakteti prie Vakarų, visai nepa- toriais,
keitė savo nusistatymo suK l i r Y r a Daugiausiai
kolchozinti visą JugoslaviKolchozų?
jos žemes ūkį. Ar tam kas
Bud Wilkinson,
Oklahoma
pritaria ar ne, jis nekreipia
Kolchozų tinklas nevieno- universiteto iutOolo koman
treneris, Amerikos1 fut
dėmesio ir tęsia ūkių kolek- das Jugoslavijoje. Makedo- dos
bolo trenerių sąjungos pa
tyMizaciją dar spartesniu I nijos respublikoje, kur vals- skelbtas geriausiu 1949 metų
treneriu.
(Acme)
tempu po atsiskyrimo nuo tiečiai yra patys neturUnMaskvos.
giausiai, net 60% jų priklau
Jei 1945 metais Jugosla- so prie kolchozų. Už tai Kro LIETUVOS VYČIAI
vijoje tebuvo tik 45 kolek- atijoje ir Bosnijoje, kur valGYVAI VEIKIA
tyvizuoti ūkiai, kurie čia va- stiečiai geriau gyvena, entuGREAT NECK, N. Y. —
dinami ne kolchozais, bet ziazmas dėtis į kolchozus
"kooperatyvais", tai 1946 yra mažesnis. Kroatijoje tik, Šioje palyginus nedidelėje
metais jų jau buvo 454, o! 8% ūkininku yra prisidėję i lietuvių kolonijoje tikrai pa-

lai^kada

^

VVANTED

GERAS TRENERIS

KA PASTEBĖJO PRANCŪZŲ LAIKRAŠTININKAI
JUGOSLAVIJOJE

Z

Pirmadienis, gruod. 12, 1949
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"DRAUGAS" HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
"Draugas" Agency
23 Ę. Jackson Blvd.
WEbster 93196
-

BUSINESS SERVICE
M apie l'aniis Manor House
Seneliams ir I n va H (ta m s
Vyrams Ir Moterims
Geriausia priežiūra, tinkamas
maistas. Registruotos slaugės per
visas 24 vai. l;il»ai gražios apy
linkės prie Midlothian Country
Club. 5400 W. ant 47th St.
HLCE ISLAND 4082

_

fHRONTON

•

BUSINESS SERVICES

1703

MailiHf.ii

St.

.

BIG SAVINGS
BIG DISCOUNT

Flione

for Appointment.
NEWe> 3-7835
— ••

on radios, Televisions,
Refrigerators, Washing Machines
and furniture.
See us before you buy.
We also nave a few used refrigerators, washers and vacuum
cleaners priced as low as $15.—
Come In to the top house for
values and see for yourself.

KALK S T I D I O
5150 So. D a m e n A ve,
This Christmas give a photograph
Portraits of adults, groups
and weddings.
Chtld sitting at home or atudio
Pliono GRovehill €-5910
For appotntmcnt

Mes paimsime sena in«q
prekę iškeitimui

\HHEN I N N E E D O r VACUUM
CIeaner or oil burner repair
Service get only t h e best
Moderate ratea.

A. C. Novak 8C Sons

VAN'S
P R r s e l 3-4632
8512 80. Parnell Ave.

lavijoje tėra tik 22% uk - P
J
^
TH. REpubUc 7-2650
ninku prisidėjusių prie kol-1 n e n a r i / g a u s ^ 0 a k t y CONVALESCENT HOME
CH1CAGO 28. ELL.
chozų, bet tas sudaro 250,- yus v e i k i m a S ) organizacijos
and
BUSINESS
000 šeimų ir apima pusan- j t i k s i ų įgyvendinimas kelia
Good Income
tro milijonų hektarų plotą. j š i o s v y čįų kuopos garbę ir
Priced for ąuiek sale.
ELECTRIFY YOUR
Mrn. HlMa Olson,
Kolchoze Gyvenama I>aug nuopelnus. Lietuviškumo iš
SEWING MACHINE
laikymas jaunimo tarpe, ko
4616 \ o r t l i Malden Ave.
Geriau
COMPPLETE
KIT ONLY
va
už
Lietuvos
išlaisvinimą,
EDgewater 4-8806
Sugrįžusieji iš Jugoslavi
1
year
jos prancūzai žurnalistai — tai pagrindinės jų veiki(ittarantee
tvirtina, kad mažažemiai j mo gaires. Tam darbui reiPictvakmrtnejG miesto dalvjc
$11.50
Mes
taisome visokios rūšies siu
Kolektyvizacija mieste ir ūkininkai vos vos gali pra-i kalingas energingas vadov a m a s masinas, taipgi pertaiso
m e { elektrines masinas. Kai j ū 
kaime yra nukopijuota n u o m į s t į
į s savo žemės, betlvas. Dėkui Dievui, toks yra
EASY TO INSTAJLL
sų siuvamai masinai yra reika
rusiškosios tik čia kiek pri- įsijungę j "kooperatyvą", j ir Great Neck'e. Tai LietuFITS A L L MACHINES
lingas pataisymas, Saukite: —
1
• Motor & Bracket O Be\\ &
AOOIiPH J. P I N T E R
sitaikinta krašto papro-jie turi atskirus namus vos Vyčių centro vice pirm., Pullev • CbrdSėt • 7 Speed Con
3826 W. 64Ui PI.
xiains
su elektra, vandentiekiu ir|New Yorko ir New Jersey trol O AC—DC 60c. l l 5 v .
Tel. GRovehill 6-7316
Baa no money, pay postman plūs
Jueoslaviioie visa indus-' radiju.
apskričių vyčių pirmininkas C.O.D. o r enclose money order
n d we pay postage. Shipping wt.
•
jLrKo ,rr« v a iatv
žurnalistams teko vizituo Aleksandras Vasiliauskas, ' a61bs.
Satte wheter wheel on your
niacine
t u m a towards or a\vay
trija ir prekyba yra• vamy- ^ M a k e d o n i j Q j e k e l e t ą t o - ! Nuostabu, šis jaunas vyras from you.
Norėdami ką nors parduoti,
8ewlite $1.00 extra,
bes rankose, paliKti UK ^ « k o o p e r a t y v U M i r p a v į e - Lietuvos nėra matęs (tikisi Sl'ECTAL. O F F E R — T h e N e w pirkti, išmainyti, surasti — pasion sevving; machine. Cases to
aaudokit 'Draugo' Classified sky
smulkus amatininkai. Kirpe n i u į g y v e n a n č į ų ūkininkų j ą l a i s v ą būtinai pamatyti), f1.01.k
it prcsent scwing machine $9.75
riumi. Skelbimai ne daug tekai
jas ar gėlių pardavėja J u v kaimus. Vienas iš "koopera- bet j 0 širdyje dega karšta plūs postage.
nuoja, o gaunami rezultatai kuo303 W . GraiMl Ave.
goslavijoje yra tokiu Dat vals^ tyvų", kuris laikomas pavyz- j t § v ų ž e m e s meilės ugnis. TuBEI AHT, WIS.
puikiausi. Tūkstančiai asmenų ytybės tarnautoju, kaip ir mi j dingiausiu, grupuoja 1,200 į d a r n a s nepaprastus orgara gavę patenkinimą per šį mūsų
įsūnijus raštininkas.
idauuumao.
^ tik 600^yra. | mzacinius
nisterijos
j•—••••»~.^
kaimiečių, iš kurių
^ ^ ^ , 3 sugeoejimus,
sugebėjimus, mumoskyrių. Pasinaudokite ir jūs!
Bet ūkių kolektyvizacija darbingi, kiti nepilnamečiai 1 k § d a m a s s u b u r t i jaunuosius ĮT T . . u , .
j«nM11Mw
25HZ
ten
m vykdoma kiek kitokiu |arba seniai. Kiekvienas įs uini l i e t u v i u s
būdu, negu Vengrijoje
tJ<a ,
Rl ;
mėlį, po truputį galvijų ir po vertinamas.
apie
save,
jis
yra
*
f
/
r ,
o™
Jam
nesvarbu
pas kitus soviete satelitus, 1 hektarą žemes savo asmeLIONEL TRAINS
ar ninku
turi žemes
savo atskirą
na- Į vpoilsis,
i į m a s ir
i g ų g e r bnesvarbu
i a m a s > m y asmenine
,
• «i IA„~*\
1 neKt-arą
savu asmekur stengiamasi likviduoti ; n i š k i e m g r e i k a l a m s . visa kita gerove, jo visas laisvesnis THEY VVH1STLE BY REMOTE CONTROL
THEY PUFF REAL SMORE
ūkininkus, kaip opozici]<wj žem§ y r a k o l e k t y v i o j n U 0 B a . laikas paskirtas lietuvybei
pagrindą.
jvybej ir visų bendrai apdir- ir mylimai Lietuvai.
Jugoslavijoje
tas Čia
daroma
derlius
eina
Spaudoje garsinamas vy
kitais
sumetimais.
nie b
a m a 0 gautas
bendriems
reįkalams.
Kaimas
W E STUili H A V E A F I N E SEl.EUTION' TO CHOOSE FROM
kad nebuvo pasiturinčių ir turi pasistatęs mokyklą, ki čių centro vajus. Šis vienas
gerai gyvenančių ūkininkų, no teatrą. Visus administra vyras Al. Vasiliauskas neša SETS FROM ) 1 0 . 9 0 10 * ' W i W U I I O N E L Ac^ESSORlES for 1049
išskyrus Kroatiją, ir kai cinius reikalus tvarko išrink ant savo pečių visą sunkią
miečiai labai skurdžiai gy ta iš savo tarpo valdyba ir ją vajaus naštą. Jis pasiry STEVE*S HOBBY CENTER 103 E. l l l t h St. CO. 4-8725
"Just Around l h e Corncr F r o m Mk*Ui«;an AveiHM*"
veno. Prieš karą joks jugos "kooperatyvo" pirmininkas. žęs sukelti pinigų vieninte
lavų ūkininkas
neturėjo Kitame kaime, kur gyvena les katalikiškos lietuviškos
traktoriaus, gyveno didele- nepriklausą prie ^ P ^ j jaunimo organizacijos Ame
• •
•AW^0«Jvu
ūkininkai, buvo rastas rikoje centrui, kad jų pagal
mis šeimomis ir miegodftvo p
^
Vienag
ū k i n i n k a S j ba jaunieji Amerikos lietu
SKAMBINA
ant lentų.
i paklaustas, kokiam rėžimui viai kovotų už Lietuvos iš
"TYLIĄJA NAKTĮ"
Pradžioj Jugoslavijoj bu-i- ig l a b i a u p r i t a r i ą s > dvipras- laisvinimą, tuo pačiu bran
Sniegus pridengta, įrengta su elektros
dindami savo širdyse lietu
vo pradėta grupuoti į "koo- m įškai atsakė:
l e m p u t ė m i s Ir laidu. Dydis: 15 eoliu
aukšėio. 6 cotln pi., 11 <oliij llgk». P a peratyvus" tik neturtinguo- j __ Kiekvienas kelias būna viškumą ir meilę savo tčvų
diiryta iš motlžio.
žemei.
sius ūkininkus. Vidutiniškai geras.
KAINA $8.95
pasiturintieji buvo palikti] Kitas senas kaimietis paDaugelis didesnių lietuvių
TAYE N0VELTY MFG. C0.
nepalies';. Gal dėl to, kadi klaustas atsakė, kad jauni- kolonijų išgirs vajaus pir
METrimac 7-4950
valstybei iš jų yra didesnė mas stovi už tuos kooperaty- mininką Al. Vasiliauską kal
1451 N. Central Ave.
nauda, jie moka didesnius vus, o senieji prieš,
bant vyčių reikalais, dauge
mokesčius ir jų ūkiai duoda
Maistas Jugoslavijoje smar lis naujųjų ateivių turės pro
didesnį derlių, tU
tuo'tarpu
ne- *kiai* racionuotas
net gos pamatyti tą jaunąjį A°. tar ^L n vl"
^ i M T k D rirt dyra
f c Kai
turtingieji
.tuungicji vos
v ^ patys sugeba ^
^
v i g a i n e u ž _ m e r i k o s hetuvĮ-kovotoją, kulių hektarų. UH n lkr an iižšmmi įf lstti i
pramisti iš kelių
rio kasdienine parama ir pa
— Mes juos pajudinsime | G e r i a u s i a i Jugoslavijoje gy galba naudojasi daugelis
vėliau. Vienas po kito jie 1 v e n a a r tį s tai, dailininkai, žur buv. tremtinių.
bus priversti dėtis į koope-!^nalistai ir visokie intelektuaGreat Neck'e lietuvybė ne
ratyvu-,, — taip paaiškino i a į t nekalbant jau apie minis- miršta, bet lietuviškojo vie "Draugo" administracijoj gaunamos šios
prancū:ų žurnalistams ju- trus.
tinio jaunimo tarpe, kaip
lietuviškos maldaknyges:
goslav žemės ūkio minis- Įvažiuoti Ir Išvažiuoti Sunku tas pavasario žiedas, ji sklei
ooooooooooooooooo
Jokiam jugoslavui nelei džiasi vis į pilnesnį grožį.
tro pa aduotojas.
džiama išvykti į užsienį. Tik Garbe už tai vyčiams, garbe L DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P.
Kolchozuose Dirba —
tie, kurie yra skiriami su ofi energingam vadui.
M. Juraa, išleista Bostone, 1945 in., psl. 788
$4.00
UNRRA Traktoriais
cialia misija ar siunčiami
— VL B-s 2. RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Juras
kaip
stipendininkai
studijuo
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544
*3-00
Ūkininkai neverčiami jė
ti,
gauna
vizą
išvažiuoti
į
už
gą dėtis į kooperatyvus, bet
3. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išleido kun. J. Konceyi
SKAITYKITE
'
'DRAUGĄ"
sieni.
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., psl. 336 baltais viršeliais $1.50
yra daromi tam tikri eko
nomiški spaudimai, jofc, no
Sunku taip pat gauti ir įva
4. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų
N
rom nenorom, mažiau pasi žiavimo vizą į Jugoslaviją. Ti
Vienybe, išleista Chicagojfc, 1935 m., psl. 256
50c
1 2 SHOP* S*VS LBFr
turintieji nebegali atsilikti to nenori, kad pas jį lanky
Galite iškirpti šį skelbimą it norimas maldaknyges užsakyti api
«a«
ir būna priversti dėtis į koo tųsi svetimšaliai.
brėždami maldaknygių eiles numerius rutuliukais. Pinigus siųsti
peratyvą. Prisidėję, jie gau
Kada pervažiuojama Jugos
kartu su užsakymu.
na didesnes privilegijas, bū lavijos siena ir pirmoj italų
UŽSAKYMUS SIŲSKITE:
na atleidžiami nuo mokės- stoty pradeda pardavėjai siu•11

GROJANTI BAŽNYTĖLĖ

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknygės!

ciu, gauna iš valstybės pas- dą ir pyragaičius,fc^^^J-f^^
pasijunta
kolas ir turi teisę , naudotis me lyg išsprukus iš mirusio
traktoriais.
krašto. Vakaruose gyveniJei prieš karą Jugoslavi- j m a s muša kitu pulsu, ir žmojoj beveik nebuvo traktorių, • gus pasijunta vel esąs žmo- BuyCfWsrMASSeAt.s:
Ui dabar J& jrra 6,500, iš|gumi

(

"DRAUGAS"

REAL

H E L P WA.VTET> VlTR.%1

Mihvaukee Geležinkeliui
Reikalingas

ESTATE

OOOD INCOME
PROPERTY
4845-4847 W. 14th Street
Cicero, m.

MAŠINISTAS
prie
Diesel Locomotives

STUDIO

r h i l d Portrait
F a m i l y Groups
Taken in your home
Thls Christmas glve a Photograph

3428 West 63rd S t

mas susipyko su Titu, jau
buvo 1318. Po santykių nutraukimo su kominformu,
per pirmuosius tris menesius kolchozų skaičius prašoko 2,000 ir šiuo metu jų
yra jau arti 5000
Ar Tito Kolchozai Panašūs
1 Sovietiškus?

VY

ADVERTISEMENTS

Reikalingas patyrimas bent

Stores, Offices, flats
INCOME $500 per montb
PRICE $44,000
Ist mortgage available.

FRANK J. CHRISTENSON
5859 W. 35th Street
Tel Otympic 2802 or 244

10 metii

$1.73 į vai.
40 DARBO V AL.

2933 SO. CHICAG0 AVE.
PROGOS

—

OPPORTUN1TIES

Konfeetionary — Užkandine
ir 4 kamb. apartmentas su vo
nia netoli "L" stoties. Ilga sutar
tis. Nebrangi nuoma. Įkainuota
pardavimui.
948 W. Armitage Ave.
Tet Lincoln 9-9179
Mėsine ir maisto produktą krau
tuvė pardavimui. Įsteigta priefi 30
metų. Pardavimo priežastis — li
ga. Nori parduoti šią savaitę. Pa
skambinkite VAn Buren 6-6964
po 6 vai. vak.
VAL.YKUA I R SIU V Y R I A
PARDAVIMUI
Moderniškas įrengimas. įsteigta prieš
15 metu. Nebrangi nuoma, Centra
linis apšildymas. Gyvenamieji k a m 
bariai, į k a i n u o t a greitam pardavi
mui. Pardavimo priežastis — liga.
312 E . Garficld Blvd.
KKluvoud 6-1597

ROSELAND
3 butų medinis namas: 7, 6 ir 6
kamb. Galima perdirbti j 6 fletus. Centralinis apšildymas. Kie
to medžio grindys. 3 automobilių
garažas.
Savininkas nebrangiai
parduos Kaina $15,000.
Tel. REgent 4-9378
____——

W O O D L A W N
near University
42 Rooms
6 flat brick bldg.
6-7's
Ideal for cemversion
Price $35,000
Down payment $10,000
Balance terms, at 5^fc-15 yra.
For

Appt.

Cmll

MR. CALLIER
BUtterfield 8-4324
—
PROGOS

—

•

OPPORTUKITIES

CLEAN'ING

STORE

Hoffman Preas
4 L.iving R o o m s
With Shower Bullt in Sink.
Heat and Hot Water Rent $«5.
Ideal for Tailor
Priced For Quick Sale
Due To Illneas.
3406 N Cicero Avenue

GROCERY. M E AT M A R K E T ,
DELICATESSEN
Frozen Foods. Fruits and Vegetables
Solf Service Al! Ne\v I H i m
Reasonable R^' i 5 yars L*?ase
Rcal Mo t y Macker
PrV- J t o Sell
1132 l i i o r m l a l e Ave.
SI luiyside 4-14t7

(Užkandinė) ir Soda Fountain par
davimui. Gerai einantis biznis. Pul
ki vieta. Nebrangi nuoma. Gera s u 
tartis, įkainuota
g e l t a m pardavi
mui. Pardavimo p n e t a s t i s — li**a-

Cleanlng antį Tailoring Store

3738 Broadwaj>
Tel. D l v e r s e j S-8305

Good Going b\isiness
Ali Modern Machinery
6 year Lease Seasonble Rent
Ideal Spot for Tatlor
Priced for Immedlate Sale

4735 W. Belmont Ave.
AVc 3-4707
l.ikirrini.
Maistas,
Kombinuotas
baras, įsteigta prieS 5 metus. Visi
nauji įrengimai. Miehelob ir Budwelser a l u s ; televizija; gyvenamieji
kambariai.
įkainuota
pardavimui.
Pardavi..io priežastis — liga I'rtvatus savininkas.
411 E . 87th St.,
JV1. STewmrt 3-S543

——

• •

HAMBVRGER

SHOP

3819 8. 5»th Ave., Ocer«
5 kamb. Georgian namas, ven.
blinds, kilimai 2 automobilių ga
ražas. Nori skubiai parduoti. Ne
brangi kaina. Savininkas parduos
už $12,500.
Tet SEeley 3-1718
R O l ' N D LAKI-:, ILIi.
6250 ketjvir. pėdų a n t kalno. 2 blo
kai iruo nauios mokyk!oa, atotte už
3/4 mvlioa. Kkvktra. vanduo, kanaIhtacija." Vert5 iroo **50. ikt $11©".
Savininkas priverstas nebrangiai par
duoti. Kaina $5«0.
Pasaukite: —

fX>rc*t

i-tliO

rARDAVIMll
PARDUODAMAS
MODERNIŠKAS
ANGLIMIS KŪRENAMAS
PEČIUS
Kreipkitės adresu 52S5 S. Keeler
Ave. arba šaukite LAfayette 38161.
DONUT MASINA
Iškepa 40 tuzinų per valandą.
Automatiška.
Kaip nauja.
Savininkas nebrangiai parduos.
Sutinka ir išnuomuoti.
REpublic 7-6827

I&KUOMOJAMA
4413

raitu. Kostiumų ir visokio
dydžio Paltų su kaimiu
Pamušalu išpardavimas
NUO

*

AVE.

Half store for Rent
Adj. Meat Jlarket.
For Grocery, Vegetable and fruita,
EstabltShed business in Ideal
business location.
N. W. Side
Call for appt.
COrnelia 7-S&«i
o r 8 . \ c r a i w o l o S-7S4I5
KO\(l>UA
Ianuomuojama didHej .U-paKam' "
tinėj k r a u t u ^ j Kalėdoms a r i a n'
latiniai. Tikriems, ieškantiems to
kios vietos, n u o m a prieinama.
:•-»•• i •-!-« 39Ui a i .
OAklaml 4-977S,
Mr. AHen

HaUnlnkas nebrangiai parduoda l a 
itai gTa*\j ruoniea ( s e a l ) paltą. I>>dta
ĮS. Kaip naujas. VaikiSka graži bolero s u k n e l e (dydis 1 2 ) . Kailiukai
apykaklei; elektrinis prosas. Spyruo
kline lovute. Pajaukite TRiiUiffle 47770.

PIGUS
IŠPARDAVIMAS

K. M . l ' / n

Kviečiami i Lietuviško* Knygos
Remejų eOos
lietini duoklė 15
Gbusite nauju knriru ui 7^0. Ra
&ykite: &#•. 0. A, Matulaitis, UU
So 0 akley Ava, Obieafo S. ID.
•

2

. •!

•

9H0Pt*fiįįKsi*rr
Ą\

. imi

r-11 T"

• m

3

Kailiukais Papuošti Paltai

$49-75
HANDMACHER CO.
216 W. Jaokson Blvd.
Tel. D l i a r l i o m

2-1402

BUVCNRIS^^^

ĖALS

Platinkite dien. *T>RAUGA

1

utim

2334 S. Oakley Ave.
Chicago 8, 111.

Biznieriams Apsimoka Skelbtis Dienr. 'Draugei

'

N

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELELNOIS

Pirmadienis, gruod. 12, 1949

PASIKALBĖJIMAS MADRIDO MIESTE

NAUJA PROFESIJA

(Mūsų Ispanijos Korespondento)
Virš Madrido nesimato šininkas pardavinėja juodone debesėlio jau visas mė joj rinkoj duoną ir paskui jį
pakeičia
nuo. Saulė šildo-kaip pava nutveria, tai tik
sarj, tik vėjas kartais pasi- (tarnybą ir viskas. Sušaudyrodo kiek kietesnis, o šiaip !ti tokį Sol aikštėje (svartemperatūra — lyg būtų ką ibiausia aikštė Madride),
tifc užsibaigusi vasara, nes kad jis ir kažkokius titu
galima vaikščioti su marš lus nešiotų! Jau mani vis
kiniais ir švarku, o paltas kas tas iki kaklo įkyrėjo!
tik prieš dvi savaites keliom Kas bus — bus, bet tegul
dienom buvo reikalingas, sprogsta ta ponybių valdžia,
bet dabar ir vėl tūno spinto kuri banketus po banketų
je. Bet tos turistams ma ruošia, kai darbininkai netu
lonios dienos labai blogai ri ko valgyti! — jau nebe
veikia pramonei, nes dėl van man kalbėjo įsikarščiavęs
Sveiksta džiovininkai dažnai
dens stokos trūksta elek ispanas.
išmoksta naujų profesijų bei
— Tai tu nori, kad mes
tros energijos, ir visi Ma
amatų. Gautos už Kalėdų
drido gyventojai kenčia dėl vėl viens kitą peiliais pjaus ženklelius (Christmas Seals)
įvairių suvaržymų. Tie ne tytume ir šaudytumėm bro
pajamos leidžia organizuoti
sveikstantiems mokyklas bei
pritekliai yra priežastis p a lis brolį ?! Ne, to tai nebus!
kursus.
didėjusių murmėjimų prieš Kol dar yra Franko, čia nie
valdžią ir nors kartais ma- j kas revoliucijų nekels! 0 dėl
dridiečių galvojimas gauna- i baliuj tai jų buvo karaliaus
si perdaug neobjektyvus, j laikais, jų buvo respublikos
bet neturėdami laisvos spau ' laikais, jų yra ir dabar, ir
dos dažnai tiki gandams, tu nieko prieš tai nepadakurių dalis ir teisybę pasą- Į rysi, o jei tu nori kokios
Kišenvagis Vogdavo SU
tai
revoliucijos,
tai,
tikriau
Česnako Pagalba
ko. Štai klasiškas pasikal
sia,
jau
paspejai
užmiršti
bėjimas vienoje sporto sa
Vienoj policija sulaikė jau
lėje belaukiant elektros švie bjauriuosius kautynių lai ną kišenvagį, kuris išdavė
kus.
sos.
— Kas sako, kad aš noriu savo "pasisekimų" paslaptį.
Stovime dviese su viduti
"Aš nesu nei kiek vikres
nio amžiaus ispanu. Ispa- vidaus karo?! — staiga at
lyžo idėjos priešas, sumi nis už kitus kišenvagius, bet
nąs:
revoliucijoj laikus, — kada pasirinkdavau auką,
— Ir vėl nėra šviesos iki nėjus
pradėdavau kramtyti česna
septynių! Kada baigsis tie galima būtų ir be jo susi ką ir leisdavau smarvei skli
tvarkyti. Aš tik sakau, kad
nenormalumai ?!
- Nėra ko norėti, nes Prancūzijoje duona yra dvi- sti iš burnos, l;as pasidary
šiais metais visai nelijo, o gubai pigesnė nei čia, ir tai davo labai nemalonu kaimy
girdėjau, kad pas jus^celi žinau gerai, nes brolis ra- nams, kurie stengdavosi nu
metai kaip sausros sjaučia,! še iš Paryžiaus. ("Komums- sukti veidą nuo manęs. Ta
— mėginau ieškoti priežas-, tėHs, bjaurybė! Bijo grįz- da būdavo tik vaiko darbas
iškraustyti jų kišenes".
ties klimate.
į **", pagalvojau).
— Ne, čia ne klimatas k a i ' — O kad cia laisves nėra,
Bet policininkai jam uždė
tas, čia... — ir staiga nu- tai aišku kaip diena, — jau jo apyrankes nenusukdami
traukė sakinį pastebėjęs, ramiau dėstė trijulės bend- galvos. Matyt, jie buvo su
kad kažkokia žmogysta pri-1 ras. Užvakar vienas žmosiartino, bet kai pamatė sa- gus smarkiau sušnekėjo, si
vo pažįstamą, tuojau ant jos jog nėra šviesčs ir vandens,
užsipuolė — Juk tu iš Fa- tai atsirado toks su ploščiu
langos (fašistų partija), tu-j ir paprašė, kad eitų kartu
rėtum žinoti, kodėl mes tam į su juo Štai tau ir laisve!
soje stovim
— ° k u r J08 y r a ? ! N e t
— Prie ko čia Falanga?! tokioj Šiaurės Amerikoj tikNe ji kalta, kad tokia saus- r ° s ^mves nerasi. Tegul paA. A.
ra pasitaikė,
gina nacio mėgina neeras įeiti į ko
ki
nors
baltuiu
bara.
ar
ga
nalistų pusę kokių 2S metų
ONA IAJTKEVICH
lės? — pakišo falangistų
mergina.
(po tėvais Pakalnyte)
dažnai minimą
tarprasinę
(irv. 933 \V. 34th Plu.ce, te
— Sausra, ne sausra, bet kovą USA; — ir aplamai iš
lefonas YArds 7-7249.
Prt«8
20 metų gyveno Wct»t Frankjei įmones valdytų ne lep- f į i m u matosi, kad ten tokios
fort, Illinois.
šiai, kaip dabar kad jose se- j a u didelės laisvės nėra.
Mirė gruod. l<>d., 1949m.,
di, tai dabar virš mūsų gal_ Apie bet koki palygini1:15 vai. popiet, sulaukus 44
vos spinksėtų elektros lem- • „lą..., _ - j a u neiškentęs bumetų amžiaus.
putė, — nervinosi bendrakal v a u bepradedąs, bet stai
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš
bis, o į mane atsisukęs dės- g a užsidegė šviesa ir mūsų
Panevėžio apskp.,
Itaguvėl«s
miestelio.
tė toliau: — Kai koks vir- pasikalbėjimas nutrūko.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

^KKfTE TIESIOC WO
MR NELSON
Savininke -.

*t Casimir Monumenl
Company
3914 West 111 thSt.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Didžiausias paminklams
planų pasirinkimas mieste

Telefonas CEdarcrest 3-6335

Paliko dideliame nuliūdime:
mylimą vyrą Jurg); 2 dukte[ ris: Helen Gierut ir žentą Kdward, Julie Pauli ir žentą Klchard; anūkę Oarolyn Giemt;
2 brolius: Kazimierą Pakalnį
ir jo žmoną Sophie, ir Juo
zapą Bekin ir jo žmoną Bernice ir jų šeimą; 3 seseris:
Mary Gibbons, jos vypą Lec\
Verą Szlaius, jos vyrą Joną
ir jų šeimas; dėdę Petrą Pakalnj, jo žmoną ir jų šeimą
ir kitus gimines, draugus bei
pažįstamus.
Kūnas pašarvotas Mažeika ir
Evans koplyčioje, 3311* Lituanica Ave. Laidotuvės
įvyks
trečiad., gruod. 14d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atly
dėta į sV. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielą.
I*o pamaldų bus nulydėta į
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę'. Vyras Jurgis, Duk
terys, žentai. Anūke, Broliai*
Brolienės, Seserys ir Gimines.
Laid. direkt. Mažeika ir Ev
ans, tel. YArds 7-1138, 7-1139.

valgę daugiau česnako už va
gišių;
— o —
Geras Nuomininkas
Wm. Enminger, preziden
tas National Bank of Rockwood, Tenn., skaitomas pa
vyzdingiausiu
nuomininku
Vm. J. Valstybėse. Jau 45
metai, kaip jis gyvena vifc
n am viešbutyje, kuris jam
taip patinka, kad vėl iš ank
sto užmokėjo nuomą už de
šimtį metų.

paklausim negro, kino, japono, jie mums pasakys, kad
baltieji žmones turi labai ne
malonų kvapą. Pasirodo, kad
kitų rasių žmonių kvapą užuodžiame dėl to, kad nesame
prie jų pripratę. Ilgiau pagy
venus, ir uoslė atbunka.

Tikrai įdomu

A. AVACLOVAS RDSIS

LIŪDESIO VALANDO?
Šaukiti

MAŽEIKA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6S45 Sa W«tNm Ava,
PRoepect 6-0099

N l ' L I t DIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE

Gyveno 2144 VVest 23rd I»U
tel. FUontier 6-0 362.
Mirė gruodžio lod.. 1949m,
7:35 vai. ryte, sulaukės pu
sės amžiaus.
Gim6 Lietuvoje.
Kito 15
Raseinių apskrieio.
Amerikoje išgyveno 34 me
tus.
Paliko dideliame miliūdime:
3 posūnius — Juozapą* Joną.
marčia- Estelle Ir Kazimierą.
marčia Bertlce; 3 anūkus ir
daupr kitŲ giminių, draug-ų bei
pažįstamų.
Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių
Darbininku.
Pašalpos
Klubo.
Kūnas pašarvotas I^achavvicz
koplyčioje. 2 314' W. 23rd PI.
Laidotuvės jvyks antradienį,
gruodžio 13d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų 'parap.
bažnyčfą,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines^ draugus ir pažįsta
mus dalyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdę: Posūniai, Man'tos.
Anūkai ir kiti Gimines.
Laid. direkt. Laehawiez ir
Sūnus. tel. Vlrginia 7-6672.

Kiekvienas Žmogus Turi
Savo Kvapą
Mums, baltiesiems, atrodo,
kad tiktai kitos rasės žmonės
turi kvapą. Suėję su negru,
kinu, japonu mes u^uodžiame
jų kvapą ir aiškiname, kad
tai nešvarumo stoka. Bet jei

ANTHONY

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

MW So. 50th Ave., Cicero, HL
Telefonas TOYVNHALL 2100

6812 So. Western Ave., Chicago, III
Telefonas GRovehiil 6-0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
laidotuvių įstaigos

•

JOHN F.

SUKAKTUVES

DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENA IB NAKTĮ

BRUNO YUKNIS
I-ojo Pasaulinio Karo Veteranas,
^

1

4605-07 South Hermitage Avenue

Kuris mirė gruodžio 13d., 1948m. ir ilsis Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinyne pusbrolio Alekso Yuknio šeimos lote, amži
nos ramybes vietoj, kur ant jo kapo medžių pavėsyje su
skamba balsai mielų paukštelių ir plaukia srove švelnučio
vėjelio siųsdami maldas Visatos Tvėrėjui. Nors laikas nu
lėke kaip žaibas nepastebėtai, tačiau liūdesio ir gailesčio mū
sų širdyse nepajėgė palaidoti. Mes atmindami, liūdną metų
sukaktį minime savo širdyse pasiųsdami tylias maldas ir prasyuami dangaus amžinos ramybės. Amžinos atminties brolio
ir dėdės vėlei Šv. Mišios bus gruodžio 13d. 8 vai. ryto, šv.
Jurgio parap. bažnyčioje ir taipgi šv. Petro ir Povilo parap.
bažnyčioje — VVest Pullman'e — 8 vai. ryto.
Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus dvasia daly
vauti su mumis atsilankant į bažnyčią.
Nuliūdę: Sesuo Ona ir Tadas Aleliūnat, Sesers sūnus Adoi«
fas ir šeima. Sesers duktė Liucija Robinson ir šeima ir •pus
brolis Aleksas Yuknis ir šeima.

Tel. YArds 7-1741 - 7-1742
4330-34 South Calif ornia A venue

Tel. LAfayerre 3-0727
TRYS

( 1390 kdlocy cles )
K M Mtadien} No© 9:15 V

/Blogiems laikams užėjtfsT5I*~
^nigai apdraustoje Finansinėje
įstaigoje biis diAfil^agątoa^^
l/PMK*? 1 Dividendus
PER METUS.
Duodame paskolas ant nanufanT
"*
mėnesiniais išmokėjimais.

^
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'TMaUZIP
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GERIAUSIAS

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LAIKAS

— PIRKTI VISOKIOS RCSIES

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-lš\aizdos Sidings
— Langu — Durų — Tvoroms Materioio — Maliavos —
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams ReikmenųHard\vare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vana
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!

CARR MOODY LUMBER CO.
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

STASYS LITVVINAS, Pres.
3039 S. HALSTED ST
TEL. VICTORY 1272

LACHAWICZ ir SŪNAI
2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

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

659 VVEST 18tfa STREET

1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Tel. Olympis 1003

POVILAS J. RIDIKAS

r

3354 8. HALSTEP ST.
710 W. 18th STREET
Telphone; YArds 7*1911

LEONARDAS L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Phong: PTTUman 5-9Wl

Aplankykite raus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

ANTANAS M. PHILUPS
8S07 a LITUANICA AVE.

BITTIN ANO KAMENSKY
MONUMENT V/ORKS

AND LOAN ASSOCIATION*
1739 So. Halsted Street
Chicago 8, UL

—
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4348 So. Calif ornia Ave. Pitone LAfayette 3-3571

"•

8938 W. l l l t h STREET — Tel. BEverly 8-0005

^
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Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kap. vartų
i

Phom* YArd. 7-4808

JULIUS LIULEVICIUS

—.

—

Phone SEeley S-57 U

ALFREDAS VASAITIS

Nuo akmens šlifikavimo iki raMžių iškalimo ir pa
veikslų įstatymo — BrTTtN Ir KAMENSKY ekspervyvis darbas yra paremtas 46 metų patyrimu..

UMVERSAL SAVINGS

Phone: Vlrginia 7-0672
PUUman 5-1270

PETRAS P. GURSKIS

Užsakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo—tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves.
Paminkius pristatome į visas kapines arti ar toli.

'

Mes turime kopfyeias
visame Chieagos ir
Koselando dalyse Ir
Uuojau patarnaujam.

A m balanso patarna
vimas yra teikiamas]
dieną ir naktį. Re4-|
kale, saukite mus.

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG
JUMS IŠ DIRBTUVES 1

i

4:99 VaL Byta.

STASYS LITWINAS SAKO:

S

• .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED
KOPLYČIOS

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W O E 8

ii

TAUPINK

B.

{PETKUS

METINĖS MIRTIES
*

dily* f"u*fl* IcoplySf wftm pšą mamą

I MfBJ U U M l l ' t t l CKOM CDt<

Statinės Nebijančios
Nei Kulkų, tfei Ugnies
A. J. Valstybių laivynas
nupirko nuo Goodrich kom
partijos patentą
statinių
skystam kurui laikyti. Sta
tinių paviršiaus apvalkalas
atlaiko 1,100 laips. C ugnies
karštį ir peršovus toje pa
čioje akimirkoje užtraukia
kulkos padarytą skylę.

"

3319 Uttionka Avo.
V \rrfs 7-11S&—7-1139
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A. EZERSKIS
1646 H e s t 46th S t

3CJJ

••

YAfds 7-0781
• M
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IŠ ARTI IR TOM

—*. nftATOAS, CHICAGO, Ti.LtNOIS

ATSTOVŲ RfrMŲ NARYS KALfttIMAN

Pirmadienis, gruod. 12, IS-rC

Tikrai Įdomu

CHICAGOJE

— Palangos lietuvis, sale
Gražus nlummi darbas.
zietis kun. A. Perkumas, iš
Senn vardo aukštesnės mo
mokęs kinų kalbą, misijokyklos alum n ai, pagerbda
nieriauja Hong Konge, Ki
mi atmintį savo mokslo drau
nijoje. Atsiųstame laiške ra
go, Young Davis, 6248 S.
Dr. i . Reinys įsikūrė! šo, kad dauguma kinų nėra
Washtenaw ave.f kuris pra
Ohicagoj i r dirba šv. Pran-! komunizmo šalininkai. Savo
ėjusį pavasarį mirė nuo vai
kariuomenę
raudonieji
dau
kų paralyžiaus, Dešimtukui
ciškaus ligoninėj, Blue Isgumoje
sudaro
iš
tų
vyrų,
Paradui pasižadėjo sukelti
land, 111.
kurie dedasi prie jųj gelb§-1
$1.200. Dešimtukų Paradas
Adv. Dr. J. Tautvilą, damiesi iš bado, nes Kini-i
— kovai su vaikų paraly
paviešėjęs pas savo seserį joje nepaprastai sunku su j
žium bus pabaigoj sausio
A. Nenienę, Gary, Ind., iš- darbais ir maistu. Taigi dau Į
mėnesio.
vyko į Los Angeles, Calif., gelis 1418 metų jaunų ber- į
__o——
kur mano pastoviai įsikurti, niūkų ir mergaičių nueina į
Arklio pavogimas dides
^. .i
. „ o raudonųjų
pulkus propaganJ
Kiui. P. Cinikas MIC, d o g s U V i l i o t i f 0 v į h | J į j a u
nis nusikaltimas. Daugeliui
gal dar nežinoma, kad Illi
"The Marian' žurnalo re- j i e m s nebeleidžiama kariuonois valstybėj arklio pavo
daktorius, praeitą sekmadie- m e n e apleisti. Hong-Kongo
gimas skaitomas didesniu
nį buvo išvykęs į Detroit, I miestui ginti anglai yra sunusikaltimu, negu pavogi
Mich., to žurnalo reikalais, traukę porą desetkų tūkstan
mas automobilio. Už auto
Mrs. Mary Maeikas, \ *H i kariuomenes, kurie yra
mobilio pavogimą bausmė
1823 West 45th S t , miego- v i s k a m P*"™**,
nuo 1 iki 20 metų kalėjimo,
dama iškrito iš lovos ir sun—Vladas Kuzavinis, buv.
o už arklio pavogimo — nuo
kiai sužeidė pečius.
Lietuvos kariuomenes ma
3 iki 20 metų. Tas sužinota,
joras, tarnauja valstybinio
kuomet šiomis dienomis Chi
O. Bukantienei iš Die- Banco Obrero, Venecuela, ži
J. Parnell Thomas, buvęs Atstovų Rūmų narys iš New Jersey
cagoj pavogtas arklys.
valstybės, išeina iš teismo Washingtone, kur jis nuteistas kalėti
vo Apvaizdos parapijos šio- nyboje, kur eina topografo
—o—
nuo šešių iki 18 mėnesių ir $10,000 pinigine bauda. (Acme)
mis dienomis Šv. Kryžiaus pareigas. Jo pastangomis
_1 .
....
v
ligoninėj padaryta sunki o- buvo padėti pirmieji CaraTikrins automobilių varzperacija. Ligone sveiksta. ! caso ir apylinkės lietuvių or
tus. Policijos trafiko biuras
>; A.eUsand^KataasUas,
S T ^ ^ S f i S
apskaitė, kad šiuo metu kas
oaigęs Notre Dame Univer-; C a r a c a s o V L S S s kyriui, sutryliktas automobilis Chicasitetą, dabar dėsto anglų m a n i a i diriguodamas vietos
goj turi blogus varžtus (brasutikę
nuoširdžiais
valiavi
kalbą Br&dley Universitete, ii e tuvių| organizacinį jūdemais. Rusai šaudę j langus, kes), dėl kurių pasitaiko ne
Peoria, 111. Jo motina ir ki- yim^
; kad nutildžius tuos šūkavi- laimių. Tad bus pradėta kam
panija prieš automobilius su
tas brolis gyvena šv. Jurgio
_ L i e t u v o s Kariuomenes
Q
blogais varžtais. Kiekvienam
parapijoj, Chicagoj.
j Mentes minėjimas Liege-Til1
atiduoti
mdterima
NKVDatsitikime bus žiūrima, kokie
X Ateitininkų kūčių va- i leur lapkričio 20 d. praėjo gra Stockholmas (V). — Iš istems saugoti.
buvo automobilio varžtai.
karienls kainoj "Drauge' žiai. Pamaldos buvo Tilleur čia pranešama, kad šiomis
Vokiečiui, kuris kaip me- j
"~°"
dienomis
iš
bolševikų
oku
vakar įvyko klaida. Augu- bažnyčioj, "Concordia" salėj puotų Estijos salų pavyko chanikas galėjęs laisvai vaik ' Naujos rūšies sąskaitos (bi
šiems vakarienė kainuos ne meninis pasirodymas: vaidi- pabėgti trims estų žvejams. šcioti, tekę sutikti nemažą los). Commonvvealth Edison
$1.50, bet $1.80. Kurie jau Į nimas, tautiniai šokiai, dekla- Po dramatiškos keliones jie skaičių iš Vokietijos sričių
yra užsisakę vietą ir pinigus Į macijos, smuikas su akordeo- pasiekė Švedijos krantus. I repatrijavusių latvių. Visi ir trys kitos elektros tiekimo
sumokėję, turės pridėti 30' nu. Po programos bendras lie- Pabėgusieji, kurių tarpe yra J l e l a b a i skundžiasi savo U- kompanijos paskelbė, kad ne
!
centų.
tuvių subuvimas su dainom ir du broliai, jau seniai ieško-, kim J u v l n e s d a u & e l ! u a t v e J > užilgo gyventojai gaus są
valdžia nemokanti jiems al skaitą (bilą) už elektrą ne
šokiais
ję
būdų
pabėgimui,
tačiau
X Raudonojo Kryžiaus lie
gų. — "Esi fašistas ir turi laiškuose, kaip iki šiol buvo,
nesėkmingai.
Atsitiktinai
ru
tuvaičių šeimininkių viene- — Iškilmingas Kūčias To
dirbti valstybei veltui" — bet atvirlaiškiais. Tuo būdu
sai
leidę
jiems
išplaukti
į
tas,
vadovaujamas Sophie ronto lietuvių parapija rengauna atsakymą iš bolševi- . kompanijos sutaupys daug išjūrą
ieškoti
vieno
dingusio
Barcus, gruodžio 18 d. vyks- gia parapijos salėje gruo- estų žvejų laivelio. Kad ne kų pareigūnų,, kai paprašo j l a i € "lta į Oak Forest aplankyti džio 24 dieną vakare bend- įtartų rusai ketinimu pa jiems priklausomo uždarbio.
ten esančių lietuvių senelių, rai visiems lietuviams. No- bėgti, jie nepasiėmę drauge
Mežaparkas, buv. žydų ra rusai neišdrįsta išeiti iš
Burengs jiems kalėdinę pro- r i m a , kad ypač pavieni arba jokių maisto atsargų ar ke jonas Rygoje, esąs pavers- miesto. Daugiausia partizagramą i r apdovanos užkan- P a s. kanadiečius gyveną lie- lionei reikalingų reikmenų, tas internuotų civilių gyven- nų esą trikampyje Madonadžiais, dovanėlėmis.
S S ^ ^ S S f .P? 0 ** J£į£ be keliui sumuštinių; kuriuos tojų (latvių ir rusų) stovyk- Ludza-Rezekne ir Kruatpia
džiaugti tradiciniu lietuvis- turėję kišeniuose ir 40 lite- * - Visi latvių legijonieriai lis. Tarp Bausko ir Šiaulių
rių benzino. Vis dėlto, išplau nuteisti 20—25 mt. privei vietovių esanti įruošta drauX Teisėjas Jonas Zuris ku kūčių stalu,
ruošiamai vyčių-seniorų pra_ Pranas Statkus įsteigė kę | jūrą, rizikavę bėgti tie- Į čiamųjųt darbų bausmėmis džiamoji zona. Ten esą su
mogai sekmadienį, gruodžio spaustuvę Philadedphia, Pa. siog į Švediją. Labai didele ir išsiųsti į Užuralio sritis. traukta nepaprastai daug
Š. m. kovo 23—24 d.d. vy rusų kariuomenės ir ginklų.
11 d., Lietuvos Vyčių sallj, Seniau jis turėjo ten neblo- ir tiršta migla padėjusi kusios didžiulės deportaci- Į šią zoną įeiti be ypatingo
jiems nepastebimiems išla 08
2
vai.
popiet,
žadėjo
paaugą
spaustuvę,
kurioj
buvo
koti net keliolika porų ran
viruoti pro rusų apsaugos 3 » kurių metu vien tik iš leidimo esą draudžiama.
spausdinamas
net
laikraštis
Visi vokiečių karo belais
komis nunertų kojinių, ku
laivų grandinę. Jų pabėgi Rygos išgabenta 17.000 žmo
'Tauta",
bet
krizei
ir
ne
rias jis nupirko vienoj trem darbui užėjus buvo likvi mą rusai pastebėję tik tada, nių. Tai buvusios siaubin viai iš Latvijos ir kitų Patinių stovykloj, Vokietijoj. duota. Dabar vėl įėjo į tą kai jie buvę tarptautiniuose giausios iš visu iki šiol bu valtijo kraštų jau esą iš
gabenti ir jų nuo š. m. gevandenyse. Rusu srejtlaiviai vusių deportacijų.
V. Žilinskienė šiomis biznį.
Partizanų veikla vis dar | gūžės 21 dienos jau nesą
— Motemj Sąjungos 59-ji pradėjo sistematiškai ieško
dienomis pardavė savo vais
ti bėglių ir žvejai keletą esanti stipri. Nakties metu ' tuose kraštuose.
tinę, prie 23rd Place ir Lea- kuopa, Shenandoah, Pa., mi kartų girdėję lėktuvų mo
vitt St. Pardavimo priežas nėjo 25 metų gyvavimo ju torų ūžimą. Greitai sutemę
biliejų. Rytą buvo pamal
tis — pavargimas. Vyrui — dos,
o vakare — bankietas. ir labai stiprus rytų vėjas,
Ar Jūsų Inkstai
Dirba?
vaistininkui mirusf ji viena Pažymėtina, kad per tuos kuris vėliau perėięs į stip
Instai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
BU jaunu sūnum per keletą metus kuopa labdaros reika rią audrą, nešęs juos Švedi
gą šlapumą. J*l jie netvarkoje, nuodinga materija
lieka kūne ir Jūsų kraujuje. Jei turite sunkumo
metų vedė biznį, kuris jai lams sukėlė ir išaukojo $7, jos krantų link. Greitai pri
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva
g e r a i s e k ė s , b*t i l g o s darbo 692,34.
svaierstal nugarą skauda, jaučiate nuovargi, jei jūsų
stigę jie benzino ir turėję
paakiai patinę, vartoklt
valandos pradėjo atsiliepti į
— Lietuvių Katalikų Klu atsiduoti nežinomam liki
ZOMŲ ARBATĄ SANITAS NO. 101
mui.
Stiprios
bangos
negai
sveikatą.
bo salėj, Cambridge, Mass., lestingai juos mėčiusios tris
Kulną $1.10 su persiuntimu. MŪSŲ. žolių arbata yra
ekspertu sudaryta remiantis ilgu metu patyrimu.
X Dr. Agatha Šidlauskai įsteigta vakarinė mokykla. dienas ir tris naktis ir jie
Df-1 nemokamo aplinkraščio kreipkitės \
tė, iš Ottawa, Kanadoj, pa Bus dėstomi tokie pat daly praradę bet kokią išsigel
SANITAS HERBS
keliui į Minųeapolis, Minn., kai, kaip ir miesto mokyklose. bėjimo viltį. Atsitiktinai
1125 Milwaukee Ave.
Chicago 22, UI.
pasiruošimui profesūrai Min Miestas duoda mokytojus ir juos užtikęs vienas švedų,
nesota Universitete, buvo visas reikalingas mokyklai laivas. Išalkusiems, sušlapu
šiems ir sušalusiems estams
sustojusi Chicagoj irf lydi reikmenis.
x
ma kun. J. Boreyičianis, S.J., ] _ K a r o l i s R u s i n a s >
^ įgula tuojau suteikusi pa <?
MIELAS KAIP TftVIšKĖ
galba.
atlaiike redakciją. Baigus n a s g e riausių linotipininkų
Oficialioms švedų įstai
aukštuosius mokslus Lietu lietuvių Kanadoje, iš MonLIETUVIŲ KANADOS LAIKRAŠTIS
goms
pabėgėliai
esa
e
l
i
t
i

voj ir užsieny, pastaraisiais trealio persikėlė į Torontą niai bėgliai ir paprašė ap
metais ji profesoriavo Mila darbuotis kaip linotipinin saugos. Nesą abejonės, kad
no Universitete. Daktare kas prie "Tėviškės žiburiai" jiems būsianti suteikta teisė
džiaugėsi gavusi progos su laikraščio.
•
pasilikti Švedijoje.
sipažinti su "Draugo" per — Paminėjo Kudirką. I i e
Baltijos pajūris esąs labai
TĖVIŠKES ŽIBURIAI leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kulsonalu, apie kurį tremtyje tuvių šalpos Draugija Pran stipriai saugomas ir pabė
,
tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A.
tiek daug yra girdėjusi.
cūzijoje buvo surengusi V. gimas esąs praktiškai kaip
Šapoka.
ir
negalimas.
Paskutiniu
2
Kudirkos
paminėjimą.
Pas
X Teisėjo Jono Zurio pas
skaitė pulk. J. Lans- metų bėgyje tik šiems trims
TĖVIŠKES ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris
kaitos iš kelionės po Euro- kaitą
nagrinės visas aktualiąsias lietuvių tau
žvejams pavvkę tokiu būdu
pą ir tremtinių stovyklas k o r o n s k i s tos
ir Retuvių išeivių problemas, skir
pasiklausyti susirinko ne tik j — So. Boston Lietuvių Pi- praeiti geležinę uždangą.
damas ypatingo dėmesio lietuviškos kul
tūros puoselėjimui, lietuviškų papročių
daug vyčių-seniorų, bet daug j liečiu Draugija ruošias savo
išlaikymui
ir lietuviškojo gyvenimo in
ir tremtinių. Per valandą nupirkto namo remonto dar*
formacijai.
teisėjas savo kalba vedė bams. Kviečia kontraktorius
klausytojus iš vieno krašto » architektus apskaičiuoti
TĖVIŠKES ŽIBURIAI nuo Naujų Metų eis kas savaitė, bus di
'
į kitą, iš vienos stovyklos darbus.
delio laikraštinio formato 8 psl. Pir
mieji num. pasirodys gruodžio pradžioje.
"Latvija" paskelbė pasi
į kitą, atpasakodamas karo
___ Vytautas Leskauskas
padarinius ir stovyklų var- j Venecueloj neužilgo žada ati kalbėjimą su vienu vokie
TĖVIŠKES 2IBURIŲ prenumerata: Kanadoje $3, USA — $3
gus. Daugelį našlių moterų daryti nuosavą prekybos į- čiu karo belaisviu, kuris 4amerikoniški, Australijoje, Pietų Ame*
su mažais vaikais jis susel-jmonę. Jo žmona dirba kaipo ius metus gyveno Rygoje ir
rikoje ir kitur $4 amer.
vedT- ją apleido 1949.V.21 d. Jis
pė auka, ne vienam ligonių į gailestingoji sesuo
patiekė kai kurių žinių, kuTĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos
jis pašaukė gyd£oją, užmo- ja valstybinėj ligoninėj.
Į STJdosito.TZ5Z.
kejo už vaistus. Bendrai, pa
A. Ausm a nas Venecue
Kai po kapituliacijos di
adresas: 941 Dundas Street, West,
skaita buvo jdemi ir dideliu loj mokytojauja Acarigua džiules karo belaisvių voros
Toronto, Ontario, Canada.
dėmesiu susirinkusiųjų
iš- miestelyje, kur Keliose mo- žygiavusios Rygos miesto
T
ĮRausyta.
kyklose dėsto kūno kultūrą, gatvėmis, gyventojai juos ^b

i mus

ŽINIOS I S LIETUVOS

s

•

Želvį

—

Būrys Sydnejaus, Austrą
Ii joj , žvejųj nuplaukę gero
kai nuo kranto pamatę van
denyje lyg žmogų besisten
gianti, išsigelbėti. Vienas žve
jų nieko nelaukęs šoko į van
denį ir priplaukė prie gyvo
jo daikto. Vietoj žmogaus,
plūduravo milžiniškas želvis, kurį žvejai ištraukė ir
padovanojo Sydnejaus mu
ziejui.

IB

—

PROGRESS
AI. TELEVIZIJOS A .
FAKATA1. SKALBIAMOS MA.
AINOS,
BAUDAI.
MATRACAI,
KILIMAI, RADIO APARATAI,
PEČIAI.
LOVOS
Ii
Vatk«
BALDAI.
Dlditeorfas Paalrfe»k*r««

MAŽIAUSIOS KAINOS
Baldai Padaromi
Pagal Užsakymą

Britai Gaminsis Savo
"Buble Gum"
Anglijos chemikai skelbia
išradę sintetinę gumą gami-:
nimui kramtomosios gumos
("buble gum"). Iki šiol me- \
diiagų tai gumai gaminti
britai importuodavo iš Am.
J. Valstybių,
— o —
Pogrindžio Laikraščiai

I CTtfrviaiiHl Kmok^Jtmal

S224 S. HALSTED ST.
TeL VIctory 2-4228

4183 ARCHER AV&
CHICAGO TLL.

Lietuvos pogrindyje išleidžiami šie laikraščiai:
" L a b o j i Lietuva" "Patrio
^ n «Kova\ Lietuvos Gyn įmas". Yra ir daugiau maiesnių>

Tel

NUO UŽSISENfcJUSrę
i

Skaudančių Žaizdų
IR

KANADON
LĖKTUVU
Čikaga - Toronto - MontrealU

švenčių Metu
N«ti(lokit4"s pmc» Ir nuolaida.
Ari.ANKYKIT gimine*
ir draustis
Du skridimai kasdiena pasirink
tinai. Rekomenduojama išvyka
KALftOOMS gruodžio 24 —
gruodžio 26.
N. METAMS gruodžio SI — sau
sio 2 d.
(ifinaudojant Šventines darbo
pet raukas)
Ten ir atgal pilna kaina

ČIKAGA - TORONTO
CIKAGA-MONTREAUS

$59.50
$96.50

InformuokitSs iar registruokitės
nedelsdami, ne vėliau
GRUODŽIO 15. 1949

456 WEST 63rd STREETJ
Tel. WEntworth 64107

LAfayette S-S171

ATVIRL

ODOS LIGŲ

Tie. kurte kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ fcATZDU. Jl«
negali ramiai sėdėti Ir naktimis
' miegoti, nes Ju užslsenftjueios iatsdos
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą
niežėjimą Ir skaudėjimą senu atvi
rų Ir skaudžių
lalsdų,
uldiklte
LEGULO Olntment. Ją g y d o m o t
ypatybes palengvina jftsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai mlegoU nak
tį. Vartokite Jaa taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Jos taipgi pasalina
nlefąjlmą ilgos vaginamos P0ORIASI8. Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos
vadinamos ATHLETES FOOT. so«Ubdo džiovinimą odos Ir perplvalmą
tarplrSčlų. Jos yra tinkamos var
toti nuo dilftetsn&as tr saskflnssM
oskis. Jos yra geros gyduoles nuo
visų išviršinių odos
Ilgų. LBOTJLO Olnt
ment suteiks Jums
pagalbą nuo nuvar
gusių, porštamų ir
nis«n5ių kojų. Legulo Olntment yra par
duodamas po 76c.
*1.28 ir $ * i 0 . Pirki
te vaistinėse Chicagoj
tr apylinkise arba
atsiųskite money or
dsvj | —

LEGULO, Deptftmcat D
4S47 W. U t h 8 t
CVoero 50, UL

Klausykite ką sako vm«NTfxa LIETUVIŲ
T.
| | | v \ n C f U I IvJ
^
• -

RADIO PROGRAMA
TnaaftttJ*"* KASDIEN 18m.
[steigė komp. Antanas
Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitiene.
-

•

m

•

8 PROGRAMOS SAVAITĖJE:
Kiekvieną vakarą
t:StvfcL
Sekmadieniais
l:00rsJLp,p.
Ketvirtadieniais
Extra Programa
7 Iki 8 v.vv
Kasdien pasaulines ir vietines žinios.—[vairūs |vykial lietuviškame
gyvenime.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—dainos.—
Paskaitos. Visais reikalais kreipkitės:

6 7 5 5 S O . YVESTERN

A V E . , CHICAGO,

OLI*

Telefonas — GRovehiU 6-2242

ŽIBURIAI

Praeio Geležinę
Uždanga

l

—'

GERIAUSIA PIRKTI
NAMAMS 1 ALDUS

Vietoj žmogaus Ištraukė

Draudžiamoji Zona
larp Siaubu ir Bausk mus. p to belaisviai buvę

TĖVIŠKES

Platinkite dien, "DRAUGĄ*

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN

ASSOCIATION

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimtį
TAUPfVK SAUGIAI.. .mes per 10 metų visiems lia>ok£>me
ant pareikalavimo
Tortas viri 22 milijonų dolerio. Atsargos fondas virš t mfflJsHO.
D. S. Government Secoiities tr cash virš 12 milijoną.
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA
Narys Federal Savings and Loat* Ins. Corp.

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT IR MGR.
4192 Archer A venų*
Chicago 32, ūiinofo
TELEFONAS: VTBGINIA 7-1141.
OFISO VALANDOS: K-sdien nuo 9 iki 4.
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki 8 vak.

