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Atvyksta St. Lozoraitis 
CHICAGO, gruodi 19. — 

Ryt rytą (gruodžio 20 d.) 
atvyksta į Chicagą Lietuvos 
diplomatijos šefas ministe-
ris Stasys Lozoraitis. Jo ut-

Kažkaip jau įprasta, kad Prancūzija negali ilgai iš- j vykimo tikslas — atlankyti 
gyventi be vyriausybes krizes. Vos tik susidaro vyriausy- didžiąją lietuvių koloniją, 
b§, pabūna kelis mėnesius ir štai jau vėl verčiama. čia esamą Lietuvos konsulą 

Tiek jau tų krizių Pran- iZT-įT Z^ n^Ti^'r^k^' .*%, b m ™ i Lietuvos prezi cūzijojeJbuvo: jog Vkoks į s ^ f t 2 4 1 ^ i?iIS*fi 5 S £ £ 
padėties pablogėjimas nie- ^ ^ J ^ to . visuomenės veikajus be. 

Pasiduoti 

KALBRJO DEMOKRATŲ PIETUOSE 

ko nebejaudina, nes prie to 
priprasta, kaip prie sezoni
nių įvykių. 

Kada būna nuverčiama 
prancūzų vyriausybė, užsie
nio spaudoje tas nebesuke
lia sensacijos ir tepažymi-
ma tik smulkių antgalviu. 

Cukriniai Runkeliai 
Gali Nuversti Bidault 

Kada po Queuille atėjo į 
valdžią Bidault, tas nesukė
lė jokio entuziazmo užsieny. 
Juk Bidault jau vieną kartą 
buvo vyriausybės pirminin
ku. Kiek ilgai jis išsilaikys? 
Kaip galima su juo derėtis, 
jei nežinai, ar per sekantį 
posėdį prie stalo neatsises 
naujas ministras? 

Štai kokius klausimus 
stato vakariečiai. Ir į jų 
klausimus ilgai atsakymo 
nereikėjo laukti. Šį kartą 
paties Bidault partija ver
čia jį nuo kojų. 

Jei anksčiau dėl krizių 
kaltė krisdavo socialistams, 
tai dabar MRP nepatenkin
ta, kad Bidault nepakėlė cu
kriniams runkeliams kainų 
tiek, kiek prašė žemės ūkio 
ministras Pfimlin, MRP na
rys. 

Dabar Bidault gavo į nu
garą dideliu "buroku". 

''Aš Tarnauju Kraštui, 
O Ne Partijai'' 

Prancūzijoje yra 150.000 
cukrinių runkelių auginto
jų, kurie kasmet apsėja run
keliais apie 400.000 hekta
rų plotą. Jie mano, kad koo
peratyvai ir cukraus fabri
kai per pigiai jiems moka 
už runkelius ir išgavo iš že
mės ūkio ministro pasižadė
jimą, kad jis išrūpins jiems 
5,300 frankų už toną. 

Bet Bidault mano, Jcad tiek 
tai per daug. Mokėti tokią 
kainą reikštų pakelti cuk
rui kainą, kas atsilieptų į 
paprasto darbininko kišenę 
Bidault sutiko pakelti run
kelių kainą tik iki 4,500 fr 
už toną, dėl ko ir taip jau 
teko cukraus kainą pakelti 
keliolika frankų. 

Žinoma, Pfimlin liko ne
patenkintas, kad negalėjo 
ištesėti duoto cukrinių run
kelių augintojams pasižadė
jimo ir trenkęs durimis ap
leido Bidault kabinetą. Po 
jo pasitraukė dar ir kitas 
MRP ministras, radęs, kad 
Bidault su savo nutarimais 
einąs prieš ūkininkų intere
sus. Bidault dėlto ne kiek 
nenusigando ir į pasitrau
kusiųjų vienas paskyrė nau
jus, bet MRP partijoje pra
sidėjo bruzdėjimas prieš sa
vo partijos pirmininką Bi
dault, kam jis nederinąs vy
riausybės nutarimų su par
tijos linija. Į ką Bidault par
lamento koridoriuose ni 
kiek nesivaržydamas pasą 
kė: 

— Aš tarnauju kraštui, c 
ne savo partijai! Ką aš nu 
tariau šiandien, laikysiuos 

Bet reikia neužmiršti, kad 
Pfimlin partijoj turi drau
gų, kurie pasiryžę jį remti 
prieš Bidault ir žada atšauk
ti iš Bidault kabinetb visus 
MRP ministrus. 

Tačiau Bidault nebijo ir 
žada lengvai nepasiduoti. 

— Gandai, kad aš noriu 
atsistatydinti, neatitinka ti
krenybei. Kiek reikės, aš 
laikysiuos tvirtai ir nesi
leisiu nuverčiamas savo 
partijos žmonių. 

Visa tai atsitinka dėlto, 
kad kiekviena partija gaudo 
rinkėjus, ypač kada rinki
mai jau nebe už kalnų. Jei 
dabar nepatenkins ūkinin
kų, tai šie apkaltins MRP 
partiją, kurios pirmininkas 
yra kartu ir vyriausybės 
pirmininkas. Gi jei pakels 
kainas ūkio produktams, tai 
bus nepatenkinti darbinin
kai, kurie per rinkimus ne
paremtų tokios partijos, ku
ri eina prieš jų interesus. 
Tad partijos ir laviruoja 
kaip gali; žiūri ne kas nau
dinga kraštui, bet iš kurios 

lietuvi t: Chicagoje esamas 
įstaigas. 
9 Ryt ministeris Lozoraitis 
vizituos Chicagos m!rą Mar
tin H. Kennelly, Dr. Griniv 
ir dalyvaus garbės svečiu 
Chicagos Lietuvių Moten 
Klubo vakarienėje puošnia
jame Kungsholm restorane 
Northsidėje. 
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Prieš Pakariant 
Prie Visko Prisipažinęs 

SOFIA, gruodž. 19. — Nu
teistas mirti Bulgarijos ko
munistų vadas Traicho Kos
to vas jau pakartas. Kaip ži
nome, jis teisme neprisipa
žino prie jam patiektų kalti
nimų nė teismui prasidėjus, 
ne jam baigiantis. 

Bet jau ji pakorus, bul
garų spaudoje buvo paskelb
tas jo pareiškimas, kurį jis 
neva padavęs bulgarų parla
mento prezidijumui, prašy
damas mirties bausmę pa
keisti kalėjimu iki gyvos 
galvos, ir tame pareiškime 
esąs prisipažinęs prie visų 
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AMERIKA 
Rengė Dirvą Komunistu Tvarkai 

J. V. vice prezidentas Alben Barkley su žmona jachtoje Miami, 
Fla. Barkley- pereitą šeštadienį Demokratų partijos vadinamuo
siuose Jefferson-Jackson pergales pietuose pasakė svarbiausią kalbą. 

(Acme) 
r 

Masiniame Mitinge Vienbalsiai 
Nutarta: Deportuoti Andrulį! 
"VĮilnis" pereitą penkta-1 angliškai ir pasigirdamas, 

dienį, gruodžio 16 d., kvietė kad jis tarnavęs kariuome-
visus lietuvius, * kuriems nej (tai naujiena!). Jis gir-

kaltinimų ir teismo spren 
pusės galės gauti daugiau I dimą laikąs teisingu ir su-
balsų per būsimus rinki
mus. 

Jei išrinktieji atstovai 
būtų tikri savo padėtimi, to 
jie nedarytų i r padėtis kra
šte sutvirtėtų, bet dabar... 
Smarkūs ginčai dar vyks 
parlamente dėl ateinantiems 
metams biudžeto patvirtini
mo. Niekas nenori imtis ri
zikuoti balsuoti už tokį biu-l sybės. 

derinamu su Bulgarijoje 
vykstančių permainų intere
sais. 

Tame pareiškime jis taip 
pat apgailestauja, kad jo el
gesys teisme (neprisipažini-
mas ir pirmykščio prisipaži
nimo atšaukimas) galėjo pa
kenkti Bulgarijai ir mesti 
juodą šešėlį ant jos vyriau-

džetą, kuris apkraus žmo
nes naujais dideliais mokes
čiais. Bet kaip sumažinti? 
Finansų ministras žada ne
nusileisti nė vienu franku ir 
jei nebus priimtas toks, ko
kį jis patiekė, grasina irgi 
atsistatydinti ir Bidault ne
tektų dar vieno ministro. 

Padėtis yra tikrai kebli. 
Ateinančią savaitę ji turės 
išaiškėti arba dar labiau ap
siniaukti. 

• J V krašto gynimo sek-
kretorius Johnson pasisakė 
už karinės tarnybos įstaty
mo pratęsimą dar 3 metams. 
Įstatymo galiojimas baigia
si 1950 m. birželio 24 d. 

• Išdalindamas diplomus 
vienos povandeninių laivų 
mokyklos kadetams, prezid. 
Trumanas pareiškė, kad ši 
karo tarnybos rūšis yra vie
na svarbiausių krašto gyni
me. 

WGw$MA$m$ 

Rodos, kad nėra pagrindo 
abejoti, jog šio savo "pa
reiškimo" Kosto vas tikriau
siai nematė ir jis surašytas 
be jo žinios. 

—o— 

Bulgarijoje Areštuotas 
Kitas Amerikietis 

BUDAPEST, gruodž. 19. 
— Vengrijos vyriausybe su
areštavo Amerikos žydų or
ganizacijos, teikiančios pa
galbą žydams įvairiuose 
kraštuose, atstovą Jacobson, 
kuris ten dirba kaip jos at
stovas nuo 1945 m. 

Areštas įvyko Jacobson 
grįžtant iš Austrijos į Ven
griją po atostogų Ameriko
je. 

Amerikos atstovui Buda
pešte nepavyko išgauti iš 
Vengrijos vyriausybes areš
to priežasčių ir leidimo su 
areštuotoju pasimatyti. 

Spėjama, kad' jis bus kal
tinamas padėjęs žydams ne-1 ir supranta reikalą negailės 

laisvė, kuria iki šiol naudo
jomės šioje šalyje, yra bran
gi", atsilankyti į masinį mi
tingą Lietuvių Auditorijoje 
ir pareikšti savo nuomonę 
dėl redaktoriaus V. Andriu
lio arešto ir jam gresiančios 
deportacijos į Sovietų Ru
siją. 

Mitingas buvo tikrai ma
sinis. Dar gerokas pusvalan
dis prieš mitingo pradžią 
prie Lietuvių Auditorijos 
pradėjo rinktis būriai lietu
vių. Ir netuščiomis ranko
mis, bet su daugybe plaka
tų. O tuose plakatuose ma-

' tesi dvynukai Stalinas ir 
Hitleris, kruvina Stalino 
ranka ir šūkiai: "Tevažiuo
ja visi Stalino pakalikai į 
Rusjiją!", "KUekvienas ko
munistas yra Amerikos prie
šas!", "Mes nekenčiame ko
munizmo, kadangi mes my
lime demokratiją!", "Bolše
vikai sugriovė mano namus 
ir nužudė mano tėvus" ir 
t. t. 

Keliom dešimtim žmonių 
vaikštant prieš auditoriją 
su tais plakatais, kiti dali
no praeiviams informacinius 
lapelius, koks yra šios de
monstracijos tikslas, o šim
tai rinkosi į salę pasiklausy
ti numatytų kalbėtojų: "na
bago" V. Andriulio, L. Prū-
seikos ir advokatės Pearl 
Hart. Daugumą salėn susi
rinkusiųjų sudarė buvę D. 
P., kurie, patyrę ant savo 
kailio komunistinį terorą, la
biau negu bet kas kitas įver
tina Jungtinių Valstybių de
mokratijos teikiamas laisves 

di, buvęs Europoje ir matęs, 
kad D. P. stovyklose yra visi 
naciai. "* 

Po šio akiplėšiško šmeiž
to tas tipelis buvo nušvilp
tas. Kadangi susirinkimui j t o n Ru s į ja n? — vėl klausia 
nebuvo pristatytas joks pir-ŠB. Budginas 
mininkas ir kadangi šiek j "_ Taip!— ir vėl pakyla 
tiek pairo tvarka, V. Vijei-; m i š k a s r a n k ų 
kis pasiūlė, kad susirinki-, j ^ prieš? 

WASHINGTON, gruodž. savo atsakingiems pareigū-
19. — Senato teisių komite- nams išvystyti veiklą įvai-
tas šeštadienį paskelbė po rio*se tautinėse šio krašto 
priesaika duotą vieno FBI grupėse ir sustiprinti komu-
agento pareiškimą, kurį jis nistinių grupių skaičių te
padaro komisijai rugsėjo biausiai pramoninguose šio 
mėn. krašto rajonuose, kad reik a -

Agentas Huber įstojo į lui esant, būtų galima pą-
komunistų partiją 1937 m.įdaryti kuo daugiausia žalos 
ir joje išbuvo iki 1947 m. vi- streikais ir kad karo atveju 
dūrio. Huber liudija, kad;su Rusija būtų galima pa-
Amerikos komunistų parti-; laužti karo gamybą strei-
ja yra pavojingiausia ir j kais, sabotažu ir kitokiu 
biauriaufeia organizacija, ko-1 darbo trukdymu, 
kia tik kada nors yra būvu- j Komunistų partijos orga-
si šiame krašte ir visus nu-! nizatoriai yra specialiai pa
rodymus ką daryti ir ko ne- \ ruošti dirbti Įvairiose šio 
daryti gauna tiesiog iš Mas- \ krašto svetimomis kalbomis 
kvos. m įkalbančiose grupėse ir agi-

KomunNt u partija pa- tuoj a jų tarpe prieš Ameri-
naudos \1sas galimybes kos t v a r k ą . Komunistų 
savo pasistatytam tikslui agentai kontroliuoja įvai-
pasiekti: jėga ar kitokiais rius svetimomis kalbomis 
būdais panaikinti dabartį- leidžiamus laikraščius Pitts-
nj Amerikos režimą ir jo burge, Detroite, Chicagoje. 
vietoj jvesti komunistinį. | New Yorke ir daugely kitų 
1944 m. gale ir 1945 m. j pramonės centrų, 

pradžioje, taigi tada, kada Huber taip pat dešifravo 
dar karas buvo nepasibaigęs visą eilę asmenų, kurie pri-
ir Rusija buvo Amerikos są- j sidengę įvairiais uždanga-
jungininke, komunistų par-j lais dirbo ar dirba komu-
ti jos vadovybė įsakė visiems I nistų siekiamiems tikslams. 

Nepasikelia nė viena ran- Amerikos valdžiai, 
ka. 5. Norėdami prisidėti prie 

— Ar Andriulis, kuris nė- demokratinių laisvių apsau-
ra šio krašto pilietis ir ku- gojimo, prašome Amerikos 
Xis knisasi po demokratijos] valdžios Vincą Andriulį ir 
pamatais, dirbdamas Sovie-jkitus šios šalies išdavikus 
tų Rusijos naudai, turi būti komunistus išdeportuoti { 

jų skelbiamą "rojų". 
$i rezoliucija susirinku

siųjų taip pat vienbalsiai 
priimta. Neatsirado nė vie
no, kuris pasisakytų prieš. 
Mėgino kažką rėkti L. Prū-

mo pirmininku butų išrink- Vėl nepasirodo nė viena Iseika, Jonikienė ir pats V. 
X n %UMtw v t r e t n ' ' r a n k a ' ' Andriulis, bet jų balsas din-

im Skipitis. Visi su- Tada B. Budginas perskai-! go griausmingame plojime sirinkusieji tam audringu 
plojimu pritarė. 

B. Budginas, perėmęs su
sirinkimo vadovavimą, ne
gaišdamas laiko, patiekė su
sirinkimui tuos klausimus, 
dėl kurių susirinkimas 
šauktas. 

— Ar teisingai pasielgė 
J. V. valdžia suimdama An
driulį? Kas už tai? — klau
sia pirmininkaujantis. 

— Teisingai! Andriulį 

to susirinkimo rezoliuciją — ( priėmus rezoliuciją. O kai 
pirmininkaujantis B. Bud
ginas davė jiems balsą, nė 

legaliai "išvykti iš Vengri
jos, kurios vyriausybe ne
duoda žydams išvykimo vi
zų ir uždarė visas sionisti
nes žydų organizacijas, o jos 
vadus sukišo į kalėjimus. 
Juos teisiant, ši tarptautinė* 
žydų organizaciją buvo kal
tinama nelegalia veikla, bet 
jos atstovas Vengrijoje Ja
cobson tada nebuvo kaltina
mas. Dabar atėjo ir jo eilė. 

J2 m 

tingai ir visomis priemonė
mis kovoti prieš tuos, kurie 
tą demokratiją nori sugriau
ti ir įvesti čia, Sovietų Ru
sijos pavyzdžiu, raudonąjį 
terorą. Demokratijos priešų 
tarpe yra ir "Vilnis" su vi
sais redaktoriais, kurių vie
ną štai jau Čiumpa teisingu
mo ranka. 

Mitingą pradėjo kažkoks 
jaunas tipelis, kalbėdamas 

pareiškimą: 
1. Šis susirinkimas yra 

sušauktas šmeižti Ameriką j vienas iš jų neišdrįso kalbė-
ir ginti komunistus nuo gre- ti. 
siančios deportacijos į Ru- Susirinkimas baigtas ga-
siją. j lingai sugiedotu Tautos 

2. "Vilnis" yra prorusiš- j Himnu, giesme "Marija, Ma-
kas — komunistinis laikraš- rija" už komunistų nukan-
tis. į kintuosius ir kankinamus 

3. "Vilnies" redaktoriai, j tautiečius ir Amerikos Him-
bendradarbiai, skaitytojai j nu. Po to susirinkusieii iš-
ir rėmėjai tarnauja Maskvai I siskirstė, palikę salėje tuzi-

pas Staliną! atsako susi-i ir yra Amerikos priešai. jną raudonųjų, susirūpinusių 
rinkusieji, ir pakyla miškas j 4. Amerikos lietuviai Chi- savo galima kelione į taip 
rankų. |cagoje džiaugiamės demo-1 giriamą "rojų". 

— Kas prieš ? — vėl klau- j kratinėmis laisvėmis ir reiš- j Susirinkime matėsi daug 
sia pirmininkas. Ikiame visišką ištikimybę j uniformuotos ir neunifor-

muotos policijos ir didžiųjų 
dienraščių reporterių, kurie 

dideliu susidomėjimu vis-
sekė. 

— Burmos vyriausybe pripažino komunistinę kinų vy-| KALENDORIUS 
riausybe. Chang Kai - cheko vyriausybe nutraukė su ja j Gruodžio 19 d.: ftv. Flo-
dipiomatinius santykius. Tai yra pirmas pripažinimas, gonijus. Senovės: Gerdvilis 
ateinąs iš šiapus geležinės uždangos. Greitai laukiama In- j ir Rymantė. 
dijos ir D. Britanijos pripažinimo. Gruodžio 20 d.: Sv. Urbo-

— Bulgarijoje vakar vyko rinkimai į parlamentą. Kan- nas. Senovės: Gražvylis ir 
didatus galėjo išstatyti tik 'tautos frontas", tokki vardu Mite. 

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA!» 

pridengta komunistinė rinkimu organizacija. Už jos kan
didatus esą paduota 92 proc balsų. 

— Formozos kariškas gubernatorius skelbia, kad ko
munistai mėgins užimti tą salą kovo mėn. Ją skiria nuo 
Kinijos žemyno tik 90 mylių vandens juosta. Dabar ten 
yra Chang Kai- sheko vyriausybe. 

— Naujai gimstančios Indonezijos valstybes prezidentu 
išrinktas Dr. Soekarno. Jis tuoj sudarys vyriausybę, kuri 
perims visą valdžią iš Indonezija 300 metų valdžiusios 
Olandijos. Naujoji valstybe turi 75 mil. gyventojų, išmė
tytų daugiau kaip 3,000 salų. Tai turtingiausias pasaulio 
kampas įvairiais gamtos turtais. 

— Atsistatydinęs nacionalistinės Kinijos vyriausybes 
ministeris pirmininkas. Spėjama, kad tai pradžia visos 
vyriausybes perorganizavimo, sąryšy su norimomis daryti 
didelėmis reformomis naujam žygiui prieš komunistus 
pasirengti. t i 
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Pirmadienis, gruod. 19, 1&49 

P A S MCSV D A R B O ŽMONES 

KAIP JOS PRALEIDŽIATE VAKARUS? 
Konstancija Bruzgiene: — riausis laiko praleidimas. A-

Mokausi anglų kalbos. Kai teina net ir draugai televi-
neinu j mokyklą, tai su sei-; zijos pažiūrėti. Man patinka 
jnininke© pagalba. Atvažia->— tai ristynes, tai kumšty-
vau iš tremties, reikia dirb-. nes. 
ti su angliškai kalbančiais,' Ar nėpradėsite kada 

Pagerbs Geradariis 

o kalbos nemokant — sun
ku. 

pats su kuo galiniuotis? 
— Persenas. Kad jaunes-

Kotrina Balsienė: — Be- nis, eičiau 3U kuo persiim-
veik visada būnu namie su \ ti... Televizija — gerai. Lau

ke šalta, nebesinori ne no
sies iškišti. 

Lietus, Lijundra ir sniegas su
mažina matomumą ir važia
vimą padalo pavojingu. Blo
game ore šviesos, lango va
lytuvai ir apledėjimo pašalini
mo įtaisas cun out. ypatingai 

gtroj tvaikoj. 

Policijos viršininkui iškel-, 
t a byla. Calumet City poli-

R O S E L A N D . Vis i nau- cijos viršininkui H. A. Wle-
jai atvykusieji (tremtiniai), klinskiui iškelta byla už, ne
gyvenantieji Koselande i.' veikimą sulaikymui gemble-
įpylinkeje, prašomi suteikti [yates. Byla bus svarstoma 
::n r.s apie aavo geradarius Kriminalinio teismo rūmuo-

Geradariais skaitom, tie s e s a u s i ° 1 6 d> 1 9 5 0 m -
asmenys, kurie yra parsi
kvietė, iš Europos tremt!- L 
lius bei tremt nius atvyku ,_ 
LU3 kuo nors sušelpę. 

Akis 
Kerzaminnoia 

Akiniu* 
Pritaiko 

TV -

-ZS15 te "Draugą" 

Juozuku. Siuvu, drabužius 
"prosiju", namus tvarkau. 
Namuose vis kai nors yra 

PERRINKI A VALDYBA 
Gruodžio 11 d. įvyko fcv 

Pranas Tolišius: — Iš Kazimiero A.adomrjos M» 
dirbti. Jei neinu j krautu- d a r f c o p a r v a ž i u o j u j a u ^ š e . 8J Jr.nKimas A-
ves pirkti, tai būnu namuo- ^ P a s ė d ž i u b i s k į 0 apie! k J ^ ^ . . . v ^ , ; . K c c U m 

gi 
sirinkimas, Jiurams turej. 
būti valdybos rinkimas, ta 

aštuonias jau einu gulti. To-
Juozas Olekas: Turiu n į darbą, pusantros valan-

tokią anglų kalbos mokyk- ^os važiuot, po penkių jau 
lą. Ateina apie 20 iš trem- r e i k į a keltis. Kai darbo daug, £ ^ skyrių šiuo sykiu na 
ties atvažiavusių. Kiti austo- t a i n § r kada nei kur eit, nei r i ų a t v yko daugiau, negu 
ja grįždami iš darbo. ^ Visi m kuo užsiimt. '• Spakainiau p a p r a s t a i 
nori greit išmokt. Negali s į a s " gyvenimas, žino, kad «ĮVarhi* 

2inios reikal ingos t o k 0 3 : Pasirinkite, kad Kalddos 
;sradario pavarde, vardas ir 
įdresas. 

Žinios reikalingos del rcn* 
giemo padėkos vakaro, ku
ris numatomas sausio 14 d. 
žinias galima šute kti kiek
vieną sekmadienį 11 vai. Vi
sų šven'.ų parapijos salėj, 

tai buvo i i~ m ; t n : s su- 10806 So. VVabasb Ave., ar-

taip padaryt. Aš tai prie to 
darbo pripratęs. Jau 37 me
tai, kaip mokinu. Šeštadie 

Svarbiausieji šiame susi 
vėlai iš darbo grįžtu ir anks- r i nkįme apsvarstyti dalyką) 
ti gulu, niekas ne neateina. b u v o š i e . p r e l a tu i B. Urbai, 

ba pasiųsti laišku šiuo ad
resu: Stasys Juška, 349 W. 
10S Place, Chicago 28, UI. 

— Rengėjai 

padidėjo namų pramone. 
Cook apskrities rekorderis 
J. T. Baran skelbia, kad ap-

Konstantas ir Uršulė šiau Akademijos kapelionui, pa- skrityje namų (realestate) 
UO • ™ ? I S T T k « i t « n knv liūnai: - Ką čia daug la-1 gerbti bankietas, kuris įvyks pramonė praėjusį mėnesį pa 

" M E £ L ? T " K M darysi, b m ^ j a n u f sau Akademijos auditorijoj sek- didejus u ; ji taip, pa būvu-nonų 
eaa. laikraščius ir patikri- "a! u ^ 8 ' , ""^uujanie « u 
nu. ar nesu kokių angliškų * a l P du balandz.ai, ir tiek. 
žodžių užmiršęs. Jų esu su- Y a . anglių sunku gauti, per 
sirašęs tūkstančius iš k n y - 1 * ^ » J " * * * . m a l k a s . P lau" 
gų, kurias turime su moki
niais išeiti. 

Pranciška Rutavičiene: — 
Pas mane užsiėmimas su
tvarkytas pagal savaitės diej 

nam, tai vakare gerai pail
sėti. 

Adelė Galvydienė: — Na
mie sėdėdami tai siuvam, tai 
neriam, radijo paklausom. 

Buid 

madienį, gruodžio 18 d., 6 si didesnė už lapkričio me-
v. v. Bilietai visuose sky- nesį praeitų metų. 
riuose sėkmingai platinami 
Primenama visuomenei, kad 
bilietai prie durų nebus par
davinėjami. Visi prašomi bi
lietus pirkti pas rėmėjas sa
vo parapijose. 

Vajaus vakarienę nutarta 
turėti vasario 26 d. 

Seimą nutarta šaukti ge
nas - pirmadieniais skalbi- Stanislovas i r Bermce 
nius "prosyt", antradienį tl-\™*: — •***** <-enka * e l 

name į kino teatrą, trečia- t l s I <*«**; tai ilgai vaka- ^ fd 
dienį - namie, ketvirUdle- Į ̂ J * * J ? ! ^ ? ^ ™ ' I - I susirinkimą teikėsi at 
nį — skalbimo diena, penk
tadienį — namų ruoša, šeš
tadieni ir sekmadienį — pa-

siklausom radijo, kartais ko 

. , . • i sus ir inkimą teiKesi a.t nus kada su aeroplanu par- ..* . . . . ZZ\*..~ « T1. 
f , T- i J- u silankyti ir prelatas B. Ur skrenda. Jis laivyne dirba 

prie lėktuvų. O taip, tai pa-

DR. VAITUSH, Opt 
L I E T . U V I S 

— P. Runskis 

silsėti. Kadangi kasdieną du
bu, tai grįžtu pavargusi, pa- j k*. rankdarbi dirbame ir 
klausau radijo ir rūpi anks- *• 
čiau gulti. 

Povilas KunciuS; — Svei
katos jau pas mane nebe
daug, vakare daug ko nedir
bu — sukalbu rožančių ir ei-
nu gult. . 

ba, savo asistento kun. Ma
linausko lydimas. Buvo pre-
latiškuose rūbuose. Pasakė 
turiningą kalbą. Trumpai kai 
bėjo ir kun. Malinauskas. 
Taipgi kalbšjo Motina Juo
zapa. 

Perrinkta visa senoji val
dyba, kurion įeina: pirm. A. 
Nausėdienė , rast. V. Galnai-
tė, fin. rast. K.' Pocienė, iždo 

Poplerio Fabrikas 
Janonio Vardu 

Iš sovietinės spaudos ma- globėjos: Bytautienė ir Nie-
Petras ir Ona Jonikai: — W* k^d Petrašiūnų popie- j d v a r į e n ė , vice-pirmininkės: 

Susirenkame visa šeima: vie « ^brikas pavadintas po- i C e p u l i e n ė Stankutė, Rei 
• •- A u i ^i ;- mr4rxT\z cto Janonio vardu, 

m iš darbų, kiti is mokyk
los ir prasėdime v:są vaka- Janonis buvo komunisti-
rą prie televizijos. Dainai ir nes minties poetas ir mirė 
vakarienę valgome žiūroda 
mi ką rodo. 

kauskienė ir Kazimieraitie-
nė. 

Veronika Galnaitė centro 
raštininkės pareigas ėjo per 
25 metus. To jos jubiliejaus 

dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Pirmosios sovietų oku-

. * i * - . . — ? a d J 0 S " ^ . ^ ^ . ^ J ^ l p r o g a šiame susirinkime jai Juozas ir Agniete Balčiu- Janonio poezijos rinkinėlis, f š r e t k š t a p a d ė k a i r p a g a r
J

b a 

už tokį pasiaukojimą Šv. Ka 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jums Jtara.nt.ija 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi ąalvos skaudeji 
mo, svaigimo, akių aptemimo, ner 
vuotumo, skaudamą akių karštį, 
i t i ta i so trumparegystę ir to l i f e 
skystę. Prirengia teisingai akinius 
Visuose atsit ikimuose egzaminavi 
tnas daromas su elektra parodau 
čia mažiausias klaidas. Spccialė aty 
da kreipiama \ mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys atitai 
somos be akini u. • Kainos pi ges 

nes kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

VArds 7-1373 
VALANDOS: nuo 10:30 ryto iki 7:80 
vakare. Sekmadieniais pagal sutarti 
Treč iadienia i ofisas uždarytas. 

gali būti ne tik linksmos, bet 
i rtnupios. Jus galite sutaupy
ti ligi 40 nuos., pirkdami i* 

JOS. F . - B M I K O 
krautuves, kuri yra 

3241 S. Katsted Street 
— • — 

Mot«w-i£kč* 17 akmenukų laikro
d u k a s 14 karato, storai pa-
nuksnotas. S39.O0 vertos. <la-
bar už $24.00. 

• 

V y / I J J u a r b « «*otertški laiktiNlii-' 
kai. 14 karatų, gryno anltso, 17 

SmJ3SB: $ 5 0 0° vm^' wk-
MotertSkea 17 akmenukų 'laikro

dukas, akmenukais pa<rražJn-
tas, $45.00 vertes, nZ $22.00. * 

Vyriški 15 akmenuku VAnin Ir 

B o l m a laikrodukai, kainos nu-
žrmJntos iki $24.00. 

MusJeal Fowder Boxes, $10.00 
vertes, už $4.50. 

4 šmotu Sidabriniai Coffec Sete, 
u i $1«.0O. 

Vyrų InltiaJ. ( a m e o , IMrthstoiie 
ir Deimantiniai žiedai; visų 
kainos nužemintos pas BI1MU-

w 

Taipgi galima js»K,vti Toasters, 
Mi\masters. KUntrio Shavers, 
Toilft Sete. Parkers. Sk-haeffers, 
Ir I \«-is|iarp I»en Sets, Rogers 

- 1847 ir Communlty Silverware 
Ir I Imu < OIIIJHU I -

Kištminiai laikrodėliai ir Alarm 
t'loeks. po $1.25. 

Galima rasti didelį pasirin
kimą BUDRIKO KRAUTUVĖ
JE, už mažiausias kainas ir 
lengvais išmokėjimais. BUDRI
KO KRAUTUVĖ yra: 3241 So. 
Halsted St.. ir bus atdara iki 
vėlumo lig Kalėdų. 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1831 So. Ashland 
Avenue 
VALANDOS: 

Plrmad., Antrad., Ketvlrtad.. 
Penktad. 9:S0 Iki 12—1:30 

Iki 8:00 
TrrcladifTJiats nždaryta 

4e£*adi<nials 9:30 Iki 19 — 1:88 
iki 4:00 P. M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CAaal 64)523, Platt Bldg. 

DR. CHARLES SEGAL 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

4740 So. Ashkaod Avenue 
(Antras aukAtaa 

OtlM) Tetefona* VArdi 7-066* 
M oeatMiicpia šaukite 

• M . T«L: Hldwttf a > m t 
OflSO VALANDOS 

vao i t i u i s yni irto. ano t ifc 1 
•ai ^ « i ano f iki I M ral. rak 
'*ktn»c ano ' ! » ! i i r%.\ 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
ADtrad.. Kitvtrtad. ir Penktad. 

*AU: 10-13 ryte: 2-6. 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

•trruad. Treaad. ir Aeitadienlala 
•a lando«: t — t popiet 

M . KEddė S-2868 

Dr. Emily Y. Kru ta 
GYDYTOJA DR CHIRLRG£ 

4146 Archer Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 
TeL LAlayette S-3X10 

Tai.; pirm., antrad.. ketY.. 1 1 — i t t 
'' • t v a l u p«nkt Ir aaftt U ~t:t« 

6234 Archer Road 
ARGO, ILLlNOfe 

TeL SUMMTT 1584 
• a L : pirm., antrad. ir lretr. t - l *.». 

trefilad.. peakt. Ir tuštąd. I I T .« 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marquette Rd. 
Ofiso TeL: PRospect 6^44t 
R«m. TeL: HEmlock 4-3130 

VALANDOS 1 
t u . 1 vkl 4 popiet; f ikt t rak*. i> 

Tre^iRdie^faiB pacal sutarti 

DR. A. J E N K I N S 
PlfYSIClAN & SURGEON 

' U B T t r V l P OTDTTOJA* 
2500 West 63rd Street 

OFISO TAJJLlfD08: 
Kaadl«n nuo t - l p.p. fr ! : $ • - • vak 

Aaitadlenlala nuo 1-4 popiet 
Ttečlad. Ir Sekmad. uldarrta 

Oriao l o L — PlUpect t - S * U 
»««. TeLt Vlr^inia 7 1 4 1 1 

—— 

nai: — Skaitom "Draugą", bet jis buvo tuojau konfis-
•'Žvaigždę", knygas. Tik se- kuotas, nes pasirodė, kad 
niau, kai dirbom, kai buvo anuo metu Janonis dar nie-
akys šviesios daug skaityti, ko nežinojo apie "tėvelį" Sta 
rodos nė knygų tokių gra-! Hną ir jo poezija nesiden-
žių tiek nebuvo, o gal n«ži-j »°..»Jf Stalino generaline b u v o s e s e l i ų p a v a į š į n t o s įr 

nojome. Dabar - atleidžia į m i 3 a . • Janonio poezija vie- , a p d o v a n o t o s kalėdinėmis do 
J y g u i š visur „ e m a ^ m % ? < £ $ £ £ > ? & \ ~ ~ * 
įkys apsilpsta. Senatve. Žmo .{ b u V Q p ; g r i n d i n a i pertv 

zimiero Akademijos Rėmėjų 
Dr-jai. 

Po susirinkimo rėmėjos 

U. G. 

6 SWOPP'"SAVS & r 
. -̂f\ 4 N^ 

ar
gus lyg prie slenksčio artyn į* t ~ ] / pataikinta* dabar-
slenki; tik prasivers durys £.&. 
ir — eik! ' — _ 

PetronHė Petraityte: — 
Vakarais grįžusi iš darbo ne 
ką benoriu dirbti. Valgyt iš-
siverdi, anglių parsineši, kai 
reikia — "pečių" išvalai. O 
jei butą nori švarų užlaiky
ti, reikia pasidarbuoti. Dar 
reikia nueiti valgio nusipirk
ti, paukščiukus apžiūrėti, ku 
rių turiu keletą narvelių. Jei 
lieka laiko, mezgu ką nors. 

Antanas :r Marijona La- RyyCnWS^^$£ALSf 
pinskai: — Televizija tai ge-

Vilniaus Radijas 
Tremtiniams skirtuose pu 

svalandžiuose Vilniaus radi
jas skelbia, jog Lietuvoje 
nėra jokių rusų ir lietuviai 
tvarkosi vieni patys. Rusų 
baubas esąs "karo nusikal
tėlių" bandymas atkalbėti 
tremtinius grįžti į Lietuvą. 

Tremtiniai sako, jog ge
ra būtų paklausti: jei Lie
tuvoje nėra rusų, kam Lie
tuvoje leidžiami rusiški laik 
raščiai, kam steigiamos ru
siškos mokyklos, kam Vil
niuje įsteigtas rusų tea-
Lras . . . . 

GERIAUSIA PIRKTI 
NAMAMS 1ALDUS 

PROGRESS 
KRAUTUVIŲ 

5ALTTTUVA1, TELEVIZIJOS A-
PAMATAI, SKALBIAMOS MA-
6INOS, BALDAI, ALATRACAI, 
KILIMAI, R A M O AI'AMATAI, 
PEČIAI, LOVG8 Ii VmkŲ 
BALDAI. 

Didžiausias Pasirinkit « s 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymą 

Lengviausi Išmokėjimai 

3224 S. H A L S T E D ST. 
Tel. VIctofy 2-4226 

4183 A R C H E R \ \ L 
CHICAGO, ILL. 

Tel. L-Afayefte 8-3171 

ReziU. Tel.: COmmodorc 4-1187 
Ofiso Tel.: KKdzie 3-9000 

Dr. Z. Danilevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRtTRGAS 
Valandos: Tik pagal susitarimą. 

RezkL: 10838. S. \Vabash. Ave. 
<)li^»- Suite S04, 9 S. K e, I ,w Ave. 

• 

Ofiso TeL Y Artis 7-5S57 
Remld. U-i. rpubl ic 7-49M 

fc rrank C. Kwinn 
(KVECINSRAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 W. 47tb S t 

uIOONia8 PRIIMA: 
Kasdien nuo 2 vai tki 4 vai. popiet 
Vuo 7 vai. Iki 8:S0 vai. rak Issky 
uf trečlad. ir ie i lad . vakarais 

Ofiso TeL: GRovehill 6-1321 

Dr. Edvvard B. Muraskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 South Kedzie Ave. 
JOONIl S PRIIMA: 

Kaadten nuo 1:04 iki 4:40 tr 
nuo 7:to iki 9:04 vai. vak. 

lestad.. nuo 2:«0 •kl 4:00 vpj. 
i Trečiadieniais — pacal cutaiimą 

ReAJden. Tei.: HEmlock 4-55S2 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7o6 W. 35th S T R E E T 
(Kampas Halsted ir S5-tos p ) 

Valandos: 1—4 ir 6:30—8:30 p. p 
kasdien. Atidaryta trečiadieniais ir 
šeštadieniais; Ketvirtadieniais ir 
priešpiet, tik 15 anksto susitarus. 

Rez. 3247 S. EmenUd Ave. 

Ofiso tel. Vlrglnia 7-188* 

DR. AL. R A C K U S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
'JGONIUS PRIMA: 

Kaadita nuo Z:64 lkl •:?• vai 
1 -•čia d Ir Sakm. tik susitarus 

TeL GRo. 6-1800 (Ofiso tr 

Dr. Walter J. Kirstuk 
p ą i s i a \ N & SURGEON 

(Lietuvi* Gydytojoj 

3925 VVest 59tfc Street 
VALANDOS: 1—4 popiet, %.%% -

' • • vakarais Tr^etad *mz*\ mm**r» 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
"elefonml: 

Ofiso — HEmJock 4-5*4* 
Bea. — HEmlock 4 - tSM 

•ALANDOS: Tre^iadia** Ir Se«U 
Haoi pasai •usitarima; kitomis di*. 

aorals nuo 1 lkl 6 popiet 
T—9 

Ofiso teL GRovehill *-402t 
Rex tei. HLUtop 6-1M0 

Dr. Alexander J. Javois 
'J0VAJAA3) 

G\T)\TOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette YU\. 

OFISO V ALANOO8 
• n o I lkl 4 •mlan^os popta< 

Ir nuo 7 iki t v»l vakare. 
Trečiadieniais ir tefltaU 

patai sutarti** 

Platinkite dien. "Draugą" 

Klausykite ką sako VUSNINTOLIS LIETUVIC 
RADIO PROGRAMA 

lHARGi/ri/ 
I i STOTUS 

Transliuojama KASDIEN 18 m. > "T 1 fl "R fl R T A I G E R I A U S I A S L A I K A S 
1 LS£\1JT\JL\ PIRKTI VISOKIOS K f ž I F . S 

a * 

Įsteigė komp. Antanas 
Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitienė. 

8 PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekvieną vakarą B:l t vai. 
Sekmadieniais 1:00 ral. p.p. 

Ketvirtadieniais 
Kxtra Programa. . . .7 iki 8 v.v. 

Kasdien pasaulinės ir vietinės žinios.—{vairūs Įvykiai lietuviškame 
gyvenime.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—dainos.— 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkitės: 

6755 SO. VVESTERN AVE., CHICAGO, ILL. 
Telefonas — GRovehill 6-2242 

STASYS LITWINAS SAKO: 

PIRKTI VISOKIOS Ut&lES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams ReiknienyH — Insuluoln Plv1u-lš\ai/«l«»s Sldinp^ 
— Lanm; — Dunj — Tvoroms Materiolo — Maii:tvoa — 
Varnišo — Kname4io — Geležinių Namams Reikmmg-
Hard\vare — Pleiaterio — Cemento — Srutii — VtHOkioi 
Rūšies lnsuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kons-
otnacijOA Durų — Wallboard — Plaster Board — Vama-
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

CARR MOODY LUMBER CO. 
A^ROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITVVINAS, Pres. 
3030 S. HALSTED ST TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-toe vai. ryto lkl 6-to8 vaL vak. 
Seštad. >— 8 vai. fUd 3 vai. popiet 

Dr. Se imai . Sodeika 
OPTOMETRISTft 

5842 South Kedzie Aveouf 
Tel.: PRospect 6-2635 

PUI ĖMIMO VALANDOS: 
Antrad.. Penktad., gc^tad. - - nu< 

10 vai. ryto Iki 6 vai. vak. 
Pirmad. Ir Ketvlrtad.—nuo 10 vai 

ryto iki 8 vai. vak. 

Dr. W. Gibaszekas, OD 
A K I Ų S P E C I A L I S T A S 

(Kalba lietuviškai) 

1 3 6 W e s t S 5 t h S t r e e t 
(Viri Union Dru*) 

r e i . V A r t l s T-7SAS (noatstl1«^pu<* > 
saukite Vlrglnia 7-7293) 

Akiu egzaminavi 
mo specialistą*. Iš 
raso t inkamus * 
kiniams sti k 1 u s 

Vrrtaiko prie veido 
fražlua, patrauklius akiniu rtmut 

Prlėw<mo valandos: Pirmad 
Antrad. Ir Ketvlrtad.. nuo 1# v. r* 
to lkl B v. p. p. Ir € v. lkl t v 
vakaro. Trečlad. ir Penktad. 1 T. Ik 
4 v. vak. Ir Seštad. nuo l t v. ryto 

•iki 5 vai. p. p. 
tttM ofisas 945 W. Stst 8 1 

Priėmimo valandos: Trečlad.. P«n 
ctad. ir ies tad nuo *al. vak. Ik 
» vai. vakaro. 

AMERIKOS LIETUVIV DAKTARŲ DRAU0I40S NARIAI 

DR. S T R 1 K 0 L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashlatnd Ave. 

•s i tad. k 
• AUAjnHi* 

.o 1.4 ir • »: treč.. 
Btiun. t ik Datai *utartl 

»ruo Telefonas- Tdrds 7-47 H", 
•mo 'telefonas: PRospect *-1S*» 

• «*at*aky* vtrimlnlt l talsfovai 

-t OAsal 6M«ffJ 

DR. P. Z. ZALATORIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1821 So. Halsted St. 
'••*rt—»i»>: ętm m. Artaafcik Ava 

• A5D03: U v. ryto Iki I tKp 
8 m 0 vmL vmkara 

DR. I. E. M A K A R 
GYDYTOJAS IR CHTRURG.AS 

11750 South ParneU 
T«L:: PUllman «V«m 

'•LANDOS' oatral anjritarima 

Tti.! Vlrąiaia 7-6581 

D R. BIE Z I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cennak Rd, 

tralandoa: 1-1 popiet tr t-% *. vak. 
Tr*ČUdl*n»al8 ir iefttadts&lal 

yra u*darrtaa 
tad. * tik ano 1—t *ml. 

REZIDENCIJA 
3241 Wttvt 66th Place 

REB«bUc 7-7888 
— — 

8 * 6 8 8 c Tai**** A * * 
Rea. T e L : G R o v e h i l l 4 4 8 1 7 
Off ice T e L : H E m l o c k 4 -4*4* 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 West Marąuette Rd. 

O r U O TaXJLN*fOa. 
I lkl 4 ir n c o T t i t 

Tredlad, tr ieetad. 

Užsisakykite "Draugę" 

Planingas Taupymas Visuomet Moka Gerus Dividendus 1 
PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN ! 

Mutual Federal Savings 
^ r 

Chartered and Superviaed by tha United States Government 
2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. TEL. — VIrginia 7-7747 

http://Jtara.nt.ija
file:///Vabash


Pirmadienis, gmod. 12, 1>*2 
= 

— ~ r>7? VITGAS ČK1CAGO, TLLtNOIS v 

r= :• j , i •• • ' . ^ g 
3 

D R A U G A S 
1JHE LITHAUNIAN' DAILY FRIEND 

2884 S. Oaklev Ave., Chicago 8, Ui. TeL Vlrginia 7-6&40; 7-G641 
Fntered as Serond-Class Matter Mfti-pft 11, 1916 at Phicapo, I l l inois 

Un«W tho Aft of JVfareb J, 1879 

Subsorlptlon Ratrs: 
$7.00 per year outslde of Chioapo; 
$8.00 per year in Chicago & Cicero; 
$7.00 per year In Canada. 
Foreign $10.00 per year 

Prenumerata: M eta m s 
Chicago j ir Clceroj $8 00 
Kitur JAV ir Kanadoje I $7.00 
U ž s i e n y j e $10.00 

Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą 

PublishM dally, exo*> 
hy th« 

Lithuanian Catholic P 
Member of the Catholic 

Vi mrt 3 mėn. 
$4.50 $2.80 
$4.00 \2 f$ 
t5.50 $2.90 

r* 99 
Pre 

Sttndayn, 

Society. 
ss Ass'n 

1 m l n 
$ 0 *Q 
$0.80 
| l . u 0 

Politikos Lauke Pasidairius 
Yra nemažai davinių manyti, kad Thomas Dewey, 

New Yorko gubernatorius, 1952 metų rinkimuose nebe
bus kandidatu į prezidentus. Vadinas, jis nebereika-
laus, kad Respublikonų Partija savo konvencijoj jį no
minuotų. 

Gub. Dewey buvo sudaręs iš savo artimesnių draugų 
politinę grupę, kuri gyvai veikė per eilę metų ir net 
du kartu pravedė jo kandidatūrą į prezidentus per res
publikonų nacionalines konvencijas. Toji grupe, kaip 
pranešama, jau išsiskirsto. Net v y r i a u s i a s grupes 
''brain-truster'' Elliot Bell pasitraukia ir ieško naujo 

v 

darbo. 
Atrodo, kad į p. Dewey ir į jo draugus Jų kandidato 

į senatorius Fosterio Dulles pralaimėjimas New Yorko 
valstybėj neigiamai paveikė. 

Kadangi šiuo metu vis labiau kalbama apie gen. 
Eisenhowerio kandidatūrą j prezidentus, todėl p. Dewey 
pasitraukimas iš respublikonų kandidatų skaičiaus, ge
rokai sustiprins sentimentą už gen. Eisenhower'į. Pa
didins ir viltis jį nominuoti respublikonų konvencijoj 
(žinoma) 1952 m. 

Nėra abejonės, kad Demokratų Partija ir vėl nomi
nuos Harry S. Trumaną. Lenktynės tarp jo ir gen. 
Eisenhowerio būtų ir labai gyvos ir tikrai įdomios. 

Maskva Puola Savo Agentus 
Neseniai Vengrijoj įvyko Kominformo suvažiavimas. 

Besvarstant santykius su 4 'revoliucionieriškąja'' Jugo
slavija, Prancūzijos komunistų vadas Duclos ir Italijos 
komunistų vyriausias komisaras Togliatti Sovietų Ru
sijos delegatų buvę aštriai išbarti ir piktai kritikuojami. 

Matf Kremlius suradęs, kad ir vienas ir antras buvo 
perdaug simpatingi maršalui Tito ir permenkai kovoja 
su "titoizmo" plitimu savuose kraštuose. 

Tenka patirti, kad toksai Togliatti tikrai jau yra ke
liais atvejais gana aštriai išsireiškęs prieš rusų 
bolševikų bandymus diktuoti Italijos raudonųjų poli
tikai. 

Atrodo, kad Jugoslavijos diktatoriaus Tito sukeltoji 
revoliucija prieš Maskvos norą viską apžioti ir ryti, da
ro nemažai įtakos ir į kitų kraštų komunistus. Deja, 
tai nė kiek nepaveikia lietuviškųjų bolševikų komisarų 
Amerikoje. Jie vis dar visu kuo tebėra atsidavę Stali
nui ir akliausiai jam tarnauja, nepaisant, kad tasai 
kraugerys jų tėvų kraštą pagrobė, jų brolius ir sese
ris ištremia ir žudo. 

Nebesuvaldo 
* 

Rusų bolševikų vadai "oficialiai" prisipažįsta, kad 
ne viskas yra tvarkoje Ukrainoj ir Centrinėj Azijoj. 
Jie patys patvirtina, kad gyventojai ten neramumus 
kelia ir komisarams daug bėdų pridaro. 

Pranešta, kad neseniai buvęs pašalintas Ukrainos 
vidaus saugumo ministeris. Tą žygį atlikęs patsai Krem
lius. Kievo, Ukrainos sostinės, radijas piktai atakuoja 
"buržuazinius nacionalistus", kuriems, girdi, vadovau
ją pabėgėliai iš Jungtinių Valstybių zonos Vokietijoj. 

Kad šią susidariusią būklę išnaudoti, manoma, kad 
netrukus Amerikos Balsas (Voice of America) pradės 
transliuoti programas Ukrainon ukrainų kalba. 

Centrinės Azijos Turkomen rajone padėtis taip pat 
esanti įtempta. Ten sabotažuojami režimo darbai. Ir 
čia, kaip ir Ukrainoj, kaltinamas yra "buržuazinis na
cionalizmas". Puolama ir Islamo religija. 

Kai visuose Maskvos kontroliuojamuose kraštuose iš
sidrąsins prieškomunistiniai sąjūdžiai, sustiprės po
grindžiai, Maskvos ponai galės susidurti su nenugali
mais sunkumais. 

• 
Lietuvos Konsulas Kanadoje 

Kanados vyriausybė, kaip jau buvo pranešta, Dr. 
Antaną Gylį užgyrė Lietuvos konsulu. Tai yra labai 
svarbus ir reikšmingas dalykas. Jis reiškia Lietuvos 
pozicijos sustiprėjimą Kanadoj. Jis reiškia, kad to 
krašto vyriausybė ir toliau nepripažins Maskvos niau
raus smurto, okupuojant Lietuvą ir ją įjungiant į So
vietų Sąjungą. 

Garbingai ėjęs Lietuvjos garbės konsulo pareigas Ka
nadoje, p. Grant-Suttie, prieš kiek laiko mine1. Toji vie
ta buvo tuščia ir buvo susirūpinta, ar velionies įpėdi-

ninką pripažins. Pripažino ir tuo tenka džiaugtis. 
Kanados stovėjimą* už Lietuvos nepriklausomybės 

atsteigimą yra aiškus ir griežtas. Tai pajutome iš jos 
atstovo Jungtinėse Tautose pasakytos kalbos tos or
ganizacijos asemblejos suvažiavime. Kanados lietuviai 
savo vyriausybei dėl to turėtų išreikšti nuoširdžią pa
dėką. 

Dr. A. Gylys yra buvęs Lietuvos ministru Švedijoj. 

Visur Pavėluojama 
Beprojektuojant pasidalinti atominių bombų gami

nimo žiniomis su Didžiąja Britanija ir Kanada, aštriai 
pasidalino nuomonės tarp Jungtinių Valstybių civilinės 
ir militarinės valdžios pareigūnų. Bet ir dar ' 'gražiau" 
atsitiko: Anglijoj jau vįsos tos žinios turima, i r ato
minės bombos, būk tai jau yra gaminamos. 

Atrodo, kad mūsų krašto vyriausybė šiuo metu dau
gelyje pačių svarbiausių dalykų vykdyme pavėluoja. 
Gaila, ir labai gaila. 

įvykis Lygus Marshallo Planui 
Neseniai susiorganizavusią pasaulio darbininkų fede

raciją "Amerika" šiaip vertina:* 
"Pasaulinė Laisvųjų Profesinių Sąjungų Federacija 

yra paskutiniųjų dienų pasaulio darbininkijos kūrinys 
Londone. Šio krašto gyventojai mes puikiai pažįstame 
savąsias profesines sąjungas (unijas) — CIO ir AFL. 
Mes žinome jų svorį. Abi šios sąjungos įstojo į nauiai 
sukurtą pasaulinę federaciją. Šių abiejų pirmininkai net 
išrinkti į vykdomąjį komitetą. Į šią federaciją be USA, 
įeina Vakarų Europos, Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos 
ir Viduriniųjų Rytų tautų laisvosios profesinės sąjun
gos. Iš karto ši federacija apima 50 milijonų narių. Tai 
rimtas svoris. 

* 

"Tos federacijos statute įsakmiai yra pabrėžta: ko
voti prieš komunizmą ne tik visumoje, bet ir atskirose 
profesinėse sąjungose, kurias komunistai yra užvieš
patavę. Taigi, kova prieš komunizmą. 

"Tie 50 milijonų darbininkų išstojo iš vadinamosios 
WFTU, kuri buvo Kremliaus agentų rankose. Federa
ciją kuriant ir organus renkant parodyta tolerancija 
ir, pasakytume, net favorizavimas, mažųjų tautų dar
bininkams, rodo nuoširdžią demokratinę dvasią, kurioje 
vystosi ši organizacija. Briuselio parinkimas federaci
jos sostine yra, tarytum, pabrėžimas, kad vadovybė turi 
budėti kaip tik prie ribos, per kurią šiuo metu į likusįjį 
pasaulį veržiasi rusiškasis imperializmas. 

"Šis pasaulinis įvykis yra lygus su Trumano doktri
na, su Marshallo planu, su Atlanto paktu. Visi tie da
lykai, tiesa, yra gerokai pavėluoti. Dėl jų pavėlavimo 
nustota žmonijoje daug tūkstančių nekaltų gyvybių, mi
lijonai žmonių įstumta į baisaus sovietinio teroro nas
rus, į jų koncentracijos stovyklas, atskiros tautos pa
liktos sovietinio genocido žudymui. Psr vėlu visa ati
taisyti betgi dar nėra. Giliai pažinus žaizdą žmonijos 
organizme, tiksliau su šaknimis galima ją išrauti ope
racijos būdu. Operacijai pasaujis rengiasi." 

Žavisi Lietuvių Tautos Karžygiškumu 
Senatorius Brien McMahon (iš Connecticut) sveikin

damas Amerikos Lietuvių Kongresą, tarp kitko, pa
reiškė: 

"Vieną lietuvių tautos savybę aš vertinu aukščiau 
visų kitų — jų griežtą ir kietą pasipriešinimą prieš 
tironijos pančius. Jau keli metai suėjo, kaip prispausta 
Lietuvos tauta nepaliaujamai kovoja prieš pasaulio žiau
riausios diktatūros užmačias, kad išlaikius savo savai
mingumą ir savo egzistenciją. 

"Pašalinį pasaulį pasiekia labai mažai — tikrai, per
manai — žinių apie šią kovą. Vistiek mes žinome iš 
neginčytinų davinių ką sunkumų ir kančios mastu ma
tuojant ši kova reiškia lietuvių tautai. Jiems neleidžia
ma savo reikalų tvarkytis, turėti savas mokyklas, sa
vus teismus, ir savąją vyriausybę, w be nepakenčiamo 
sovietinių biurokratų įsikišimo. Jie nuolat išstatyti te
roro kampanijai, jų gimtajai kalbai, nepročiams ir in
stitucijoms išrauti. Jiems atimamos Dievo suteiktos 
teises auklėti savo vaikus, kaip jie patys rastų reika
lingu, ir garbinti Dievą, kaip jų pačių sąžinė diktuotų. 
Jie mato savo kraštą apiplėšiamą, jo turtais praturti
nant svetimą kraštą. 

"Šių neapsakomų savo įgimtų teisių pažeidimų aki
vaizdoje, Lietuvos tauta niekad nedvejojo atsisakyda
ma nusilenkti prieš sovietinius teroristus. Lietuviai nuo
lat skelbė savo simpatiją kaimyninėms tautoms, ken
čiančioms panašų persekiojimą. Jie pasakė pasauliui, 
kad savo šventų žmogaus teisių jie nekeis mainais už 
marksistinių materialistų pažadus. 

"Aš žaviuosi aukščiau matuotinų ribų Lietuvių Tau
tos karžygiška kovą, ir visi laisvi žmonės visur ja Ža
visi. Lietuvių Tautos savaimingumas nesiduos sunaiki

namas, ir kurią nors dieną ji bus laisva". 

TAIKOS IŠLAIKYMAS 
Karo galimybe tarp Rytų 

ir Vakari) didėja. Tuo pat 
laiku kalboj apie svarbą iš
laikyti taiką nemažėja. 

Karo galimybė prileidžia
ma ir valdiškose i r visuome
ninėse sferose. Tose pat sfe
rose kalbama apie reikalą 
taiką išlaikyti. Kad tik, gir
di, kaip nors taiką išlaikius. 

Lietuvių tarpe tuo klausi
mu panašiai dedasi. Ir mū
sų tarpe nestokuoja balsų 
apie tai, kad, girdi, puiku 
būtų, jei taika būtų išlaiky
ta. 

Ko vertos tos visos kal
bos apie taiką ir jos išlaiky
mą? Ko vertas tas troški
mas taiką išlaikyti? 

Tas turi paaiškėti atsimi
nus, kad taikos nėra. Juk 
jau seniai eina šaltas karas. 
O jei ir būtų vedamos dery
bos šaltą karą baigti, tai ar 
per tas derybas Lietuva ir 
kitos tautos už geležinės sie
nos liktų išlaisvintos? 

Taika be pavergtų tautų 
išlaisvinimo būtų nepaken
čiama. 

• • • , 
Karas Ne Pats Baisiausias 

Dalykas 
Karas nėra pats baisiau

sias dalykas žmonijai. Gy
venimas už geležinės uždan
gos yra baisesnis, negu ka
ras. Jei be karo nėra išlais
vinimo, tai teateinie karas. 
Teateinie jis greičiau. 

• * * 
Karas Ir Operacija 

Sveikam kūnui operacija 
nereikaknga. Niekas nesa-
ko( kad reikia sveiką koją 
ar sveiką ranką nupjauti. 
Bet kuo pasirodo tas, kurs 
sako, kad to nereikia daryti, 
kai pasidaro aišku, kad į ko
ją ar ranką yra įsimetus 
gangrena ir kad be operaci
jos žmogus tikrai mirs? 

Kuo operacija yra paski
ram žmogui tam tikrame at
sitikime, tuo karas yra tam 
tikrame atsitikime žmonijai. 
Kaip paskiras žmogus tam 
tikrame atsitikime turi pa
siduoti operacijai, taip tau
tos dabartiniame atsitikime 
gali būti priverstos duoti 
karui. 

• • 

Slapti Sąjūdžiai Rusijoje 
(Dievo pogrindis) 

TĖVUI JURGIUI Pasakojant 
Paras? 

GRETTAJPALMER 
IftvcrtS 

O. LABANALSKAITF 

(Tęsinys) 

Amerikos Pasididžiavimas 
Keletą kartų per metus 

Amerika pasididžiuoja savo 
galybe, savo gerumu, savo 
išmintimi, savo progresu, 
savo sugebėjimais. Taip da
roma minint pirmojo ir ant
rojo pasaulinio karo paliau
bas, o štai dabar tas buvo 
daroma minint pasalingą 
Pearl Harboro užpuolimą. 
Tomis progomis didžiuoja
masi pergalėmis ir niekina
ma priešininkai. 

Niekas neteisina nei kai
zerio, nei Hitlerio, nei Japo
nijos militaristų. Niekas nei 
sapne neneigia Amerikos ga
lybės. Bet tomis progomis 
prašyte prašosi klausimas, 
ką Amerika davė žmonijai 
pašalinus kaizerį, Hitlerį, Ja 
ponijos militaristus ? Išlais
vinimą, teisingumą, taiką? 
Ar davė tą, ką žadėjo? 

Buy Chrtstmas Stali 

Tai buvo Vengrijoje, raudonosios armijos ligoninėje, ku
ri buvo įrengta viename vienuolyne. Seserys vienuolės dar 
gyveno viename pastato sparne. Ten gyveno ir Olga, labai 
gabi sovietų chirurge. Aš dažnai su ja kalbėdavausi ligonių 
lankymo metu. Vieną kartą jos paklausiau, ar ji nenorėtų 
susitikti su vienuolių viršininke, labai inteligentiška mote
rimi ir, taip pat kaip ji. gydytoja. Olga kiek pasvyravo, bet 
sutiko. Po to šios dvi moterys dažnai susitikdavo. Ligoninėje 
nebuvo politinio komisaro, tat susitikimai nebuvo sunkiai su
tvarkomi. Tų dviejų moterų draugystė vis gilėjo, nors jų 
auklėjimai buvo toks skirtingas* 

Vieną rytą buvo pasakyta keltis arčiau fronto, apie šim
tą mylių iš čia. Medicinos personalas turėjo pirma išvykti. Ol
ga atėjo atsisveikinti vienuolių viršininkę. Aš laukiau jos, nes 
ji turėjo vykti su manim tame pačiame sanitariniame auto
mobily. Ta proga aš girdėjau Olgą pasakant jai šią trumpą 
atsisveikinimo kalbą: 

— Karas baigiasi. Greitai kiekvienas grįš prie savo taikos 
meto darbų. Aš jaučiausi laiminga čia su jumis. Man patiko 
jūsų seserų gyvenimas. Ar po demobilizacijos aš galėčiau pas 
jus sugrįžti? Ar jūs išmokysite mane savo religijos tiesų? Ar 
jūs priimsite mane į savo vienuolyną kaip vienuolę? 

Sesuo vyresnioji buvo labai susijaudinusi. Ji apkabino Oi-
gą ir ją palaimino kryžiaus ženklu. Mūsų automobilio šoferis 
nekantriai signalizavo ir mudu su Olga turėjome skubėti. Tą 
pačią naktį ji buvo palikta arti fronto ligoninėje, o aš sugrįš 
žau | mišką. Olgos daugiau nebesusitikau, bet nuolat meldžiau
si, kad jai pasisektų sugrįžti ir gyventi tą gyvenimą, kurį ji 
pamilo... 

Tačiau, ne visos rusų moterys taip laimingai ir ramiai iš
silaikydavo, kai jos patildavo, kad yra kitoks, laimingesnis 
gyvenimas, negu jos buvo mokomos gyventi. Kai kurios jų ne
galėjo pergyventi net krikščioniškų vedybų apeigų. 

Lenkijoje visos bažnyčios buvo atdaros, nes tuo laiku so
vietų religines tolerancijos politika gyveno savo žydėjimo lai
kotarpi. Puikios lenkų bažnyčios apeigos žavėjo rusų karei
vius. Jei kur vykdavo jungtuvės, gausiai rinkdavosi rusai, vy
rai ir moterys, pasižiūrėti tų apeigų; juk rusams vedybos bu
vo tik paprastas dokumentų pasirašymas nuobodžiame sovie
tų registracijos punkte. Tie nauji vaizdai labai domino sovie
tų kareivius — moteris: degančios žvakės, choro giedojimas, 
gėlių vainikas ant baltai pasipuošusios jaunosios galvos. Jos 
pirmą kartą pamatė vedybas kaip sakramentą. 

Raudonosios armijos leitenantas Nataša kartą dalyvavo 
vedybų apeigose kartu su manim. Ji buvo inteligentiška jau
na moteris, aukšta kakta virš tankių juodų antakių, kurie daž
nai puošia rusų moterų veidus. Apeigų metu ii domėjosi kiek
viena jų smulkmena. Kai kunigas palaimino klūpančią jauna
vedžių porą ir procesija pasijudino iš bažnyčios, Nataša pa
prašė mane eiti kartu su ja. 

Už bažnyčios Nataša įsimaišė į jaunavedžius sveikinančią 
kaimiečių minią. Atsirado ir, fotografas įvykiui užfiksuoti. 
Nataša viskuo domėjosi. 

Paskui ji priėjo prie jaunuosios ir nustebusios moters pa
prašė vienos fotografijos. Tai būsiąs jai labai brangus prisi
minimas. 

Vakare Nataša pasiuntė kareivį atnešti žadėtą fotogra
fiją. Tai buvo primityviškai padaryta atvirutės formato nuo
trauka. Antroje jos pusėje Nataša užrašė savo motinos adre
są viename centralinės Rusijos mieste ir drebančia ranka 
šį mažą laiškelį: "Miela Mama. Tai yra vaizdelis čionykščių 
vedybų. Jie tuokiasi bažnyčioje, prieš kunigą ū* visam gyve
nimui. Ne taip, kaip mūsų krašte, iyg šunes — vienas kitą tik 
susitinka ir jau poruojasi. Aš daugiau nebegaliu to pakelti. 
Sudiev, brangi Mama". 

Aš nusirašiau šį laiškelį skaudančia širdimi, nes sekantį 
rytą atvirute su laiškeliu jos antroje pusėje buvo rasta šalia 
Natašos lavono. Ji paleido kulką į širdį, ir iškritęs iš jos ran
kos revolveris gulėjo ant žemės. 

Tokios tragedijos buvo neišvengiamos, nes kai komunisti
nė jaunuomene šiek tiek pažino kitų kraštų gyvenimą, ji su
prato, kad daug kas, ko jie buvo mokomi mokyklose ir girdė
jo iš partijos propagandistų, buvo melas. Atsibudimas pasi
reikšdavo įvairiausiomis formomis. 

Rusai vyrai nelabai džiaugėsi paleistuvaujančiomis, plė
šikaujančiomis ir girtuokiaujančiomis moterimis. Daugelis 
man sakydavo: 

— Ach, tos merginos! Aš nė vienos jų nevesčiau. Jos el
giasi kaip prostitutės. Jos atsiduoda kiekvienam vyrui. Aš 
noriu žmonos, kuri tik man vienam priklausytų. 

Prieš penkiolika metų tokia pažiūra būtų apšaukta 
"kontn-evoliucija". Šiandien jau yra kitaip. Reikia pažymėti, 
kad sovietų valdžia vėl "atrado" šeimą kaip psichologinę bū
tinybę, kai tuo tarpu daug vadinamųjų krikščioniškų kraštų 
skatina divorsus. neskaitlingas šeimas ir toleruoja neištikimy
bę vedybinei priesaikai. Vakarų Europos vadai turėtų pastu
dijuoti Rusijos įvykius šioje srityje; juk čia buvo mėginta vi
sai atsisakyti krikščioniškų principų, bet vėliau šio bandymo 
buvo atsisakyta. Prieš tą bandymą pasisak'ė net sovietų be
dieviai. 

* - (Bus daugiau) 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

. • 
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Didelis Susidomėjimas WANTED ADVERTISEMENTSCL ASSIFIED & HELP 

Parapijos Mokyklos Tėvų Susirinkimas 
TORONTO, Ont. — Gruo

džio 12 d., sekmadieni, To
ronto lietuvių parapijos sa
lėje įvyko lietuvių parapijos 
mokyklos tėvų susirinkimas. 
Pranešimą padare mokyto
jas J. Rutkas, nušviesdamas 
šiandieninę mokyklos padė
tį. Paaiškėjo, kad mokyklą 
šiuo metu lanko arti 80 lie
tuvių vaikų. Pamokos vyks
ta kas šeštadienis erdviuo
se Šv. Pranciškaus parapi
jos mokyklos kambariuose. 
Yra keturi mokytojai, kurių 
trys dėsto pasaulietiškus da
lykus ir kunigas — tikybą. 
Viso į savaitę susidaro 10 
pamokų. 

Kalėdų atostogų, metu pa
rapijos mokykla nutarė su
rengti lietuviams vaikams 
eglutę, kurios metu progra
mą išpildys mokiniai. Buvo 
taip pat sudarytas mokyk
los komitetas, kurin yjeina. 
A. Rimkūnas (pirm.); A. 
Kanapka (vice pirm.); Stan
čikiene (iždininke); nariai: 
Černiauskas ir J. Krikščiū
nas. Vaikų eglutes iškilmėms 
buvo nutarta pravesti no
rinčių vaikus leisti registra
ciją, kuri bus pravedama 
Stančikienės, įregistruojant 
vaikus po pamaldų parapi
jos salėje. 

Katalikiškąja Spauda 
TORONTO, Ont. — Besi

baigiant metams, šįmet ga
lima pastebėti didelis susi
domėjimas katalikiška spau 
da. Kas sekmadienis parapi
jos salaje labai daug asme
nų užsisako "Tėviškės Žibu
rius", "Draugą", MAidus" ir 
vaikų laik raštį ' ' Eglutę'' 
Kiek anksčiau Torontą bu
vo užkariavusios "Naujie
nos", tiek šiuo metu jų vietą 
pradeda užimti dienraštis 
"Draugas" ir Toronte bepa-
sirodąs naujasis savaitraštis 
"Tėviškes Žiburiai". 

— E. J. 

• "D R A U G O" • 
D A R B Ų S K Y R I U S 
"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

"Draugas" Agency 
23 E. Jackson Blvd. 

\VElwter 93196 
C^^B^; *+^^mn*. iMmE5»»» 

BUSINESS SERVICE 

BESIKURIANČIOSE LIETUVIU KOLONUOSE 
LONDON, Ont. — Londo

no vyskupijoje gyvena apie 
600 lietuvių. Dauguma iš jų 
gyvena pačiame Londone, o 
jo apylinkėse yra apie 140. 

Londone gyvena dauguma 
buvusių DP, tik, rodos, 5 
šeimos yra senųjų ateivių. 
Visi senieji turi nuosavus 
namus, o Katinskiene turi 
net 10 namų. Pas ją renka
si visi tremtiniai. 

Kiekvieno mėnesio pasku
tinį sekmadienį Londone y-
ra laikomos lietuviams pa
maldos 11 vai. rytą, St. Jo-
seph ligoninėje. Prisirenka 
pilna bažnytėlė. Pamaldas 
atlaiko kun. V. Rudzinskas. 

Lietuviai čia turi savo tau
tinį komitetą ir uoliai vei
kia. 

ni buvę DP. Jų čia yra 24 
asmenys. Visi dirba plieno 
įmonėse. Jokio veikimo ne-j 
ra. 

TILSONBURG, Ont. — 
Čia gyvena gana daug lietu
vių tabako augintojų. Jie gy
vena turtingai, turi nuosa
vus ūkius. Priskaitoma 14 
šeimų. Ūkiuose dirba nema
ža buvusių DP. Yra sudary
ti tautirtiai klubai. Veikia 
mas puikus. 

—o— 
DELHI, Ont. — Čia yra 

7 lietuvių šeimos. Jų tarpe 
pasižymi Treigių šeima. 

LASALETTE, Ont. — Čia 
yra 14 lietuvių šeimų. Ver
čiasi tabako auginimu. Dir
ba net sekmadieniais. 

WINDSOR, Ont. — Cia 
jau nuo seniau gyvena dau-j 
giau lietuvių* bet nėra jokio' 
religinio ar tautinio veiki-' 
mo. Daugelis senųjų lietu
vių yni paraudonavę. Gyve
na čia ir buvusių DP, bet 
jų dar maža i r veiklos išvys
tyti ne oajėgia. 

Win«f.3ore yra aukščiausi 
visoje Kanadoje uždarbiai. 
Deja, j naujas Fordo ir Ge
neral lotors dirbtuves be 
Kanad< r. pilietybes dirbti ne
priima. 

Miesle ir apylinkėse gyve
na apie 100 lietuvių. 

SIMCOE, Ont. — Čia yra 
trys lietuvių šeimos — ta
bako augintojai ir biznieriai. 

WOODSTOCK, Ont. — Čia 
gyvena 24 buvę DP lietu
viai. Visi dirba įmonėse. 

—o—- % 

STRATFORD, Ont. — Cia 
gyvena 14 lietuvių. Daugu
ma dailidės. Uždirba gerai. 
Visi mano pirkti namus. Čia 
taip pat gyvena klebonijoje 
kun. V. Rudzinskas. 

— P. V. 

ŠARMA, Ont. _ čia iš Skelhkites "Drauge" 
lietuvių gyvena beveik vie-

įsigijo Kino Aparatą 
TORONTO, Ont. — To-| 

ronto lietuvių parapija įsi-' 
grjo naują "Ambro" firmos1, 
filmoms demonstruoti apa
ratą. Norima j vesti ateityje 
paprotį, kad parapijos sa
lėje sekmadieniais parapijos 
vaikams, o taip pat ir para
pijos jaunimai būtų demons
truojamos filmos. Tuo būtų 
pasiektas dvejopas tikslas: 
daugiau suburti jaunimą a-
pie parapiją ir žmonėms duo 
ti progą pamatyti gerų fil
mų. Yra pastebėta, kad įvai
rios kriminalinės ar nuoty-j 
kių filmos daro neigiamos 
įtakos į jaunimo, ypač mo-[ 
kyklinio amžiaus vaikų, auk-' 
Įėjimą. Parapija yra suėju
si į pažintis su keletą žymių 
filmų bendrovių ir tikisi vi
sada gauti kuo geriausių fil
mų. Advento ir gavėnios me
tu filmos bus demonstruo
jamos vietoje šokių. 

Sektinas Pavyzdys 
TORONTO, Ont. — Patir

ta, kad Toronto Katalikių 
Moterų Sąjungos skyrius y-
ra užsakęs naujai išeinantį 
Toronte laikrašty "Tėviškės 
Žiburiai" visoms Vokietijo
je esančioms džiovininkų ir 
senelių prieglaudoms, kurio
se yra susispietę sergą mū
sų nei a i m i n g i tautiečiai. 
Šiam gražiam tikslui Mote
rų Sąjunga yra prisiuntusi 
50 dolerių į •* Tėviškės Ži
burių" administraciją, 941 
Dundas St., W., Toronto, 
Ont. Būtų gražu, kad ir dau
giau organizacijų pasektų 
moterų pavyzdžiu, užsakyda-
mos gerą laikraštį likimo 
nuskriaustiems mūsų tautie
čiams. 

• BUSINESS SERVICES 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radios, Televlaions, 
Refrigermtors, Washing Machines 

and fumiture. 
See . ua before you buy. 

We also nave a few uaed refri-
geratora, washers and vacuum 
cleaners prioad aa low as $15.— 
Come in to the top house for 
valuea and see for yourself. 

Mes paimsime sena l*«q 
preke Iškeitimui 

A. C. Novak K Sons 
3428 West 68rd S t 

Tel. REpublic 7-2650* 

CHICAGO 29. ILL. 

Pašaukite 
RUSH L1010RS 

Šventėms 
Mkteriu, Vynu ir kitokių 

jcfrtmų 1 fctakymanis 
ME8 PRISTATOME 

Turime dideli pasirinkimą. 
įvairiausių gėrimų. 

7232 Wesi North Ave. 

GLadstone 3-4000 

Dėmesio, Nuosavybių Savininkai! 
Dykai apskaičiavimai. J. R. W. 
SHEET MKTAL WORK. Air Condi-
tiontng ir Furnace darbai. Guttors 
Ir aliejinių pečių darbai, .losoph 11. 
\Vimlaucr, 1430 West 127t!i St. 
Blue IsbiiKl 6508. Enterprise 1028. 
• Saukimas Knterprise numeriu*.— 

mūsų aąskaiton). 

P A R D A V I M O 

KASS'S (MH1ERS 
VISAI ŠEIMAI 

š i lko komiui*- su mezginiais 
f 1.95 iki f8 .95 

Satino "quilted" chalatui 
$10.95 iki $29.95 

G e n č i ų SnkneJes MerjjaJtvfnvs 
$2,95 iki $10.95. 
Vyriški Chalatai 
$12.95 iki 19.50 

JOKIO JMOKftJIMO 
MOKĖKITE KITAIS METAIS 

Duodame gražią dovaną su 
kiekvienu, $10. vertes pirkiniu. 

ENgleuood 4-7675 

6500 S. Halsted St. 

SKELBKiTfifc. 'DRAUGE' 

P I G U S 
IŠPARDAVIMAS 

Paltu. Kostiumu ir visokio 
dydžio Paltu su kalniu 
Pamušalu išpardavimas 

N U O 
$2g.75 

Kailiukais Papuošti Paltai 
$49.75 

HANDMACHER C0. 
216 VV. Jackson Blvd. 

TH. DKarhoru 2-1402 

BOXER P T P P I E S — Whelped 
five weeks. AKC regtsterpd, bred 
frorn finest stock of champions 
in the country. Fawns with and 
without blaze. Feniales from $85. 
Malęs from $100. Shipment for 
Chistmus. 2250 \\. Ijfonanl \ W . 
Grand Rapids, Mickigan. Phone 
GraiMl Kapids 7-1648. 

Norėdami *ą nors pirkti, par
duoti, ISnomuoti, išmainyti, aturas 
ti arba pranešti, pasinaudokite 

DRAUGO Classified skyriumi. Tūks 
tančiai asmenų yra gavę gerus re. 
tultatus — gausite Ir Jfia. 

BENDROS KOČIOS 

r^ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimtį 
TAUPYK SAUGIAI.. .mes per 10 metą visiems lftmokė>me 

ant pareikalavimo 
Turtas virš 22 milijonu dolerio. Atsargos fondai virš 2 milijonų. 

U. S. Government Securities ir cash virš 12 milijon*. 
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

Narys Federal Savings and Loan Ins. Corp. 

JUSTIN MACKIEWICH, PRES1DENT IR MGR. 
4192 Archer Avenu* Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: V1RGINIA 7-1141. 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 

Treci? iieniais nuo 0 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 0 Iki 8 vak. 
S 

TORONTO, Ont. — Atsi
žvelgiant į gražius lietuviš
kus Kūčių papročius ir į da
bartines gyvenimo sąlygas 
tremtyje, Toronte yra ren
giamos bendros Kūčios. Iš-į 
kilminga Kūčių vakariene su 
turininga Šventajam Vaka
rui pritaikinta programa į-
vyk s Toronto parapijos sa
lėje. Dalyvius, norinčius da
lyvauti bendrame Kūčių sta
lo kalėdinių plotkelių laužy
me, prašome registruotis pas 
Silvestrą Čapą, kuris užsa
kymus priims parapijos sa
lėje. Kūčių vakarienes kai
na vienas doleris. 

Jei atsirastų asmenų iš 
provincijos, kurie norėtų 
bendrai Toronte švęsti Kū
čias, tie asmenys turi laiš
ku užsiregistruoti iš anks
čiau Toronto parapijos ad
resu: 941 Dundas St. W., To
ronto, Ont. 

Naudinga Knyga Visiem Metam 
T.T. Marijonai išleido stambią, naudingą ir gerą kny
gą "Šventųjų Gyvenimai", kurią paraše kun. K. A. 
Matulaitis, M.I.C. Knyga turi 714x pusi., apie 50 šventų
jų atvaizdų; ji yra įrišta kietais audeklo viršeliais ir 
kaštuoja $5.00 su persiuntimu. 

Knyga turi 365 šventųjų gyvenimo santraukas, su
rašyti kiekvienas dienos šventieji, kurių viso suminėta 
apie 6,000 vardų. 

Tie gi šventieji, kurie veikė Lietuvoje, ar turėjo ku
rių artimesnių santykių su lietuviais, yra plačiau nu
šviečiami. Knyga parašyta lengva kalbą, visiems su
prantamai ir gali būti'gražiausia Kalėdų dovana Jūsų 
giminėms. 

Su užsakymais siųskite $5.00 laiške šiuo adresu: 
II DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Ave.. Chicago 8. 111. 

r 

Tszr. ' — 
l 

SAVE 
TAUPINK 

• - v 
Blogiems laikams užejŪ^pP" 

^nigai apdraustoje Finansinėje 
įstaigoje bus diA^ą^agalbaj* ^ 
¥5JS8£f?* Dividendus 
PJ£E METUS. 

Duodame paskolas ant namq~"Jra" malate 
> mėnesiniais išmokėjimais. 

UNIVEKSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION' 

1739 So. Halsted Street 
Chicago 8, 111. 

PROGOS — O P P O R T U N I T U ^ 

Grožio Sa l ionaa pardav imui 
Modernifckaa jrongrimaa. Ivanai gera 
vieta. Į pietus nuo Stony Isiand. Ge
rai einantis biznis. Reikia pamatyti, 
kad įvertinus. {kainuota pardavi
mui. 

Tetcfonuokite: — 
FA1RFAX 4-0917 

H E L P WANTED VITiAI 

Reikalingas jaunas, katalikas vargoninin-
kas, geras muzikas ir chorvedys turintis 
patyrimą vesti chorą. Reikalingi geri pa
liudymai. Kreiptis pas Rev. M. F. Dau
mantas. St. Vincent's Rccktory. 260 N. 

2nd St., GirardviUe, Pa. 

MOTKIUŠKV IvfBV 
krmiUiM' PartlaUniui 

Gera klijentūra. Gražūs gyenamleji 
kambariai užpakalyje. Nuoma $30. 
Geros prekėa. Apkainuota greitam 
pardavimui. Negrai vienas apsidirbti. 

701 S. L A F M N A V K. 
TH. i Anai 6-7146 

TAVERNA ir I J I K I K R I V 
k i a u t i n ė Pardavimui 

Televizijos aparatas. 
IMrect I>raw. 10 metų sutartis 

Nebrangi nuoma. 
(kainuota pardavtrnui. 

Puikiausia proga. 

1(120 W. MADISON ST. 
Tei. HAymarket 1-408.". 

R E I K A L I N G A S 
Pardavėjai 

arba 
moteris pardavėja. 
su automobiliam. 

Pasidalinsime pelną. 50-50. 
Kreipkitės J MRS. LAWSOX, 

Roocn 1119 
64 W. Iiandolph St. 

PROGOS — OPPORTUHITIE8 

Maisto Produktų Ir Daržovių 
Krant inė Parda\ imui . 

Moderniškas jn-ngtmas. Gerai einan-
užimti dar prieš Kalėdas. Geros pre-
nuota pardavimui. Susitarimui pa-
simatykite su Mr. Brown. Savinin
kas. — 1753 W. Oi icago Avr., arba 
paskambinkite Ha>Tnarket 1-TStO. 

Ocan ing and TaJloring Store 

Good Going business 
AU Modern Machinery 

6 year Lease Seasonble Rent 
Ideal Spot for Tailor 

Priced for Immediate Sale 

4735 W. Belmont Ave. 
AVe. 8-4707 

l iki«nai. MaiMas, Kombinuotas 
baras. įsteigta pri«*S 5 metus. Visi 
nauji įrengimai. Mich^lob ir Bud-
weiser alus; televizija; gyvenamieji 
kambariai. ] kalnuota pardavimui. 
E^rdiįvi.ao priežastis — liga Priva
tus savininkas. 

416 E. »7th St.. 
Tel. STewart »-9."»4:t 

IIAKERY 

Ali modern eqpipment. W«>1I eslab-
lished. Ali year round trade in Hol-
land. Htch. Two famlly hous<» in 
eonneetion with one or two flat a-
vailable. \Vill r^nt or s« l̂l. Good op-
portunity for risrhtt party. Imme
diate saerifice. Due to illness. 

CaU: — STe^art 3-2859 

.Maisto produktu; kr:« , ; lmč ir n*'*si-
ng pardavimui. S .dytas maistas, 
daržovčs. Moderni^ as įrengimas. Ge
rai einantis biz ..s. Pūki vieta. Il
ga sutartis. N orangi nuoma. Įkai
nuota pardavimui — Paravimo prie
žastis — liga. 

BElmofit 5-2036 

LŽKANDINfi 

Su 3 gražiais gyvens muilinis kam
bariais. 5 metg sutartis. N uotu a* 
$35. Gerai einantis biznia Ideali 
vieta porai. Įkainuota greitam par-
daimut. Pardavimo prtessstVa — per
su n ku vienam. 

1516 N. l.arratM-e St. 
Tel. \\ Uit- Iiall 4-6374 

CLEANING STORE 

Hoffman Preas 
4 Living Rooms 

With ShOM-er Built in Sink. 
Heat and Hot \Vater Rent Jt>J-

ldeal for Tailor 
Priced For Quick Sale 

Due To Illness. 
»406 X. CK-ero Avenuc 

M i"-I M" P A R D A \ T M T I 
Urmo prekyba. Švieži mėsa. 

į skaitomas ir 1949 Ford sunk velt m ia 
Gerat įrengta. 

Pardaimo priežastis — liga.. 

BRUNO RZEPKA 
1451 N. Monti i f l lo Ave. 

BElmont 5-340S 

RESTAERANT 

Modern Flrtures 
Rent $40. Good Lease. 
Ideal spot for couple. 
Priced for qulek sale. 
Cannot handle alone. 

5918 W. I a \ \n n< <• Ave. 
AVenue 3-9673 or 
<.Ra<Hland 2-»04» 

Cocktail Lotmge 
Better Bar*iness Bu\ 

B»'tter than average business. Adja-
cent bowIing alley. Immediately 
available for rigbt price. 

ROSE BOWL CASINO 
11527 South Micliican Avenuc. 

Cedarcrest 3-0345 

C< > N FECTIO N AR Y 
I t K A N D I N f i 

Su 4 kamb. apartmentu 
ir vonios kambaryje. 

I Netoli "L" stoties. Puiki proga t in
kamiems asmenims. I lga sutartis. 

Pi lna kaina $1,500 
948 \V. Armitage Ave. 

Tei. Lincoln 9-9179 

l\;iiriu Moterišku rūbu krautuvė par 
davimui. Sukneles. Baltiniai ir kit. 
Puikiausia proga. I^abai judrioje vie
toje. Naujos prekės. Suskubkite Ka
lėdoms. Nuoma $"5. Apšildoma. J-
kainuota greitam pardavimui. Par-

j davimo priežastis — liga. 
3430 W. ft3rd st . 

Tel. PRospect 9-8013 

VALYKLA ir SU ' V Y K U 
P A R D A V I M E ! 

Valyklo* ir dažyklos {rengimai 
pardavimui. 

5 gražūs gyvenamieji kambariai už
pakalyje. Gerai einantis biznis Ne
brangi nuoma. Gera sutartis. įkai
nuota, greitam parda/vimul. Aplei
džia m i e s t e 

2112 N. Halsted St. 
BIttersvveet 8-744C 

Moderniškas įrengimas. Įsteigta prieš 
1"» metu. Nebrangi nuoma, O n t r a -
lints apšildymas. G\-ve«amieji k a m 
bariai, įkainuota greitam pardavi
mui. Pardavimo priežastis — M^a. 

313 E. GAREIELD BLVD. 
TeL KEnwood 9-1597 

REAL ESTATE 1 

Dalry, Kgg, DclK«tt>sou stor»*. 
Light Groceries 

Doing Fine Businc«s. Excellcnt 
location. Reasonable rent. Good 
lease. Priced for immediate sale. 
Due to expanding wholesale bu
siness. 

5426 N. Clark S4, 
l Pti.Mji 8-1840 

nC 46th L4JEB PARK AVE. 
Mūrinis namas. 14 kamb. su baldais 
ir lo apartim-ntai be baldų. 5 a-
pattnietus be baldų galima pertaisy
ti. Reikalinga turėti $20,000. gry
nais pinigais. 

CHAS E. EOX & OO. 
5500 Harper Aonuc 

M r. Eknvur* Plj«sa ^-9900 

TAVERNA PARDAYTME1 

Nuo Cub Parko. 
Kampinė vieta. 

Gerai einantis biznis. 
Elektrinis šaldytuvas. Dlrect draw. 

J kainuota greitam pardavimui 
Pardavimo priežastis — liga, 

Tel. Dlversey 8-8948 

IŠNUOMO JAMA 

4912 N. K E D M E AVE. 
Half storv f<»i l l . tn 

Adj. Meat Matket. 
For Grocery. VegetaliH- snd frutt v 

EstaMlshed busineSs in ideal 
bosim KS location. 

N. VV. Side CaM for Sppt. 
mm^mmmm cx>r nei i. i 7 - 3528 

or SAcrniucuto 2-"5U.» 

SuyCHHisTMASgeALSl Biznieriams Apsimoka Skelbtis Dienr. 'Drauge'! 

F O O D S H O P 
Good going business 
3 Room Modern Apartment. 
YVith Tilc Bath, Stram Heat. 
Rent $75. Good Lcasc. Well Stockcd. 
Mušt saerifice $3,500. 
CaU Aitrr 5:30 P. M. 
ABcrdrcn 4-9314. 

R E S T O R A N A S 
Ir 3 kamb. apartamentas. Nebrangi 
nuoma. Pilnai įrengta. Parduos ne
brangiai arba priims pusininką. Mažas 
dalies įneSimas. Puiki proga. 

1151 W. CHICAGO A V E 
TeL TAylor 9-9410 

T A V E R N A 

Elektrinu, šaldytuvas. Dircct Draw. Ne
brangi nuoma. Gera sutartis. Parduos už 
$2,250. Pardavimo priežastis — kiti inte
resai. 3455 N. Southport Ave. 

Tel. DIvccsey 8-8857 nuo 1 iki 6 vai. vak. 

Tremtyje 
— T r e m t i e Cetfškieme lap 

kričio men. 24 d. mirė Vo
kietijoje, nebesulaukusi emi 
gracijos. Jos vaikai (sūnūs 
ir dukterys) jau anksčiau 
yra išemigravę į Kanadą. 

— Nuotaikos tremtyje lie
tuvių (Vokietijoje) tarpe 
vis krinta. Neturį darbo ir 
butų sutarčių į JAV-es bei 
dei sveikatos ar kitų prie-
e&sdių negalį emigruoti 4 
kitus kraštus, taip nusime
na, jog dažnai pasitaiko nu
sižudymų. Vokietijoje dabar 
beliko tik 6 tremtinių sto
vyklos, su nepilnu tūkstan
čių lietuvių kiekvienoje. 

— Ra&ytojas Paulius Jur
kus paraše naują apysaką 
"Auksinis paveikslas", ku
riame vaizduojamas lietu
viškas gyvenimas. 

Skelbkites 4T)rauge" I SKAITYKITE "DRAUGĄ' 
' . 
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; 

Kariuomenes Šventes įspūdingas Paminėjimas KATALIKU AKCIJOS CENTRAS 
MUNSTER, Vokietija. — 

Žymesniuose punktuose an
glų zonoje yra išmėtyti įvai
rių tautybių smulkūs pagal
binės kariuomenės daliniai. 
Pora tokių dalinių randasi 
Munstery, kuriuodu gražiai 
ir įspūdingai paminėjo lap
kričio 27 d. savos (lietuviš
kos) kariuomenės metines 
sukaktuves. 

mūsų karių, taip ir visos 
lietuvių tautos adresu. 

— Gen. Pr. Tamašauskas 

Sutiks Naujus Metus 

Įsidėmėtina, kad vietinė 
anglų karo Vadovybė prita
rė, plačiai dalyvavo ir rodė 
nepaprastą džentelmenišku
mą. 

padarė operaciją ir skilvyje 
rado kamuolį jos pačios gal
vos plaukų, kuriuos j i per 

šininkas savo turiningoje I Prieinamiausią Amerikos j kis : į kovą prieš tautų žu- keletą metų valgė. Po ope-
prakalboje nepašykštėjo ge- lietuvių katalikų organizaci- j diką-komunizmą. Rikiuoki- racijos mergaitė pasveiko, 
rų žodelių, linkėjimų kaip | ja ir stipriausia Amerikos mes po Kristaus vėliava už piatinfcitt* O»I»M. D K A U O A 

lietuvių jėga yra ALRK Fe-1 kenčiantį žmogų ir tautų 
deracija. Ji jungia visas A- j laisvę. To nori Dievas, to 
merikos lietuvių katalikiškas į maldauja kenčia broliai, to 
organizacijas, nariais priima laukia Lietuva, tokia yra ir 
ir pavienius asmenis. Dažna! Amerikos didžioji misija — 
lietuvių parapija turi Pėde-j gelbsti pasaulį. 

PTPFPO m T • • • i ? T
C & ? ^ r i U * - J a U 4 0 u m e t ^ Katalikų Akcijos Centro 

l f f l 5 ? T ! L S U A^K/Gd^CUr g a r b m f a l P r e s a s : 2334 So Oakley 
Tremtinių Draugija rengia j g m a Amerikos lietuvių k a - | A chicaeo 8 111 
Naujųjų Metų sutikimo va- j talikų teises ir vardą ir at- ' 
karą. Stato Gasparo Velič- į stovauja katalikus viešuosą 

Įsigykite naujos mados 
1950 metų . 

Mergaitė, Kuri Valgo 
Savo P i a u k u s 

Donnai Griffin, 8 metų, iš 
kos vaizdelius "Tylios- nak-j reikaluose. Todėl kiekvienas 
t ie s sapnas" ir "Ir mano dė- i sąmoningas Amerikos Uetu-
d ė j a u Amerikoje". Po prog-į vis katalikas negali abejin- rWAZ*^^T^'^'^^^^SirTmS^TMB 

Tą rytą pats įgulos virsi- ramos bus šokiai ir kiti įvai g a i žiūrėti į Federacijos rei- p į i v o skaudėjimu, buvo nu-
ninkas, dalyvaujant kitų tau rūmai. Veiks turt ingas bu-j kalą. Visi lietuviai katalikai vesta į ligoninę peršvietimui 

f e tas Kudukio ir tremtinių j turime organizuotai ar pa- X spinduliais, kurie tačiau 
bičiulių Dvilaitienės ir Maks-" vieniui šiai Federacijai pri- nieko neparodė. Skaudėji-
vytienės vadovybėje. Pelnas j klausyti. Federacija, galime mui nesiliaujant, gydytojai 
skiriamas organizuojamam i sakyti, yra Amerikos lietu-, 
Tremtinių Savišalpos *\>n- j v ių katalikų armija. Šiuo 
dui. Vakaras prasidės gruo- 'metu, kada tiek daug atvy-
džio 31 d. vakare šv. Anta- ko naujų jėgų Federacija 

nori išeiti su nauja energi
ja į judrų ir kūrybingą A-
merikos' lietuvių gyvenimą. 

tybių ir lietuvių daliniams, 
nuleido anglų vėliavą, nuse
gė ir suvyniojo ją, pristip-
rino prie to pat stiebo mūsų 
trispalvę ir iškėlė, giedant 
mūsų daliniams Tautos Him
ną. Taip tą dieną iki vakaro 
plevėsavo mūsų vėliava. 

Toliau sekė pamaldos. E-
vangelikams jas laikė kap. 
Kurnatavičius, gi katalikams 
lietuvių karo kapelionas ku- viennoje, Austrijoj du a-
nigas Justinas Bertasius. Pa merikiečiai iš New York iš
maldose dalyvavo anglų ka- dė 27 vadinamas "self ser-
ro Yadovybė, daug kitų tau- vice" mašinas. Austrų skal

no parapijos svetainėje, 15 
St. ir 49 Ct. kampas. 

— Valdyba 

tybių karininkų i r kareivių. 
Lietuvių karių sutart inas 
griausmingas iš pilnų svei
kų krūtinių giedojimas vi
sus sujaudino ir darė gilų 
įspūdį. 

Nesunku įsivaizduoti, kaip 
veikia vidujiniai, kada mūsų 
visi vyrai suklaupę visu bal
su šaukiasi į Dievą pradžioj 
pamaldų "Pulkim ant ke
lių" ir pabaigoj ' 'Garbinki
me Švenčiausiąjį..." 

Po pamaldų sekė paradas. 
Paradą priėmė pats viršinin
kas akivaizdoj gausaus bū
rio anglų karininkų ir kitų 
svečių. Lietuvių karių pie
tuose ir vakarienėje daly
vavo visi anglų kariai ir 
daug kitų svečių. Valgiai su 
pertraukomis buvo įvairina
mi mūsų karių dainomis ir 
deklamacijomis. Aplamai vi
sas minėjimas praėjo gra
žioje jaukioje nuotaikoje. 
Visi rodėsi patenkinti. Lai
ke pietų anglų aukštas vir-

byklos, pamačiusios, kaip 
jiems eina biznis, pareika
lavo vyriausybės atimti lei
dimą ir pačios pradėjo da
ryti kliūtis, kad pakenkus 
,ai plėstis. 

irs NOT 
T00 LATE-
HELP FIGHT 
TB 

ANSVVER YOUR 
CHRISTMAS 

SEAL LETTER 

Sėkmingesniam darbui ir 
platesnei visuomenei apimti 
Federacija sudarė Katalikiš 
kos Akcijos Centrą. Į centrą 
pakviesti žymūs Amerikos 
lietuviai katalikai veikėjai ir 
naujai atvykusių jų* atstovai. 

Katalikiškos Akcijos Cent 
ras jungs ne tik katalikiš
kas lietuvių organizacijas, 
bet visus Amerikos lietu
vius katalikus. Todėl kiek
vienas seniai ar naujai at
vykęs lietuvis katalikas kvie I 
čiamas stoti į šią Kristaus 
armiją. Mūsų šių dienis šū- \ 

• • 

Norėdami ką nors pirk»i, 
parduoti, išnuomuoti, pra
nešti, surasti , išmainyti, ar
ba išgarsinti — pasinaudo
kite "DRAUGO" Classified 
skyriumi. Tūkstančiai asme
nų yra gavę teigiamus rezul
t a tus ; gausite ir jūs. Paban
dykite ! 

A. A. 
T A M A S P E T K U S , Sr . 
Gyv. 10642 So. Kb.ihar.lt 

Aveniu'. 
Mirt" gruodžio 17d., 1949m., 

6:25 vai. vak., sulaukęs se
natvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ 
Raseinių apskritie*. 

Amerikoje išgyveno 56 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 sūnus — Bruno ir marčia 
Leonorą, Viktorą i'" marčią 
Anna Jennle, Aleksandrą Ir 
marčią Margaret: 8 anūkus: 
2 proanūkus: marčią Anne 
Pet.kus Ir daug kitu giminią, 
draugu ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas L Pil
kausko koplyčioje. 10821 So. 
Michig;tn Ave. laidotuvės j -
vytc« trečiad.. gruodžio 21d., 
8:45 vai. ryte iš koplyčios .i 
Visų švtntų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa-
mal.los už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j 8v. 
Kazimiero kamnes. 

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

Nuliūdę:— Sūnūs. .Marčios, 
Anūkai ir ( iminės . 

Lald. direkt. L. Bukauskas, 
tel. PUllmai) 5-9661. 

Televizijos Setą 
• 

B U D R I U 
• 

žema kaina ir lengvais 
išmokėjimais. 

Televizija Jū sų namuose re i 
škia, kad p a m a t y s i t e įvair iau
s ius paveiks lus i r išgirs i te nau 
j a u s i a s da inas . Įdomiaus ios 
p r o g r a m o s b u s va izdojamos 
Jūsų P r i e š k a m b a r y j e vis iems 
pas idž iaugt i . 

Televizijos Se ta i y r a iš to
bulinti , i r visų gars ių išdir-
bysčių televizijos se ta i r a n d a 
si B U D R I K O K R A U T U V Ė J E , 
3241 So. Ha l s t ed S t ree t . Pa 
vyzdžiui—gal ima įsigyti R A Y 
T H E O N , DUMONT, W E S T -
I N G H O U S E , PHILCO, ADMI-
R A L , G E N . E L E C T R I C , RCA-
VICTOR, Z E N I T H , T R A V E -
L E R i r ki tų. Dideli, a i škūs pa
veikslai , l engva ak ims . Gra 
žiuose kab ine tuose—ta ipg i ka r 
tu su radio i r phonogra fu kom
binacijomis. 

Televizijos Se ta i pa r s iduoda 
pas B U D R I K Ą nuo $110 iki 
$600. Ta ipg i B U D R I K A S pr i 
dės $12.00 v e r t ė s e lektr inį laik
rodį vel tui , ka ipo Kalėdinę do
vaną, su kiekvienu Televizijos 
Se to p i rk imu. 

Krautuve 
3241 S0. HALSTED ST. 
i r b u s a t d a r a v a k a r a i s iki 

K A L Ė D Ų 

7J3233K2 , v ,-• . v •• .- • • -,-.- • • - • • i 
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NUO UŽSISENftJUSITJ 

J Į Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS UGŲ 

ARKITE TIESIOG- NUO 
MK. NELSON 

Savininko -

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West 111 thSt. 
Vienas Blokas nuo papinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėd&ti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsIsenSJusios žalsdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą Ir skaudėjimą senu atvi
ri} ir skaudžių žaizdų, uždSklU 
LJdGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengrins jflsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA.-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligoe 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su-
stabdo džiovinimą odos Ir perplyštmą 
tarpirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančios Ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gyduolės nu
risti lsviršl olų odos 
Ilgų. LEOULO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
nvežln31ų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c, 
$1.25 Ir $8.60. Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
ir apylinkėse arba 
atsiųskite money or
derį 1 — 

LEGULO, Departmcat D 
4847 W. 14th St. Cicero 50. Iii. 

. • . • s 
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NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS P ^ I E 

N T H O N Y B. 

U O D Č S I O VALANDOJ 

MAŽEIKA & EVANS 
LAlDOTUVių DIREKTORIAI 

6845 Sa W«fl«ni Av^ 3 319 Lltvonka Av 
PRospcct 6-0099 YArd« 7-1188—7-11S9 

TMBU kurit grvcas kšcost aufsto diJyM gaasime kopIrSą srSau jOtų u n f 

P E KUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, I1L 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicaqo# *U. 
Telefonas GRovehiU 6-0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ii 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVT^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu p a t a m * -
vimaH y r a t e ik i amas 
dieną ir nak t į . Rei 
kale, š a u k i t e m u s . 

Mes t a r i m e koplyč ias 
v i same Chieagos i r 
Koše lando da lyse Ir 
t uo j au p a t a m a u j a m . 

LACHAWICZ ir SŪNA1 
2314 W. 28rd PLACE Phone: Vlrgioia "J-6672 
10756 S. MICH1GAN PUUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEeley S-57H 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Dl. Tel. Olympis 100S 

POVILAS J. RIDIKAS 
HH54 8. BALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

' Telphone: YArds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUUman 5>9661 

ANTANAS M- PHILLIPS 
M07 R. LITUANICA AVE. Phone YArdii 7-49W 

. 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4H48 So. California Ave. Phone LAfayette S-S57) 

LEONARDAS A. EZERSKIS 
1646 West 46th S t 

l l 

YArds 7-0781 

ižsšžSšgšsššsSSSSvi 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSI 
l a i d o t u v i ų | s t i 

a i g o s 

I I 

JONAS GRUMBLYS 
Gyveno 6924 So. Fairf ield Avenue. 
Mirė gruodžio 17d., 1949m., 8 :30 va i . vaka re , su laukęs pu

ses amžiaus . 
Gimęs Lietuvoje, T a u r a g ė s apskr i ty , Šilalės pa rap i jo j . 
Pal iko didel iame nul iūd ime: posūnį F r a n k Shlepowicz ir 

marč ią Hattde i r jų šeimą i r k i tus gimines, d r a u g u s i r pa
ž į s tamus . 

K ū n a s p a š a r v o t a s Mažeikos ir E v a n s koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Avenue . La ido tuvės įvyks antradienį , gruodžio 20d. 
Iš koplyčios 8 vai . r y t o bus a t l y d ė t a s \ $v. Pane l ė s Mari jos 
Gimimo parap i jos bažnyčią, kur ioje įvyks gedul ingos pamaldos 
už velionies sielą. P o pamaldų bus nu lydė t a s į šv . Kazimiero 
kapines . 

Nuoširdžia i kviečiame visus gimines, d r a u g u s i r p a ž į s t a m u s 
da lyvau t i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Posūnis , Mar t i ir k i t i Giminės. 

Laidotuvių d i rektor ia i — Mažeika ir E v a n s , Telefonas — 
PRospec t 6 - 0099. * 

EEE 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IŠ DIRBTUVES 1 

Užsakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo—tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves. ' 

Paminklus pristatome į visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir pa

veikslų įstatymo — BTTTIN Ir KAMENSKY ekspervy-
vis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu. 

Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

B1TT1N AND KAMENSKY 
MONUMENT WORKS 

938 W. l l l t h STREET — T©L BEverly 8-0005 
Pirmoj i pamink lų d i r b t u v ė n u o šv . Kaz imiero k a p . v a r t ų 

=ffl 
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JOHN F, EjjDĘĮKjS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IB NAKT| 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741 - 7-1742 
4330-34 South California Avemt* 

Tel. LAfayette 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIO^ED 

KOPLYČIOS 

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W Q E S 
( 1390 kilocycies ) 

f«l<Hiams Kas fteitadlenj Nuo 9:15 Ik 4:M Vai Ryta. 

v?ygsv?7Tyrera^*!yyreic"?w<; 
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i mus 
Kastiniai, savininkai 

Lake Side Villa, Indiana 
Dunes, Ind., važiuodami i 
Michigan City sutiko nelai
mę. Traukiniui užkabinus jų 
automobilių ir nubloškus nuo 

IS ARTI IR TOLI 
Šiaurės Amerikoj 
— P. Karpavičius yra sa

vininkas "Biruta" Recor-
ding Studio, Brooklyn, N.Y. 

— Kun. V. Pikturna Tre
tininkų Draugijos, Brookly-
n'e, susirinkime davė paskai 
tą apie Liurdo stebuklus 

— V. Sidzikauskas, buvęs 
Vykdomosos Tarybos pirmi-

GERIAU SUSTOTI, NEGU SUSIDAUŽTI 

Pirmadienio, £r.;oa. iŠ, 1S*9. 
• -

* 

-
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kelia, Rastenis buvo apavai-1 ninkas, jau pradėjo doku 
gintas, o Rasteniene išmesta mentų tvarkymą išvykimui 
iš automobilio ir be sąmones į Amerikos J. Valstybes, 
nuvežta į Michigan City ligo- _ Dariaus postas, Ameri-
ninę, kur ir dabar randasi, kos Legijono, So. * Boston, 

** «!r\'M* 

4t^s? «> 

P 

Rastenis po pirmosios pagal
bos galėjo grįžti namo. Ras-
teniai yra žinomi Brighton 

Mass., buvo suruošęs vai 
kams Kalėdų eglutę. Progra 
mą pravedė ilgametis posto 

vr-rr"*-- S*. 

Park ir Marąuette Park lie-! adjutantas Jonas Romanas, 
tuviams, nes gyvendami vie-J _ M e r g lnų ir Moterų So-
noj ir kitoj kolonijoj pnklau- dailei joms vadovaujant ruo
šė prie draugijų. Siamas vakaras naudai se-

Gatvių s.,Mkiyžose, kuriose nėra šviesų arba sustoti įsakančių ženklų, geriau vis tiek sustoti. Abu 
iš šių automobilistų manė, kad kitns sustos, ir jvyko susidūrimas. » 

Argentinoj 
— Audros Varsų parapi

jos mokykla lapkočio 13 d. nelių moterų namo, Brock «onas Martmon.s (Mar- l < m * k u r i a m e n o r i ' m a ^ . savo metines šventes proga 
tm), pnes 15-20 metų buvęsi fc . -. , iren^ti kam- ? u r u o š e v i e s a pasirodymą 
Lietuvos Vyčių 4rtos kuopos barį lTJ*t«wta ***** a ~ i i - * ^ Lietuvių Salėj, Avellanedo-
Dievo Apvaizdos parapijoj, 
veikėjas ir basebolo mene-j — P- Jankauskas, buvęs 
džerius, dabar vienos bran-!VSA emigracijos inspekto-
gių kailių išdirbystes kėliau- ™ » r S ^ J S S S ^ i i i S 
j antis po įvairius kraštus a 
gentas, sužinojęs apie ruo-

je, Buenos Aires. Įdomią 
programą išpildė mokyklos 
ir vaikų darželio vaikai. Be 
tėvų šventėje dalyvavo sei-

Žinios Iš Lietuvos CHICAGOJE 

^ 

J0S\! DOVANI S įRAJAS. . . * 
duokite namams reikalingas devanas ' \. 

APLANKYKITE ^ ~ 

BVJDUKO KRAUTUVES 
3241 S. HALSTED ST. ir 3409 S. HALSTED ST. 

Pirkimui prieinama kaina geresne dovanos 
lengvu Išmokėjimu 

• LLOYDS ROCK—A—FELLER supamas krėslas 
• PULLMAN POILSIO KRfiSLAS 
• KROEHLER krėslas su kojoms pastatu. 
• LIUKSUSINIS poilsio krėslas 
• BUDUARO KRfiSLAI. 
• KRfiSLAI, kurie gali būti paversti lovomis nakčiai. 
• STUDIO SOFOS. 

pęs DP džiovininkus lietu- mo atstovas Sr. Fr. Bertain 
vius Vokietijoj, stengiasi su įr daug svečių iš dvasiškijos 
organizuoti Brooklyn'e pa- bei pedagogų tarpo. Lapkri-

"Tautosaka" 
"Tiesa" skelbia, kad bolše 

vikai Švenčionių apskrities 
Melagenų valsčiuje suradę 
sakmių apie Leniną. Pana^ 

Žinia ledo sporto mėgė
jams, švietimo taryba įsake 
62 miesto žaismavietes už
pilti vandeniu, kad, pasida
rytų ledas čuožimo sportui. 

— c — 

Siamą jo ir kitų sportininkų ^ k o m i t eta , kurs rūpin-; č i o 2» d. mokykla turėjo sa-
K2S ^ S J ^ S č A ^ ! ^ i nelaimingąsias mūsų v o tradicinę išvyką, į gražlą-
H,™ na™£'V P S ^ e k I Į džiovininkais Vokietijoj. s i a s Buenos Aires apylin-
tuvu parvyko Chicago ir s t a n i s | o v a RUt>eikienė k e s . k u r P r a t e i d ° visą dieną, 
suorganizavo visus tų laikų I .v —Stanislova K^Pe'^ene i^į^^^f^ d ^ ^ m * . 

atsikvietė keturias šeimas. k v k l o J e b a i S S s i i r Pasidėjo 

sių sakmių pasakoję ir kai [ Miego tabletės nuodai. Pa 
kurie Zarasų apskrities (ti- staruoju laiku miego table-
kekime burliokai) kolukie-1 t&mis Chicagoj apsinuodijo rzdu^ras^s «r *j - S C Y£- •** 
nių, masių atsidavimas revo- k l t * P a v y k o ^gelbėti. 

• •;, sportininkus, kad 
pore" dalyvautų tame ban-
kiete. 

X 

sudarančias 16 asmenų; vi- vasaros atostogos 6-ąjį sky-
sas parsivežė iš New York J 1 * * * ? 6 . J mo*l™>> ^ 

Liet. Rom. Kat. Susi-l Ir pifi^uflaik* iki g*vo dar' | ^ J & K ^ S g * ^ 
vienijimą., ta didžioji gyvy-į H ir butus. Be to ji sura-! - Arnoldas Volskis. Tėvų 
bės, nelaimės ir ligos f r a - | ^ geradanus dar ke^nomL! j& ^ ^ K a z i m i e r i e č i ų p a . 

r'\d6 geradarius dar keturioms i įr v
c

aikU pasitenkinimas šią-
-* - o - — -I"į v . . f „ . T v. ' ja Seserų Kazimieriečių pa-

ternalė apdraudos organiza- šeimoms tremtyje, ir šios, . vė<įama mokykla 

liucijos vadui". 
Mums teko patirti, kad 

liaudies dainomis" pava-i« 
Kalėdinių gelių paroda. 

Garfield ir Lincoln park'ų 

cija, sulaukė naujų narių.! ^ J ^ T ^ I 0 ^ ^ ^ 1 ! ^ yriTSSells;. taip kad mioku 
A « C ^ M „ ^ zi~ «aMAM»a. niingos. Dar viena našle su v>A^«f̂ «L.;̂ i; ^ » . . «/x«,Mx;„ Apsidraudė sie asmenys. k « pavienis prašos bepatenkmti visus nonncių-
Vincentas Liulevicius ir Mo- tijų k

P
u r i a s taip pat i ™ **totl P^ymus . 

nika Lraleviciene is Bngh- | u p e i k i
J

e n § ž a d a parūpinti. 
ton Park, Petras Genys, Vil
helmina Genienė ir Emilija 
Mikalajūniene iš Bridgeport, 
inž. ,Kazys Motekaitis \k 
East Chicago, Ind., Bronį*- _ A u s t r a l i j o s m i e s t e New 
lavas Baukys ir Ona Aldona; c a s t l e i r apyiįnkėse gyveną 
Baukienė iš F.oseland. 

Australijoj 

— Lietuvių Aušros Vartų 
parapija Avellanedoje, Bue
nos Aires, labai iškilmingai 
atšventė savo metinę šven
tę. Sumą su asista celebra-
vo Avellanedos Marijonų vy I d? 

• 1 •* ^ « • A 9 

dintos ir tų buvusių staiga šiltadaržiuose Kūčių dieną 
1940-41 metais subolševikė- b u s atidarytos metines ka-
jusių, kai kurių lietuvių ra- j 1 § d i n i § u p a r o d o s . 
sytojelių bolševikines dai-,1 * _̂  
nos. kurie dabar yra iš Vo- . ° 
kietijos emigravę į užjū- K*"0 g i n k l 1 sandeaj. Ga-
rius... vus slaptą pranešimą poli-

; cija nuvyko į John Hartfield 
namus, 2933 So. Park Way, 
kur rado ginklų sandėlį. Visi 
ginklai paimti policijos la
boratorijom 

Sensacijos Apie 
Automobilius 

"Tiesa' Nr. 260 paskelbė 
nepaprastą p r a n e š im ą • 

KRfiSLAI $40.00 vertės nupiginti iki . 

KRfiSLAI $60.00 vertėf nupiginti iki 

KRfiSLAI $90.00 vertes nupiginti iki 

Dubeltavi studio foteliai $39.00 vertės 
nupiginti iki , 

Studio foteliai $69.00 vertės nupiginti iki . 

Sleeprite sofos $15.00 vertės nupiginta iki 

S23.00 
$38.60 
$48.00 
S24.00 
$38.00 
$99.00 
$58.00 

Pigesnis Naujų Metų lau-

nalų 

7Q ;TKIT i n y s i s k u n - J* J a k a i t i s > les, kurie Gorkio srityje nu būsiąs pigesnis. Kiekvienam 
lietuviai įapKricio ±6 ū. DU- , M I C šventinį pamokslą pa- jjsipirkę automobilius. Girdi, asmeniui kėdė ir vakarienė 

„. . _ .. vo pakviesti to miesto ra-Į I - -• _ i • * • i -•- ^JL*77** . . . , v. , t__- • ^ A »n CA :« 
< B.zn,er.., .r profe*jo-, ^ V . užpildyti ka ta - ! s a k e z " o m f hetuX,"l d r a u " 
l» sveikinimai savo kos- ^ ndĄį ^įj^M U e - i g 1 8 arkivyskupas Francisco tumerių šv. Kalėdų proga j t u v i ų choras giedojo 8 mi- i Aragone. P 0 pietų buvo iš-

nutes lietuviškas giesmes, o' kilmingi mišparai, po kurių 
kun. Vytautas Balčiūnas»sekė įspūdinga procesija 

plaukia j administraciją kiek 
vieną dieną. Kalėdinis 'Drau
go' numeris išeis didelis, gra 
žus, pilnas originalių raštų 
ir papuoštas gražiomis ilius
tracijomis. Beje, kalėdinio 
numerio t u s išleista keletas 
tūkstančių daugiau, nes jis 
bus platinamas prie visų lie
tuvių bažnyčių. 

X Anthony Lutkus, Jr., y-
ra sargas vieno North Town 
Check Cashing Service au
tomobilio, Kuriuo pristatom 
pinigai čekių keitimo įstai
goms. Anądien šiam auto
mobiliui susidūrus su kitu 
automotiliu, durys atsidarė 
ir visos dėžės su pinigais pa
sipylė ant gatvės. Iki surin
ko visus pinigus ir pernešė 
į kitą automobilių, Lutkų 
policija saugojo nuo plėši
kų. 

X Mrs. Dale Murray (bu 

apie 10 minučių kalbėjo apie 
Lietuvą ir Marijos garbini
mą Lietuvoje. Papasakojo 
apie Aušros Vartus Vilniu
je, Šiluvą, žemaičių Kalva
riją ir Girkalnį. Kalbėjo a ne: 
liškai. Likusį laiką užpildė 
australas kunigas. Pusvalan 
dis baigtas Lietuvos himnu. 

— "Sunday Teleg^apb", 
išeinąs Sydnejuj, Australi
joj, lapkričio 13 d. laidoje 
įdėjo kun. J. Tamulio pa-

Brasil ir Rivadavia gatvė
mis, kurioje dalyvavo Auš
ros Vartų parapijos moki-, 
niai, įvairios organizacijom 
ir didelė minia tautiečių iš 
Buenos Aires ir Avellane
dos. Pirmą kartą procesijoje 
dalyvavo ir uniformuoti lie
tuviškieji skautai, šventė 
paliko gerą įspūdį. 

— Povila« Daunoras, gy
venantis Joaąuim Tavara, 
Parana, rašo, kad tolimame 

jūs kapitalistinių kraštų dar, kainuosianti tarpe $7.50 ir 
bininkai, kurie'kasdieną va- $15.25. Gėrimas, kepuraitės 
žinėjate automašinomis, žiū-1 ir visokios birbynės, žino-
rėkite, koks gyvenimas Mas ma, ekstra. Taigi, nakties 
kolijoje: Net trys bolševikai linksmybės, .o ant rytojaus 
nusipirko mašinas! Tikrai, galvos skaudėjimas dauge-
yra kuo didžiuotis... liui kainuos tarpe $25-$50. 

vusi Vaikutytė) įsirašė Mo- australų visuomenės galvo 

liūdner-nis... 

sikalbėjimą su to laikraščio , provincijos užkampyje gy-
korespondentu dėl pabaltie- j venimas liūdnas, o — be lie
čiu ir australų santykių. Pa- tuviško lakraščio būtų dar 
sikalbėjime kun. Tamulis iš
kėlė tuos nesklandumus, ku
rie jaučiasi tarp naujųjų} 
emigrantų ir senųjų krašto 
gyventojų. Jis pabrėžė, kad 
vnač skaudi emigrantų 
problema yra būtų stoka ir 

terų Sąjungon prie 67-tos 
kuopos, Marąuette Park. Ji 
buvo organizatorė Sodalie-
čių Glee Club Brighton Par
ke ir sėkmingai vadovavo 
chorui iki ištekėjimo. Taip 
pat kuopon įsirašė ir Fran-
ces Urnezis, žinoma jauni
mo veikėja. 

X Dr. Juozas Stasiūnas, 
chirurgas-gydytojas/ gyvena 
Chicagoje ir dirba vienoje 
ligoninėje. Lietuvoje buvo 
suorganizavęs kraujo surin
kimo transfūzijos stot 

jimas, jog jie naujuosius a-
feivius traktuoja labdaros 
požiūriu. Kun. J. Tamulio 
nuomone, naujieji gyvento
jai nėra labdarybės padaras, 
o laisvų žmonių įsiliejimas 
į naujojo krašto buitį. Aus
tralija juk reikalinga naujų 
gyventojų ir naujos, pajė
gios darbo jėgos, todėl ir 
naujieji ateiviai nėra krašto 
labdaros objektas, o teigia
mas veiksnys, kuris pats sa
vo laisvu noru ir susitari
mu atvyko krašto gerovės 

Venecueloj 
— Inž. Venckus Venecue

loj dirba vienoj didelėj a-
merikiečių bendrovėj. Jis tu
ri išsinuomavęs gražią vilą, 
kuri yra Maracay lietuvių 
veikimo centras. Jis taipgi 
aina Maracay VLSS sky
riaus pirmininko Dare^as. 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
Instai prašalina iš organizmo ruoštis ir nereikalin-
ąą. ftlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
Heka kūne ir JŪSŲ kraujuje. Jei turite nunkumo 
nus^lapinti, joi nukfia dažnai turit keltis. Jei galva 
svaitfKtu; nugarų nkauda. jaučiate nuovargį, jei jūsų 
paakiai patinę, vartokit 

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Mūsų žolių arbata yra 
ekspertu sudaryta remiantis ilgu metų patyrimu. 
DPI nemokamo #iplinikrafcčio kreipkitSa ) 

SANITAS HERBS 
1125 Mihvaukee Ave. Chicago 22, UI. 

Labai patraukli iš šmotų saliono eilė įvairių 
spalvų nupiginta iki 

Meilės sėdynė, labai minkštas krėslas dviem, įvairių 
spalvų, $68.00 vertės nupiginta iki ' P -

l 

Atvykite pamatykite viliojanti 
Kalėdinių dovanu vertybių rinki
n i . . . dabar speeialiai šventam* 
nupigintos kainos, kad galėtumė
te gerokai sutaupyti. Ar tai bus 
gMus, patogus poilsio krėslas tė
vukui . . . praktiška knygų spinta 
arba rašomas stalas mokykla lan
kančiam šeimoje.. . lempa arba 
stalas jūsų namams papuošti 
Šventėms.. .arba dviem tikslam 
tarnaujantis baldas, kad galėtu
mėte suteikti svečiui nakvynę, 
BL DRIKO KRAUTUVĖJE sura
site tai, ko ieškote, ir tokios ko
kybės, kuri per daugelį metų jums 
tarnaus ir suteiks malonumą. Kai
na tokia, kuri doleris ui dolerį 
jums ui jisų pinigus suteiks dau
giau vertybės. 

APLANKYKITE 

BUDRIKO FURNITURE STORES 
(baldų krautuve) šiandien įsigijimui gražios dovanos, kuria 
bus patenkinta visa šeima; tik SI.00 tereikia įmokėti. 

Budriko krautuves yra patogiose vietose, adresu 

3241 S. HALSTED ST. ir 3409 S. HALSTED ST. 
Iki Kalėdų jos bus atdaros kiekvieną vakarą. 

• 

"I 

f? 
SENiaUSIA LIETUVIŲ JEWELRY KRAUTUVE 

B R I G H T O N P A R K E 

^ i 
^ 

ir buvo ^os įstaigos direk k e l t i J i g u i p p a t i m m pa_ 
torium. Gyvendamas trem 
tyje — Vokietijoj IRO or
ganizacijos buvo paskirtas 
aukštu pareigūnu įvairiose 
medicininėse įstaigose. 

baltiečiu nusiskundimą dėl 
australiško maisto vienodu
mo ir paprastumo, kuris pa
tiekiamas valgyklose. 

K olom bijo j 
— Ja u plaukia keletas lie

tuvių šeimų į Kolumbiją. 
Projektuoja sustoti Medelli-
ne ir mėginti Čia įsikurti. 

Kanadoj 
— V. Aušrotas, energin

gas ir sumanus visuomeni
ninkas, pakviestas adminis
tratoriaus pareigoms prie 
Toronte išeinančio laikraš 
čio 'Tėviškes Žiburiai". Ad
ministratoriaus pareigas jis 
sutiko eiti vįen idealizmo 
vedamas — taigi nemoka
mai. 

ISSTEIGTA 1915 METAIS • 

JOHN A. K AKS 
(J . A. Ka/akjuiskas) 

Pasiūlo Šventoms prieinamomis 
kaine mis ir patogiomis mokėji
mo sąlygomis: 
Deimantus, Laikrodžius, Bran
genybes, Sidabrinius Indus, Sie
niniu* Laikrodžius, Radk>, Mu-
. ikos Instrumentus, Televizijos 
Aparatus ir kitus dalykus. 
Laikrodžiai Pataisomi Prityru
sio Specialisto — SU VIENŲ 
METŲ GARANTIJA. 

JOHN A. KASS 
Jewelry Krautuvė 

4102 ARCHER AVENUE 
Tel. LAfayette 3-8617 

Pirkėjai SvenAių Laikotarpyje Gaus Dovanų Graži) Kombina
cini Kaiendoriu-Tei monietrą. Papuošimui Jūsų Kambario. 

\ r? 

MIELAS KAIP TĖVIŠKĖ 
LIETUVIŲ KANADOS LAIKRAŠTIS 

TEVMKES ŽIBURIAI 
TĖVIŠKES ŽIBURIAI leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kul

tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A. 
Šapoka. 

TEVl&KES 2IBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris 
nagrinės visas aktualiąsias lietuvių tau
tos ir rietuvių išeivių problemas, skir
damas ypatingo dėmesio lietuviškos kul
tūros puoselėjimui, lietuviškų papročių 
išlaikymui ir lietuviškojo gyvenimo in
formacijai 

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

TEV1AKES ŽIBURIŲ prenumerata: Kanadoje $3, USA — $3 
amerikoniški, Australijoje, Pietų Ame
rikoje ir kitur $4 amer. 

TĖVIŠKES ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos 
adresas: 941 Duodas Street, West, 
Toronto, Ontario, Canada. 

Rezervuoki! Sekmadienį, Vasario M. , į t i k , "DRAUGO" METINIAM KONCERTUI, St. Agnės Salėj, prie Rocbell ir Archer gatvių. 
_ . . . . . . —»— -


