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ORGANIZUOJASI ANTRA VOKIETIJOS VALSTYBĖ 
Socialistai Verčia Vyriausybes 

Bet Nenori JŲ Sudarinėti 
VYT. ARCNAS 

Specialus DRAUGO korespondentas Paryžiuje 

VAIZDAS IŠ PASKUTINIŲ RUNGTYNIŲ 

Per paskutiniąsias dienas Queuille vyriausybe kas pus
valandį atsistatydindavo ir vėl susiformodavo, bet šį kar
tą krize įvyko galutinai ir Queuille Tebenorėjo atgal pa
siimti portfelio. Atsibodo jam pačiam visas tas šokis, tuo 
labiau, kad tarp ministrų buvo sunku rasti salidarumą. 

Kas dabar valdo? 'Kas 
valdys? Klausinėja prancū
zai vieng kitą, skaitydami 
paskutinius pranešimus. 

Kol susirinks parlamen 
tas, prezidentas Auriclis pa
prašė Queuille tvarkyti bė-

Algų Pakėlimas Yra Būtinas 

Kaip ten bebūtų, socialis
tų ministras pasilieka tei 
sus. Algų pakėlimo klausi
mas ir prekių kainų suror 
mavimas pasilieka opus. Iki 

ganiuosius reikalus. Vėliau j šiol Quemlle stengėsi laiką 
jis pažiūrės iš kurios parti
jos pasirinkti "auką". 

nutęsti derėdamasis su sin
dikatais, bet taip toliau tę
stis negalėjo, nes kasdien 
prancūzams gyvenimas da
rėsi sunkesnis. Savaime da-

Šiandien Renkamas Prezidentas 
Laukiama Rusijos Pripažinimo 

BERLYNAS, spalio 10. — nijos priėmimą bus praneš-
Rytų Vokietijos u demokra-! ta kartu, 
tinė respublika" pamažu, Sovietų kariuomenės ofi-
bet nuosekliai organizuoja- cialiame laikrašty Taegliche 

Paskutiniame 
Jau minimi vardai Julės 

Moch, Schumano, Rama-
dier... Bet kaip tyčia visi šie 
trys ministrai buvo užsieny.! tykai nesusitvarkė ir reikė-
Pirmasis vizitavo Italiją,! jo, kad kas nors imtų juos 
kad geriau susipažintų su tvarkyti, 
"karabinieriais" kiti du po- j R a s b u f ) n a u j u o j u v ^ a u . 
sėdžiavo Amerikoje. Bet e- p i r m i n i n k U i Schuma-
sant tokiai sunkiai padėčiai, 
visi jie buvo skubiai iškvie-

^nSaSufJSSsa. J*"^r ?"»*» To.n?my Heinrich p«««» ^^ Nuo-
Yankees komanda laimėjo ž ] žaidimą santykiu 10:6 ir "VVorld Series" santykiu 5:1 (Acme) 

sti grįžti namo su pirmuo
ju lėktuvu. 

Socialiste Torpeda 
Paskandino Kabinetą 

• 

Queuille valdomas vaisty

tas , Moch, Ramadier ar pats 
Queuille, kokį vardą j is ne
šios ir kokiai partijai pri
klausys, svarbiausia užduo
tis bus pagerinti darbinin
ko gyvenimą. 

Niekas nedaro Cįueuille 
bes laivas per ištisus rae- j priekaištų, kad jis gynė vai
tus sugebėjo laimingai išsi- j stybės biudžetą, atsisakyda-
sukinėti tarp visų povande- j m a s padidinti valstybės iš-
ninių uolų. Nepaskandino jo • laidas, kas nuvertintų dar 
nei komunistų suruošti strei labiau franką, bet padėtis 
kai, nei ekonomiški sunku- t a į p tęsts negalėjo. Priva-
mai, bet dabar nugrimzdo į Į čios įmonės sutiko pakelti i 
dugną nuo draugų sociali-, d a r b i n i n k a m s aUyginimus, | ™ g j £ $ ^ t t £ 

AFL Programa Komu
nistams Rytuose 

Sulaikyti 
ST. PAUL, spalio* 10. — 

AFL savo metinėje konfe
rencijoje priėmė komuniz
mui Azijoje sulaikyti pro
gramą. 

Siūloma tuojau pakviesti 
į JAV kinų komisiją, kuriai 
vadovautų dabartinis prezi- j s idedaTyt 
dentas Li Tsung-jen. Siūlo-! 
ma sudaryti planus tuojau j Plieno streikas šią savai 
suteikti efektyvią pagalbą 
demokratinių Kinijos jėgų 
ekonominei ir militarinei jė
gai sustiprinti. Reikalauja 
JAV vyriausybę nepripažin
ti komunistinės Kinijos v y 

stų paleistos torpedos. Jie r e s t i k i g . k a d to ^ , J 
paskandino jau ketvirtą vy-: i š v y s t y t a gamyb% ^t 8 U r 
riausybe. nors jie patys jo-į v a l s t y b i n t o s į m o n § g to n e . 
se buvo. Gi kada valstybes, n e g ten ^ 
prezidentas pasmlo j iems, d i d ž i a u s i a a n a r c h i 
imtis atsakomybes sudaryti 
naują vyria yoę, j e , r a y ^ j - y ^ tarnautojų, ku-
ketunom kratosi ir pirštais ; ' .„_ į™ , 
rodo ant radikalų ar krik-! n e . t u s t m a ^ n e ? u o d a " 
ščionių demokratų (MRP). m i J°_kl0S ? a u d o s - Valstybės 
Tačiau niekad neatsisako u- j ? m 0 1 i e s n e s a d i d e « n u o s t ° U 
žimti keletą kėdžių nauja- i r e i l m i a i Paež ia i tai turi 
me kabinete, kad geriau ga- P a d e n £ t i . 
letųi kaišioti kojas naujam Vadinasi, naujoji vyriau-
vyriausybės pirmininkui. ! sybė turės šią problemą 
Paslaptingas Laiškas buvo 

kratinių valstybių susidary
mą ir jas jungti į draugišką 

ja. Prancūzijoje per daug y - ' viena su kita bendradar
biavimą. 

Atsistatydinimo Priežastis ne, tai ji bus tik laikina vy
riausybė ir po kelių mėne-

Jei paskutinį kartą vals- j s i ų a r s a v a i č i ų t u r § s u ž l e i s . 
tybės prezidentas Auriolis t i v i e t ą k i t a i R e U d a 
atsistatydinimo nebuvo pnė- t v a p k ^ i i r m i f 
męs ir bandė ministrus su- , , . r . , . . v. 
taikinti, pavesdamas Queui- .. . y _ . . . 
lle būti arbitru, tai šį kartą, P r f * ^ ™ nuo partijų, 
kada socialistų darbo mini--I^a d ^ ^ a m e n t o atstovaibu-
stras Mayer savo laiške a i - j , t ų tiesioginiai atsakomingi 
škiai išdėstė, jog nepripažį-1 n e p r i e s P a r t l ^ ' het P r i e š 

stąs Queuille arbitražo del į t a u t ^-
darbininkų atlyginimo pa-1 Kokia Bus Prancūzijos 
kėlimo, Queuille nieko kito i Užsienio Politika? 
nebeliko, kaip atsistatydin 
ti. 

peržiūrėti iš pagrindui. Jei m ą s \ r u s H k a l b o s - Jj* t u r i 

išmokti visa tauta ir labai 

Streikij Padėtis 
PfJTSBURGH, spalio 10. 

— Ši savaitė spėjama bū
sianti lemiama anglies ir 
plieno pramonės streikams. 
Jei laimė lydės pasitarri-
mus, tai anglies streikas 
šią savaitę gali būti užbaig
tas, «nes federalinis tarpi
ninkas abiem pusėm įsakė 
rimtai imtis darbo ir strei
ką baigti. Paąitarimai pra

tę turbūt dar nebus baigtas. 
Spėjama, kad šią savaitę abi 
pusės bus pakviestos į Wa-
shingtoną, — kaip pereitą 
savaitę buvo padaryta su 
anglies pramonės streiku, — 
ir įsakyta greit ginčą išly
ginti. 

Bet plieno streikui yra 
Visoje likusioje Azijoje galimybių ir plėstis. Šios są

r ė m į nepriklausomų demo- vaitės gale baigiasi darbo 
sutartis plieno dirbinių pra
monėje, kuri ima žaliavą sa
vo fabrikams iš plieno lie
jyklų. Apie 500,000 t o s plie
no pramonės š a k o s darbi
ninkų grasina streiku jei ne
gaus draudimo nuo ligos ir 
senatvės pensijų. 

Jiems iš užpakalio eina 
20,000 aliuminijaus pramo
nės darbininkų, kurie taip 
pat reikalauja darbdavių 
mokamų pensijų ir sociali
nio draudimo ligos atveju. 

Pilėno ir anglies streikai 
jau kaštavo kraštui 400 mil-
dol. 

Jau Naikina 
Maisto Korteles 

ma į naują Maskvos eks
pansijos įrankį. 

Jau ji turi "parlamentą", 
kuris pasidarė iš jau parei
tais metais skirtu būdu su
darytos •' Liaudies Tary
bos' '. Tame "parlamente'' 
ištikimi Maskvai komunistai 
turi 60 procentų vietų. Ant
rieji ' 'parlamento'' rūmai 
susideda iš atskirų provin
cijų parlamentų atstovų. 
Naujajai "respublikai" kon
stituciją parašė irgi komu
nistai. 

Šiandien Berlyne susiren
ka abeji rūmai prezidentui 
išrinkti. Juo bus išrinktas 
komunistų partijos lyderis, 
senas komunistas ir buvęs 

BRAUNŠVEIG, Vokietija, 
spalio 10 d. — Vienas šio 
apskrities valsčius panaiki
no maisto kortelių išdavimo 
įstaigą, nes maisto jau esą 
pakankamai, o administra
cinės biurokratijos išlaiky
mas brangiai atseina. Tai 

Sovietų Rusijos pilietis,, 
VVilhelm Pieck. M i n i s t e r i u ' f r o n t 

pirmininku yra paskirtas j s t v * 
komunistas Otto Grotewohl. I T° 
Be jo komunistai turi v y - ! r J U S Kominformo tikslas. 
riausybėje dar 6 savo na- sudarys prekybos su-

Runschan pasirodė ir la
bai atsargiai suredaguotas 
straipsnis apie naujosios 
vyriausybės užsienio politi
ką. Pirmiausia pasijuokia
ma iš Vakarų Vokietijos, 
kuri neturi užsienio reikalų 
ministro, taigi esanti tik 
imperialistų įrankis be jo
kio balso užsienių politikoj. 
Kas kita gi esą su naująja 
Vokietijos vyriausybe, kuri 
trri užsienio reikalams mi-
i- iterį ir ves savystovią už
sienio politiką. 

Šios naujosios Vokietijos 
vyri "vbes tikslas būsiąs 
sieV daryti taikos sutar
tį i Unti iš krašto visas 
okr • kariuomenes. Ji 
taų. dalyvaus taikos 

i i su karo kur-
visame pasauly, 
žinome, yra ofi-

rius iš 14 ministerių, kurio t a r t i s s u Sovietų Rusija ir 
sudaro pirmąją vyriausybę. J o s satelitais, kurie esą na-

' . . turalūs Vokietijos prekybos 
Spėjama, kad formalus į pa rtneriai 

Maskvos pripažinimas bus J{ u ^ g a draugiškus dip-
perskaitytas šiandien 4'par-, J a m a t i n i u s s a n t y k i u s su ko-

yra pirma vieta vakar* Vo-Į lamento" posėdy ir po t o ! m u n i s t i n e K i m j a J{ n e i m s 
bus renkamas prezidentas j o k i ų p a s k o l ų ^ "užsienio 

Jau esanti paruošta vieta 
ir Kominforme. bet kada ir 
kokia forma bus apie tai 

kietijoje, kuri ryžosi panai 
kinti maisto kontrolę — 
maisto korteles. Maisto kor
telės g i Vokietijoje buvo 
įvestos jau pirmą karo sa
vaitę, 1939 m. 

Čeku Tautą Moko 
Rūsy Kalbos 

PRAGA, spalio 10. — Če
koslovakijoje pradėta di
džiausia agitacija už moky-

• Čekų komunistų sluoks-
niai leidžią gandus, kad pe-1 # Harvard universiteto 
ff_^! . ! a ! f _ 1 ^ _ a r ! Š ^ A i S ą teisių mokykla kitais me

tais jau priims studijuoti ir 
moteris, šitoji mokykla yra 
viena iš paskutinių teisių 

kapitalistų monopolių". 
Sekantį pirmadienį panai

kinama sovietų okupacinė 
pranešta, dar vis tylima. \ karo valdžia ir jos pareigas 
Manoma, kad apie Rytų Vo-| perims naujas organizmas 
kietijos ir komunistinės Ki-1 — kontrolės komisija. 

susiję su slaptos antikomu
nistinės organizacijos suse
kimu. 

• Komercijos departa
mentas praneša, kad išras
ta elektrinė meškerė žuvims 
gaudyti. .* 

mokyklų, kurių durys iki 
šiol dar buvo uždaros mo
terims. 

2INIU SANTRAUKA 

| Austrijoj Laimėjo 
Senoji Koalicija 

VTENA, spalio 10. — Rin
kimai į parlamentą Austri
joje praėjo ramiai. Dar ne
galutinais daviniais abi bu
vusios koalicijos partijos, 
krikšč. dem. ir socialistai, 
surinko du trečdaliu paduo
tų balsų. Vietų paskirsty
mas dar nėra galutinis. 

Šį kartą rinkimuose daly
vavo ir ketvirta partija — 
Nepriklausomųjų Lyga, ku
ri po krikš. dem. ir socialis-

greitu laiku. Rusų kalbos 
komisija Pragoję skelbia, 
ka$ rusų kalba yra ateities 
kalba ir jos nemokėdamas 
niekas negali suprasti atei
ties. Be jos negalės apseiti 
nė gydytojas, nė inžinierius, 
nė artistas, nė kareivis. 
Ypač be jos negalėsią ap-
•eiti darbininkai ir ūkinin-, B E R L I N , , i o 1 0 _ 
kai, nes jie turi mokėt. 200 M a r s h a l l o la lf0 a d m i n i s t . 
mil. rusų tautos kalbą. 

Berlynui Reikia 
250 Mil. Dol. 

Rusų kalbos kursai orga
nizuojami mokyklose, fabri
kuose ir įvairiuose klubuose. 
Į tą patį mokyklos suolą tu
ri atsisėsti studentai ir pro-

— Čekofttovakijos prezidentas pareiškė, kad Čekoslo
vakija žygiuos tik su Sovietų Sąjunga ir su nieku dau
giau. W' r' 

— Pragos arkiv. Beraai laiškas pasiekė kunigus, nors 
arkivyskupas ir laikomas uždarytas savo rūmuose. Laiš- tų užima trečią vietą gautų 
ke kunigai raginami nesutikti su naujai organizuojama balsų skaičiumi. Komunis-
bažnyčios kontrole — kas sutiks, išduos savo idėjas. \ tai užima ketvirtą vietą ir 

— Iš Tibeto į Indiją patekęs amerikietis žurnalistas j tuo tarpu turi pravedę 2 at-
Thomas skelbia, kad Tibeto valdytojas Dalai Lama sau- I stovu (pirmame seime tu-
kiasi vakaru* pagalbos prieš komunistus. j rėjo 4) . Kitų partijų jau 

— Illinois valstybėje Bell telefonu kompanijai leista j aiškūs skaičiai: krikšč. dem. 
pakelti telefono mokesčius: Čikagos mieste mokestis pa- 71 atstovas, soc. 56^ neprikl. 
didinamas 1 cnt. dienai. 

— Prez. Trumanas spalio 24 d. kalbės New Yorke f IN 
būstini"s kertinio akmens padėjimo proga. 

— Jūrų šuo (sea lion) perplaukė Anglijos kanalą per 

i Didelį susidomėjimą reiš-
jkia besivystančia Prancūzi-

QueuiUe smarkiai spyrėsi • jos krize užsienio stebėto-
prieš algų pakėlimą, kad ne jai, kurie nori atspėti, ar! feioriai, mokytojai ir mo-
pakėlus gyvenimo brangu- \ Prancūzijos užsienio politi-! kiniai, tėvai ir vaikai. Nu-
mo, bet tai jo politikai s o - i k a pasikeisianti, jei užsie-f matyta smulki programa ir 
cialistai buvo priešingi. i ni<> ministro portfelis atsi- terminai, kiek ir ko kuriam 

Dabar prezidentui teks ^ u r s i
<

a s n e Schumano ran- laikui išmbkti 
. , . i koše? Šitie visi dalykai kuo tai 

surasti naują vyriausybes T a č į a u v a k ambasado- neskaniu kvepia - išduoda 
pirmininką, kuris parlamen- rfai galyoj% k a d P r a n c ū z i . 
te surinktų 311 balsų ir ga- j o s p ū t i k ą , nežiūrint visų 
letųi išspręsti visas proble- p a s ike i t imų. pasiliksianti to
mas, kurios užsigulėjo port-; kia pat, kokia buvo vedama 
fely* _ . I iši šiol. 

naujas Rusijos užmačias. 

• Filipinų sostinėje Mani
loje sudegė $300,000 vertės 
valstybės teatras. 

radof kad rusų blokada tų 
sektorių ūkį privedė prie 

5 vai. 5 min.. 
racijos ekspertų komisija ~ D * K i n i k > s • « * • « * » Paryžiuje tarnautojai pere-
tyrė vakarinių Berlyno sek- > komunistinės vyriausybes pusėn. 
torių ekonominę padėtį ir — Prancūzuos komunistai naudojasi vyriausybes kri

ze ir nradeda organizuoti krašte nauja streiku bangą. 
— JAV laivyno admirolai pasiūlė baigti ginčą del 

bankroto. Jam atyti rei- i bombonešio B—36, surengiant naują bombonešio B—36 
kia apie 250 mil. dol. pasko- j ^r laivyno bombonešio J—47 bandvmą. Kuris pasirodvs 
los ar dovanos pavidale. Iki geresnis, ta ir pasirinkti ir tuo būdu nelaimingą ginčą 
šiol vakariečių valdomas i baigti, nes Hs kenkia krašto saugumui. 
Berlynas negauna paramos j — Sov. Ukrainos delegatas U N politinei komisijoj 
iš Marshallo kreditu, bet skelbia, kad kard. Spellman esąs davęs kard. Mindszen-

lyga 10. 
Šiandien atsistatydina vy

riausybė; naujoji bus paves
ta sudaryti tam pačiam 
krikš. dem. lyderiui Figl. 

toji pagalba buvo pažadėta. 
Reikalingi raportai su eks 

ty 30,000 dol. kovai su komunistais. 
— An«rIi.ios Darbo partiios vienas lyderijy prasitarė. 

pertų apskaičiavimais jau! kad rinkhriaSi j parlamenta busią labai greit. 
įteikti kam reikia. Tikimasi, 
kad pagalba bus suteikta 
skubiai, ypač po naujos Vo
kietijos valstybės įkūrimo. 

Rusijos ambasadorius jau atvyko i komunistinės 
Kinijos sostinę Peipingą. 

— Indijos premjeras Nehru skubos keliu atvyksta i 
Washingtoną pasitarimams. 

• IŠ Marshallo plano kre
ditų vakarui Vokietijai leis
ta pirktis tabako už $5,780,-
000. 

KALENDORIUS 
Spalio 11 d.: švč , Marijos 

motinystės, šv . Zinaida. Se
novės: Berastas ir Verpė. 

Spalio 12 d.: 8v. šv . Vil-
fredas ir Maksimi? plonais. 

Kolumbo diena. Senovės: 
Ungys ir Meldeika. 

ORAS 
Dalinai debesuota, tarpais 

galimas lietus, šalčiau. 
Saulė teka 5:57, leidžiasi 

5:18. 
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SPALIO DEVINTOJI PRIEŠ 30 METU 
DR. P. MAČIULIS 

Spalio 9 dieną 1920 me
tais tariamasis vienos len
kų divizijos "sukilšlis", ge
nerolas Lucijonas Želigows-
kis, staigiu puolimu iš Lie
tuvos rytų puses užėmė Vil
nių. 

Sulaužė Sutartį 
Lygiai prieš dvi dienas 

tarp lietuvių ir lenkų buvo 
pasirašyta Suvalkuose laiki
na sutartis, kuria buvo nu
statyta demarkacijos linija, 
skirianti lietuvių ir lenkų 
administracijos sritis: tie
siąja linija, nuo Varėnos iki 
Bastūnų, siaurinė Lietuvos 
teritorijos dalis buvo palik
ta Lietuvos žinioje o pietine 
— lenkų kariuomenes žinio
je. Toji sutartis turėjo tiks
lą išvengti tolimesnio lietu
vių-lenkų kariuomenių kon
flikto, atsiradusio po to, kai 
Lietuvos kariuomenė, rem
damosi taikos sutarties su 
Maskva nuostatais, buvo už
ėmusi savo pietų-rytų sieną 
Augustavo-Gardino b a r e . 
Tuo pačiu metu vyko karo 
veiksmai tarp įsibrovusių iki 
Vislos bolševikų ir lenkų. 

Dėka alijantų. suteiktos 
lenkams didelės paramos 
ginklais, bolševikai nuo Vis
los buvo nustumti j rytus. 
Jiems įkandin į rytus slinko 
lenkų divizijos, kurios ties 
Augustavu susidūrė su Lie
tuvos pasienio apsaugos ba-
taljonais, kuriuos čia pat jie 
nuginklavo, urbi et orbi 
skelbdami, kad neva lietu
viai einą išvien su bolševi
kais prieš lenkus (! ?) Viso 
to pasėkoje buvo sudaryta 
Suvalkuose Lietuvos-Lenki
jos sutartis, kurią, kaip mi
nėjome, L. Želigowskis su
laužė, staigiu puolimu už
imdamas Vilnių ir vėliau pa
skelbdamas tą sritį "Liivva 
Srodkowa". Iš to atsiradęs 
konfliktas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos tęsėsi iki 1938 me
tų kovo mėn. 19 d., kada 
Lenkija įteikė Lietuvai ul
timatumą, reikalaudama už-
megsti diplomatinius santy
kius. 

Pusantrų metų tęsšsi nau
ja fazė lietuvių-lenkų san
tykiuose, kurie nutrūko iš 
vienos pusės vokiečiams už
ėmus veik tris ketvirčius 
lenkų valstybės, o likusią 
dalį (pagal slaptą Ribben-
tropo-MolotoVo susitarimą) 
užėmė raudonoji Maskva. 

Po 1938 m. kovo 17 d. len
kų ultimatumo ir 1939 m. 
kovo 22 d. vokiečių ultima
tumo Lietuvai teko pasira
šyti jai primestą vadinamą-

jjį Lietuvos-Sovietų Sąjungos 
! savitarpinės pagalbos paktą, 
•kuriuo Lietuvai buvo grąžin
tas Vilniaus miestas su siau 
ru Vilniaus srities žemių ruo 
želiu, toli gražu ne 1920 me-

itais taikos sutarties ribose. 
Lenkai Tebekliedi 

Nei tuomet, t. y., prieš de
šimtį metų, nei šiuo metu 
niekam nepaslaptis, kaip ir 
kokiais tikslais atsirado va
dinamieji Pabaltės valstybių 
— Sovietų Sąjungos paktai. 
Žino tą labai gerai ir lenkų 
emigracinė vyriausybė, kuri 
tebeveikia Londone. Faktas 
taip pat, kad tarp dabarti
nes lenkų komunistinės ir 
Lietuvos komunistinės val
džios buvo sudaryta sutar
tis dėl lenkų iškėlimo iš "ta
rybinės' Lietuvos ir lietu
vių — iš Lenkijos žemių. 
Tenka manyti, kad tikrųjų 
lenkų arba sulenkėjusių Vil
niaus krašto gyventojui šian 
dieninėj Lietuvoj nebėra, ta
čiau visa lenkų pokarinė e-
mi.gracija Europos kraštuo
se ir užjūriuose įkyriai te
bekartoja seną formulę: "Už 
atstatymą Lenkijos su Lwo-

ARM1JA NUGALfiJO MICHIGANĄ 

Vaizdas iš futbolo rungtynių taip armijos ir Michigano univer
siteto komandų. Rungtynės įvyko Ann Aibor, Mich., ir jas laimė
jo armija santykiu 211:7. Tai buvo pirmas Michigano universiteto 
pralaimėjimas per pastaiuosius trejus metus. (Acme) 

Religinis koncertas Lietuviu Bažnyčioje 

Pasaulio katalikiški] 
Universitetu Sąjunga 
Seminarijų ir Universite

tų &v. Kongregacijos dekre
tu 1948 m. birželio 29 d. bu
vo įkurta Katalikiškų Uni
versitetų Federacija. Šiuo 
laiku Federacijai priklauso 
dvidešimt šeši katalikiški u-
niversitetai visame pasauly

je. Bendromis jėgomis Fe
deracija stengsis labiau plšs 
t i Kristaus tiesą pasaulyje, 
pagerinti mokymo būdus, 
pasikeisti profesoriais ir 
moksliniais universitetų lei
diniais. 

Šiems metams K. U. Fe
deracijos pirmininku yra iš
rinktas Msgr. Honore Van 
Waeyenbergh, Liuveno uni
versiteto rektorius, o vice
pirmininku — Katalikų U-
niversiteto Amerikoje rekto
rius Msgr. Patrick J. Mc-
Cormick. 

w u i r V i l n i u m i * ' . P a s a k 
į Churchillio, lenkai nieko ne-
| išmoko, tebekartodami sa-
! vo senąsias klaidas. Tad su
sitarimas dėl centrines Eu
ropos valstybių sąjungos su
kūrimo, vargu ar bus gali
mas tol, kol lenkai nenustos 
svaičioję, savindamiesi sve
timas žemes bei miestus. 

Milijonai Dievo Garbei 
Baltimorėje gyveno tur

tingas pirklys Tomas 0'-
Neill. Jo didelius turtus val
de našle, kuri mirė 1936 m., 
palikdama turėtus milijonus 
dolerių Baltimores arkivys
kupo žiniai, kad jis pasta
tytų naują katedrą. Dabar
tine katedra buvo baigta 
statyti 1821 metais. Ji yra 

j gavusi bazilikos titulą ir 
privilegijas. 

Pranešama, kad atiduotie
ji našles O'Neill Dievo gar
bei turtai siekia $14,000,000. 
Iš jų bus pastatyta nauja 
katedra, arkivyskupo gyve
namieji namai, klebonija, 
mokykla ir mokytojoms se
serims vienuolynas. Kita pi
nigų dalis tarnaus kaip fon
das katedrai išlaikyti. 

Garbingai ir naudingai su
naudojo pamaldi našle pa
liekamus pinigus. Ji juos 
perkėlė į Dievo gailestingu
mo iždą. 

AMSTBRDAM, N. Y. — 
Rugsėjo mėn. paskutinio sek 
madienio vakare lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kuri 
yra viena iš gražiausių šia
me mieste, solistas-baritonas 
St. Liepas, operos dirigen
tas Vyt. Marijošius, ameri-
kietis lietuvis smuikininkas 
Vai. Kerbelis ir prof. J. Ol
šausko vedamas parapijos 
choras davė visuomenei pui
kų koncertą. 

Pirmoje ir antroje dalyje 
solo vargonais buvo išpildy
ta J. S. Bach — Preludio 
D-Mall ir Louis N. Cleram-
bault — Prelude (Vivace) 
ir pabaigoje Homer N. Bart-
lett — Meditation Serieuse. 
Čia Vyt. Marijošius puikiai 
ir meistriškai pagrojo, pa
likdamas neišdildomą įspūdį 
visuomenes tarpe. 

Koncerto pagrindu buvo 
, solistas-baritonas St. Liepas, 
' kuris savo stipriu-galingu 
baritonu sužavėjo publiką, 

j kurios tarpe buvo daug kitų 
į tautybių inteligentijos. Jų 
Į atsiliepimai apie lietuvius 
menininkus yra teigiami ir 

! nuoširdūs. 
Ypatingai gražiai ir jaus-

OPTOMKTR1STAS 
4701 So. Damen Ave. 

CHICAGO 9, UJU. 

r»Wf«o VALANDOS: 
Vakarais:— 

nuo 4 vai. vak. Iki • vai. rak. 

Šeštadieniai*: — 
nuo 10 vai. ryto Iki 6 vai. vak. 

išskyrus trečiadienį. 
išcuidklte N A r t i - 7-73M1 

Naujas 1950 M. 
TELEVISION 

mingai išpildyti c Franck, Dr. Anthony A. Rudokas 
— Panis Angelicus, Th. Du-
bois — Mano Dieve, kodėl 
Tu apleidai mane ir C. Sas
nausko — Skubėk prie Kry
žiaus. Iš pildant solistui 'Sku
bėk prie Kryžiaus/ smuiku 
grojo Vai. Kerbelis, jaunas, 
daug žadantis smuikininkas. 

Disciplinuotai, gražiai ir 
kruopščiai parengtas pasiro
dė prof. J. Olšausko veda
mas parapijos choras su "W. 
A. Mozart — Magnificat ir 
kun. J. Čižausko — Malda. 
Ypač Malda buvo gražiai ir 
tinkamai sugiedota. 

Žodžiu, koncertas išpildy
tas reikiamoje meno aukš
tumoje. Visuomene šįi puikiai 
paruoštą koncertą įvertino 
ne tik savo gausiu atsilan
kymu, bet ir su pageidavi
mu turėti dažniau tokių kon 
certų. Liekame dėkingi me
nininkams, laukdami naujų 
pasirodymų. Teko nugirsti,l 

kad solistas St. Liepas ruo- j 
šiasi apie spalio mėn. vidu-i 
rį pasirodyti su lietuviškų! 
dainų bei arijų koncertu. | 
Linkime sėkmes — laukia
me: 

D. K. 

"Drauge Politruke, Važiuokim Į Ameriką" 
ST. DEVENIS 
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Lietuviškasis Stalino po-
litrukas sovietų armijos ka
pitonas Tuinyla su sovietų 
repatriacine misija tebeyaži-
neja po prancūzų zoną. Drau 
gas politrukas patiria daug 
nepatogumų, kai susitikęs 
su lietuviais turi atsakyti j 
jų statomus klausimus. Lie
tuviškasis politrukas vienas 
niekur nepasirodo: jis visa
da būna su pora rusų, kurių 
vienas pulkininkas. Šitas po
litrukas beaiškindamas apie 
dabartinį Lietuvos "gerbū
vį" jau labai daug prakaito 
išliejo, bet nieko neįtikino. 

Neseniai su lietuviškuoju 
politruk-u keli lietuviai turė
jo tokji pasikalbėjimą: 

— Ar jūs save laikote lie
tuviu ar rusu? 

— Aš tikras lietuvis, bai
gęs Alytaus gimnaziją, da
bar lietuvis karininkas. 

— Jei jūs lietuvis, kodėl 
nešiojate rusų karininko un; 

formą f 
— Sovietų Sąjungoje to

kia tvarka, kad kiekvienas 
karys turi nešioti tik rusiš 
ką uniformą. 

— Kur yra ir ką veikia 
Lietuvos generolai: Vitkaus 
kas, Karvelis, Čepas? 

— «Gen. Vitkauskas gyve
na Maskvoje ir eina atsakin
gas pareigas. Gen. Karvelis 
ir gen. Čepas yra paleisti 
į atsargą ir Vilniaus univer 
sitete dėsto karinį parengi
mą. 

— Mes iš jūsų atvežamos 
''Tiesos'' matome, kad Lie
tuvon privežta labai daug 

rusų. Sakykite, kodėl jūs ne
protestuojate prieš Lietuvos 
kolonizavimą rusais ? 

— Taip, Vilniuje ir Kau
ne labai daug rusų. 

Toliau politrukas nutrau
kė temą ir pradėjo aiškinti 
kitką. 

Vienas lietuvis pataria lie
tuviškajam politrukui mesti 
Stalino tarnybą i r važiuoti 
į Ameriką. 

— Jei jūs sakote esąs lie
tuvis, tai meskite dirbęs Lie 
tuvos pavergėjams, palikite 
čia, o paskui kartu važiuo
sime į.Ameriką. Tikrai, drau 
ge politruke, važiuokim į 
Ameriką, kur nuvažiavo jau 
per 15,000 lietuvių... 

Politrukas kiek sumišęs 
atsakė: 

— Ką aš ten veiksiu.... . 
— Dirbsi kaip visi dori 

žmonės dirba ir gyvensi. Ta
da nereikės būti Lietuvos pa 
vergėjų batlaižiu. 

Politruko didele kantrybė 
pasibaigė. Jis numodamas 
ranka pasakė: 

— Jūs visi čia komitetų 
delegatai. Jūs ateinate ma
nęs terorizuoti. 

Pamatęs lietuvio politru
ko prakaituotą veidą ir dre
bančias rankas tuojau į pa
sikalbėjimą įsijungė ir ra
sas pulkininkas. 

• Berlyno rusų sekto
rius paskendo plakatuose, 
pranešančiuose apie vyriau
sybės sudarymą. Ant pla
katų tuojau pasirodė didelė 
"F", antikomunistinio pog
rindžio ženklas. 

Jau ištobulinta*/'Nekokio per
mainymo nebus per metus lai
ko. 

Pasinaudokite paveikslais, 
teatrais, nuotykiais šiuo laiku 
per televiziją. Už $199.95 jūs 
galite įsigyti naują vėliausią 
Tele vision aparatą išmokėji
mais po $3.00 i savaitę. 61 co
lio paveikslo didumas. Budriko 
sandėlyj jūs rasite didelį pa
sirinkimą Televizijų; Admiral, 
RCA, Victor, General Electric, 
Philco, Zenith, Raytheon ir 
kitų. 

Budnikas pristato į Jūsų na
mus. Dykai vidurinis prijun
gimas (Aerial). 

JOS. F. BUDRIK 
INCORPORATED 

3241 S. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-7237 

Pirmadienio ir ketvirtadienio 
vakarais krautuvė atidaryta iki 
vėlumos. 

WCFL, 1000 kil. stotys. Pasi
klausykite Lietuviška programa 
Sekmadienio vakare 5*80 Cbica-
gos laiku. 

Ofiso Tel. YArds 7-1557 
Resid. tel. REpublic 7 

1 Dr. Frank C. Kwinn 
( K V E C I N S K A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 W. 47th St. 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo S vai. iki 4 vai. popiet 
Nuo 7 vai. iki 8:10 vai. vak. Išsky 

į rus treėiad Ir ftefttad. vakarais 

Dr. W . Gibaszekas, 0D~ 
AKIŲ SPECIALISTAS 

(Kalba lietuviškai) 

756 West 35tli Street 
(Viri Union D m * ) 

Tel. Y Artis 7-7S53 (neatsiliepus) 
Saukite YIrgtnia 7-72*2) 

Akiu egzaminavi
mo specialistas. Iš
rašo t inkamus a-
kiniams atl k 1 u a 

Pritaiko prie veido 
gražius, patrauklius akiniu r imus. 

Priėmimo valandos: Pirma d., 
Antrad. ir Ketvtrtad.? nuo 10 v. ry
to iki 6 v. p. p. ir « v. iki 9 v. 
vakaro. Trečiad. ir Penktad. 1 v. iki 
t v. vak. ir ftaatad. n u o 10 v. ryto 
iki 5 vai. p. p. _ 

SHtas ofiaas »45 W. Slst St. 
Priėmimo valandos: Trečiad.. Pen
ktad. ir šeštad. nuo 6ai. vak. iki 
fl vai. vakaro. 

Alds 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smefana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1831 So. Ashland 
Avenue 
VALANDOS: 

Pirniad., Antrad., Ketvlrtad., 
Penktad. »:30 Iki 19—1:30 

iki 8:00 
Trečiadieniais uždaryta 

A.>tadieuiaK 9:30 Iki 12 — 1:30 
iki 4:00 P. M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CAnal 6-0523, Platt Bldg. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4140 So. Ashland A v ©no* 

[ Antra* aukitaa) 
OffcM Telefoną*: YArda 7-OSM 

Jei n ea t atliepia aaukite-
Rea. TeL: Mldway S-28M 

OFISO VALANDOS. 
Nuo 1* iki 13 vai. ryto. M M * tau « 
V»L popiet; KUO T nu S:f« vai. vak 

a DUO l t iki U vai. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antrad., Ketvlrtad. Ir Penktad. 

VAL.: 10-12 ryte; 2-6. 7-9 P. M. 
8147 S. Hals \ed St., Chicago 

PUmad.. Trečiad. Ir •eatadleniala 
Valandos: I—I popiet 

Dr. F. C. VVinskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marquette Bd . 
Ofiso TeL: PRoepeot 6-6446 
Rea. TeL: HEmlock 4-3150 

VALANDOSi 
Nuo s UU 4 popiet: I Iki t mk: t* 

TVê iadlenlaia patai tu tarti 
O f i s o T e l . : GRoveh iU 6-1321 

Dr. Edvvard B. Muraskas 
GYDYTOJAS IR CBJRUBGAS 

5452 So. Kedzie Ave. 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kaadien nuo 1:0# iki 4:«o Ir 
nuo 7:00 iki 9:0t vai. vak. 

de«tad., nuo <:00 iki 4:00 vai 
Trečiadieniais — pagal vutarim*. 

Redden. TeL: HEmlock 4-5532 

Ofiso TeL YArda 7-5131 
Resid. TeL DAaube 4 - 1 1 M 

Dr. T. Gudauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ATTOARfi OFISĄ A D R E S U : 

; 756 W. 35TH STREET 
Ofiso vai.: nuo 1-t ir 4:10—8 vai. 
Antradieniais ligranlus prAma tiktai 

i i anksto susitarus 
Jei neatsilieps l ie telefonai, laukite: 
KEnwood 4-5107; Vlnoennes *-StOO, 

Bmerg.: TeL KEdale 5-2868 

Dr. Emily Y. Krukas 
Q\ DYTOJA IR CHIKLBOl 

4146 Archer Ave. 
CHICAGO, ULLINOJS 
TeL LAfayette *S116 

• a i . : pirm., antrad.. ketv.. 11—S:lt 
Ir « - t vak., peokt ir *ast 11 - ! : • • 

6234 Archer Road 
ARGO, ILLINOIS 

TeL SLMMIT 1580 
• a i . : pirm., antrad. ir ketv. t - l v.v. 

trečiad.. penkt. Ir sei lad. I I v.v. 

DR. A. JBfKiflS 
PBYSICIAJI 4% Sl'ROEON 
(LJBrrUVI8 OYDYTOJA8) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo t -4 p.p. Ir 7:11-1 

Aeštadlenlais nuo 1-4 popiet 
Trečiad. ir Bekmad. uldaryts 

Ofiso TeL — PBapeot 
Rea. TeL: Ylrclnla 7-1411 

TeL GRo. 6-1880 (Ofiso h namQ) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
P H Y S I C 1 A N s a l 8 U E O E O N 

^Lietuvle Gydytoja*! 

8925 We*t fiBih Street 
• A L A N D O S : 1—I popiet, 1:1 

1:11 vakarais. Trečiad. Sagai sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. IVestern Ave. 
Telefonai: 

Ofiso — HEmlock 4-684* 

• • L A N D O S : Trečiadiaa, ir Aeits 
dieni pagal suaitariuią; kitomis die 

aomls nuo 2 iki 4 popie t 
T—f 

Ofleo teL Vlrglnla 7-1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Areber Avenoe 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdica nuo 1:40 iki 1:04 vaL 
Irtč lad. ir Sekm. tik susitarus. 

Ofise teL GRoveMH oVMM 
Rea. teL Hliltop 6-1560 

Dr. A!exander J. Javoii 
(JOVAIAAS) 

GYDYTOJAS IR CHRURGAA 
2423 W. Marąuette Bd. 

OFISO • A L A N D O S 
• u o S iki 4 valandos popiet. 

Ir nuo 7 Iki I vai. vakare. 
Trečiadieniais Ir I»JB¥S*»***»*I 

pasai sutartie*. 

Platinkite dien. *4 Draugą'' 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TeL: Vlrglnla 7-6583 Dr. Strikol 
DR. BIE2IS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Bd. 

ta laadoa. 1-1 popiet Ir 7-1 v. vak. 
rvecladienlals Ir Šeštadieniais ofisas 

yra uldarytaa, 
«^tad. tik nuo 1—1 rmL popiet 

REZIDENCIJA 

1241 West 66th Plaoe 
REpublic 7-7868 

4 T M T O J A J , m 
«*M6 B. AihĮand Avių OHlens* 

reL CAnal 6-0257 
TeL PRoepeot 6-6656 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Bo. Halsted 8 1 
)t«kWH)a; 6666 S. Artealaa Ava. 
VALANDOS: U • . ryto Iki I w^ 

6 Bd 9 jnL rakare. 

OFASKi 
n u o 1-4 ir 4 - 1 : trec.. se i tad. Ir 

Sekm. tik pacai sutarti 
Ofiso Trlrtrssan- TArds 1-41*7 

Na*a« Telefonas: PRospec i 4-1410 
Jei Beatsakys vlrtmlnSCl t e l s f e s s l 

t kU*wev S-USMM 

Dr. I. E. Makar 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11760 So. Pane l i 
TeL:: PUllman 6-8217 

VAJLANDOS: 

• 

6858 So. Talman Ava. 
Rea. TeL: GRovehiU 6*6617 

!5OfOce TeL: HEmlock 4-4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C60RUBGA8 

2423 Wert Marai^tta Bn*u» 
OFISO TAIJLNFOe: 

Nuo I Iki 4 ir nuo T M • vakare 
Trečiad. Ir ftefttad. «**lt*rus 

Platinkite <iien. «T>RAUGĄ" 

Prancūzija Nori 
lOeOOONauįu Kunigų 
Garbinga buvo Prancūzija 

pereitame šimtmetyje. Jos 
misijonieriai dirbo naudin
gą darbą Dievui, žmonėms 
ir savo tėvynei. Bet valdžio
je įsigalėjo betikybinė dva
sia. Iš katalikų buvo atim
tos mokyklos, jose panaikin
tas tikėjimo dėstymas. Vy
riausybė uždare vienuolijas, 
atėmė jų turtus, išvijo iš sa
vo krašto. 

Praėjo 47 metai. Buvusių 
tautos vadų anūkai neša da
bar visą dvasinės negerovės 
naštą. Prancūzijai trūksta 
kunigų. Trylika tūkstančių 
parapijų neturi savo kuni
gų. Verktinai reikia skubiai 
gauti bent 10,000 naujų ku
nigų. Prieš 26 metus prasi
dėjęs dvasinis tautos atgi
mimas karo metu pakriko. 
Dabar iš naujo bandoma su
rasti naujų pasaukimų į ku
nigus, nes du trečdaliai ka
talikiškos tautos kenčia dva-
sinj badą. 

SKELBKTTCS 'IBRAUGE" 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

ESS4 S. Oakley Ave^ Chicago 8, 111., Tel. Vlrginla 7-4640; 7-6641 

Bntered aa Becond-Ciaaa Matte M are h II, 1911 *t Chicago. IlUnoU 
Under tne Act of Marcn t, 187* 

Publlshed daily. ezcept Sundara, 
by the 

LlthuanJan Cathollc Presą So^JrtT. 
•fember of the Catholic Press Asrn 

"M \m r i p 11 >n Rates: 
•7.00 per year outslde of Chicago: 
18.00 per year in-Chicag-o & Cicero; 
|7.00 per year in Canada 
Foreign $10.00 per year. 
Prenumerata kaina Chlcagoje Ir 

CiceroJe per pa-14: 
Metams *8 ft0 

Pusei Metų 84.60 

Kitur Jungt. *••««*!». Ir Kanadoje: 
Metama 87.00 
Pusei Metu 84 08 

l i p n i u o s e : 
Metama 810.08 
Pusei Metu 85 08 
Pinigus reikia sigsti PaAto Money 

Orderiu su užsakymais. 
Skelbimu kainos bus prisiunčiamos 

tuo Jaus, eavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIEN. "DRiUOE" 

Dar Dideli Darbai Laukia 
Didelius darbus yra padarę lietuviai išeiviai Ameri

koje. Apie lietuvių organizacinį talentą ir sugebėjimus 
iškalbingai sako šimtai parapijų, draugijų, mokyklų, 
desetkai laikraščių, vienuolynai, aukštesnes mokslo į-
staigos, ligonines. Visos tos lietuvių kultūrines įstaigos 
kainavo šimtus milijonų dolerių. Tuos pinigus per pus
šimtį ir daugiau metų sudėjo ne kas kitas, o tie patys 
lietuviai išeiviai, darbininkai, iš savo sunkiai uždirbtų 
centų. 

Mes negalime visiškai ramia širdimi lankyti lietu
viškas bažnyčias, siųsti savo vaikus į lietuviškas mo
kyklas, ligonius į lietuviškas ligonines, senelius į se
nelių prieglaudą. Mes privalome prisidėti prie šių įstai
gų išlaikymo. Prisidėti, kas tik kuom ir kaip galime. 
Ir dar daugiau. Mes privalome aktyviai įsijungti ir į 
tas organizacijas, kurios savo užsibrėžtų tikslų dar 
toli gražu nėra atsiekusios, kurių darbai nemažėja, bet 
didėja ir kurios šaukiasi talkininkų, aktyvių darbuo
tojų. 

Čia turiu galvoje pirmoj eilėje Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjungą. 

ŽODIS TAPO KŪNU 
Kai lygiai prieš 10 metų L. R. K. Labdarių Sąjunga, 

vadovaujama ypatingai šiam darbui p&sišventusio jos 
dvasios vado ir statybų komiteto pirmininko kun. A. 
Linkaus, turėdama vos 9 dolerius ir 17 centų kasoje, 
ryžosi praditi statyti seneliams prieglaudą, tai daug 
kas tada laikė šį užsimojimą neįgyvendinama svajone. 
Atsirado ir tokių, kurie šį darbą trukdė, jį sabotavo ir 
intrigavo. O tačiau pasiryžėlių darbas, kurį laiką karo 
sukliudytas, buvo padarytas, jų žodis tapo kūnu. 1947 
m. liepos 4 d. į Labdarių ūkį (Holy Family Villa, Or-
land Park, 111. — McCarthy Road ir 123rd St.) suplau
kė apie 20,000 lietuvių dalyvauti seneliu rūmų pašven
tinime bei jų atidaryme. 

Neužtenka iškelti, suminėti ir džiaugtis pasišventėlių 
darbais, bet reikia juos ir paremti jų sunkiame darbe. 

Prie labdarybės darbo prisidėti prašomi ir kviečiami 
taip pat naujieji ateiviai — buvusieji tremtiniai. Jūs 
buvote remiami, gelbstimi, dabar prisidėkite prie kitų, 
lietuvių senelių ir našlaičių rėmimo ir gelbėjimo darbo. 

ATSIMINK LAPKRIČIO 20 DIEN4 

Lapkričio 20 d., Ciceroje, Šv. Antano parapijos sa
lėje, įvyks metinis Labdarių Sąjungos seimas. Jis turės 
svarstyti, galvoti ir rūpintis kaip sukelti lėšas ir pra
plėsti senelių prieglaudą, kuri dabar užlaiko beveik šim
tą lietuvių senelių, jų tarpe ir keletą buvusių tremtinių, 
ir nedelsiant pastatyti našlaičiams prieglaudą. 

Dabartinių pastatų, toli gražu, nebepakanka. Turime 
per 50 senelių, kurie prašosi, šaukte šaukiasi, globos. 
O nėra kur jų patalpinti. Turime apie 300 senelių pri
siglaudusių svetimųjų) globos namuose. Jie daug mie
liau norėtų savo saulėlydžio dienas praleisti tarp sa
vųjų, švelnioje lietuvaičių seselių kazimieriečių globoje, 
girdėti lietuvio kunigo-kapeliono paguodos žodį. 

Turime ne vieną desėtką lietuvių našlaičių. Pastaty
kime ir jiems jų globos namus, duokime jiems lietu
višką, jaukią pastogę, kuri bent dalimi atstotų jiems 
jų netektų tėvų. Tegu ir jie išaugs pavyzdingais žmo
nėmis, Dievo ir tėvynės mylėtojais. 

Tat kviečiame visus į labdarybės darbą. Ateikite ir 
prisidėkite. (Adresas: Kun. A. Linkus, 4557 So. Wood 
St., Chicago, m.). — Dr. Gr. VI. 

Molotovas Kaltas Del Titizmo 
Kada buvo 1945 metais pasirašytas tarp Sovietų ir. 

Jugoslavijos draugiškumo paktas, kurį visai neseniai 
Stalinas sudraskė, Molotovas ta proga pasakė iškil
mingą kalbą, kurios kai kurias vietas verta šiandien 
priminti. 

Pasakęs, kad jugoslavų ir rusų^tautoms atėjo seniai 
lauktoji diena, jis pabrėžė: 

"Mes padavėm vieni kitiems ranką, kad tuo padarius 
galą garbingo išsilaisvinimo karui ir kiekviena tauta 
dabar savo fasonu galės žengti tautinės nepriklauso
mybės ir laimės keliu". 

Molotovas tada pasakė: "Kiekviena tauta savo fa
sonu". Vadinasi, tada jis pripažino, kad Tito galės pats 
pasirinkti kelią į geresnį socializmą. 

Kai Tito ėmė žengti savu keliu, tai ponui Stalinui 
nepatiko... 

• 
Visi Esate Kviečiami 

Amerikos Lietuvių Taryba praneša, kad lapkričio 4 
ir 5 d., 1949 m., New Yorke, N.-Y., yra šaukiamas Vi
suotinis Amerikos Lietuvių Kongresas. Primindami a-
pie tai, dar kartą kviečiame visas Amerikos lietuviškas 
organizacijas — draugijas, kuopas, klubus — ir paski
rus veikėjus kuo gausiausiai jame dalyvauti. 

Šio kongreso tikslas: pareikšti Amerikos lietuvių or
ganizuotos visuomenės vieningą nusistatymą Lietuvos 
atžvilgiu; užprotestuoti prie! nekaltų Lietuvos gyven
tojų masinį naikinimą; pareikalauti J. A. Valstybių 
vyriausybę bei Jungtinių Tautų organizaciją imtis griež
tų ir skubių žygių Lietuvos okupanto neteisėtiems veiks
mams sustabdyti ir priversti jį išsinešdinti iš Lietuvos 
žemių; sustiprinti Lietuvos vadavimo akciją. 

APŽVALGA 
Kaip Sovietai įsivaizduoja Prancūziją? 

Paskutiniame "Krokodil", sovietų juokų žurnale, vie
nas iš korespondentų stengėsi atvaizduoti Paryžiaus 
gyvenimą. Jis rašo, kad Prancūziją užplūdo amerikie
čiai ir visi prancūzai, kurie nenori bendradarbiauti su 
naujuoju okupantu, yra priversti badauti. Anot jo, 
Prancūzija negali maitintis nylon kojinėmis, kramtoma 
guma ir skutimosi peiliukais. 

Prancūziška duona esanti sumaišyta su kukurūzais 
(deja, tas buvo prieš dvejus metus, kada rusai buvo 
pažadėję atsiųsti šimtus tūkstančių tonų kviečių, bet 
kuriuos prancūzai niekada nematė). Knygynai užversti 
amerikoniškų autorių knygom, kuriose aprašomi nusi
kaltimai, prievartavimai, plėšimai. 

Gi kada sovietiškas reporteris sėdo lėktuvan, vienas 
Thorezo draugų, atnešęs jam mažą pakietėlį konservų 
su arklio mėsa, kuri importuota Marshallo plaho sąs-
kaiton! 

Kalbant apie arklieną, tai reikia pasakyti, kad ji val
goma ne iš bado, bet iš pamėgimo, taip kaip ir varlės, 
kurios yra daug brangesnes už kiaulienos kotletą. Prieš 
karą Lietuva nemažai arkliui parduodavo Prancūzijon 
mėsai ir tada juk Prancūzija gyveno geriau už kitus 
kraštus. Paryžiuje jau nuo seno yra specialios mėsinės, 
kuriose telaikoma tik arkliena, kuri reikia pripažinti 
yra labai skani. 

• 
U Pasakė Žurnalas "The Sijjn" 

Pereitą vasarą, liepos 14 d., Washingtone buvo svars
toma, ar paskolinti Ispanijai 50,000,000 dolerių. Val
stybės sekretorius Acheson buvo tam griežtai priešin
gas. Jis pareiškė, kad tuos pinigus galima daupr geres
niam tikslui sunaudoti. Rugpiūčio 29 d. Jugoslavija 
prašė paskolinti 25,000,000 dol., tuo pačiu būdu kaip 
Ispanija — per Eksporto-importo Banką. Acheson pa
lankiai priėmė Jugoslavijos prašymą, nes tie pinigai 
padėsią Jugoslavijai atsilaikyti prieš ekonominį Mask
vos boikotą. Kaip žinome Jugoslavija paskolą gavo. 

Ryšiumi su tuo įvykiu, žurnalas "The Sign" štai ką 
sako: 

"Atrodo, kad p. Acheson manymu, paskola Jugosla
vijai reiškia geresnį pinigų sunaudojimą, negu paskola 
Ispanijai. Tai tik atskleidžia sauvališką, bailią ir veid
mainingą mūsų užsienių politiką, kuri pastarųjų de
šimt metų bėgyje vis giliau ir giliau klimsta į poli
tinio bankroto balą". 

įsidėmėtinas Sprendimas 
Apaštalų Sosto Dekretas (liepos 13, 1949) paskelb

tas Actą Sedis Apostolicae oficialiame leidinyje ir smer
kiąs komunizmą, skelbia visiems tikintiesiems įsidė
mėtiną sprendimą: 

— Ar katalikas gali legaliai spausdinti, platinti ir 
skaityti knygas, žurnalus, laikraščius ir brošiūras, pla
tinančias komunistų doktriną, arba rašinėti į tokius 
leidinius? ' ! I' r H " i V ^ H ^ Į 

— Ne, tai yra pasmerkta Kanonų Kodekso 1399 ka
nonu, kuris draudžia eretiškus leidinius. 

Toliau tame pačiame dekrete pabrėžiama, kad ka
talikai, kurie "laisva valia ir be prievartos" laužo šį 
nuostatą, negali būti prileisti prie šventų sakramentų. 

Žurnalas "Lite", spalių 10 d. laidoje turi įdomų 
straipsnį: "Darkness in Budapest". Tame straipsnyje 
pasakyta, kad Vengrijos aštuonių žymių komunistų 
teismas ir prisipažinimai buvo suruošta, kad parengus 
kelią nutraukti sovietų santykius su Titu. Straipsni* 
pavaizduotas aštuonių nuteistų komunistų paveikslais 
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TREMTINHl YRA 
DVYLIKA MILIJONU 

K. BITIKAS 
Tarptautinio Nusikaltimo 

Kaina 
Potsdamo sutartis, bau

džianti už atskirų asmenų 
nusikaltimus ištisas tautas, 
sudarė tai, kad Vokietijoje 
atsirado dvylika milijonų 
tremtinių: vyrų, moterų ir 
vaikų. Tai tarptautinės su
tarties padariniai. O visgi 
iki šiol nesudaryta tarptau
tinės įstaigos, kuri padoriai 
išspręstų tremtinių klausi
mą. Atskirų valstybių gai
lestingumas apima vien da
lį. Daug padarė J. A. V., nu
tarusios priimti 205,000 žmo 
nių Amerikon. * 

Msgr. E. E. Swanstrom 
grįžo neseniai iš Europos. 
Jis aplankė Vokietiją, Aus
triją, Italiją ir Prancūziją 
ir pamatė, kiek vargo ken
čia visai nekalti žmonės. Jo 
paskelbtomis žiniomis, J. A. 
V. įsivežė, viso 86,000 žmo
nių, kurių 25,000 atvyko per 
katalikų sudarytą organiza
ciją. Dabar kas mėnuo at
plauks po 17,000 tremtinių, 
kol išbaigs įstatymu, numa
tytą skaičių. 

O kas toliau? Kas bus su 
likusiais? Jie yra didelė naš
ta Europos vakarų valsty
bėms. 

Kai prel. Swanstrom buvo 
pas Šv. Tėvą Pijų XII, pa
tyrė, * kad popiežius yra la
bai susirūpinęs tremtinių 
būkle; jis pareiškęs vilties, 
kad valstybių vadai ras sėk
mingų priemonių, kad Euro
poje įvyktų tikroji taika. 

"Drauge tilpo žmonių są
rašai, kurie prašo buto ir 
darbo garantijų, kad galėtų 
atvykti į J. A. V. Padėkime 
vargo broliams. Nelaukime 
nė dienos. Juk Vokietijoje 
yra pasilikusių lietuvių a-
pie 20,000. Teatvažiuoja vi
si. 

Dabartine Ispanų Jaunimo Misija 
K. PATALAVK'IUS 

Mūsų Korespondentas Ispanijoje 

Ištremtų Katalikų 
Vargai Vokietijoje 

Neperseniai buvo Vokieti
jos vyskupų konferencija 
Fuldoje. Pasitarimų proto
kolas yra paskelbtas spau
doje. Jungtinis vyskupų laiš 
kas tikintiesiems atidengė 
nepaprastus katalikų vargus 
Vokietijoje. II rytų Vokie
tijos ir Prūsų išvarius gy
ventojus, viso 12 milijonų 
žmonių, kurių tarpe apie še
ši milijonai yra katalikai, 
vakarų Vokietijai susidarė 
nepaprastų sunkumų. Net 
dabar yra 48 sričių po 2,500-
4,500 žmonių katalikų, ku
rie yra taip susigrūdę, jog 
nėra vietos koplytėlei, nėra 
patalpų, kur būtų galima 
laikyti švč. Sakramentas. 
Iš tų šešių milijonų tremti
nių katalikų, keturi milijo
nai gyvena tarp protestan
tų, kas dar labiau pasun
kina padėtį. 

Ir visa tai padaryta Pots
damo susitarimu, nusiku-
džiant Maskvos norams. Ir 
vokiečiai ir visi kiti velka 
nelengvą padarytos klaidos 
naštą. 

Medžiaginis tautų ar pavie
nių asmenų žlugimas, nors 
ir baisus, tačiau nėra toks 
pražūtingas, kaip dvasinis 
ir moralinis merdėjimas ar 
visiškas prasiradimas. Daug 
kur dominuoja šis dvasinis 
sunykimas, tačiau, noroms 
ar nenoroms, laukiama dar 
kažko baisesnio ir skaudes
nio iš galimos naujųjų bar
barų invazijos, kuri, dauge
lio nuosaikiai dalyką sve
riančių nuomone, bus nepa
lyginamai už kurią nors ki
tą Renksmingesnė visai žmo
nijai, bet labiausiai mūsų li
guistai Europai. To pasėko
je, daug kur katalikiškuose 
kraštuose imima ne tik ati
džiai sekti bendrąją tauti
nio ir pasaulinio palūžimo 
ir išsigimimo verpetą ir 
priežastį, bet kartu stengia
masi visomis jėgomis už
bėgti tam baisiam marui už 
akių, pakol dar įmamoma. 

Reikia Stoti Kovon 
Ispanijoje daug kalbama 

ir daug rūpinamasi tautiniu 
ir bendrai pasauliniu doro
viniu likimu. Ką tik užsi
baigusiame Ispanijos jauni
mo Katalikui Veikimo kon
grese, be kita ko, pasaky
ta: "Mūsų laikais susipra
tęs katalikas turi būtinai 
stoti į kovą su tikslu, kad 
patraukus į tiesų doros ir 
religijos kelią ne vien neti
kinčius, bet kartu ir tuos, 
kurie iš apsileidimo ar blo
gos valios klajoja tamsybė
se ir dvasios tyrlaukiuose 
bei morališkai pūsta. Po to, 
atnaujinti praktiškame sa
vo ir artimo kasdieniniame 
gyvenime nuodugnų ir in
tensyvų, sulyg Evangelijos 
dėsnių, kiek galima pritai
kintų moderniųjų laikų rei
kalavimams, vidujinį ir iš
orinį sklandų krikščionišką
jį gyvenimą. Praktiškai ir 
teorijoje susipratusių ir ne
nuilstamai pirmose eilėse 
kovojančių katalikų skaičius 
palyginus — negausus, už
tatai ši mažuma, jei nori 
padėti dvasiniai ir morali
niai atkurti bado, karo ir 
visokių kitokių nelaimių nu-
teriotą žmoniją, privalo pa
klusniai ir kruopščiai sekti 
Dieviškojo Mokytojo pėdo
mis ir savo darbais ir žo
džiais įrodyti, kad ši katali
kiškoji mažuma — darbšti, 
pavyzdinga ir patvari krikš
čioniškojo mokslo įgyvendi
nime nuo karo sužalotuose 
kūnuose, bet ypač sielose". 

Už. Artimo Meilę 
Antroje vietoje kongresas 

pasisako už artimo meilės 
praktišką įgyvendinimą, tiek 
savo, tiek pasaulinėje sfero
je. Socialinis katalikų veiki
mas, sako, niekuomet netu
rėtų apsilenkti su katego
rišku ir aiškiu Kristaus įsa

kymu — Mylėk savo artimą 
kaipo patsai save... Reiškia 
jam padėk, tiek dvasios, 
tiek kūno reikale, vengiant 
egoizmo, išnaudojimo, suk
tybių ir panašiai. Po to, 
kongreso programoje išsa
miai buvo gvildenamas mo
ralinio pakilimo, religinio 
išsilavinimo ir intelektuali
nio jaunuomenės paruošimo 
reikalas. 

Ispanijos katalikai mato 
j ir netolimiausioje praeityje, 
: labiausiai savo pilietinio ir 
: antikomunistinio karo metu, 
turėjo gražios progos kons
tatuoti, kad tik ten tilpo 
komunizmo nuodai, kur trū
ko religinio bei dorovinio 
susipratimo, užtat jiems ir 
rūpi visokiais būdais steig-

,ti ir remti viešąsias ir pri
vačias visų rūšių mokyklas 
ir reikalauti padidinti reli
ginę kultūrą, kur būtų die-

įgiami jaunimo sieloje ne
pamainomi Evangelijos ir 
katalikšikosios moralės dės-
niai. 

Bažnyčios Priešas 
Apgailėjo Klaidas 

Dr. R. Martinez, kuris 
prieš 32 metus paveikė, kad 
Meksikos konstitucijoje bu
vo įdėtas straipsnis, kuriuo 
mokyklos buvo atimtos nuo 
Katalikų Bažnyčios ir pas
tarajai buvo draudžiama kiš
tis į auklėjimo reikalus, mi
rė šiomis dienomis Guada-
lajaros ligoninėje. "Aš noriu 
gyventi ir mirti pilna širdi
mi susitaikę su savo motina 
Katalikų Bažnyčia", buvo jo 
žodžiai, tarti į ligoninės dva
sios vadą. Guadelupas para
pijos klebonas buvo liudinin
ku Martinezo atsižadėjimo 
visų klaidų ir atpalaidavo jį 
nuo visų bausmių, karias 
Martinez buvo užsitraukęs 
veikdamas prieš Bažnyčią. 
Čia jis buvo pakrikštytas ir 
jo moterystė legalizuota. Kai 
priėmęs šv. Komuniją jis 
buvo kapeliono ir apylinkės 
atsilankiusių žmonių sveiki
namas, jis tarė: "Tat yra 
svarbiausia mano gyvenimo 
diena". 

Po kelių dienų jis mirė. 
Bet prieš mirtį j i s paliko 
štai kokio turinio raštą: "Aš 
atsižadu ryšių su masonais 
ir visų savo formulių ir ma
terialių veiksmų prieš Ka
talikų Bažnyčios teises. Aš 
atšaukiu visus raštus, ku
riais galėjau įžeisti katalikų 
tikėjimą. Nuo šios dienos 
esu pasiryžęs laikyti tvirtą 
ryšį su Bažnyčia ir niekuo
met nuo jos neatsiskirti". 

Dr. R. Martinez buvo įsta
tymų ruošėjas ir diploma
tas, žinomas ir kaip žurna
listas slapyvarde Rip-Rip 
žurnalistų tarpe. 

— Dr. J. J. 
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• Suomijos Darbo Fede
racija priėmė atgal dvi uni
jas, kurios buvo išmestos iš 
narių už nepaklausymą su
silaikyti nuo streiko, kurį 
norėjo sukelti komunistų 
agentai. Dabar tos unijos 
pasižadėjo nebelaužyti Dar
bo Federacijos drausmės 

statuto. 

Klausykite ką sako VIENINTELE LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMA 

1 1 1 / \ | \ \J U I \yj Trans,iu°iama KASDIEN 18 m. 
4$ Q Įsteigė komp. Antanas 

*b^. Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitienė. 

8 PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekvieną vakarą 9:30 vai. 
Sekmadieniais 1:00 vai. p.p. 

Ketvirtadieniais 
Extra Programa . . . . 7 iki 8 • . • . 

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

6755 SO. VVESTERN AVE., CHICAGO, ILIi 
Telefonas — GRovehiU 6-2242 
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SVEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

» 

R a š o D R. R A C K U 8 
4204 Archer Avenue, Chlcage 

IŠŠAUKIMAS 

SAUGOK SAVO AKIS Kai kūnui pristinga vita
mino "A", akys pradeda 

Yra baisu, kai žmogus ne- t r a j £ k a n o t į į r regėjimas silp 
tenka regėjimo. N e l a i m e i ^ T a j g i l a b a i s v a r b u v a l g y . 
žmogui, kai jo akys ąps i lps- t i t o ^ m a i s tą , kuriame ran
tą. Saugokite savo akis! 

Akiu sveikatingumo klau
simas yra labai svarbus ir 

dasi vitamino "A". 
Apžlibti galima greit, bet 

nusilpnintas aki s pagydyti 
platus, o trumpame straips- j a u n e t a i p lengva. Kas jau
nyje viską išdėstyti įssa-• Inysteje savo akis pataupys, 
miai yra neįmanoma. Tad , t a g 8 e n a t V e e sulaukęs džiaug 
tik pačius svarbiausius akiui s i s k a d g a l ė s ^rjraugą" pa-
higienos dėsnius čia patiek- ska įtyti . 
siu. 

CLASSIFIED, HELP VVANTED ADS 
BUSINESS SERVICE 

Nauji ir Vartoti Aliejiniai Pečiai 
ir Gaziniai Pociai 

Apartmentlniams pastatams ir 
namams. 

Ttkri bargenai. Viskas garan
tuota 

OIL B l i R N E R EXCHANfcE 
7;i:i \V. Washington Street. 

Daktaro Atsakymai 
l Klausimus 

Capt. Fred. M. Trapnell, karo 
laivyno aviacijos bandymų stoties 
Pawtuxet River, Md., viršininkas, 
pakviestas padaryti pareiškimą 
Atstovų Rūmų ginkluotųjų pa
jėgų komitetui, išsaukė karo avia
ciją bandymui. Jis sako, kad nai
kintuvai gali lengvai pasiekti ir 
numušti B—36 bombonešį. Po to
kio bandymo butų sulaikytas tų 
bombonešių gaminimas, kaip vi
siškai nepraktiškas ir labai daug 
kainuojantis, sako, jis. (Acme) 

Žiemos metu, kuomet die
nos yra trumpos ir tamsios, 
daug skaitymo, rašymo ir 
smulkių darbelių tenka at- Atsakymas O. M. — Bar-
likti prie lempines šviesos, bituriniai vaistai yra pavo-
Todel žiemos metu akys la- !jingi sveikatai ir jų vartoti 
biau varginasi ir to pase-, be daktaro priežiūros nie
koję regėjimas'silpsta. |kam nepatartina. Pamėgink 

Apie 80 nuoš. galvos skau- j tamsiia paimti šiltą (ne karš 
dėjimo paeina nuo akių nu-j tą) vonią i r išgerti šilto pie-
varginimo. Apie 50 nuoš.Ino prieš eidamas gulti, tai 
nervų ligų, neurastenijos, I gal galėsi geriau pamiegoti 
isterijos, blogo vidurių virš-1 Atsakymas R. D. 
kinimo ir daugybe kitų ligų sių-> darbas yra sunkus, ne 
paeina nuo nusilpusių akių.; pelningas ir kartais labai 
O kad nenuvargintum ir ne- nedekingas Reikia turėti ge 
nusilpnintum akių, įsidėmėk s v e i katą ir stiprius ner-! Programoje dalyvauti nega

lėjo atvykti. Juo s skubiai iš
kvietė bevykstanti A. L. T. 

COLI.MBIA ROOFING CO. 
8319 So. Morgan St. 

Tar-gravel and asphalt stogų den
gimas. 

Shett metai darbaa. 
Prieinamo* kainos. Greitas patar

navimas. Dykai apskaičiavimai. 
Pašaukite YArds 7-0706, neat

siliepus pašaukite LArayttte 
3-4557. 

MELANDER & SON 
General Carpcnters 

Kepairs — Porchea — Dormera. 
Cablnet work — "Knotty Pine" 

Recreatlon rooin, etc. 
Estimatea cheerfully given. 

GRovehill 6-3931 — . if no ansuer 
Call FRontier 6-3911 

2551 \V. .M>ili St. 

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

"Draugas*' Agency 
28 E. Jaekson Blvd 

WEbster 9-8196 

$100 BALF-o SEIMUI 
NORTH SIDE. — BALF-o 

^ j u !4-to skyriaus piknikas pra
ėjo sėkmingai. Gauta gra
žaus pelno. Menininkai, ku
rie buvo pasižadėję pikniko 

Statytojai — Nuosavybių 
Savininkai! 

Taupykite — Taupykite — 
Taupykite. 

Užsakykite tiesiog iš Quarry 
• Lannon Stone. • Flagstone. 
• Concrete Block. 

Pašaukite Winnetka 6-2936 
arba Man - Bol Mill YVorks. 
VVheeling 104. 

sekančius patarimus: Į VUS^ k a d galėtum ištverti to-
Niekad neskaityk, nėra- I, profesijoje. Nepatariu. 

syk ir nesiuvinėk prietemo- f a m s f 0 s d,ukteriai, jei nėraj konferencijaVienok T 
je, be geros šviesos. : s t i rf s i e k t i t o s p r ofesijos.! f a

u
b a l e l l u l r ^ N o r t h S l d e **! 

Niekad nedirbk smulkaus I d e a l į F
č i a teko - puikiai ir meniskai 

darbo prie mirgančios švie- k a n k a paskaitė Neles Mazalaites 

R1TE-WAY ROOFING CO. 
D E R V A — ŽVIRGŽDAI — 

ASPHALT 
STOGU DENGIMAS—SHINGLES 

P E R D I R B A M E ir 
ATNAUJINAME. 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS 
2639 S. Kedzie A ve. BI. 7-1212 

sos 
paskaitė 
vieną novelę Radvilienė, 

Niekad nežiūrėk stačiai Atsakymas P. C. Ne- tremtinė, Lietuvoje buvusi 
saulę ar į saulės atspindį tiesa, "valakiški" riešutai! mokytoja. O artistas K. O-
nuo vandens ar blizgančio (walnuts) nepaveikia krau- želis deklamuodamas vieną 
daikto niekad nežiūrėk j jagyslių ir nuo jų arterijos-
skaidrią šviesą. klerozė neatsiranda. Kurie 

Neskaityk knygų ar laik- apie tai teigė, nei pagrindo 
raščių gulėdamas. . n e i f a k t u - neturi. 

Neskaityk smulkaus ras-
to važiuodamas gatvėkariu 
ar autobusu. 

Kai tik akys kiek pavargs
ta ir norisi jas patrinti, tuo
jau sustok skaitęs ar smul-

Popiežius Prašo 
Paremti Misijas 

Kazio Inčiūros eilėraštį nu
kėlė visus į ten, kur bakūžė 
samanota, kur upeliai jau 
išdžiūvo... Tai be abejo jau
na, bet stipri beauganti me
ninė paj§ga. Vietoj atstovo 
ir sveikinimo BALF-o suva
žiavimui pasiųsta šimto do
lerių auka. 

Herc's Your Chancc 
Buy one our half aere lots for 

$795.00. $50.00 down. '$5.00 month-
ly. Near schools and shoppingr. 17 
miles North Wt>st. When lot is paid 
we can build a home for you; pay 
just llke rent 

Albany Ileal Estą te 
4540 N. Kedzie Irvings S-013N 

• BUSINESS SERVICES 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

» 
on radios, Televiaions, 

Refrigerators, VVashing Machines 
and furniture. 

See us before you buy. 
We also nave a few used refri
gerators, washers and vacuum 
cleaners priced as low as $15.— 
Come in to the top house for 
values and see for yourself. 

Mes paimsime sena iosq 
preke Iškeitimui 

A. C. Novak s: Sons 
3428 West 63rd S t 

Tel. REpubUc 7-2650 
CHICAGO 29. DLL. 

R E A L ESTATE 

VIC. 77TH AND N O R M A L 

10 Hm. fmmc, auto. heat and hot 
water! Encloeed "porch^s; 50 fl. lot. 

Ideal for roomin»? house; 
2 kitehens and some furniture. 
Full price $10,750. 

A. R 1 D D E R H O F F 
* I Itiam:!. 4-9413. 

$4<MHH>.— \ertė*. 9 kamb. Conntry 
Gentlem<-n's Kstat«* 2 akerial miško, 
karsto vandens šiluma, 2 karų ga
ražas. Mūrinis namas, žuvų l>asei-
nas; 3 mylias iki <'ity Hali Michigan 
miesto ir *« mylios iki Long B«-ach; 
*A. mylios į rytus nuo l*.S. & 12 ant 
Freyer Rd. Prašo $3(».000,— Priims 
prieinamą pasiūlymą, arba mainys j 
nuosavybę Chicagoj<\ Taipgi sutinka 
i&nuomuoti patikiman asmeniui už 
$85.— į mėnes|. Paskambinkite Mr. 
Donncr, PRcmpcet 6-8987. 

Near Foster West of Cicero. 

$12.9<»0 — $13.9(iO. 
New beautiful Brk. 
Dry Basement; gag H«at; Largo 

Rooms. 
M r. Lin;* BuHder 

I t ione Avenue 3-8911. 

PROGOS — O P P O R T U i a T U M 

REAL ESTATE 

KŪRENIMUI ALYVA 
PRISTATOM TĄ PAČIĄ 

DIENĄ 
Pečiaus alyvos kaina, 12.7c 

150 GALIONŲ LOTS. 

V. TASSONE & SONS 
461 W. 26th Street 

DAirabe 6-1393 
VIetory 2-7895 

ECONOMY ELECTRIC OO. 
Mes taisome 

Thor—-Maytag. Pardavimai ir pa
taisymų patarnavimas įvairių rū
šių skalbimo mašinų. Taipgi 
parduodame ir pataisome kilimų 
valytuvus (vacuum cleaners) . 

7123 N. Rklge. 
Tel. .ROgcrs Park 4-4400 

PARDAVIMUI 

Čia gyvena keli lietuviai, 
kurie dalyvavo kelis metus 

Misijų sekmadienis Ame 
kų darbą dirbęs ir leisk a- rikoje bus spalių 23 d. Vys 
kims pasilsėt — bent kele-|kupas T. J. McDonnell, tau 
tai minučių. tinis Tikėjimui Plėsti Drau- šiame kare, buvo visur pir-

Įžengęs iš patamsės į švie- gijos direktorius, praneša, i mose fronto linijose, bet iš-
sų kambarį, tuojau nesiimk i kad šv. Tėvas Pijus XII' liko nesužeisti. Vienas iš to-
skaitymo, bet palauk keletą! kreipiasi laišku į visus A-1 kių, Jonas Slotkus, jūsų ko-
minučių, iki akys pripras; merikos katalikus, prašyda- \ respondentui rodydamas ro-
prie šviesos jmas paremti misijas auka žančių kalbėjo: "Tik jis ma-

Niekad neskaityk ir nėra- \ ir malda. j ne išgelbėjo". 
šyk stačiai prieš langą ar-1 Tarp kita ko popiežius ra- — _ 
ba prieš save lempą pasista- šo: "Būdami šventųjų metų | Neseniai cia mirė vienas 
tęs Sveikiausia akims, jei \ prieangyje, kai Dievo g a i - | i s š v . Mykolo parapijos ku-
šviesa yra iš kairės pusės. | lestingumo plačiausieji var- rėjų Andrius Vaskunas. 

tai atsivers pamaldžių kelti-
Dūmai, karšta ugnis, skaid v i ų m i n i o m 8 ^ j ų m a ldas ir 

ri šviesa, blizgą knygos la-; a u k a s k r e įp įamė s į tikin-
pai, metalines ar kitokios | č i u o s i u s > prašydami išgirsti 
dulkės, smarkus vejas, didis, Kristaus prašymą ir susido-
spe~as, tviskantis sniegas,, m ė t i m į s i j 0 mis , kurios yra 
blogos kosmetikos priemo- t a i b r a n g i o s J o širdžiai." 
nes, ,<woodM alkoholis, pigus; 
kvepalai, 'munšainė", stip-; Tą pat dieną ir visame pa-
rus tab&kas ar perdidelis šaulyje katalikai melsis ir ] maion*kite"litteipti dėmesio 

Dėmesio, Nuosavybių Savininkai! 
Įsigykite mūsų kainų sąrašą ir 
apskaičiavimus bet kokios ruSies 
apšildymo, kurį jūs norėtumėte 
įsivesti, pataisyti ar perkeisti. A-
lyva, Gazu arba Anglimis kūre
nami įtaisymai. 

Indiana Sheet Metai Works 
903 Sibley St. Hammond, Ind. 

Tel. Russell 6051 

Senoriškas Victorian Bnfetas 
( Breakf ront) 

Ri> šuto medis (Velvet \Vatnut) 
].abai gražus, retas baldas. Ver
ias daug daugiau, bet priversti 
-Kibiai i>arduoti už, $500. Priva-
v s asmuo Evanston'e. 

Dainiuiikin- DAMs 8-1629 

— Vaidevutis 

Susirinkimai 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Gildos susirinkimas įvyks antra
dienį, spalio 11 d., Aušros Var
tų parapijos mokykloje 7:30 v. 
v. Gildos nariai visose kolonijose 

ASHLAND SHADK A VENfcTTlAN 
1 U J M ) CO. 

6355 So. Ashland Ave. 
Tadaronie pagal jūsy užsakymus 

užuolaidas langams, venetlan 
blinds, cornices ir 1.1. 
Dykai apskaičiuojame. 

IM-kambinktl. GBtfflMU 4-&O00 

ir 
rūkymas, lytiškas nesusival- į dės aukas, kad paremtų po i kuo skaitlingiausiai dalyvauti su-

' sirinkime, nes turime svarbių rei
kalų aptarti. Išgirsite iš praeju-dymas, nuodingų vaistų var 

tojimąs, nedamiegojimas, — 
karo labai nukentėjusias mi 
sijas. Melsis kad Dievas 

tai vis silpnina akis. To vi- siųstų daugiau darbininkų į 
so reikia vengti. savo sielų piūtį. 

KAMINKRĖTYS IR MALŪNININKAS" 
Sek iadie:ij, spalio 9 d., 

Biri ,ėsM choras pradėjo 
rudeninių parengimų sezoną 
lietuviška operete "Kamin
krėtys ir Malūnininkas". Da
lyvavo Juozas Brazys — ma
lūnininkas Piklius, Helen 
Vespender — jo duktė, Ka
zys Vešota — kaminkrėtys j 
Gratas, Jurgis Endriukaitis! 
— jo 3Ūnus, Aldona Gulbin 
— Pikliaus tarnaitė, Anne 
Budrick — Pikliaus šeimi
ninkė, Vytautas Gorinąs — 
Kaminkrėčio gizelis ir visas 
"Birutės" choras. Šį kartą 
pajėgiam chorui ir gabiam 
dirigentui muz. J. Byanskui 
bei sumaniai režisorei G. 
Giedraitienei, pripratusterrus 
prie didesnių pastatymų, te
ko palyginti kuklus uždavi

nys. Jis buvo išpildytas be 
priekaištų. Operetės dalyviai 
tiek vokaliniu tiek vaidybi
niu pasirodymu sulaukė gau 
sių ir nuoširdžių kataučių. 
Antrojoj programos daly 
dainavo choras, šoko jauno
ji balerina G. Giedraitytė, 
solo atliko E. Taranda, He
len Vespender, J. Endriu
kaitis. Ir šioji programos 
dalis buvo džiugiai bei nuo
širdžiai priimta. Daugelį da
lykų teko kartoti. Publikos 
buvo nepaprasta daugybė. 
Jos toli gražu nesutalpino 
Lietuvių Auditorija. Didžiu
liai pulkai stoviniavo gat
vėje, ūžė bare, buvo apstoję 
laiptus, o nemaža netekusių 
vilties įsigrūsti vidun buvo 
priversti grįžti atgal.— V, 

sio pikniko galutiną pranešimą. 
Šiame susirinkime Roselandą ir 

West Pullmaną žadėjo atstovauti 
Dr. Z. Danilevičius su vietinėmis 
veikėjomis. Užtat dalyvaukime 
skaitlingai ir laiku. 

, , . . , . —Valdyba 

Realty Sewer Mafntonaiiec 
Catch Basius Built, Repaired, & 
Cleaned. Clogged Sewers Opened. 
We Prevent Flooding of Base-
ments. 

LICENSED AND B O N D E D 
P. H. A. TERMS 

3345 \V. Mailium SU 
ŠACHAM E N K ) 2-3567 

('•*i'vrole- 11 Business coupe. Pil-
.a: ''•enj ... Baltos padangos, moto-

i s >v- aauled. Labai gename sto
jo. Ivalnu $595. Paskambinkite:— 

H l mboldt 9-0095 

Trys tūkstančiai metinių Lietu
viškos Knygos Bemeju gali pasida
ryti lietuviškos kultūros nešėjai pa
saulyje. Ar jau pasiuntėte $5 f Siųs
kite šiandien adresu: .Rev. C. A, 
Matulaitis, 2.134 So. Oakley Ave, 
Chicago 8, HL 

THOR WASHER 

8x10 and ftxl2 Rūgs; Double bed; 
Springs; Dresser with Cedar 
Drawers; Desk; Crome kitehen 
set. 

Phone Vlncemies 6-7G33 

OkLs — '36 — 4 durų sodan — 
šildytuvas, labai geros padangos. 
Originali maliava. Privatus savinin
kas parduos nebrangiai. Paskam
binkite l iarayette 3-6679. 

riymoufih, — 42 — 4 durų, Kailio, 
šildytuvas, labai geros padangos. 

Labai gerame stovyje 

Grocery aad Meat Market 
Established 20 years 

Self Service 
Modern Eąuipment 

Rent $40. Good Lease 
Priced to sell 

2147 E S3rd Street 

CI .EAMNti SHOP 
HATTEKS 

Shoe Repai r 
Ali Modern Eąuipment 

Established 33 years 
l ieal Money Maker 

Owner Retiring 
Will sell or take partner 

1110 Nortli t Mark Street 

MEAT MARKET 
and 

LIGHT G R 0 C E R 1 E S 
Freezer 

Established 15 years 
Good going businens 

Reasonable Rent—Good Lease 
Priced to sell 

1608 East :5th Street 

Restoranas pietinėje miesto 
dalyje. Gera. einantis biznis. Su
tartis vieniems metams su nu
pirkimo teise. 

K r e i p k i t ė s į : — 
Mr. Wattonville, 
RAdcliffe 3-9559 

Gerai apmokanti kepykla parda
vimui. 3 vyrų dirbtuvė. įsteigta 
prieš 35 metus. Pirkėjas gali už
imti ir butą. Gera proga jaunai 
porai arba pusininkams. Plates
nėms informacijoms ateikite i— 
636 VV. 43rd St. 

RECORD and SPORT SHOP 
Very good Location. 
See to Appreciate. 

Reasonable Rent. Good Lease. 
Mušt Sell—Illness—$12,000 

Owner. 
3217 West l l l t h Street 

HUltop 5-4645 

7424 W. CAKMEN AVE. 
New 5 Room Brtck, on 

large lot. 
Price $14,800. 
$2,000 down. 
WITWICKIE 

H«niM' liullders, Inc. 
4930 North Mango Aveifue. 

Ml lberry 5-3696 

2547 AUGUSTA BLVD. 
Maža mūr. cottage galima pertai
syti j 3 ar 4 kamb. didelį lot. 
įkainuota savininko greitam par
davimui. 

Paskambinkite — 
III mboldt 6-0731. 

VIEŠBUTIS IR NAMAS 
36 kamb., 1 krautuvė, 6 kamb. 
butas, centralinis apšildymas, 2 
karų mūr. garažas. Per metus 
pajamų duoda virt $20,000. Kai
na $65,000. Reikalinga $25,000. 
grynais pinigais. Netoli Kedzie 
Ave. ir 23rd St. 

JOHN J. KUCERA 
3925 West 26th Street 
Tel. LAvrnd&le 1-13*) 

— — ~ — » — — — » — — ^ J ^ — 

5 ROOM GEORGLAN 
Steel Casement windows 
Tile kitehen and bath 

Venetian blinds. Stonn windows. 
Reasonably priced for ąuick 

Sale by owner. 
Phone GRovehill 6-0295 

CICERO 
MftSOS P A K l > l O T l Vfi 

Didelis pasirinkimas smulkių prekių 
ir saldyto maisto. Gerai einantis 
biznis. • • • : 

4 kamb. fletas užpakalyje. 2 aukš
tų mūr. apartamentas po 6 kamb. 
antrme aukšte. 

Savininkas parduos arba mainys. 
Olympic 5368. 

\1C. MT. PROSPECT 
Lot 50x150. 

Mušt saerifice acet. illness 
Reasonably priced 

for ąuick sale 
by Owner. 

Phone Vlneennes 6-4555 

OORNER 5 KM. KItK. B I N G . 

Encl. rear porch; Kxtra Rm. ap-
stairs. Fully insulated; Oil HAV. 
heat; auto waterheater. Ven. blinds 
and raistor covers throusrhout. Fri-
g-idaire and T.T. stove; 2 car Br. 
parage. Eot 30x180; near TSth \St. 
shoppingr distr.; St. Dorothy and 
Kugrplfs school. Priced for ąuick 
sale. by owner. 

AUerdeen 4-0106 

Vic. Central Park and Thomas 
2 flat Brick 5 and 5. 

Nevriy deoorated 
Ht- W t Ht. and tile bath 

on Ist floor. 
1 Rm. and bath in basement. 

Imm. Poss. 1 flat. 
Priced for ąuick sale by owner. 

Phone SPaulding 2-OS60 

4 Flat Brick 
2—6's 2—4's. 

Stone front 
1 blk. West of Pulaski Road; 

Near Cermak. 
Choice location. 

$19,500. 

Harold E. Jaeger 
5930 West Cermak Road 

OLympic 639 

Privatus 
brangiai. 

savininkas parduos ne 

A.L.R.K. Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkimas įvyksta 
trečiadienį, spalio 12 d., 8 v.v. L. 
Vyčių salėj, 2451 W. 47 St. Su
sirinkimas labai svarbus. Kviečia
mi draugijų atstovai ir svečiai. 

—Valdyba 

Moterų Sąjungos 55-tos kuopos I 
susirinkimas, turėjęs įvykti šį va
karą, del kuopos nares ir oigani-
zator6<* M. Jasnauskienes laidotu
vių neįvyks. 

Susirinkimas įvyks kitą savai
tę, spalio 18 d., antradienio va
kare. Visos narės kviečiamos su
sirinkime dalyvauti. Bus svarbių 
pranešimų. Po susirinkimo bus 
arbatėlė M. S. seime dalyvavusiai 
mūsų kuopos atstovei pagerbti. 

—Valdyba 

Norėdami ką nors pirkti, 
parduoti, išnuomuoti, pra
nešti, surasti, išmainyti, ar
ba išgarsinti — pasinaudo
kite "DRAUGO" Classified 
skyriumi. Tūkstančiai asme
nų yra gavę teigiamus rezul
tatus ; gaupite ir jūs. Paban
dykite! 

SKELBKITfiS "DRAUGE" 

Paskambinkite: — 
KOgers I'ark 4-5369. 

IŠSIKRAISTOME. 

Parduoda Maytag: skalbiamąją 
mašiną, telefonui stalelį ir kitus j 
daiktus. Taipgi Persian-Paw pulta 42 
dydžio. Privatus savininkas. Par
duos nebrangiai. 5500 \V. Divlsion 
— pirmas aAikstas. 

Paskambinkite COhtmbns l-4»0'2. 

A I T O REPAJU SHOP. 
' Tiros, Aceossories. Sporting- Goods. 

2 Stores. Garagv. Well Established 
Reasonable Rent. CJood Lease. A 
Real Opportunlty. Mušt see to app-
reeiate. .m*, 

Leaving- City. 
254"—19 WeBt FulU»rton A \ e . 

Dickens 2-8080. 

VIC. ST. MCROLAS. 

6153 South Kontensky. 
Yellow Brick Oetagon 5 Rms; 

and finished room in attic. 
Priced for ųuick sale by owner. 
Will consider best reasonable 

offer. 
P h o n e RF.Hamv 5-0&97. 

T A T B U 
Includingr complete Ft i tures a l so 

Steam Table, 6 5 Foot Bar, 6 Tap-
pits. Direet Draw. 

Wooderful l » c a t i o n For Lunch-
room. 

lt»*asonable Rent. 
Oold Mine For Live Party. 

K<\ at 1«35 M. INvi^ion. Snd I k>.r 
H l mboldt 8-553S. 

1 .aliai 
11x16, 
Kainavo 
$265.—. 
1-4642. 

gražus 
tiktai 

$525. 

Kinietiškas 
T lenų metų 

KiUimLs 
st'nuiit >. 

—. PariUusla u i 
Paskambinkite ^ A i : i i i a \ \ 

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknygės! 
'Draugo" administracijoj gaunamos šios 

lietuviškos maldaknyges: 

Geros kokybės baldai pariliuMlami— 
G.E. Šaldytuvas, Roper Gazinis Pe
čius — Miegamojo kamb. komplek
tas — beveik naujas. Privatus savi
ninkas. 

Pa įduoda nebrangiai. 

Paskambinkite Mr. Bartniek tarp 
4 ir 8 vai. Vak. H t m b o M t 6-7S30. 

Kviečiame į Lietuviškos Knygos 
Rėmėjų eiles. Metinė duokle $5. 
Gausite nauju knysru už 7.60. Ra
šykite: Rev. 0. A. Matulaitis, 2334 
So. Oakley Ave., Cnicago 8« Iii. 

JOHN J. HAYE8 EDWARD F. HOBAN 
105 S. LA SAlvLE ST. CHICAGO 3, ILL. 

Tol. CEntrai 6-3088 
S A U G Ū S . I N V E S T M E N T A I 

Katalikų Vyskupų Notai ir Katalikų Ištaigų įsipareigojimai 
Per daugelį metų mes speeializavomės šioje indėlių klasėje ir visaxia 
tesėjome savo įsipareigojimus puešiančių tr pa«rindiHio indelio atžvilgiu. 
Dept. L. 
Malonėkit man atsiųsti jūsų vėliausią. Katalikiškų Indėlių kainorašti. 
Vardas ; 
Adresas 
Miestas Valstybė 

1. DIDYBIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kniL P. 
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788 $4.00 

2. RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Jaras 
išleista Bostone, 1948 m., pal. 544 $3.00 

3. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išleido kun. J. Koncevi 
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., psl. 3% baltais viršeliais $1.50 
Baltais viršeliais Ir kabliukais $2.00 

•4. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybė, išleista Chicagojb, 1935 m., psl. 256 60c 

Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas maldaknyges o įnašų I i api
brėždami maldaknygių eiles numerius rutuliukais. Pinigue ekjali 

kartu su užsakymu. 
t 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

'DRAUGAS' 
2334 S. Oakley Are. 

Chioago 8, m. 

" i !#/ 

file:///Vatnut


Antradienis, spalio 11, 1949 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Būkime Amerikos Lietuvių Kongreso Heme jai 
Netrukus New Yorke su- liau pažymėti atskiru leidi-

sirenka Visuotinis Amerikos niu, bet visi galime šia pro-
Lietuvių Kongresas. Tai bus ga jį materialiai paremti. 
didžiausias Amerikos lietu- j Kiekvienas, paaukojęs $25, 
vių išeivijos jėgų sutelkimas j bus laikomas šio kongreso 
vienam bendram reikalui — garbes rėme ju. Nėra tai pa-1 
Lietuvių Tautos gyvybei ir][lyginti didelė suma, o bus 
Lietuvos Valstybės Nepri- didelė paspirtis tolimesniam 
klausomybei. Svarbu yra, j Amerikos Lietuvių Tarybos 
kad šis kongresas būtų tik-1 darbui. Tad būkime visi kon-
rai gausus * savo delegatais Į greso garbės rėmėjai. 

SIRGDAMAS ŽAIDfi 

ir našus savo darbais. Ne 
mažiau yra svarbu, kad bū
tų ALT šiemet paskelbtas 
Lietuvos Gelbėjimo $100,000 
vajus sėkmingai baigtas. Ne 
maža 

— ALT 

LITERATU KUOPA 
Baltijos universitete Pin-

5 E 3 T pareikalaus n e b e r S e į k ū r u s baltų lite-
pats kongreso surengimas, ratų kuopa, kuri kas savai-
dar daugiau jų reikia toli-' te rengia visų trijų tautų 
mesnėms Lietuvos laisvini- literatūros vakarus vokiečių 
mo ir lietuvybės stiprinimo kalboje. Ši kuopa jau kelis 
šiame krašte reikalams. Ne! kartus skaitė savo progra-
visi galėsime dalyvauti šia-j ^ 4 vokiečių pubbkai Pin-
me istorinės reikšmės kon-j neberge ir Hamburge, 
grese, kurio darbai bus ve- — LLV'SB 

P A D Ė K O S 
INDIANA HARBOR, Ind. — 

Reiškiame gilią padėką Domicėlei 
ir Pranui Barzdžiams, Agnietei 
ir Liudvikui Kasparams (Ind. 
Harbor, Ind.), brolienei Anta
ninai ir broliui Zigmantui Sau-
reckiams (Schenectady, N. Y.), 
sudariusiems galimybę atvykti 
mums į JAV, o tremtyje mus rė
musiems gausiais siuntiniais. 

Emilijai ir William Potter, 
Stanislovui Šileikiui, Agotai ir 
Pranui Rimeikiams, Florence ir 
Steponui Zimanams, Juozui Moc
kui, Pleška t šeimai ir Mikalaus-

i kienei, parėmusiems vertingomis 
dovanomis ir pinigais besikuriant 
naujame gyvenime, Paulinai ir 
Antanui Vilkams, suteikusiems 
mums savo name butą, pagelbė
jusiems įsikurti ir iki šiai die
nai nepaliaujantiems mu3 remti, 
nuoširdžiai dėkojame. 

—O. ir S. Laureckų šeima 

CHICAGO, M. —Didžiam var
ge tremtyje mane nuolat šelpė 
chicagiečiai William Bohn ir Ona 
Bohn (gim. Vizgirdaitė). Paga
liau išvadavo mane su mano 
skaitlinga šeima iš Vokietijos ir 
parsivežė į Chicagą, negailėda- ; 
mi triūso ir pinigų. William Bohn 
parūpino man ir mano dukrai 
darbo. Šiems geradariams visa
dos liksiu dėkingas. 

Mus gausiai sušelpė ir parėmė 
H. Vengeliauskienė, Gurskienė, 
Steponavičiūtė, Petraitienė ir kt. 
Nuoširdžiausia padėka visiems! 

—A. Valatkaitls 

udo£tio r-:LANDOJ 
faktai 

MA2EIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ D f t K T O t l A I 

«*4S S. W E S X E R N A V E . SS19 L I T U A M C A A V E . 
P K o s p e c t 6 • 0 0 9 9 Y A r d s 7 - 1138 — 7 - 1139 

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse ( a u s i m s 
koplyčią arčiau jflsy namų. 

J o e D i M a g g i o , d a r n e v i s i š k a i 
p a s v e i k ę s Y a n k e e s g a r s u s ža idė
j a s , t a ip p a t ža idė "World Ser i e s" 
r u n g t y n ė s e . ( A c m e ) 

A. A. 
Domicėle Šeputiene 

(po tėvais Urbonaitė) 
Gyveno 4411 So. \Vashtanaw 

Avt-nue 
Mirė spalio (J d. 194 9. 9:26 

vai. ryto. sulaukusi pusamžio. 
Gimė Lietuvoje. Kilo Vainu-

čh; parap.^ Gainikų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 4 8 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą vyra Nikodemą; dvi 
dukteris: Marijona Zatrovi, 
žentą Bruno; Kotrj na Janus, 
žentą Benedikta; 4 sūnus: My
kolą; Kazimierą, marčią Pau
liną; Petrą, marčią Stanislavą; 
Leonard.j, marčią Juozapiną; 9 
anūkus ir 2 proanūkus; švo-
gerj Vincentą šeputj, švog.r-
ką Eleną ir seimą ir kitas gi
mines, draugus ir pažįstamus. 

Priklausė prie Apašatlystės 
draugijos, šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų 6 skyriaus. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 433U So. 
California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
n į spalio 13 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į / 
Neikalto Prasidėjimo Panelės 
Šenč. parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Sv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžia kviečiame visus 
Nuoširdžiai kviečia nų- visus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, Sūnū», Mar-

eios. Žentai. Anūkai, Proanū-
kai. čvogerfc*, Svogerka ir kitos 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741 

Ieškomi Asmenys 
Ieškomas Viktoras Krankaitis, 

sūnus Mato, atvykęs į Ameriką 
šių metų pavasarį iš tremties (D. 
P. Hanau stovyklos) arba jo 
vaikai Vacius, Juozas ir Teresė 

A. A. 
JULIUS TRUČINSKAS 
Gyveno 33 37 S. Carpenter St. 

Mirė spalio 9 d , 194H, 6 v. 
vakar*, sulaukęs 37 m. amž. 

Gimė (h icago , 111., gruožio 
3 d. 191-1 m. 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Josephine (po tėvais 
Kovvalski); dukterį Christine; 
motiną Salomėją; brolį Juo
zapą ir brolienę Verą; 3 sese
ris: Emily Dubrock, švogerj 
Melvin; Anną Dunrm, švog rį 
Joną; Chatherine Ėlsfelder, 
švogerj (lilbert; Švogerj My.ko-
ią Martinkų, jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. 

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, spalio 13 d. 

Iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
b#s atlydėtas į St. Mary of 
Perpetual Help parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Ke-
surection kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Mo
tina. Broliene. Svogertai, Se
serys ir Giminės. 

Laidotuvių dipekt. Antanas 
M. Phillips Tel YArds 7-4908 

(Strimaitiene), 
sys Adomaitis, 
S t , Paterson, N. J. 

Atsiliepti: Sta-
66 * JLaf ayette 

Ieškomas inž. Algirdas Nasvy
tis, atvykęs į JAV iš Vokietijos. 

i|Yra gauta jam 3varbių žinių iš 
Lietuvos. Rašyti: Steponas Kun
cevičius, 5109 UUibridge, Detroit 
13, Mich. 

Prašomas atsiliepti Pranas Mi-
lunaitis, atvykęs į JAV iš Vokie
tijos š. m. birželio 8 d. laivu 
"General Holbrook", šiuo adre
su: Jonas Beržanskis, 17145 Jus
tine St., Detroit 12, Mich. 

DETROIT, Mich. — Nuoširdžiai 
dėkojame rašytojai-poetei Marijai 
Sims, padėjusiai surasti tautie
čius, kurie sudarė darbo garan
tijas. 

Ačiū Annai ir Konstantinui 
Kundrat, sudariusiems įvažiavi
mo dokumentus, už globą ir su
teiktą butą. 

Dėkojame Jonui Babkauskui ir 
Anelei Rajecki- (VVorcester, 
Mass.) už pagalbą mums dar gy
venant Vokietijoje. 

Josephinai Stimeck ir tremti
niui Juozui Juškai nuoširdi mū
sų padėka už pagelbėjimą susi
rasti, darbus. 

—Maculevičių šeima 

CHICAGO, 111. — Nuoširdžiai 
dėkojame Stellai, Augustui ir 
Leonardui Zemeckams, Nelei ir < 
Vytautui Apeikiams, Onai, Zuza- * 
nai ir Kaziui Venclauekams už j 
sudarytas galimybes mums at
vykti i šį kraštą, nuoširdų pri
ėmimą ir paramą besikuriant. 

—Jazbučiai 

Ieškoma Teodora - Valentina 
Valiūnaitė, 1948 m. pabaigoje 
gyvenusi Rosenheim'e, ir Regina 
Barkauskaite, gyvenusi Meerbe-
ck'e. Jos abi išvyko į JAV. At
siliepti: Leg. Grigonis Joseph, 
1-re C.S.P.L., Ain Sefra, S/Alge-
rie (French). 

Ieškoma Petronėlė Valutaitė, 
kilusi iš Užlaukės km., 2em. 
Naumiesčio valsč., Tauragės aps. 
Ieško Petras Paulikas, kilęs iš 
Užlaukės km. Žinias apie Petrą 
Pauliką suteiks Ignas Petraus
kas, 3631 S. VVallace St., Chica-
go 9, 111. 

CHICAGO, I1L—Mylimai krik
što motinai Teklei Aldonienei ir 
Ig. Aldoniui, 5805 S. Maplewood 
Ave., už jų didelį rūpestingumą 
ir pagalbą mums būnant trem
tyje ir sudariusiems sąlygas 
mums atvykti iš Vokietijos į 
Jungtines Valstybes, už sutiki
mą ir malonų priėmimą ir tėviš
ką globą reiškiame nuoširdžiau
sią padėką. Jų tėvišką rūpini
mąsi visuomet minėsime su di
džiausiu dėkingumu. 

—Gečų šeima 

CHICAGO, 111.— P. Tūbeliams 
už padarymą man reikalingų do
kumentų atvykimui į JAV ir 
globą atvažiavus reiškiu nuošir
džiausią padėką. 

Joe Smilgai ir Liudui Vanagui 
už padarytas pastangas mane 
įkurdinti, nesigailint nei brangaus 
laiko, nei Dodge, didžiausias 
ačiū. 

Žakui Rėmeliui ir Liudui Kai
riui už paslaugas prirašant ma- . 
ne prie parapijos ir tuo sutei
kiant man moralinį — dvasinį 
ateities taką šioje demokratijos 
šalyje — reiškiu pagarbą. 

—Domas Žukas 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS . 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, III 
T e l e f o n a s GRoveh i l l 6-0142 

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

CHICAGO, 111. — V., B. ir P. 
Tūbeliams, 5015 ̂  N. Kenmore 
Ave., reiškiame * nuoširdžią padė
ką už suteiktą mums paramą 
siuntiniais esant tremtyje Vokie
tijoje ir nuoširdžią globą ir pa
rodytą rūpestingumą mums at
vykus į Chicagą. Ypatingai dė
kingi už suradimą mums buto ir 
gausų apdovanojimą taip reika
lingais naujakuriams baldais, in
dais ir kt. 
—Babickų ir Narijauskų šeimos 

Užsisakykime Laiku 
Kongresui Kambarį 

ALT Sekretoriatas, 1739 
So. Halsted St., Chicago 8, 
111., tel. CAnal 6-8500, ext. 

į 14, yra gavęs Hotel New 
Yorker, kurio patalpose į-
vyks Visuotinis Amerikos 
Lietuvių Kongresas, specia
lios formos atvirukus su kai
nų nurodymu užsisakyti pa
geidaujamą patalpą nakvy
nei. Visi, kas norėtų iš anks
to sau kambarį užsisakyti, 
prašomi pasinaudoti šiais 
atvirukais, kuriuos mes mie
lai kiekvienam, raštu ar te
lefonu užsakius, pasiųsime. 

— ALT 

m 

# 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
Per AID OVERSEAS. Inc. 

4851 S. Ashland Ave. Chicago 9,111. Tel. VIrg. 7-0280 
AJd Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuranda*-
mas„ pinigai grąžinami. 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siunti
nio numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai 
pakuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuolaida. 

^ 

Siuntiny* No. 1 — $6.80 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. rūkyty lašiniu 
t «v. salami došros 
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
1 dežutS (400) fcrr.) margarino 

Siuntinys \ r . 3 — $0.40 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mSsos 

Siuntinys Nr. 5 — $4.95 
2 ST. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. m a r g a r i n o 
SJuBtinys No. • 
A. 1" svarų cukrau» $2.10 
B. 20 svarų cukraus $3.'J.J 

Siuntinys No. 7 
A. 16 sv. baltų kv ie t miltų $2.60 
B. 40 sv. kvietinių miltų $4.90 

Siuntinys Nr. 10 — $5.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 ST. margarino 
2 sv. degintos kavos 
1 ST. šokolado 

Siuntinys Nr. 12 — $5.40 
2 ST. rūkytų lašinių 
2 ST. kiauliniu taukų 
1 ST. degintos kavos 
2 ST. cukraus 

Siuntinys N r. 14 — $5.50 
1 ST. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 ST. u k r a u s 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
l gabalai t u a l e t muilo 

i 4 sv. degintos kavos 
4 H sv. cukraus 
t gabalai tnalnt muilo 

Siuntinys N r. 21 — $5.»0 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado 
14 ozs. kondens. pieno 
2 gabalai tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 23 — $6.30 
5 sv. rūkytų lašinių 
5 sv. degintos kavos. 

Shni t i i iys N r. 2 5 
K. 1'» tjv. grryn. k i a u l i n i u t a u 

kų $4.50 
C. 15 sv. gryn. kiaulinių tau

kų — $6.40 
D. :il sv. grryn. kiaulinių tau

kų — $lo.f»5 

Siuntinys N r. 30 
A. 6 sv. degintos kavos — $3.65 
B. 4 srv. degintos kavos — $3.55 

(j piane, zona) 
1). 5 sv. deg. kavos — 5 skardi-

Skaudančių Žaizdų 
NUO U2SISEN8JUSIŲ, ATVIRC 

IR ODOS UGŲ 
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenejuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGUL.O Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpirščių. Jos yra t inkamos var
toti nuo džiūstančio* ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 
visų Išviršinių odos 
ligų. LEGKJLO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų Ir 
nležlnčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 7 6 c , 
$1.25 ir $8.60. Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
Ir apylinkėse arba 
atsiųskite money or-

LEGULO, Department D 
4847 VV. 14th S t Cicero 50, Ui. 

CHICAGO, 111. — Savo mielai 
tetai Teklei Aldonienei ir dėdei 
Ign. Aldoniui, 5805 S. Maple-
wood Ave., už visokeriopą para- j 
mą būnant tremtyje, už sudary
mą garantijų atvykti į Laisvės 
šalį, už malonų sutikimą ir pri
ėmimą, suteikimą kambario, su
radimą darbo ir už visokią kito
kią pagalbą, kurią dabar patiriu 
gyvendamas pas juos, reiškiu 
nuoširdžiausią padėką. 

—Jonas Vikarauskas 

Dėmesio Toronto 
Lietuviams! 

Naujai atidaryta lietuviška vai
sių ir maisto produktų krau
tuvė. Mandagus, greitas ir są
žiningas patarnavimas. Malo
niai kviečiame atsilankyti į 

1579 Dundas St., W. 
TORONTO, ONT., CANADA 

Sav. J. Tumosa ir 
K. Kazlauskas 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

— Savininko — 

$1. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West 1111h St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
L a i d o t u v i ų | s t a i g o , s 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN4 IB NAKTĮ 

4C05-07 South Hermitage Avenue 
Tel.. YArds 7-1741 - 7-1742 
4330-34 South California Avenue 

Tel. LAfayette 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 

KOPLYČIOS 

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G E S 
( 1390 kilocycles > 

%0Ę^m Kas Šeštadieni Nuo 9:15 Ik J:30 Vai. Byto. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Aiubulansu pataroa-
rlmaa yra teikiama* 
diena Ir naktį . B c i -
k a l e ieuki te 

M<« turtine koplyčia* 
v i s o s e Ctaieagoe Ir 
Rofe< lando dalyse Ir 
tuojau patarnaujame. 

LACHAWICZ ir SŪNAI 

nese dėžutėse $3.95 

-iunl.i l>- Nr. 19 — $8.60 
4 sv. rūkytų lašiniu 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. margarino 
s «r». marmelado 

.SiiiiiUiiųvH Nr. ! 
2 sv 
2 sv . 
2 sv. 
2 sv. 
H sv. 

rūkytų i 
(be 3 ozs.) 
( be 2 ozs.) 

degintos 
arbatos 

26 — $5.95 
lašiniu 

grynų kiaul. 
margarino 

kavos 

tauk. 

.Siuntinys Bir. 94 
A. 5,5 sv. Šokolado — $4.50 
B. 8 sv. bičių medaus — $4.80 
C 5 sv. kakavos — $3.40 
P. 10 sv. ryžiu — $3.30 
E. 10 sv. džiovintų, slyvų — $3.60 
I. 5,5 sv. margarino — $3.50 
J. 227 gr. arbatos — $2.00 
K. 8 sv. apelsinų marmel,—$3.00 
L. 60 šviežių kiaušinių — $6.30 
M. • 1 milijonas vien. pensilino 

— $5.00 

# 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IS DIRBTUVES 1 

UUaakyUto grafe paminklą ant eavo mylimo aa-
meoa kapo — tiesiog M ftioa vianlntaloi lietuviškos pa-
minkhį dirbtuves. 

Paminklas pristatome | tisas kapines arti ar to*. 
Nuo akmens slifikavimo iki raidžių Iškalimo Ii 

paveikslų Įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekaper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

laso darie pavys
to 

2314 W. 28rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phone: Virgiui a 7-6672 
PUllmaa 5 1270 

Aplankykite M S Ir 
Dirbtavl yra atiars 

BITTIN AND KAMENSKY 
m~*wm 

MONUMENT WORKS 
• • • 

3938 W. 1 l l t h S T R E E T — Tel. B E v e r l y 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuv« nuo Iv. Kasimiero kap. vartų. 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEeJey 3-5711 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telphone: YArds 7-1911 
paįm^^0Ę^mmamam^^0Ęį^Ęgmmm0m m •! m mm • « • • ! | - i — • • • • • .i. . — — — 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVK. Phone: PUUman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 8. LITUANICA AVE. Phone YArds 7-4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4848 So. California Ave. Phone LAfayette 8-3572 

LEONARDAS A. EZERSKIS 
1646 West 46th S t YArds 7-0781 

. 
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Antradienis, apalio 11, 1949 

JL mus. 
IS ARTI IR TOLI 
— Antanas šakalis, Bue

nos Aires lietuvis, studi
juoja komerciją Buenos Ai
res Universitete. Jis puikiai 
kalba, skaito ir rašo. 

—Albertas Mikaliūnas 
Buenos Aires'e, Argentinoj, 

X Ši savaite Chicagoj 
y r a Priešgaisrine Sa
vaite. Visi gyventojai ragi
nami apsižiūrėti aplink sa-; baigė aukštąją policijos mo-
vo namus ir butus: iš pale- kyklą ir gavo paskyrimą 
pių prašalinti susikrovusį po a u k š t o n valdiškon tarnybon, 
pierių ir kitokį laužą, iš rū-j 
sių išmesti dažų ir sprogsta-! — Jonas Lašas tarnauja 
mojo skysčio blekines; žo- Meksikos laivyne. Jo laivui 
džiu, apžiūrėti, kad namo vi- sustojus Buenos Aires uos-
duje ir lauko pusėje kuo j t e j i g aplanke vietos lietuvių 
mažiausiai būtų pavojų gaiš-1 koloniją, 
rui. 

PASKUTINIS "WORLD SERIES" ŽAIDIMAS 

"Drauge'* prieš savaitę 
Chicago žiniose buvo paskelb 
ta, kad nuo spalių 10 d. bus 
pakeltas mokestis už važia
vimą gatvėkariais ir viršų-1 
tiniais geležinkeliais (elevei, krieio 1 d 

— Joseph Shemonis iš 
Dorence, Pa., laimėjo repu-
blikonų sąrašu kandidatūrą 
i miestelio auditorius. Galu
tinas balsavimas bus lap-

IS V I S U R 
"World Series" basebalo 

lošimas pasibaigė New York 
Yankee laimėjimu. 

Čilėje, P. Amerikoj,, buvo 
jaučiama silpnas žemės dre
bėjimas. 

CHICAGOJE 
Pirmoji miesto paroda. 

Tikrai Įdomu 
Bites Bažnyčioje 

Nuolatines Parodos Grant] Į vieną Elmwood, 111., baž-
Park Komisija sekančiais i nyčją susimetė didelis bičiųj 
metais planuoja suruošti' spiečius, kurio jokiu būdu 
Tarptautinę Prekybos Paro- į nebuvo galima "susemti". 
dą. Prisėjo bažnyčią aklinai už

daryti ir prileisti nuodingų 

New Ycrk'e mirė dr. Le 
onard Michaelis, vienas žy 
miausių Amei ikos medici-

1 nos ir fizines chemijos mo- j y r a Chicagoj. 
1 kslininkų. 

Organizuota lenkių sukak-1 dujų, kad bites užtrokštų. 
tis. Lenkių Katalikių Unija 

Šv. Tėvas panaikino karo 
metu leidimą bažnyčiose per 
Šv. Mišias vietoj vaškinių 

Nuotraukojje matome vaizdą iš paskutinių "World Series" rung- i vartoti elektrikines Žvakes. 

teriais). Mokestis laikinai — Jurgis Tijūnaitis, pasi-
palikta dar senoji dėl to, j kvįetęg audimo darbo spe-
kad nebaigti CTA viršininkų j c i a l i s t ą J o n ą Masalski Bue-
išklausinėjimai. 

X Chicago Parkų Distrik-
nos Aires mieste įsteigė 
šilko audimo dirbtuvę. Au-

tynių, įvykufeių Brooklyno Ebbets Field. Rungtynes ir "World Se 
ries" laimėjo New York Yankees. (Acme) 

1$ TREMTINIŲ GYVENIMO 
Aktyvėja Politrukai 
Padidėjus DP emigraci-
• • v 

likviduojamos 
Stovyklos 

Rugsėjo mėn. pabaigoje 

Karo metu toks Šv. Tėvo 
leidimas buvo duotas dėl sto 
kos vaško ir aliejaus. 

minėjo 75 metų sukaktį nuo Vienatine Lempa Ir Toji 
jsisteigimo. Unijos centras Nešvietė 

Walsoken miestelyje, Ang
lijoj, randasi tiktai viena 

Apvogė namus. James K. į gatves lempa, bet ir toji ne-
Sclomon, 5515 Hyde Park,, švietė per dvyliką metų, nes 
šeima grįžus iš savaitgalio i gyventojai negalėjo sumokė-
kelionės rado apvogtus na- i ti vyriausybei $14 į metus. 
mus. Išnešti daiktai įkainuo- Vancouver'io, Br. Kolumbi-
jami $11,000. jos, gyventojai sužinoję apie 

tai, padarė rinkliavą ir at-
Sheil mokykla pradės vei- siuntė miestelio vyriausybei. 

• kti. Pirmadienį prasidės mo- Didelėmis iškilmėmis bavo 
Harvard Universiteto de-, k s l a s g ^ Į Socialinių Studi- uždegta lempa. 

kanas paskelbė, kad sekan- L ų m okykloj , į kurią studen-
čiais metais pirmą sykį u- i t u užsiregistravo rekordi-
niversiteto istorijoj į teisių ; n i g skaičius. Mokyklos ad-

, ,-. , v. i lai iš prancūzų zonos, šu
tas Diegiantiems gėles patą-, dziama jau dviem masinom. I a k t y v § j o i r i š Baden-Bade 
ria aplankyti v a d i n a m ą ] __ g ^ ^ b u r y s lietuvių I n o atvykusi sovietų komisi-1 IRO patvarkymu likviduota 

yra įsikūręs Bonegillos mie- j j a , susidedanti iš 3 karinin- ( Dornstatto lietuvių stovyk-

fakultetą bus priimamos ir 
moterys studentės, tačiau 
skaičius jų bus apribotas. 

"Hidden Garden", kuris ran
dasi Jackson Parke. Tame Australiioi Darbovie-
darža spalių 10-13 d ienomis ; 8 ^ i

A u s t r a l l ^ J - . ^ a r t > o v i e 

bus pats gražiausias rude- tej Uetuviai turi itin gerą 

resas 31 E. Congress St. 

ninių gėlių žydėjimas. Jack
son Park galima pasiekti 
gatvėkariu 63-čia gatve. 

X Marijona Paukštienė iš 
Brighton Park, žinoma Mo
terų Sąjungos veikėja, pra
eitą ketvirtadienį važiuoda
ma j darbą išlipant iš gat-
vėkario buvo sunkiai sužeis
ta. Nugabenta į Šv. Kryžiaus 
ligoninę. 

X Tėvų Marijonų Bendra
darbiu Bridgeport skyriaus 
pirm. Melkienė žada lietu
višku nuoširdumu pavaišin
ti visus svečius ir viešnias, 
kurie atsilankys į metinę va
karienę, parapijos salėj, spa
lių 30 d. 

vardą ir užėmę atsakomin-
gas vietas. 

— Kun. P. Rabikauskas 
iš tremties neseniai išvyko 
į Belgiją studijuoti. Ten 

Marshall planu, praėjusį 
kų: ruso latvio ir lietuvio. į la (netoli Ulmo), 2-osics ae- j ™gsėjo mėnesį į vakar inę^ ^ ^ ^ 
Vienas iš jų, atsisėdęs DP j rijos ribose. Jos gyventojai į y^kietl£ą^l>1I^?2_.^f.1^,B.ta ^ ^ j skaitomas Amerikos*atradėr , d i n t i - Tie l&iv^ buv<> I>as 

Atremontuos Caligula's 
Laivus 

Italijos laivynas nutarė 
atremontuoti du senovės 

Pagerbė Ericson'ą Chica- Romos laivus, kurie prieš 
go norvegai pagerbė Leif E- karą buvo iškelti iš Nemi 
ricson, garsųjį Norrvegijos ežero ir kurie per karą bu-
jūrininką-navigatorių, kuris i vo vokiečių gerokai apga-

admin. centro kambaryje ir 
nesulaukęs interesantų, ty
čia atidarė duris, kad DP 
galėtų ji matyti ir užeitų. 

lietuviai perkelU ~į Schw.j b a k o ** 5 milijonus ir 780 j . 
Gmundo stovyklą, kur šiuo | tūkstančių dolerių, 
metu, neskaitant emigruo
jančių, gyvena .per 2,000 lie-

Tai priemonei nepadėjus, j tuvių. 
jau susėjo į kontaktą S u , n u v y k o P a s atsakingus pa- Vykdomi paruošiamieji 
Heinaut provincijos lietu
viais ir rūpinasi jų dvasi
niais reikalais. 

reigūnus ir paprašė DP są-! darbai ir Hanau stovyklos 
rašų, bet pareigūnai griež- į likvidacijai, kur šiuo metu 
tai atsisakė sąrašus duoti. I gyvena dar keletas šimtų 
Tuomet jis kreipėsi į tauti-1 lietuvių. Jos gyventojai bus 

^ — Kanados rašytojai bei ^ grupių vadovus, bet ir! paskirstyti po kitas stovyk 
Montreaho visuomene stro- v. -. , « - . r> , f r*~Ji~>u~i~i u>n O Q n ^ 

sie nenorėjo kalbėti. Po to las. Centrahniai IRO sande-
kreipėsi į tūlą prancūzui ka-1 liai Hanave paliekami ir to 
rinės misijos karininkus iš 

piai ruošiasi metiniam Lite
ratūros, Dainos bei Muzikos 
Vakarui, kuris įvyks šių me 

— Am. Lietuvių Tarybos 
So. Boston, Mass., skyrius 

_ , ruošia masinį mitingą, ku-
x A. a. M. Jasnauskienė; r i u a b u s raginamos draugi-

šiandie iš Aušros Vartų pa-1 j o g d a l y v a u t i v isuotinam 
rapijos baznyciog laidojama A m e r ^ ^ ^ Kongrese. 
«v Ka7imiprn knninpsp saliai ^ ° 

tų lapkričio mėnesį Mon t - ;™^ 0 prašydami DP sąra-
realyje. į šų» bet ir šie nenorėjo kal

bėtis. Po to pareiškė norįs 

Šv. Kazimiero kapinėse šalia 
savo vyro mirusio prieš po
rą savaičių. Velionė buvo 
katalikiškų d-augijų veikėja 
ir "Draugo" bičiulė. 

Frances Baeinskienė, 
Moterų Sąjungos centro pir
mininke iš "VVorcester, Mass., 
yra atvykus į Chicago va
dovauti tos organizacijos po-
seiminiam centro valdybos 
posėdžiui, įvykusiam praė
jusį sekmadienį. 

Gražesnio išvažiavimo, 

Mitingas planuojamas spa
lių 23 d. 

— Marija Aukštaite, Ka
nados Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkė, yra 
paruošusi spaudai dideli ei
lėraščių rinkinį "Sielos Sim
fonijos ". Be to, yra parašiu
si autobiografinio pobūdžio 
veikalą. 

— Bathursto pereinamo-
joj stovykloj, Australijoj, 
yra dvi lietuvių draugijos: 

DP aplankyti jų butuose, 
tam ir sąrašai esą reikalin
gi. Nieko nepešę, išdalinę 
komunistinę literatūrą poli
trukai išvažiavo. 

liau, tačiau iš jų jau dabar 
atleidžiami DP ir į jų vie
tas skiriami vokiečiai. To
kiu būdu daugelis mūsų tau
tiečių vėl netenka darbo. 

kaip kad prlėjusrsekmadi^ AustraUjos Lietuvių Drau-
nį buvo Tėvų Marijonų ūky- &1™ s k y n u s l r š v - K a z l " 

miero Draugijos skyrius. 
Abi draugijos bendradar-

je net vasarą negalima bu
vo suruošti. Vienmarškiniai 
vyrai vasarinėmis suknelė- Į biauja 
mis moterys gardžiavosi ska 

Iširo Belgijos 
Lietuviai 

Brusselyje buvo sušauktas 
Belgijos skyrių atstovų su
važiavimas, kuriame dalyva
vo nedidelis atstovų skai
čius. Suvažiavimą atidarė 
kun. J. Danauskas, kuris 
pareiškė toliau nebesutin
kąs vadovauti Belgijos lie
tuvių bendruomenei. Suva
žiavimo pirmininku išrink
tas Zaleckis, sekretoriumi 
N. Šileikis. Iš pranešimų 
paaiškėjo labai sunki Bel
gijos lietuvių būklė. Suva
žiavimo metu iškilo kai ku-

100,000 Vizų 
Nesenai Mr, Sąuadrilli pa

reiškė spaudos atstovams, 
kad išduota 100,000-ji viza 
DP kelionei į JAV. Taigi 
pusė emigracinės progra
mos, numatytos pagal spe
cialų JAV bilių, esanti iš
semta. 

Gen. Lucius D. Clay, bu
vęs A. J. Valstybių militaris 
gubernatorius Vokietijoj, 
gruodžio 1 d. bus pagerbtas 
Chicagoj Nacionalėj Krik
ščionių ir Žydų Konferenci 
joj . 

tatyti Romos imperatoriaus 
Caligula 37-38 metais prieš 

Padeda g«uti darbo. Ge- K r i s t l * i r v ė n a u nuskandin-
rovės Departamentas praė- t į e ž e r e išgulėjo veik vie-
jusį rugsėjo mėnesį 336 be- n u o l i k * šimtmečių. Laivai 
darbių padėjo surasti dar- vandenyje išsilaikė gerame 
bus privačiose dirbtuvėse ir s t o v v J e -
virš 600 žmonių parūpino ; 
darbo miesto projektuose. I &Hub% Svetimoj Suknelėj 

Kaip žinome Did. Brita-
St Louis Mo didelėmis i "I>umpy«ej" bus statoma nija pergyvena krizę, kuri 

iškilmėmis 'iš katalikų ka- , auditorija, Ant buvusios mie palietė net vedančiuosius, 
tedros palaidotas Robart j s t o i s m a t ' 4 d u o b ė s terP€ Daugelis ištekančių mergai-
Hannegan, buvęs demckra- 118th, l * h . I>ai*en ir Wol- čių negali įsigyti net šliubi-
tų partijos nacionalio komi-! <*><* gatvių bus statoma mo nuj suknelių. Kad taip, tai 
teto pirmininkas, kuris dau-' demiška Harrison park au- j Laune GUes London'e 
giausiai pasidarbavo Tru- I ditonja. Daug metų eme mie 
mano išrinkimu į preziden-! s t u i išmatomis užversti duo-
tus pirmam terminui. 

įsteigė krautuvę, kuri vien 
tiktai nuomuoja šliubines 

bę, kurioj galima buvo pa-! sukneles. Biznis, sakoma, 
laidoti 8-10 aukštų rūmai, 

Trisdešimts Amerikos ka | Pf Matyti ištiso ketvirtainio 
rių moterų su savo vaikais bloko. Gatvių grindimas jau 
aplankiusios savo tėvus Eu
ropoje linksmos grįžo į A-
meriką. Visos pripažino, 
kad Amerikos gyvenimo jo
kiu būdu negalima lyginti 
su Europos gyvenimu. 

prasidėjo. 

jam taip eina, kad iš 5,000 
krautuvėj turimų suknelių 
apie 2,000 visuomet būna 
išnuomuotų. 

^ 

<? 

niai ant iešmo iškepta avie-i ~ fus t i^ i jos emigi^ijos , r i ų d i s k u s i j u . R e n k a n t cen 
niai ant iešmo sKepta avie | m m i s t e r i s neseniai paskelbė ̂  v a i d v b a n i e k a s n e D a n n -
na, dainavo ir linksminosi. „+«;x«..u: : .-_-.----- vaiuypą, nieKas nepano-

GarlavičLųi namuose, 
4437 S. Artesian Ave., spa
lių 23 d., Brighton Park Lab 
darių Sąjungos kuopa ren
gia "bingo" lošimą. Iš anks
to pradėję darbą kuopos vei
kėjai žada patenkinti kiek
vieną atsilankiusį; į svečius 
— "bingo" palošti. 

X Pranas Jurgaitis, gyv. 
Town of Lake, sakoma, tu
rįs seną gramafoną, kuris 
yra vienas pirmutinių Edi
sono išradimų. Prie jo yra 
ir rekordų. Senienų rinkėjai 
sako, kad tai didelės vertės 
"antiąue". 

X Sofija Zabalevičifite iš 
Brighton Park spaliui 16 d. 
susituoks su Leo Baranaus
ku. Šliūbas bus Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj per šv. Mišias 10 
vai. 

X Juozas ir Genovaite (po 
tėvais Neffas) Vardatfskai 
iš West Side susilaukė duk
ters. 

atsišaukimą į gyventojus, | r § J O j e i t i į valdomuosius or 
kuriame prašoma tremtinių 
nevadinti "baltais", išvietin-
tais asmenimis" ar DP, bet 
vadinti "naujaisiais austra
lais". 

— Dr. Antanas Papiaus-
kas-Ramūnas paskirtas pro
fesorium Ottavvos ir Mont-
realio universitetuose; Mont-
realio Pedagoginis Institu
tas jam pasiūlė dėstyti pe
dagoginius mokslus. Atvy
kęs iš Europos į Montrealį, 
Dr. A. Paplauskas-Ramūnas 
paskelbė ištisą eilę moksli-j 
nių straipsnių, kurie tuoj at
kreipė Kanados universitetų 
dėmesį, ko pasekmėje jis ir 
buvo angažuotas. Kanados 
sostinės universitetas, kur 
Dr. Paplauskas - Ramūnas 
skaitė paskaitas apie Euro
pos bei Pabaltijo kultūras 
pereitos vasaros metu, da
bar jam pavedė atsakingas 
pareigas. Dr. Ramūnas su 
šeima pastoviai įsikūrė Ot-
tawoje. 

ganus ir atstovai vienas po 
kito apleido posėdžiui salę. 
Centro valdybos dokumen
tus perėmė suvažiavimo pir
mininką? 

Tokiu tai būdu Belgijos 
lietuviai liko be centro, o 
jis, esant labai sunkiai trem 
tinių padėčiai, labai būtų rei 
kalingas. Teko patirti, kad 
vis dėlto esą daromi kai ku
rie žygiai Centro valdybai 
sudaryti. 

JAU YRA ATVYKĘ NAUJIEJI 

1950 M. MODELIO BUICK'AI 
- P A S -

MILDA BUICK 
PAŠAUKITE 

DAN KURAITI arba JONĄ R0DINA 
MILDA BUICK SALES 

907 W. 351h SI. Ph. LAI. 3-2022 

CHICAGO, ILLINOIS 

^ = 

PATĖMYKITE! 
1950 Metų Kalendoms Veltui. 
Išpildykite žemiau esantį kupone k pa

siųskite bet kuriuo MAŽEIKA ir EVANS, 
laidotuvių direktorių adresu: 3319 S. Litua-
nica Ave.# Chicago 8, I1L, ar 6845 S, West-
ern Ave., Chicago 36, 111. ir Tamstai bus 
pasiųstas kalendorius per pašte. 

! K U P O N A S i 
i i 
I Vardas Pavarde I 
I I 
j Adresas I 

^ 

i Miestas • • • Zonos Nr. 
I 

\ & 

•f 

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus! 
PRADfiK TAUPYTI ŠIANDIEN! 

Mutual Federal Savings 
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 West Certnak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN S. KAZANAUŠRAS, P m . TBD. — Vlrglnl* 7 - TI47 

INSURED 

STASYS UTWINAS SAKO: 
''TMIPlin T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

U l \ D l \ £ \ — PIRKTI VISOKIOS RCSIES 
NAMAMS REIKMENIS.- GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — InsoJnoto Plyta-Išvaizdos Sldings 
— IsngR — Dnru — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamello — GelefiniŲ Namams Reikmeno> 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutn — Vlsoldos 
Rfliies lnsuliacijos Materiolo — Štormo Langu — Kom
binacijos Duro — WaIlboard — Plaster Board — Vams-
dfla Ir Dang Kito Reikalingo Dalykn. Pasl^eiraoldte! 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS UTvVINAS, P r m j 

8089 S. HALSTED ST TEE. VICTORY ISTtt 
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto Iki 6-toa vaL vak. 

Sefitad. — 8 vaL iki 3 vaL popiet 


